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งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงทัศนคติของครูไทยที่
มีอายุ ระดับการศึกษา และวิชาที่สอนตางกันตอการพูดภาษาอังกฤษตามนโยบายของกระทรวง
ศึก ษาธิ ก าร “พ.ศ.2555 ป แห ง การพู ด ภาษาอั ง กฤษ” กลุ ม ตั ว อย า งในการศึ ก ษาครั้ง นี้ ได แ ก
ขาราชการครูในสํานักงานเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร จํานวนทั้งสิ้น 152 คน จาก 15
โรงเรียน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา คือ แบบสอบถามทัศนคติ จํานวน 40 ขอ เปนแบบวัดมาตรา
สวนประมาณคา 5 ระดับ ตามทฤษฎีของ Likert Scale โดยมีการวัดทัศนคติใน 4 ดาน คือ 1. ดาน
การพูดภาษาอังกฤษของครู 2. การพูดภาษาอังกฤษในโรงเรียน 3. การพูดภาษาอังกฤษของคนไทย
4. แนวโนมตอการพูดภาษา อังกฤษ ของครูไทยในอนาคต สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน
ทั่วไปของกลุมตัวอยาง คือ รูปแบบคาเฉลี่ย ( Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใชการทดสอบ
คาที (t-test) และการทดสอบคาเอฟ (F-test) ในการวิเคราะหเปรียบเทียบทัศนคติ ผลการวิจัย
พบวา ในดานแนวโนมการพูดภาษาอังกฤษในอนาคต ครูที่สอนวิชาภาษาอังกฤษมีทัศนคติแตกตาง
จากครูที่สอนวิชาอื่นๆ ครูที่มีอายุตางกัน มีระดับคาเฉลี่ยในดานแนวโนมการพูดภาษาอังกฤษใน
อนาคตตางกัน ครูที่มีระดับการศึกษาตางกันมีคาเฉลี่ยในทัศนคติดานการพูดภาษาอังกฤษของครู
แตกตางกัน อยางไรก็ดี ผลการทดสอบไมพบความแตกตาง ในทัศนคติดานการพูดภาษาอังกฤษ
ในโรงเรียนและการพูดภาษาอังกฤษของคนไทยของกลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาที่ตางกันและ
อายุที่แตกตางกัน
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This quantitative study aimed to examine the attitude of Thai teachers on the
government English speaking scheme called
implemented by

the

“2012

years

of

English
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Education. Samples were 152 teachers

Speaking”
from 15

government schools in Bangkoknoi District, Bangkok metropolitan. The respondents were in
different age groups, had different education levels, and taught different subjects. The
40 -item questionnaire

using the 5 point Likert

Scale was constructed to measure the

participants’ attitudes in 4 different areas: 1) Teachers’

English

Speaking

2) English

Speaking in schools 3) Thai people’s English Speaking and 4) Trends towards English
Speaking of the teachers. The statistical tools applied in the data analysis were
percentage, standard deviation, t-test and F-test. A comparative analysis of the attitudes
of participants in different groups indicated that the respondents teaching different subjects
and in

different

age groups

had different

attitudes to

Speaking of the teachers. The respondents with different

Trends towards the English
levels of education displayed

different attitudes to Teachers’ English Speaking. However, there was no difference in
the attitude of the respondents with different level of education and the different age
groups regarding English Speaking in schools and Thai people’s English Speaking .
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กิตติกรรมประกาศ
การคนควาอิสระเลมนี้ สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ดวยความชวยเหลือและความกรุณา
เปนอยางดียิ่งจากรองศาสตราจารย ดร.พรพิมล เสนะวงศ ประธานหลักสูตร ผูชวยศาสตราจารย
ดร.ปาจรีย นิพาสพงษ ประธานกรรมการในการตรวจสอบการคนควาอิสระ ดร.กําไลทิพย ปตตะ
พงศ อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระและคณาจารยในภาควิชาโบราณคดี สาขาวิชาภาษาและการ
สื่อสารระหวางวัฒนธรรมทุกทาน ที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู แนวคิด คําแนะนํา คําปรึกษา
ตลอดระยะ เวลาที่ผูวิจัยไดเขามาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยศิลปากรแหงนี้และไดกรุณาชวยตรวจสอบ
แกไขขอบกพรองโดยละเอียด จนกระทั่งการคนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จเรียบรอย บริบูรณ ผูวิจัยขอ
กราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้
ขอขอบคุณ ผูบริหารและคณะครูทุกทานจากโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงาน
เขตบางกอกนอย ที่เสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม ที่ผูวิจัยไดจัดทําขึ้น แมวาเวลาที่แจกให
ทุกทานไดตอบแบบสอบถามจะกระชั้นชิด รีบเรง แตทุกทานก็ไดใหความเมตตาแกขาพเจาจนเปน
ขอมูลใหขาพเจาไดนํามาตอยอดสําหรับการวิจัยในครั้งนี้
ที่ไมอาจลืมได ขอขอบคุณเพื่อนรวมรุนทุกทาน ที่คอยเปนกําลังใจ คอยสอบถามความ
คืบหนา อาสาชวยเหลือในการคนควาขอมูลตาง ๆ แมวาทุกคนจะมีหนาที่การงานที่ตองรับผิดชอบ
อยูมากมาย จนในที่สุดขาพเจาก็ผานอุปสรรค ปญหาตาง ๆ มาไดดวยดี เหนือสิ่งอื่นใด ขอกราบ
ขอบพระคุณ คุณพอคุณแมที่ไดสนับสนุนการศึกษาลูกคนนี้มาตั้งแตแรกเกิด คอยเปนกําลังใจให
เสมอเมื่อยามทอแท จนเกิดแรงใจในการมุงมั่นทํางานวิจัยใหสําเร็จตามที่ตั้งใจไวแตแรก
คุ ณค า และประโยชน อัน พึ ง มี จ ากการคน ควา อิ ส ระฉบั บนี้ ผูวิจั ย ของอุทิศ เพื่ อบูช า
พระคุณของบิดา มารดา บูรพคณาจารยและผูมีพระคุณทุกทานที่ไดอบรมสั่งสอนและปลูกฝงคุณ
ความดีมาตั้ งแต เยาว วัย ปรารถนาเปนอย างยิ่งวา งานวิจัยนี้จะเกิ ดประโยชนตอบุ คลากรทาง
การศึกษาที่เกี่ยวของ กับการพัฒนาดานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหแกเยาวชนในประเทศ
ไทยของเราสืบตอไป
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลและเปนเครื่องมือสําคัญที่ใชในการสื่อสารกับประชาคม
โลกไดอยางไรขีดจํากัด ภาษาอังกฤษเปนสื่อกลางในการเผยแพรแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและ
ความรูในแขนงตาง ๆ ดังนั้น การพัฒนาประเทศในทุกดานใหมีความเจริญกาวหนาและทัดเทียม
กับนานาประเทศในโลก จึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองพัฒนาศักยภาพของประชากรของประเทศใหมี
ความรู ความสามารถในการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ ประเทศไทยไดตระหนักถึงความสําคัญของ
การใชภาษาอังกฤษมาโดยตลอด ดังจะเห็นไดจากการจัดการศึกษาของชาติกําหนดใหมีการเรียน
การสอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับตาง ๆ มาเปนเวลานาน เพื่อใหประชากรของชาติสามารถ
สื่อสารกับนานาชาติดวยภาษาอังกฤษ ทั้งทางดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน (นงสมร
พงษพานิช, 2554: 86)
สอดคล อ งกั บ รายงานผลการวิจัยของสํา นั ก ความสั ม พั น ธตา งประเทศ สํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปพุทธศักราช 2549 (รายงานผลการวิจัย ประจําป, 2549: 1-2)
ระบุวา ประเทศไทยเปนประเทศที่ใชภาษาไทยเปนภาษาราชการและประชากรในประเทศใช
ภาษาไทยในการติดตอสื่อสารกันในชีวิตประจําวัน อยางไรก็ตาม ก็ไดมีการพัฒนาความรูความ
สามารถดานทักษะการใชภาษาอังกฤษของคนไทย เพื่อประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
ของประเทศควบคูกันไปดวย ประเทศไทยใหการยอมรับและใหความสําคัญตอภาษาอังกฤษวา
เปนภาษาตางประเทศที่ 1 ทั้งนี้เห็นไดจากในปพุทธศักราช 2538 กระทรวงศึกษาธิการได
กําหนดใหมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตั้งแตระดับประถมศึกษาเปนตนไป และไดประกาศใช
หลักสูตรภาษาอังกฤษ ในปพุทธศักราช 2539 รวมถึงการสงเสริมใหมีการเปดโรงเรียนสองภาษา
(English Program: EP) ซึ่งเปนโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
โดยใช ภ าษาอั ง กฤษเป น สื่ อ นอกจากนี้ ในแวดวงอื่ น ๆ เช น แวดวงสื่ อ สารมวลชน แวดวง
นั ก วิ ช าการ แวดวงธุ ร กิ จ แวดวงแพทย ภาษาอั ง กฤษล ว นแล ว แต มี บ ทบาทสํ า คั ญ ยิ่ ง ในการ
ติดตอสื่อสารกัน
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ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 9 ที่ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2546
ผูนําประเทศสมาชิกอาเซียนไดตกลงกันที่จะจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ซึ่ง
ประกอบดวย 3 เสาหลัก คือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community: AEC)
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (Socio-Cultural Pillar) และประชาคมความมั่นคง อาเซียน
(Political and Security Pillar) เดิมไดกําหนดเปาหมายที่จะตั้งขึ้นในปพุทธศักราช 2563 แตตอมา
ไดตกลงกัน เลื่อนกําหนดใหเร็วขึ้นเปนปพุทธศักราช 2558 จากกฎบัตรอาเซียน ขอที่ 34 ที่บัญญัติ
วา “The working language of ASEAN shall be English” ดังนั้น ภาษาอังกฤษจึงมีความจําเปน
อยางยิ่งในการติดตอสื่อสารในฐานะเปนเครื่องมืออันดับหนึ่งสําหรับพลเมืองอาเซียน นอกเหนือจาก
ภาษาประจําชาติหรือภาษาประจําถิ่นที่ตองมีความเชี่ยวชาญและใชไดอยางถูกตองเหมาะสม จึง
กลาวไดวา ภาษาอังกฤษเปนจุดเริ่มตนของทุกสิ่งที่พลเมืองอาเซียนตองการ เชน ใชในการติดตอ
ธุรกิจ เดินทางทองเที่ยว เดินทางขามพรมแดนเพื่อหางานทํา และแสวงหาโอกาสที่ดีกวาใหกับชีวิต
(ดร.สมเกียรติ ออนวิมล “โครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง ภาษาอังกฤษของคนไทย พรอมแคไหน สู
ประชาคมอาเซียน” เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร)
ประเทศไทยเปนหนึ่งในชาติสมาชิกประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) จําเปน
จะตองพัฒนาประชากรใหพรอมในทุกๆดาน เพื่อเตรียมความพรอมกอนถึงปพุทธศักราช 2558
โดยเฉพาะการใช ภ าษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สาร ตามกฎบั ต รอาเซี ย นข อ ที่ 34 ดั ง ได ก ล า วมา
กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะที่เปนผูกําหนดนโยบายดานการศึกษาของชาติ จึงไดวางแผนการศึกษา
ใหกับประชากร กําหนดโครงการที่เกี่ยวกับการเรียน การสอนภาษาอังกฤษขึ้นหลายโครงการ เชน
โครงการ Thailand English Teaching 2013 โดยขอความรวมมือจากรัฐบาลอังกฤษจัดสงครู
อาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษใหกับครูและนักเรียนในโรงเรียนตาง ๆทั่วประเทศไทย และไดกําหนด
นโยบายใหป พ.ศ. 2555 เปนปแหงการพูดภาษาอังกฤษ (English Speaking Year 2012)
วันที่ 26 ธันวาคม พุทธศักราช 2554 นายวรวัจน เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ ไดแถลงขาวการเปดนโยบายปแหงการพูดภาษาอังกฤษ พ.ศ.2555 อยาง
เปนทางการรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการกลาววาในการกาวสูประชาคมอาเซียน ในป พ.ศ.
2558 คนไทยตองแขงขันกับนานาประเทศจึงตองใชภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพเพราะ
เป น สื่ อ กลางที่ ใ ช กั น ทั่ ว โลกหากแต ป จ จุ บั น เราเรี ย นภาษาอั ง กฤษมานานหลายป ส ามารถใช
ไวยากรณภาษาอังกฤษไดถูกตองแตกลับไมกลาพูดทําใหการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
นอยลงกระทรวงศึกษาจึงตองรณรงคดวยการริเริ่มโครงการ พ.ศ.2555 ปแหงการพูดภาษาอังกฤษ
เพื่อสงเสริมใหคนไทยพูดภาษาอังกฤษมากขึ้นดวยการเชิญชวนใหพูดภาษาอังกฤษสัปดาหละ 1
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วัน สวนวันอื่นอาจเปนการเรียน การพูดภาษาอังกฤษในชั้นเรียนโดยมิตองคํานึงถึงหลักไวยากรณ
มากจนเกินไปซึ่งจะทําใหทุกคนกลาพูดกลาใชภาษาอังกฤษมากขึ้นมิฉะนั้นแลวจะมีแตเฉพาะคน
เกงภาษาอังกฤษเทานั้นที่กลาพูดทั้งนี้หากโรงเรียนใดประสบความสําเร็จในการสงเสริมใหนักเรียน
พูดและใชภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพกระทรวงศึกษาธิการจะสนับสนุนดานเทคโนโลยีที่
เกี่ยวของอาทิ มอบคอมพิวเตอร Tablets ใหเพื่อเปนการสรางแรงจูงใจ นอกจากนี้ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการไดมอบนโยบาย พ.ศ.2555 ปแหงการพูดภาษาอังกฤษ ไว 5 ขอ ดังนี้
1. สนับสนุนใหโรงเรียนและสถาบันการศึกษากําหนดวันพูดภาษาอังกฤษอยางนอย
สัปดาหละ 1 วันเพื่อสงเสริมใหนักเรียนพูดภาษาอังกฤษกับเพื่อนและครู
2. สงเสริมใหโรงเรียนและสถาบันการศึกษาสมัครเปนสมาชิก (สั่งซื้อ)หนังสือพิมพ
ภาษาอังกฤษวารสารและสื่อสิ่งพิมพภาษาอังกฤษสําหรับเจาหนาที่และผลิตรายการภาษาอังกฤษ
ผานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ
3. สร า งเสริ ม ความร ว มมื อ กั บ สถาบั น ภาษาเพื่ อ สร า งหลั ก สู ต รฝ ก อบรมและการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ประสานความรวมมือกับโรงเรียนนานาชาติองคการระหวางประเทศ และสถาน
เอกอัครราชทูตในการจัดกิจกรรมการใชภาษาอังกฤษ
5. สรางแรงจูงใจแกนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการใชภาษาอังกฤษ
จากความสําคัญของภาษาอังกฤษ และนโยบายตอการพูดภาษาอังกฤษของกระทรวง
ศึกษาธิการดังกลาวขางตน ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาทัศนคติของครู ในฐานะที่เปน
บุคลากรทางศึกษา ซึ่งอยูในระบบของกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับการพูดภาษาอังกฤษตาม
นโยบายนี้เพื่อนําผลการวิจัยมาเปนเครื่องมือในการวิเคราะหแนวโนมของการใชภาษาอังกฤษของ
ครูไทย เมื่อประเทศกาวสูการเปนสมาชิกประชาคมอาเซียนในปพุทธศักราช 2558 เปนเครื่องมือใน
เปรียบเทียบทัศนคติระหวางครูที่สอนวิชาภาษาอังกฤษกับครูที่สอนวิชาอื่น ๆ เปรียบเทียบทัศนคติ
ของครูที่มีชวงอายุแตกตางกันและระดับการศึกษาที่แตกตางกันตอการพูดภาษาอังกฤษ
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ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาทัศนคติของครูไทยที่มีชวงอายุแตกตางกัน ตอการพูดภาษาอังกฤษตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ “พ.ศ.2555 ปแหงการพูดภาษาอังกฤษ ”
2. เพื่อศึกษาทัศนคติของครูไทยที่มีระดับการศึกษาตางกัน ตอการพูดภาษาอังกฤษ
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ “พ.ศ.2555 ปแหงการพูดภาษาอังกฤษ ”
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3. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บทั ศ นคติ ต อ การพู ด ภาษาอั ง กฤษของครู ไ ทยผู ส อนวิ ช าภาษา
อังกฤษกับครูไทยผูสอนวิชาอื่น ๆ วามีความแตกตางกันอยางไร
ปญหานําการวิจัย
ทัศนคติของครูไทยตอการพูดภาษาอังกฤษตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
“พ.ศ.2555 ปแหงการพูดภาษาอังกฤษ ” จะแตกตางกันอยางไรบาง
สมมติฐานของการศึกษา
1. ทัศนคติของครูไทยตอการพูดภาษาอังกฤษตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
“พ.ศ.2555 ปแหงการพูดภาษาอังกฤษ ” มีความแตกตางกันตามชวงอายุ
2. ระดับการศึกษาของครูไทยที่แตกตางกันมีผลตอทัศนคติการพูดภาษาอังกฤษตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ “พ.ศ.2555 ปแหงการพูดภาษาอังกฤษ”
3. ครูไทยที่สอนวิชาภาษาอังกฤษมีทัศนคติตอการพูดภาษาอังกฤษตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ “พ.ศ.2555 ปแหงการพูดภาษาอังกฤษ” แตกตางจากครูไทยที่สอนวิชาอื่น ๆ
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ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้ จะศึกษาเฉพาะกลุมขาราชการครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
สํานักงานเขตบางกอกนอย จํานวน 152 คน โดยศึกษาปจจัยทางดานอายุ ระดับการศึกษาและ
วิชาที่สอน
นิยามศัพทเฉพาะ
1. ทัศนคติ หมายถึง ทาที ความรูสึกหรือความคิดเห็น ที่บุคคลมีตอสิ่งของ บุคคล
สถานการณ สถาบัน ขอเสนอแนะ ขอมูลขาวสารโดยแสดงออกวาชอบใจหรือไมชอบใจ ยอมรับ
หรือปฏิเสธ
2. ครูไทย หมายถึง ขาราชการครูที่สอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เฉพาะใน
สํานักงานเขตบางกอกนอยเทานั้น
3. การพูดภาษาอังกฤษ หมายถึง การสื่อสารเปนคําพูดกับคูสนทนา หรือพูดกับคน
ทั่วไป ดวยภาษาอังกฤษ
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ไดทราบถึงทัศนคติของครูไทยตอการพูดภาษาอังกฤษตามนโยบายของกระทรวง
ศึกษาธิการ “พ.ศ.2555 ปแหงการพูดภาษาอังกฤษ ”
2. เพื่อเปนประโยชนตอผูที่สนใจในการศึกษาคนควาเพื่อทําการวิจัยตอไป
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บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม
การวิจัยเรื่องนี้ ไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยจําแนกออกเปน 7 หัวขอ
ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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ความหมายของคําวา ทัศนคติ
แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติทางภาษา
ทัศนคติกับชวงอายุ
งานวิจัยที่เกี่ยวกับทัศนคติของคนไทยที่มีตอภาษาอังกฤษ
ปญหาเกี่ยวกับการพูดภาษาอังกฤษของคนไทยและแนวทางแกปญหา
แนวคิดเกี่ยวกับการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นโยบายดานการศึกษาที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการพูดภาษาอังกฤษ
งานวิจัยที่เกี่ยวกับการพูดภาษาอังกฤษ

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพูดภาษาอังกฤษ
ความหมายของคําวา ทัศนคติ
ทัศนคติเปนศัพททางจิตวิทยาการศึกษาและการสื่อสารเปนเครื่องแสดงถึงพฤติกรรม
และความสัมพันธที่บุคคลมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช 2525 ไดใหความหมายไววา ทัศนคติ
(น.) แนวความคิด คือ คําวา “ทัศนคติ” นั้นเปนคําสมาสระหวางคําวา “ทัศนะ” ซึง่ แปลวาความเห็น
กับคําวา “คติ” ซึ่งแปลวาแบบอยางหรือลักษณะ เมื่อรวมกันเขาจึงแปลวาลักษณะของความเห็น
หรือแนวความคิด ซึ่งหมายถึงความรูสึกสวนตัวที่เห็นดวยหรือไมเห็นดวยตอเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
คําวา “ทัศนคติ” นี้ มีการใชกันอยางแพรหลาย นอกจากในแวดวงจิตวิทยาศึกษาแลว
ไดมีนักวิชาการหลายทานใหความหมายไว ดังนี้
Roger (1978: 208-209, อางถึงใน สุรพงษ โสธนะเสถียร, 2533: 122) ไดกลาวถึง
ทัศนคติวาเปนดัชนีชี้วาบุคคลนั้น คิดและรูสึกอยางไรกับคนรอบขาง วัตถุหรือสิ่งแวดลอมตลอดจน
6
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สถานการณตาง ๆ โดย ทัศนคติ นั้นมีรากฐานมาจากความเชื่อที่อาจสงผลถึงพฤติกรรมในอนาคต
ก็ได ทัศนคติจึงเปนเพียงความพรอมที่จะตอบสนองตอสิ่งเรา และเปนมิติของการประเมิน เพื่อ
แสดงวา ชอบหรือไมชอบตอประเด็นหนึ่งๆ ซึ่งถือเปนการสื่อสารภายในบุคคล (Interpersonal
Communication) ที่เปนผลกระทบมาจากการรับสาร อันจะมีผลตอพฤติกรรมตอไป
โสภา ชูพิกุลชัย (2522: 15-16) ใหความหมายของทัศนคติวาเปนการรวบรวม
ความรูสึกนึกคิด ความเชื่อ ความคิดเห็น และความจริง รวมทั้งความรูสึกซึ่งเราเรียกเปนการ
ประเมินคาทั้งในทางบวกและทางลบ ซึ่งทั้งหมดจะเกี่ยวกันถึงกันและจะบรรยายใหทราบถึงจุด
แกนกลางของวัตถุนั้น ๆ ความรูและความรูสึกเหลานี้มีแนวโนมที่จะกอใหเกิดพฤติกรรมชนิดใด
ชนิดหนึ่งขึ้น
Hilgard (1962: 564) ใหความหมายวา ทัศนคติ เปนการแสดงพฤติกรรมหรือความรูสึก
ในการเขาหาหรือหนีหางวัตถุ ความคิด หรือสถานการณ และมีความพรอมที่จะตอบสนองในทางที่
เอนเอียงไปในทางเดิม เมื่อไดพบกับสิ่งดังกลาวอีก
ประภา เพ็ญสุวรรณ (2520: 16) ไดใหความหมายไววาทัศนคติหมายถึงความคิดเห็น
ซึ่งมีอารมณเปนสวนประกอบเปนสวนที่พรอมจะมีปฏิกิริยาเฉพาะอยางตอสถานการณภายนอก
Carter V. Good (1959: 48) ใหคําจํากัดความไววา ทัศนคติ คือ ความพรอมที่จะ
แสดงออกในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ที่เปนการสนับสนุนหรือตอตานสถานการณบางอยาง บุคคล
หรือสิ่งใด ๆ
ชูชีพ ออนโคกสูง ไดใหความหมายไววา ทัศนคติ คือความพรอมที่จะตอบสนอง หรือ
แสดงความรูสึกตอวัตถุ สิ่งของ สัมผัสอื่น ๆ ตลอดจนสถานการณตาง ๆ ซึ่งความรูสึกหรือการ
ตอบสนองดังกลาวอาจเปนไปในทางที่ชอบ (เขาหา) หรือไมชอบ (หลีกเลี่ยงถอยหนี)
Norman L. Munn (1971: 71) กลาววา ทัศนคติ คือ ความรูสึก และความคิดเห็น ที่
บุคคลมีตอสิ่งของ บุคคล สถานการณ สถาบัน และขอเสนอใด ๆ ในทางที่จะยอมรับหรือปฏิเสธ
ซึ่งมีผลทําใหบุคคลพรอมที่จะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองดวยพฤติกรรมอยางเดียวกันตลอด
Howard H. Kendler (1963: 572) กลาววา ทัศนคติ หมายถึงสภาวะความพรอมของ
บุคคลที่จะแสดงพฤติกรรมออกมา ในทางสนับสนุนหรือตอตานบุคคล สถาบัน สถานการณ หรือ
แนวความคิด
ไพโรจน โพธิพฤกษาวงศ (2541) ไดใหความหมายไววาทัศนคติ (Attitude) เปนศัพทที่
บัญญัติทางจิตวิทยาการศึกษาหมายถึงสภาพความพรอมของจิตใจและประสาทที่เปนผลมาจาก
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ประสบการณซึ่งเปนสิ่งที่สามารถชี้บอกทิศทางของการแสดงออกของบุคคลที่จะกระทําตอสิ่งของ
บุคคลหรือสถานการณ
Triandis (1971) ไดใหคําจํากัดความไววา “ทัศนคติเปนความคิดที่มีความรูสึกแฝงอยู
ซึ่งจะกระตุนบุคคลใหเกิดการกระทําตอสิ่งหนึ่งในแตละสถานการณทางสังคมที่เขาเกี่ยวของ”
Newcomb (อางถึงใน อรจิรา เนตรอารีย, 2543: 35) ไดใหคําจํากัดความไววา
ทัศนคติมีความเกี่ยวของกับพฤติกรรมที่แสดงออกอยางตั้งใจ เนื่องจากมนุษยที่มีความตั้งใจใน
การทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จะแสดงพฤติกรรมออกมาในดานบวกโดยตรง ทัศนคติเปนความโนมเอียงของ
จิตใจที่มีตอประสบการณที่ไดรับ อาจเปนความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจ เห็นดวยหรือไมเห็นดวย
หรือเกี่ยวกับความรูสึก เชน ความชอบ ความเกลียด เปนตน
สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ (2546) อธิบายความหมายของทัศนคติวา หมายถึง ความรูสึก
นึกคิดของบุคคลในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งอาจแสดงไดโดยคําพูดหรือคําตอบ ขอคําถามหรือรายงาน
ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อวัดทัศนคติหรือจากพฤติกรรมที่สะทอนทัศนคตินั้น ๆ คนแตละคนมีทัศนคติตอ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งมากนอยแตกตางกัน แมวาทัศนคติจะเปนสิ่งที่เปนนามธรรม (abstract) แตเมื่อได
เกิ ด ขึ้ น แล ว จะเป น สิ่ ง ที่ มี ค วามสํ า คั ญ มากต อ บุ ค คลที่ มี ทั ศ นคติ นั้ น บทบาทของทั ศ นคติ ต อ
พฤติกรรมของคนมีมาก แทบจะกลาวไดวาทุกสิ่งทุกอยางในชีวิตมนุษยขึ้นอยูกับทัศนคติ ไมวาจะ
เปนเรื่องใหญ เรื่องเล็ก หรือเรื่องสําคัญมากเพียงใด
สรอยตระกูล (ติวยานนท) อรรถมานะ (2541: 64) ใหความหมายของทัศนคติไววา
ทัศนคติคือผลผสมผสานระหวางความนึกคิดความเชื่อความคิดเห็นความรูและความรูสึกของ
บุคคลที่มีตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดคนใดคนหนึ่งสถานการณใดสถานการณหนึ่งๆซึ่งออกมาในทางประเมิน
คาอันอาจเปนไปในทางยอมรับหรือปฎิเสธก็ไดและความรูสึกเหลานี้มีแนวโนมที่จะกอใหเกิด
พฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งขึ้น
พงศ หรดาล (2540: 42) ใหความหมายของทัศนคติไววา ทัศนคติคือความรูสึกทาที
ความคิดเห็นและพฤติกรรมของคนงานที่มีตอเพื่อนรวมงานผูบริหารกลุมคนองคกรหรือสภาพ
แวดลอมอื่นๆ โดยการแสดงออกในลักษณะของความรูสึกหรือทาทีในทางยอมรับหรือปฎิเสธ
กลาวโดยสรุป ทัศนคติ หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของบุคคลในที่แฝงอยูเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง ความเชื่อ พฤติกรรมของบุคคลที่มีตอบุคคล เรื่องราว สถานการณ ความเปนไปตาง ๆ ทั้งใน
เชิงบวกหรือเชิงลบ พรอมที่จะแสดงปฏิกิริยาในทางสนับสนุนหรือตอตานตอสิ่งนั้น ๆ ทัศนคติเปน
ความโนม เอีย งของจิตใจที่ มี ตอประสบการณที่ไดรับ แมวา ทัศนคติจะเป นสิ่ ง ที่เปนนามธรรม
(abstract) แตเมื่อไดเกิดขึ้นแลว จะเปนสิ่งที่มีความสําคัญมากตอบุคคลที่มีทัศนคตินั้น บทบาท
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ของทัศนคติพฤติกรรมของคนมีมาก แทบจะกลาวไดวาทุกสิ่งทุกอยางในชีวิตมนุษยขึ้นอยูกับ
ทัศนคติ ไมวาจะเปนเรื่องใหญ เรื่องเล็ก หรือเรื่องสําคัญมากเพียงใด
แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติทางภาษา
บุษบา กนกศิลปธรรม (2535: 2) ไดแสดงทัศนคติตอการสื่อความดวยภาษาอังกฤษวา
ในการสื่อสารภาษาอังกฤษนั้น ตองใชทักษะการฟงและการพูดควบคูกันไป หากผูพูดไมสามารถ
พูดใหผูอื่นเขาใจได ก็เทากับเขาไมสามารถบรรลุจุดมุงหมายได ในทํานองเดียวกัน หากผูพูดขณะ
สื่อสารออกเสียงไมชัดเจน จนไมสามารถทําใหผูฟงเขาใจไดถูกตอง ก็แสดงวาเขาไมสามารถ
สื่อสารหรืออาจสื่อสารได แตไมมีประสิทธิภาพ แมวาการที่จะใหผูเรียนทุกคน สามารถออกเสียงได
เหมือนกับเจาของภาษาจะเปนเรื่องที่ทําไดยาก แตการฝกใหผูเรียนสามารถออกเสียงไดถูกตอง
ตามสมควรและเปนสิ่งจําเปนยิ่งที่ควรกระทํา ในการสอนภาษาอังกฤษใหมีประสิทธิภาพ
ฟาโชลด (Fasold, 1984: 148} อางถึงใน กมลวรรณ ชมวงษ, 2546: 5) กลาวไววา
ทัศนคติท่มี ีตอภาษามักเปนผลที่เกิดจากทัศนคติที่มีตอผูพูด ซึ่งมักจะเกิดจากการที่มีกลุม คนหลาย
เชื้อชาติอาศัยอยูรวมกันในสังคมหนึ่ง และการตอบสนองที่เปนการแสดงทัศนคติตอความหลาก
หลายของภาษานั้น สัมพันธกับความรูสึกนึกคิดที่มีตอผูพูด ซึ่งลักษณะความรูสึกนึกคิดและการ
รับรูที่มีตอผูพูด เกิดจากความรูสึกภูมิใจที่มีตอภาษานั้น ๆ และความภูมิใจนั้น ขึ้นอยูกับคานิยม
ของแตละสังคม แตอยางไรก็ตาม ความภูมิใจตอภาษา ไมถือเปนมาตรฐานทางภาษา แตเปน
ผลิตผลของความรูสึกนึกคิดที่เปนแบบอยางเดียวกัน หรือเปนทัศนะตายตัวของคนในสังคมนั้น ๆ
นอกจากนี้ ชวยและ
ฟาโซลด (Shuy & Fasold, 1973: 34) ยังอธิบายวา การแสดงออกถึงทัศนคติทั้ง
ทางบวกและลบตอภาษา จะสงผลถึงการเรียนรูภาษานั้น ๆดวย
สวน แลมเบิรต (Lambert, 1967: 91-109) ใหแนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติทางภาษาวา
องคประกอบสําคัญของทัศนคติ คือความคิดหรือการรับรูตอสิ่งนั้น ๆ ความรูสึกหรืออารมณที่สนอง
ตอสิ่งนั้น และแนวโนมของพฤติกรรมที่จะแสดงออกตอสิ่งนั้น ๆ ทัศนคติสงผลสําคัญตอพฤติกรรม
เพราะคนมักจะมีแนวโนมที่จะปฏิบัติตอผูอื่นตามความรูสึกหรือความเชื่อที่ตนมี
นอกจากนี้ ฟชแมน (Fishman, 1970: 65-68) ใหแนวคิดวา ในมุมมองของทัศนคติทาง
ภาษานั้น สิ่งสําคัญคือสวนของความคิด (mentalism) และสวนพฤติกรรม (behaviourism) ในสวน
ของความนึกคิดนั้น เปนสวนที่จะวัดหรือสังเกตโดยตรงไมได สวนพฤติกรรมเราสามารถวัดไดเปน
คาสถิติโดยการสังเกตพฤติกรรมที่เกิดในสถานการณของสังคมได
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กมลวรรณ ชมวงษ (2546) ใหแนวคิดวา ในการศึกษาเรื่องของทัศนคติทางภาษานั้น
แรงจูงใจ (motivation) เปนสิ่งสําคัญ แรงจูงใจมีพื้นฐานที่สําคัญ 2 พื้นฐาน คือ 1) แรงจูงใจเชิง
เครื่องมือ (instrumental motivation) 2) แรงจูงใจเชิงบูรณาการ (integrative motivation)
แรงจูงใจเชิงเครื่องมือ คือ การใชภาษาเพื่อเปนประโยชนใหไดมาซึ่งความสําเร็จ เชน คนไทยเรียน
ภาษาอังกฤษเพื่อตองการใหไดงานที่ดี หรือเพื่อใหสอบไดคะแนนที่ดี สวนแรงจูงใจเชิงบูรณาการ
คือแรงจูงใจเพื่ออยากเปนสวนหนึ่งขอสังคมนั้น เชน คนไทยที่อยูตางประเทศเรียนภาษาอังกฤษ
เพื่อตองการใชสื่อสารในชีวิตประจําวันกับชาวตางชาติ เปนตน
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ทัศนคติกับชวงอายุ
ชวงอายุ (Generation) ของคนตาม Standard International Age Classification ซึ่ง
สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดจัดทํามาตรฐานการจัด
กลุมอายุ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชในการนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับอายุ ทั้งขอมูลดานสังคมและดาน
เศรษฐกิจ ไดใช Standard International Age Classification ขององคการสหประชาชาติเปนหลัก
ในการพิจารณาเพื่อใหเปนมาตรฐานสากลและผูใชขอมูลสามารถเปรียบเทียบขอมูลกันระหวาง
ประเทศได โดยแบงชวงอายุตาม Generation ดังนี้
1. กลุม Baby Boomer คือ กลุมคนที่เกิดระหวางป พ.ศ.2489-2507 อายุระหวาง
49-67 ป (คํานวณจนถึงป พ.ศ.2556)
2. กลุม Generation X คือ กลุมคนที่เกิดระหวางป พ.ศ.2508-2522 อายุระหวาง
34-48 ป
3. กลุม Generation Y คือ กลุมคนที่เกิดระหวางป พ.ศ.2523-2543 อายุระหวาง
13-33 ป
ลักษณะเฉพาะของคนแตละรุนดังนี้
1. กลุม Baby Boomer
วรากรณ สามโกเศศ (2554) อธิบายวา กลุม Baby Boomer วา เปนกลุมคนที่เกิด
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 การเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วของทารกหลังสงครามโลกในเกือบทุกประเทศทํา
ใหเกิดสภาวการณคลื่นยักษของพวก Baby Boomers กอใหเปดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทาง
สังคมตามมามากมาย เชน ฐานการเพิ่มขึ้นของประชากร ความตองการสินคาและบริการที่เพิ่มขึ้น
อยางมากมาย ขนาดของเศรษฐกิจและธุรกิจที่เพิ่มขึ้น
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ดร.ณัฐวุฒิ พงศสิริ (2552, อางถึงใน ปยนุช รัตนกุล, 2552) อธิบายวา กลุม Baby
Boomer เปนกลุมคนที่จะเปนคนที่ชีวิตเพื่อการทํางานหนักเพื่อการเลี้ยงชีพ ใหความสําคัญกับการ
ทํางานมากกวาครอบครัว
การติดตอสื่อสาร จะติดตอกันโดยพบกันเปนสวนตัว ติดตอแบบพบหนากันเมื่อมี
โอกาสเปนไปได คาดหวังความสนใจอยางเต็มที่จากผูอื่น สื่อในการรับรูขอมูลขาวสาร คือโทรทัศน
2. กลุม Generation X
วรากรณ สามโกเศศ (2554) อธิบายวา กลุม Generation X วา เปนกลุมคนที่เกิด
ในชวงเวลาที่มนุษยชาติสงยานอวกาศออกไปนอกโลกไดสําเร็จ ของเลนยอดนิยมของคนรุนนี้เปน
วีดิโอเกม เกมกด และ Walkman พวกเขาเติบโตมาในยุครอยตอของ Analog กับ Digital อยู
ทามกลางเทคโนโลยีที่สรางความตื่นตาตื่นใจ สังคมเปลี่ยนแปลงทางดานวัตถุ ทําใหสถาบัน
ครอบครัวสั่นคลอน
ดร.ณัฐวุฒิ พงศสิริ (2552, อางถึงใน ปยนุช รัตนกุล, 2552) อธิบายวา กลุม
Generation X เปนกลุมคนที่ทํางานเพื่อใหหมดภาระ เนนการพึ่งพาตนเอง ตองการคําสั่งและ
ทิศทางที่ชัดเจน ชอบทํางานเปนอิสระ ชอบทํางานเดี่ยว การติดตอสื่อสาร จะติดตอสื่อสารทันที
เชน โทรศัพท อีเมล เปนตน ถนัดใช Personal Computer, Cable TV, Video Games, Cell
Phones.
3. กลุม Generation Y
วรากรณ สามโกเศศ (2554) อธิบายวา กลุม Generation Y หรือเรียกวา กลุม
Millennial Generation หรือบางทีเรียกวา Generation Next เปนกลุมคนที่เกิดในการฉลอง
สหัสวรรษใหม โตมาพรอมกับคอมพิวเตอรและโทรศัพทมือถือ รวมถึงระบบการศึกษาที่เริ่มให
ความสําคัญกับการคิดมากกวาการทองจํา มีความเปนตัวเองสูง สนุกกับการทํางานเปนทีม ๆ มี
ความเปนตัวเองสูง ไมชอบอยูในกรอบ และไมชอบเงื่อนไข
ดร.ณัฐวุฒิ พงศสิริ (2552, อางถึงใน ปยนุช รัตนกุล, 2552) อธิบายวา กลุม
Generation Y เปนกลุมคนที่ใจรอน อยากรูอยากเห็น ทํางานหลายอยางในเวลาเดียวกัน การ
ติดตอสื่อสารตองการแสดงความคิดเห็นและไดรับการรับฟง ตองการไดรับขอมูลอยูเสมอ เปนผูรูดี
เรื่องเทคโนโลยีในการสื่อสาร เชน E-mail, Chat, Facebook, Twitter, Line ฯลฯ
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งานวิจัยที่เกี่ยวกับทัศนคติของคนไทยที่มีตอภาษาอังกฤษ
ศศิธร ธาตุเหล็ก (2541) ศึกษาเรื่อง “ทัศนคติของคนในกรุงเทพมหานครที่มีตอการพูด
ภาษาไทยปนภาษาอังกฤษ” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทัศนคติที่มีตอการพูดภาษาไทยปน
ภาษาอังกฤษ และเพื่อศึกษาวาอาชีพของบุคคลมีความสัมพันธตอการปนภาษาหรือไม นอกจากนี้
ผูวิจัยยังไดศึกษาวาชนิดของคําปนภาษาอังกฤษในภาษาไทย ซึ่งจําแนกเปนคําศัพทเฉพาะและ
คําศัพททั่วไป ทําใหเกิดทัศนคติที่แตกตางกันหรือไม กลุมตัวอยาง ไดแก อาจารยมหาวิทยาลัย
ผูจัดการบริษัท/หางราน พนักงานขายและตัวแทนนายหนา และพนักงานเสิรฟอาหาร จํานวน
ทั้งสิ้น 80 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล ไดแก เทคนิคการจับคูหลอก และแบบสอบถาม
ผลการศึกษาดวยเทคนิคการจับคูหลอกพบวา อาชีพของบุคคลสัมพันธกับทัศนคติที่มี
ตอการพูดภาษาไทยปนภาษาอังกฤษในการพูดเรื่องทั่วไป ยกเวนเรื่องเฉพาะสาขา โดยกลุม
ตัวอยางประเมินเสียงพูดภาษาไทยปนภาษาอังกฤษดวยคาเฉลี่ยสูงกวาเสียงพูดภาษาไทย ทัง้ เรือ่ ง
ทั่วไปและเรื่องเฉพาะสาขา นอกจากนี้ ผลการวิจัยพบวา ชนิดของคําปนไมสัมพันธกับทัศนคติที่มี
ตอการพูดภาษาไทยปนภาษาอังกฤษ สําหรับผลการศึกษาจากแบบสอบถามพบวา กลุมตัวอยาง
ที่ประกอบอาชีพในลําดับเกียรติภูมิที่สูง จะมีทัศนคติที่ดีตอการพูดภาษาอังกฤษ และตระหนักถึง
ประโยชนของภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ กลุมตัวอยางทุกกลุม มีความเห็นไปในลักษณะเดียวกัน วา
คนไทยจําเปนอยางยิ่งที่จะตองรูภาษาอังกฤษ และไมรูสึกตอตานการนําภาษาอังกฤษมาใชปนใน
ภาษาไทย
นั ฐ ยา บุญ กองแสน (2542) ได ศึก ษาเรื่ อ ง “การปนภาษาอั ง กฤษในภาษาไทยกั บ
ทัศนคติทางภาษาของบุคคลตางชั้นอาชีพ” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหพฤติกรรมการปน
ภาษาอังกฤษในภาษาไทย และวิเคราะหความสัมพันธระหวางพฤติกรรมดังกลาวกับตัวแปรทาง
สังคม ไดแก ชั้นอาชีพ และทัศนคติทางภาษา ซึ่งแบงทัศนคติตอภาษาอังกฤษ และทัศนคติตอการ
ปนภาษา กลุมตัวอยางมีจํานวนรวมทั้งสิ้น 41 คน เปนบุคลากรในโรงแรมในกรุงเทพสี่แหง คือ
โรงแรมแกรนไฮแอทเอราวัณ โรงแรมโนโวเทลสยามสแควร โรงแรมอมารีเอเทรียม และโรงแรม
ปทุมวันปริ๊นเซส วิธีการเก็บขอมูล ผูวิจัยใชในการสัมภาษณและแบบสอบถาม
ผลการศึกษาพบวาดานความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการปนภาษากับทัศนคติทาง
ภาษามี ความสั มพั นธ กั นในทางบวก กล าวคื อ บุคคลที่ ชอบพู ดภาษาอังกฤษมากมั กจะพู ดปน
ภาษาอั ง กฤษมากกว า บุ ค คลที่ ช อบพู ด ภาษาอั ง กฤษปานกลาง ทั ศ นคติ ต อ การปนภาษามี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการปนภาษาในทางบวกเฉพาะในชั้นอาชีพที่สูงสุด และต่ําสุด และจะ
เปนแบบผกผันในชั้นอาชีพระดับกลาง
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กมลวรรณ ชมวงษ (2546) ไดศึกษาเรื่อง “ทัศนคติทางภาษาของนักศึกษาไทย(หลักสูตร
นานาชาติและหลักสูตรปกติ)ที่มีตอการพูดภาษาอังกฤษในหมูคนไทย” พบวา กลุมตัวอยางมี
ทัศนคติเห็นดวยปานกลางกับสถานการณที่เปนแงบวกตอการใชภาษาอังกฤษในกลุมคนไทยเปน
สวนใหญ เชนการพูดภาษาอังกฤษกับคนไทย แสดงถึงความทันสมัย และกลุมตัวอยางเห็นดวย
มากกับการใชภาษาอังกฤษในวงการสื่อสารมวลชน ในทางตรงกันขาม กลุมตัวอยางไมเห็นดวย
กับสถานการณที่เปนแงลบตอการใชภาษาอังกฤษในกลุมคนไทย เชน การพูดภาษาอังกฤษใน
กลุมคนไทย คือการแสดงความโออวด เรื่องความถี่ของประสบการณทางภาษาอังกฤษ เชน การดู
ภาพยนตร การฟงวิทยุ เปนตน พบวากลุมตัวอยางทั้งสามกลุมมีความถี่ของประสบการณทาง
ภาษาอั ง กฤษแตกตา งกั น อยา งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติเ ป น ส ว นใหญ ส ว นผลการวิ เ คราะห เ รื่ อ ง
ทัศนคติที่มีตอแนวโนมการใชภาษาอังกฤษในสังคมไทยพบวา กลุมตัวอยางเห็นดวยมากกับการใช
ภาษาอังกฤษ
เพื่อภาพพจนในแวดวงธุรกิจ แวดวงสื่อสารมวลชน และแวดวงผูนําประเทศ สายชล
เขียววิชัยและคณะ (2550) ศึกษาเรื่อง “การศึกษาทัศนคติของนักศึกษาที่เขาศึกษาในโครงการรับ
เพิ่มพิเศษ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทัศนคติของ
นักศึกษาที่เขาศึกษาในโครงการรับเพิ่มพิเศษ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร และเพื่อ
ศึกษาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินการโครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ ของคณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยไดจําแนกประเภททั ศนคติออกเปน 8 ดา น คือ ดา น
ทัศนคติที่มีตอคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ดานความคาดหวังที่มีตอการเขาศึกษา
ดานแรงจูงใจในการเขาศึกษา ดานการรับรูขอมูลเกี่ยวกับโครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ ดาน
ปจจั ยทางเศรษฐกิจ ดานหลัก สูตรการเรี ยนการสอน ด า นการจัดการเรียนการสอน และดา น
สภาพแวดลอมและปจจัยประกอบการเรียนการสอน
ผลการศึกษา พบวา ทัศนคติของนักศึกษาที่เขาศึกษาในโครงการรับเพิ่มพิเศษ คณะ
วิ ท ยาศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร โดยภาพรวมมี ค วามคิ ด เห็ น อยู ใ นระดั บ ปานกลาง เมื่ อ
พิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมาก 4 ดาน คือ ดานความคาดหวังที่มีตอการเขาศึกษา
ดานแรงจูงใจในการเขาศึกษา ดานทัศนคติที่มีตอคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร และ
ดานการจัดการเรียนการสอน เกณฑในระดับปานกลาง 4 ดาน คือ ดานหลักสูตรการเรียนการสอน
ดานสภาพแวดลอมและปจจัยประกอบการเรียนการสอดานการรับรูขอมูลเกี่ยวกับโครงการรับ
นักศึกษาเพิ่มพิเศษ และดานปจจัยทางเศรษฐกิจ สวนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการ
ดําเนินการโครงการรับเพิ่มพิเศษ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดแก ควรเพิ่มการ
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ประชาสัมพันธโครงการใหมากขึ้น ควรเพิ่มคําแนะนําดานการศึกษาใหมากขึ้นในชั้นปที่ 1 ควรจัด
สอนเสริมเพิ่มเติมในชวงภาคฤดูรอน อาจารยควรใหเวลาและใกลชิดนักศึกษาใหมากขึ้น ควร
ปรับปรุงคอมพิวเตอรใหทันสมัยและใหบริการ 24 ชั่วโมง ควรจัดใหมีการอบรมสัมมนาและศึกษาดู
งานใหมากขึ้น ควรเปดโอกาสใหใชหองวิจัยของภาควิชามากขึ้น ควรจัดสรรทุนการศึกษาหรือทุน
กูยืมใหนักศึกษาที่มีความจําเปน และควรปรับคาหนวยกิตใหอยูในอัตราที่เหมาะสม
พระมหาธีระ ธมฺมธีโร (2550) ไดศึกษาเรื่อง “ทัศนคติในการเรียนภาษาอังกฤษของ
นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม” พบวา พระนิสิตมีทัศนคติเชิง
ลบระดับไมแนใจในการเรียนภาษาอังกฤษและมีทัศนคติเห็นดวยอยางยิ่งกับความคิดที่วา แม
ความรูภาษาอังกฤษไมดีแตถาความรูในวิชาชีพดี ก็สามารถมีความกาวหนาในชีวิตได สวนทัศนคติ
เชิงบวกพระนิสิตมีทัศนคติเห็นดวยในการเรียนภาษาอังกฤษ และมีทัศนคติเห็นดวยอยางยิ่งวาคน
ที่ มี ค วามรู ภ าษาอั ง กฤษดี ย อ มมี โ อกาสหางานทํ า ได ง า ยกว า คนที่ อ อ นภาษาอั ง กฤษจากผล
การศึกษาความ
สัมพันธ พบวา ปจจัยดานวุฒิการศึกษาและระดับการเรียนภาษาอังกฤษไมมีความ
สัมพันธทางสถิติกับทัศนคติทั้งเชิงลบและเชิงบวกสวนปจจัยดานสาขาวิชามีความสัมพันธทาง
สถิ ติ กั บ ทั ศ นคติ เ ชิ ง ลบในการเรี ย นภาษาอั ง กฤษ และได เ สนอแนะว า เพื่ อ ให ส ามารถเรี ย น
ภาษาอังกฤษอยางไดผล พบวา 1) การสนับสนุนทัศนคติเชิงบวก ควรเนนทักษะดานการสนทนา
และการฟงการปฏิบัติจริงกับชาวตางประเทศหรือนักศึกษาชาวตางชาติ การเรียนกับเจาของภาษา
การใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน การทองจําศัพทใหมาก เนนการเรียนแบบมีสวนรวม 2. การ
ปรับปรุงทัศนคติเชิงลบ ควรสรางความตระหนัก ความชอบ ความขยันและความเขาใจใหกับ
ผูเรียนเพื่อใหเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษการจัดทําหลักสูตรแบบงาย ผูสอนใหคําปรึกษา
และแนะนําเพื่อกระตุนการเรียนรูของผูเรียน และการเสริมแรงจูงใจอยางตอเนื่อง
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ปญหาเกี่ยวกับการพูดภาษาอังกฤษของคนไทยและแนวทางแกปญหา
โกวิท วงศสุรวัฒน (2546: 7-36) ไดกลาวไว ซึ่งสรุปไดวา สําหรับคนไทยนั้นนอกจาก
ภาษาไทยแลว ภาษาอังกฤษถือเปนภาษาที่สองที่ใชในการติดตอสื่อสาร (English is the second
language) คนไทยเรียนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรมาตั้งแตชั้นประถมศึกษา คนไทยจํานวนไม
น อ ยเริ่ ม เรี ย นกั น มาตั้ ง แต ร ะดั บ อนุ บ าล หากนั บ ถึ ง ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา อย า งน อ ยคนไทยเรี ย น
ภาษาอังกฤษ 16 ป แตก็ยังมีปญหาที่ยังไมสามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดดี เพราะ
ปจจัยหลายประการ เชน เรียนภาษาอังกฤษแบบทองเอาไวสอบ ไมไดเอาไปใชในชีวิตจริง โดย
ผูเขียนไดยกตัวอยางประสบการณเมื่อครั้งทํางานใหกับสํานักงานขาหลวงใหญสําหรับผูลี้ภัย
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(UNHCR) ที่มีผูลี้ภัยจากเวียดนาม ลาว กัมพูชาเขามาอยูในประเทศไทยนับแสนคน กอนจะถูกสง
ตัวไปยังประเทศที่สาม ผูลี้ภัยเหลานั้นจําเปนตองเรียนภาษาอังกฤษ ใชเวลาไมถึง 6 เดือน ทุกคนก็
สามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารไดดี เพราะคนเหลานั้น ไมไดเรียนเพื่อจํา แตเรียนเพื่อเอา
มาใชสื่อสารในชีวิตประจําวัน
แนวทางแกไขปญหา 1) เรียนภาษาอังกฤษเพื่อใชในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ฝก
พูดบอย ๆ โดยไมตองกังวลวาจะพูดผิด 2) ตองเชื่อสนิทใจวาเราไมโง หัวใจในการเรียนภาษา
อังกฤษคือ อยาดูถูกตัวเอง 3) มีความมั่นใจในตนเอง พูดภาษาอังกฤษโดยไมตองกังวลกับหลัก
ไวยากรณวาจะผิดหรือถูก
พิณทิพย ทวยเจริญ (2539: 4-5) ไดกลาวไว ซึ่งสรุปไดวา สําหรับบุคคลที่ใชภาษา
อังกฤษเปนภาษาตางประเทศเชนคนไทยนั้น ถึงแมบรรยากาศการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจะ
ไมเอื้อใหการพูดภาษาอังกฤษเปนไปอยางอัตโนมัติ หรือคลายเจาของภาษามากนัก แตก็ยังพอมี
หนทางที่จะปรับปรุงการพูดของตนได หากไดมีการฝกฝนอยางถูกหลักการ ดวยวิธีการที่เหมาะสม
ในการพูดภาษาอังกฤษใหมีสําเนียงคลายเจาของภาษานั้น ผูฝกจําเปนตองฝกหัดออก
เสีย งพยั ญ ชนะและสระให ชั ด เจนใกลเ คีย งกั บเจ า ของภาษาเป น อัน ดั บ แรก ต อไปจึ ง ฝก เสีย ง
พยัญชนะที่เกิดขึ้นในคําในตําแหนงตนพยางค หรือตําแหนงทายพยางค ในชวงนี้จะเปนการฝก
ออกเสียงคําพยางคเดียวกอน และไดมีการฝกรวมกับสระตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในคํา ในขณะที่ฝกออก
เสียงคําพยางคเดียวนั้น จําเปนตองออกเสียงดวยทํานองเสียงที่มีรูปแบบเฉพาะของภาษาอังกฤษ
ซึ่งควรจะเริ่มจากรูปแบบที่งายที่สุดและทําใหเกิดการสื่อความที่เปนกลางมากที่สุด
นอกจากนี้ ยั ง ต อ งคํ า นึ ง ถึ ง องค ป ระกอบอื่ น ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ร ว มกั น ได แ ก จั ง หวะของ
ภาษาอังกฤษ และทํานองเสียงที่เหมาะสม ซึ่งเปนสวนสําคัญที่จะทําใหการพูดภาษาอังกฤษมี
ลักษณะธรรมชาติเหมือนเจาของภาษา ผูฝกจําเปนตองเรียนรูกรใชรูปแบบเขม (strong form) และ
รูปแบบออน (weak form) ที่เกิดขึ้นกับคําที่ใหความหมายทางไวยากรณ (function words) เชน
คํานําหนานามไดแก a an the หรือสรรพนามรูปตาง ๆ เชน he she they their you her him เปน
ตน ถาใชรูปแบบเขมหรือรูปแบบออนไดอยางเหมาะสม จังหวะที่เกิดขึ้นในถอยความนั้น ๆ จะเปน
จังหวะตามลักษณะของเจาของภาษาและนําไปสูการใชทํานองเสียงที่เหมาะสมดวย
ทิพวัลย มาแสง (2532: 3-5 )ไดกลาวไว ซึ่งสรุปไดวา นับตั้งแตการสอนภาษาอังกฤษ
ในประเทศไทยซึ่งเริ่ ม มาตั้ งแตสมั ยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา เจา อยูหัว กระทรวง
ศึกษาธิการ (กระทรวงธรรมาธิการในสมัยนั้น)ไดวางหลักสูตรใหนักเรียนทุกคนที่อยูในชั้นประถม
ศึกษาและมัธยมศึกษาไดมีโอกาสเลือกเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ผลที่ไดรับ คือ ภายหลังที่ไดเรียน
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ภาษาอังกฤษมาระยะเวลาหนึ่ง นักเรียนสวนมากฟงภาษาอังกฤษเกือบจะไมรูเรื่อง พูดภาษา
อังกฤษไดนอย หรือพูดไมไดเลยความสามารถในการอานและทําความเขาใจเนื้อความที่ตนอาน
โดยฉับพลันทันทีอยูในเกณฑต่ํา รูคําศัพทนอย ไมสามารถเขียนภาษาอังกฤษไดอยางถูกตอง
พอควรแกระดับชั้น ซึ่งเมื่อศึกษาปญหาดังกลาวทั้งหมดสามารถสรุปไดเปนขอ ๆ ดังนี้ คือ
1. ปญหาที่เกี่ยวกับตัวครู
2. ปญหาที่เกี่ยวกับนักเรียน
3. ปญหาที่เกี่ยวกับตําราเรียน
4. ปญหาเกี่ยวกับวิธีการสอนและการบริหารงาน
5. ปญหาที่เกี่ยวกับการขาดความรวมมือในการเรียนการสอนของแตละระดับ
ปญหาที่เกี่ยวกับครู ครูที่มีประสบการณการสอน มีเทคนิควิธีการสอนดี ไดรับการฝกใน
วิธีการสอนอยางดี มักจะขาดแคลนมีนอย ไมเพียงพอกับความตองการ ครูจัดกิจกรรมการสอนไม
สอดคลองกับบทเรียนปญหาที่เกี่ยวกับนักเรียน นักเรียนขาดความกระตือรือรนและขาดแรงจูงใจใน
การเรียน ขาดการฝกฝนตนเอง มีทัศนคติที่ไมดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ เปนตน ปญหาเกี่ยวกับ
วิธีการสอนและการบริหารงานวิธีการสอนสวนใหญมุงเพื่อใหนักเรียนไดเรียนตามหลักสูตร แตไมได
มุงถึงผลที่ไดรับและวิธีการเรียนรู ระบบการศึกษาของไทยยังคงเปนแบบ Centralization คือขึ้นอยู
กับสวนกลาง ซึ่งยากตอการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานในโรงเรียน
แนวทางการแกปญหา ครูควรจะฝกและทดลองการสอนในแนวที่ถูกตองจนเกิดความ
ชํานาญ เพราะการสอนที่ดีไดนั้น ตองอาศัยการฝกฝนและความชํานาญดวย การสอนภาษาอังกฤษ
ขั้นพื้นฐานหรือขั้นเริ่มตนแกผูเริ่มเรียนเปนระยะสําคัญ ที่ครูผูสอนจะตองการหลักและวิธีการที่
ถูกตองเหมาะสมเพื่อเปนการวางรากฐานการเรียนรูภาษาอังกฤษในระดับสูงตอไป
Mwangati Whenda-Bhos ใหแสดงทัศนะวา
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เมื่อใครก็ตาม ตัดสินใจเรียนภาษาใด ผูสอนมักคาดหวังใหผูเรียนใชภาษานั้น ใน
การสื่อสารไดตั้งแตเริ่มแรก เชน ในการถามชื่อ อายุ อาชีพ บานเกิด หรือที่อยูของผูอื่น ถาม
เกี่ยวกับบทเรียนในหองเรียน หรือแมกระทั่งการขออนุญาต ไปนอกหองโดยใชภาษานั้น
ผู เรี ยนที่ ฉลาด ต องเริ่ มใช ภาษาที่ เรี ยนให ได ตั้ งแต แรกเริ่ ม ด วยความตั้ งใจและให เป น
ธรรมชาติ และตั้งความหวังที่จะพูดภาษานั้นใหได เปนความผิดพลาดอยางใหญหลวงที่จะ
พูดภาษานั้น เฉพาะเวลาที่จําเปนเทานั้น (Mwangati Whenda-Bhos, 2545: 64-71)

สรุปปญหาในการพูดภาษาอังกฤษของผูเรียนไทย
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1. รูทฤษฎีทางภาษาเปนอยางดีในหองเรียน แตไมไดนํามาฝกใชนอกหองเรียนหรือใน
สถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. เกิดความอาย ไมมั่นใจที่จะพูดภาษาอังกฤษ เพราะกลัวพูดผิดตอหนาผูอื่น มักจะ
พูดเสียงคอยและพูดสั้น ๆ
3. ปญหาทางดานวัฒนธรรม คนไทยสวนมากไมนิยมทักทายกันดวยภาษาตางประเทศ
เพราะมองวาสิ่งนั้นเปนวัฒนธรรมของชาวตางชาติ
แนวทางแกปญหาในการพูดภาษาอังกฤษของผูเรียนไทย
1. ฝกหัดพูดตั้งแตเริ่มแรกเรียนภาษาอังกฤษ อยารอใหถึงเวลาที่เหมาะสมเสียกอน
เชน รอใหถึงเวลาที่ตัวเองรูหลักไวยากรณและคําศัพทเปนอยางดีเสียกอน เพราะการเรียนอยางนั้น
อาจทําใหเราลืมไวยากรณและคําศัพทได ฝกพูดซ้ํา ๆบอย ๆ ทุกวัน ทุกสถานการณ ทั้งในและนอก
หองเรียน
2. กลาพูด กลาใชภาษาอังกฤษ โดยไมตองกลัวการพูดผิด เพราะความผิดพลาดจะ
ทําใหเกิดการพัฒนา ทําใหตนเองพูดไดคลองและชัดเจนยิ่งขึ้น ตัวอยางกรณีนายจอรจบุช (Mr.
George W. Bush) อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเมื่อครั้งดํารงตําแหนงประธานาธิบดี ซึ่งเปน
เจาของภาษาอังกฤษรอยเปอรเซ็นตบางครั้งเมื่อทักทายประชาชนยังใชภาษาอังกฤษแบบผิด ๆ
บทความหลายเรื่องในหนังสือพิมพ เชน วอซิงตันโพสต เปนตน ตางวิจารณความบกพรองในการ
ใชภาษาอังกฤษของทาน ทานไมรูสึกอาย เมื่อไดรับคําวิจารณจากสื่อตาง ๆ ทานกลับเรียนรูสิ่ง
ใหมๆ จากคําวิจารณดังกลาว ไมเคยทําผิดซ้ําในเรื่องเดิมอีกเลย
3. มีทัศนคติที่ดีตอภาษาอังกฤษ การพูดภาษาอังกฤษไมไดเปนผลรายตอวัฒนธรรม
ไทยเลย เพราะการสนทนาไม ไดทําใหผู เรียนไทยลืม วัฒนธรรมของตนเอง ตราบเท าที่ตองใช
ภาษาไทยในการสื่อสารภายในครอบครัวของตนอยูแลว
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แนวคิดเกี่ยวกับการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ปจจัยที่มีผลตอความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของคนไทย ประกอบดวยแนวคิด
และทฤษฎีที่เกี่ยวของดังนี้
วาเล็ต (Vallette, 1997: 120) ไดใหความหมายของการพูดเพื่อการสื่อสารวา มิไดเปน
แคการออกเสียงคําและการออกเสียงสูง เสียงต่ําในประโยคเทานั้น แตเปนการพูดตามหนาที่ของ
ภาษา กลาวคือเปนการทําใหผูอื่นเขาใจถึงจุดประสงคในสิ่งที่ตนพูด และการพูดของผูพูดที่มี
ความสามารถในระดับที่สูงขึ้นไป ตองสามารถเลือกใชสํานวนภาษาที่ถูกตองเหมาะสมและเปนที่
ยอมรับของเจาของภาษาอีกดวย
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อัจฉรา วงศโสธร (2527: 127) กลาววา ผูเรียนจะมีความสามารถในการสื่อสารนั้น
จะตองมีความสามารถในการใช ภาษา 3 ด าน หนึ่ งในนั้น คือ สมรรถภาพดานกฎเกณฑ ภาษา
(Linguistic Competence) หมายถึง ความสามารถในการสื่อสารโดยอาศัยพื้นฐานทางภาษาศาสตร
ประกอบดวย เสียง (Phonology) ศัพท (Vocabulary) ไวยากรณ (Grammar)
Mackey (1965: 266, อางถึงใน นงสมร พงษพานิช, 2554: 93) กลาววา การพูด
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดนั้น ผูพูดจะตองมีความรูเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ตองมีความเขาใจ
จดจําคําศัพท รูปแบบ กฎเกณฑของไวยากรณ เพื่อสามารถนําความรูนั้นมาผูกรอยเรียงใหเปน
ขอความและเปลงเสียงออกมาเปนภาษาพูดที่มีลักษณะใกลเคียงการพูดของเจาของภาษาใหมาก
ที่สุดเพื่อขจัดปญหาในการสื่อสาร
ซาวิล ทรอยเค (Troike, 1982: 22) ไดกลาวถึงการพูดเพื่อการสื่อสารวา เปนการ
ปฏิสั ม พั น ธ ท างภาษาเพื่ อแลกเปลี่ยนข อมู ล และความหมายของภาษาทางด า นสั ง คม นั่น คือ
จะตองใชภาษาตามกฎของสังคมนั้น ๆ
พจมาน สมอิน (1998) ไดอางถึงความคิดของ บราวน (Brown, 1987: 104) และรูบิน
(Rubin,1975: 41-51) วาลักษณะที่ดีประการหนึ่งของผูที่จะเรียนภาษาไดดี คือ ตองมีความพรอม
ที่จะเสี่ยงในการแสดงออกโดยการเดา และพรอมจะถูกมองวาโง เพื่อที่จะสื่อสารใหเปนผล ผูเรียน
ประเภทนี้จะใชความรูที่ตัวเองมีอยู เพื่อผลิตภาษาออกมาสื่อสารได ความคิดนี้สอดคลองกับ
การศึกษาปจจัยภายในที่มีผลตอ
กลาวโดยสรุปคือ การพูดเพื่อการสื่อสารคือการปฏิสัมพันธทางภาษาเพื่อแลกเปลี่ยน
ขอมูลระหวางบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป ไดแกผูพูดและผูฟง ซึ่งจะตองสามารถเลือกใชคํา สํานวน
ภาษาที่ถูกตองเหมาะสมตามหลักภาษาของสังคมนั้น ๆหรือเปนที่ยอมรับของเจาของภาษา
พิณทิพย ทวยเจริญ (2534: 1-4) ไดอธิบายถึง การสื่อความดวยภาษาอังกฤษ วามี 2
รูปแบบ คือ การสื่อความดวยการพูดและการสื่อความดวยการเขียน การสื่อความทั้งสองรูปแบบนี้
มีความสําคัญเทา ๆ กัน แตการสื่อความดวยการพูด จะเปนวิธีการสื่อความที่สะดวกและใชกัน
มากที่สุด นั่นคือสามารถเปลงออกมาไดอยางรวดเร็วและสามารถแสดงสีหนาหรือใชทาทางประกอบ
เพื่อแสดงอารมณและความรูสึกไดงายกวาการเขียนโดยเฉพาะเมื่อผูพูดอยูตอหนาผูฟง
บุษบา กนกศิลปธรรม (2535: 2) ไดแสดงทัศนคติตอการสื่อความดวยภาษาอังกฤษ
วา ในการสื่ อสารภาษาอั ง กฤษนั้ น ต องใช ทัก ษะการฟ ง และการพู ดควบคูกั น ไป หากผู พูด ไม
สามารถพูดใหผูอื่นเขาใจได ก็เทากับเขาไมสามารถบรรลุจุดมุงหมายได ในทํานองเดียวกัน หากผู
พูดขณะสื่อสารออกเสียงไมชัดเจน จนไมสามารถทําใหผูฟงเขาใจไดถูกตอง ก็แสดงวาเขาไม
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สามารถสื่อสารหรืออาจสื่อสารได แตไมมีประสิทธิภาพ แมวาการที่จะใหผูเรียนทุกคน สามารถ
ออกเสียงไดเหมือนกับเจาของภาษาจะเปนเรื่องที่ทําไดยาก แตการฝกใหผูเรียนสามารถออกเสียง
ไดถูกตองตามสมควรและเปนสิ่งจําเปนยิ่งที่ควรกระทํา ในการสอนภาษาอังกฤษใหมีประสิทธิภาพ
นโยบายดานการศึกษาที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการพูดภาษาอังกฤษ
นโยบายของรัฐบาล
ขาวสํานักงานรัฐมนตรี 219/2554 ไดมีบทสรุปคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
ซึ่งนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ไดแถลงตอรัฐสภา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 ใน
สว นที่เ กี่ ย วขอ งด า นการศึ ก ษาเรง พัฒ นาคุ ณ ภาพการศึก ษา โดยการปฏิรูป ระบบความรู ข อง
สังคมไทย อันประกอบดวย การยกระดับองคความรูใหไดมาตรฐานสากล จัดใหมีโครงการตํารา
แหงชาติที่บรรจุความรูที่กาวหนาและไดมาตรฐาน ทั้งความรูที่เปนสากลและภูมิปญญาทองถิ่น
สงเสริมการอาน พรอมทั้งสงเสริมการเรียนการสอนภาษาตางประเทศและภาษาถิ่น จัดใหมีระบบ
การจัดการความรู ปฏิ รูปหลัก สูตรการศึก ษาทุกระดับใหรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและ
ทัดเทียมกับมาตรฐานสากลบนความเปนทองถิ่นและความเปนไทยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของการศึกษา
ทุกระดับชั้น โดยวัดผลจากการผานการทดสอบมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ ขจัดความไม
รูหนังสือใหสิ้นไปจากสังคมไทย จัดใหมีครูดีเพียงพอในทุกหองเรียน ใหมีโรงเรียนและสถาบัน
อาชีวศึกษาคุณภาพสูงในทุกพื้นที่ พัฒนามหาวิทยาลัยเขาสูระดับโลก พัฒนาระบบการศึกษาให
ผูเรียนมีความรูคูคุณธรรม มุงการสรางจริยธรรมในระดับปจเจก รวมทั้งสรางความตระหนักในสิทธิ
และหนาที่ ความเสมอภาค และดําเนินการใหการศึกษาเปนพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยที่
แทจริง ปรับปรุงโครงสรางระบบบริหารการศึกษาโดยการกระจายอํานาจสูพื้นที่ใหเสร็จสมบูรณโดย
เริ่มจากพื้นที่ที่มีความพรอม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ในขาวสํานักรัฐมนตรี 10/2555 (ลงนามในประกาศเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2554)
กระทรวงศึกษาธิการ เปนกระทรวงที่มีบทบาทสําคัญตอการศึกษาของคนไทย ตระหนักถึงบทบาท
และความสําคัญของภาษาอังกฤษตอชีวิตประจําวันในยุคขอมูลขาวสารที่ติดตอเชื่อมโยงกันไดทุก
มุมโลก วันที่ 26 ธันวาคม 2554 นายวรวัจน เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ไดแถลงขาวการเปดนโยบายพุทธศักราช 2555 ปแหงการพูดภาษาอังกฤษ (English Speaking
Year 2012) รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ กลาววา ในการกาวสูประชาคมอาเซียน ในป
พ.ศ.2558 คนไทยตองแขงขันกับนานาประเทศจึงตองใชภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ
เพราะเปนสื่อกลางที่ใชกันทั่วโลกหากแตปจจุบันเราเรียนภาษาอังกฤษมานานหลายปสามารถใช
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ไวยากรณภาษาอังกฤษไดถูกตองแตกลับไมกลาพูดทําใหการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
นอยลงกระทรวงศึกษาจึงตองรณรงคดวยการริเริ่มโครงการพ.ศ.2555 ปแหงการพูดภาษาอังกฤษ
เพื่อสงเสริมใหคนไทยพูดภาษาอังกฤษมากขึ้นดวยการเชิญชวนใหพูดภาษาอังกฤษสัปดาหละ 1
วัน สวนวันอื่นอาจเปนการเรียน/พูดภาษาอังกฤษในชั้นเรียนโดยมิตองคํานึงถึงหลักไวยากรณมาก
จนเกินไปซึ่งจะทําใหทุกคนกลาพูดกลาใชภาษาอังกฤษมากขึ้นมิฉะนั้นแลวจะมีแตเฉพาะคนเกง
ภาษาอังกฤษเทานั้นที่กลาพูดทั้งนี้หากโรงเรียนใดประสบความสําเร็จในการสงเสริมใหนักเรียนพูด
และใช ภ าษาอัง กฤษอย า งมีป ระสิท ธิภ าพกระทรวงศึ ก ษาธิก ารจะสนั บสนุน ด า นเทคโนโลยี ที่
เกี่ยวของอาทิ มอบคอมพิวเตอร Tablets เปนตนใหเพื่อเปนการสรางแรงจูงใจนอกจากนี้รัฐมนตรี
วาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดมอบนโยบายของปแหงการพูดภาษาอังกฤษพุทธศักราช 2555 ไว 5
ขอ ดังนี้
1. สนับสนุนใหโรงเรียนและสถาบันการศึกษากําหนดวันพูดภาษาอังกฤษอยางนอย
สัปดาหละ 1 วันเพื่อสงเสริมใหนักเรียนพูดภาษาอังกฤษกับเพื่อนและครู
2. สงเสริมใหโรงเรียนและสถาบันการศึกษาสมัครเปนสมาชิก(สั่งซื้อ)หนังสือพิมพ
ภาษาอังกฤษวารสารและสื่อสิ่งพิมพภาษาอังกฤษสําหรับเจาหนาที่และผลิตรายการภาษาอังกฤษ
ผานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ
3. สร า งเสริ ม ความร ว มมื อ กั บ สถาบั น ภาษาเพื่ อ สร า งหลั ก สู ต รฝ ก อบรมและการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ประสานความรวมมือกับโรงเรียนนานาชาติองคการระหวางประเทศ และสถาน
เอกอัครราชทูตในการจัดกิจกรรมการใชภาษาอังกฤษ
5. สรางแรงจูงใจแกนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการใชภาษาอังกฤษ
นโยบายดานการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
ดานการศึกษา: เสริมสรางกรุงเทพฯ ใหเปนมหานครแหงการเรียนรูที่แทจริง ดวย
นโยบายการศึกษาที่ทําไดจริง ดวยคุณภาพมาตรฐาน พรอมพัฒนาองคความรู อยางครอบคลุมทั้ง
ในและนอกหองเรียนโดยในขอที่ 4.3 ไดระบุ “ เสริมทักษะการเรียนรูภาษาจีนและภาษาอังกฤษใน
โรงเรียน 436 แหง ทั่วกรุงเทพมหานคร ”
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งานวิจัยที่เกี่ยวกับการพูดภาษาอังกฤษ
กมลวรรณ ชมวงษ (2546) ศึกษาเรื่อง “ทัศนคติทางภาษาของนักศึกษาไทย (หลักสูตร
นานาชาติและหลักสูตรปกติ) ที่มีตอการพูดภาษาอังกฤษในหมูคนไทย” โดยมีวัตถุประสงค เพื่อ
ศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติทางภาษาที่มีตอการพูดภาษาอังกฤษในกลุมคนไทยของนักศึกษาใน
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หลักสูตรนานาชาติ นักศึกษาหลักสูตรปกติที่ศึกษาวิชาภาษาอังกฤษเปนวิชาเอก และนักศึกษาที่
ศึกษาสาขาวิชาเอกอื่น ๆ เปนวิชาเอก นอกจากนี้ ยังมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบประสบการณ
ทางภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยาง เพื่อเปรียบเทียบทัศนคติเรื่องแนวโนมการใชภาษาอังกฤษใน
สังคมไทยของกลุมตัวอยาง และเพื่อศึกษาการใชภาษาของนักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ
ผลการศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติทางภาษา พบวา กลุมตัวอยางทั้งสามกลุม มีทัศนคติ
ในทางเห็นดวยปานกลาง โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการใชภาษาอังกฤษในวงการสื่อสารมวลชนที่
กลุ ม ตั ว อย า งทั้ ง สามกลุ ม มี ทั ศ นคติ ใ นทางเห็ น ด ว ยมาก ส ว นทั ศ นคติ ที่ เ ป น แง ล บต อ การใช
ภาษาอังกฤษในกลุมคนไทย เชน การพูดภาษาอังกฤษในกลุมคนไทยเปนการทําลายวัฒนธรรม
ไทยและเลียนแบบชาติตะวันตก และไมชอบบุคคลที่ใชภาษาอังกฤษในกลุมคนไทย เปนตน กลุม
ตัวอยางทั้งสามมีทัศนคติในทางไมเห็นดวยตอคํากลาวดังกลาว นอกจากนี้ยังพบวา ประสบการณ
ทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรนานาชาตินั้น ไดจากการชมภาพยนตร การดูโทรทัศน การ
ฟงวิทยุ การอานหนังสือพิมพ การอานนิยายหรือเรื่องสั้น การอานขาวสารและสงอีเมล อยูในการ
ประเมินความถี่ระดับ 5 มากที่สุด ยกเวนการเลนเกม สวนเรื่องแนวโนมการใชภาษาอังกฤษในกลุม
คนไทย พบวา กลุมตัวอยางทั้งสามกลุม มีทัศนคติในทางเห็นดวยมากกับการใชภาษาอังกฤษเพื่อ
ภาพพจนในวงการธุรกิจ สื่อสารมวลชนและวงการผูนําของประเทศ สวนทัศนคติในเรื่องการใช
ภาษาอังกฤษกับคนไทยดวยกัน มีแนวโนมการใชเพื่อสนทนาเรื่องความลับ แนวโนมการเปนสังคม
สองภาษา (ไทย-อังกฤษ) นั้นมีคาเฉลี่ยทัศนคติในทางเห็นดวยปานกลาง ผลการวิเคราะหพบวา
วิชาเอก ไมมีผลตอการประเมินทัศนคติเรื่องแนวโนมการใชภาษาอังกฤษในกลุมคนไทย
บุษบา กนกศิลปธรรม (2535) ศึกษาเรื่อง “การวิเคราะหการออกเสียงภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาชั้นปที่ 3 วิชาเอกภาษาอังกฤษ ” โดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาขอผิดในการออกเสียง
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ชั้นปที่ 3 คณะอักษรศาสตร เพื่อหาสาเหตุของขอ
ผิดในการออกเสียงภาษาอังกฤษ และเพื่อหาขอเสนอแนะในการปรับปรุงการเรียนการสอนภาษา
อังกฤษในดานที่เกี่ยวกับการออกเสียง
ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางอานออกเสียงคําที่มีลักษณะ 4 พยางค ผิดมากที่สุด
รองลงมาคือ คําที่มีลักษณะ 3 และ 2 พยางคตามลําดับ นอกจากนี้ยังพบวา กลุมตัวอยางออก
เสียงผิดที่คํานามที่ลงทายดวย –ity นอยที่สุด กลุมตัวอยางออกเสียงเนนหนักผิดที่คํากริยามาก
ที่สุด รองลงมาคือคําคุณศัพท และคํานามตามลําดับ
พัชรี โภคาสัมฤทธิ์ (2523) ศึกษาเรื่อง “การใชภาษาอังกฤษในภาษาพูดของคนไทย”
โดยมีวัตถุประสงคที่จะวิเคราะหการใชภาษาอังกฤษในภาษาพูดของคนไทย ทั้งในระดับผูมีความรู
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ทางภาษาอังกฤษดีมาก ดีปานกลาง และรวมไปถึงการใชภาษาอังกฤษในภาษาพูดของคนไทยสวน
ใหญที่ไมมีความรูภาษาอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงคที่จะหารูปแบบของลักษณะการใชภาษาอังกฤษ
ในภาษาพูดของคนไทยทั้งในดานเสียง โครงสรางของระบบประโยคและในดานความหมาย เพื่อนํา
รูปแบบเหลานี้มาบรรยายไว เพื่อเปนหลักฐานของการใชภาษาไทยในปจจุบัน
ผลการศึกษา พบวา มีการยืมคําภาษาอังกฤษทั้งคําและเสียง รวมทั้งมีการยืมโครงสราง
ประโยคและความหมาย หรือมโนทัศนจากวัฒนธรรมของผูพูดภาษาอังกฤษดวย การยืมคําทั้งคํามา
ใชเปนกระบวนการเปลี่ยนทางภาษา ที่เห็นไดชัด เปนการเปลี่ยนของภาษาจากภายนอก เรียกไดวา
เปน external borrowing การยืมจากภาษาอังกฤษอีกชนิดหนึ่ง คือการยืมหนวยเสียงบางเสียงและ
โครงสรางประโยคบางโครงสรางของภาษาอังกฤษมาใชในภาษาพูดของไทยเปนกระบวนการที่
รับมาทีละนอย จนผูดูด ผูฟงไมคอยรูสึกทําใหภาษาไทยคอย ๆ เปลี่ยนไปเปนการเปลี่ยนแปลงแบบ
ภายในและเปนการพัฒนาการ (evolutionary & organic) คําภาษาอังกฤษ เมื่อถูกยืมมาใชใน
ภาษาไทยแลว ก็มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานเสียง และดานความหมาย และถูกนํามาใชใน
ลักษณะโครงสรางของประโยคแบบไทย ๆ ดวย จากการวิจัยนี้ นักภาษาศาสตรจะไดประโยชน ใน
แงของการบรรยายภาษา ผลของการวิจัยสามารถนําไปสูการบรรยายภาษาไทยในแงอื่น ๆ เชน ถา
มีการหาลักษณะของคําภาษาจีนในภาษาไทย หรืออิทธิพลของภาษาอื่น ๆ ในภาษาไทย ผลของ
การวิจัยสามารถชวยในการบัญญัติศัพทวายังบกพรองอยูอีก
สรุปในบทที่ 2 นี้ ผูวิจัยไดมุงเนนศึกษาความหมายของคําวาทัศนคติ แนวคิดทฤษฎีที่
เกี่ยวของทัศนคติทางภาษางานวิจัยที่เกี่ยวกับการสํารวจทัศนคติตางๆรวมถึงปญหาเกี่ยวกับการ
พู ด ภาษาอัง กฤษของคนไทยและแนวทางแกป ญ หาแนวคิ ดเกี่ย วกับ ความสามารถในการพู ด
ภาษาอังกฤษ และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพูดภาษาอังกฤษ
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหถึงทัศนคติของครูตอการพูดภาษาอังกฤษ
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ “พ.ศ.2555 ปแหงการพูดภาษาอังกฤษ” และเปรียบเทียบ
ทัศนคติของครูตอการพูดภาษาอังกฤษตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ“ พ.ศ.2555 ปแหง
การพูดภาษาอังกฤษตาม อายุ ระดับการศึกษา และวิชาที่สอน การวิจยั ครัง้ นีเ้ ปนการวิจยั เชิงปริมาณ
และเพื่อใหสอดคลองตามวัตถุประสงคของการศึกษาจึงไดกําหนดระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบดวย
การเลือกแหลงขอมูล กลุมตัวอยางประชากร เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การรวบรวมขอมูล ขั้นตอน
การศึกษา การวิเคราะหขอมูล และการสรางเกณฑที่ใชในการวิจัย ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. แหลงขอมูล
2. กลุมตัวอยางประชากร
3. เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
4. การทดสอบเครื่องมือ
5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
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แหลงขอมูล
1. แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ที่ใชในการวิจัยนี้ ไดแก ทัศนคติของครูตอ
การพูดภาษาอังกฤษตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2555 ปแหงการพูดภาษาอังกฤษ
โดยผู วิ จัย เก็ บ รวบรวมขอมู ล โดยการเก็ บ แบบสอบถามกับ กลุม ตัว อยา งในการวิจั ยครั้ง นี้ ซึ่ ง
หมายถึง ขาราชการครูในสํานักงานเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2554
2. แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ที่ใชในการวิจัยนี้ ไดแก ขอมูลที่ไดจาก
เอกสารงานวิจัยตางๆ โดยการหาขอมูลเหลานี้จากการศึกษาคนควาจากหนังสือ บทความทาง
วิชาการ เว็บไซตและเอกสารที่เกี่ยวของ รวมถึงขอมูลประเภทตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานวิจัย
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กลุมตัวอยางประชากร
ผูวิจัยไดกําหนดหนวยวิเคราะห (Unit of Analysis) เปนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานัก
การศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตบางกอกนอย จํานวนทั้งสิ้น 15 โรงเรียน ดังนั้น
ผูใหขอมูลเพื่อการวิจัย จึงหมายถึง ขาราชการครูในหนวยวิเคราะหดังกลาว มีรายละเอียดดังนี้
1. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนขาราชการครูในสํานักงานเขตบางกอกนอย
กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2554 จํานวนทั้งสิ้น 152 คน จากจํานวน 15 โรงเรียน อาศัยขอมูล
จากฝายการศึกษา สํานักงานเขตบางกอกนอย ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2555
2. กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ เปนขาราชการครูในสํานักงานเขตบางกอกนอย
กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2554 จํานวนทั้งสิ้น 152 คน จากจํานวน 15 โรงเรียน ไดแก โรงเรียน
วัดดุสิตาราม โรงเรียนวัดวิเศษการ โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี โรงเรียนวัดศรีสุดาราม โรงเรียนวัดปฐม
บุตร (อิศราราม) โรงเรียนวัดยางสุทธาราม โรงเรียนวัดสุวรรณาราม โรงเรียนวัดอัมพวา โรงเรียนวัด
มะลิ โรงเรียนวัดบางเสาธง โรงเรียนวัดบางขุนนนท โรงเรียนวัดเจาอาม โรงเรียนวัดดงมูลเหล็ก
โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง และโรงเรียนวัดพระยาทํา โดยไดมาจากวิธีสุมตัวอยางแบบอาศัยความ
สะดวก (Convenience sampling) โดยการแจกแบบสอบถาม ใหครูที่เต็มใจและใหความรวมมือ
ในการกรอกแบบสอบถาม
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เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
ในการศึ กษาครั้งนี้ผูวิ จัยไดกําหนดเครื่องมือที่ใชในการศึกษา ไดแก แบบสอบถาม
(ดูแบบสอบถามไดที่ ภาคผนวก ก.) แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งไดสรางขึ้นตามวัตถุประสงค
และกรอบแนวคิดที่กําหนดไวขางตน ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบสอบถาม 1 ชุด แบงเปน 2
สวน คือ
สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามที่เกี่ยวกับขอมูลทั่วไป ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา
วิชาที่สอน และสื่อที่เปดรับ คําถามมีทั้งหมด 5 ขอ ลักษณะเปนแบบกําหนดใหเลือกตอบ
สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามทัศนคติของครูตอการพูดภาษาอังกฤษตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2555 ปแหงการพูดภาษาอังกฤษ ใน 4 ดาน คือ การพูดภาษาอังกฤษของ
ครู การพู ด ภาษาอั ง กฤษในโรงเรี ย น การพู ด ภาษาอั ง กฤษของคนไทย และแนวโน ม การพู ด
ภาษาอังกฤษของครูไทยในอนาคต โดยปรับปรุงขอคําถามจากงานวิจัยเรื่องโครงการสํารวจทัศนคติ
ของขาราชการเกี่ยวกับระบบคุณธรรมในราชการพลเรือน (ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน และคณะ, 2550:
256-269) เนื่องจากงานวิจัยดังกลาวเปนงานวิจัยเชิงปริมาณเปนสํารวจทัศนคติของขาราชการซึ่ง
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ผูวิจัยไดจําแนกชวงอายุ และระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม สอดคลองกับงานวิจัยนี้ โดย
ผูวิจัยไดปรับปรุงขอคําถามใหสอดคลองกับบริบทดานทัศนคติการพูดภาษาอังกฤษในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร โดยลักษณะเปนแบบสอบถามชนิดจัดอันดับคุณภาพแบงเปน 5 ระดับ
จากมากที่สุด ไปนอยที่สุด คําถามมีทั้งหมด 40 ขอ
การวัดตัวแปรของแบบสอบถามขอนี้ เปนการวัดแบบอันตรภาค 5 ระดับ ตามแนวคิด
ของ Likert Scale โดยที่
ระดับที่ 1 หมายถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
ระดับที่ 2 หมายถึง ไมเห็นดวย
ระดับที่ 3 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง
ระดับที่ 4 หมายถึง เห็นดวย
ระดับที่ 5 หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่ง
นอกจากนี้เพื่อใหการแปลคาระดับคะแนนมีความชัดเจนถูกตองเปนมาตรฐาน ผูวิจัย
ไดกําหนดเกณฑการแปลผลระดับคะแนนตามทัศนะของ Best (Best and Khan, 1998: 266) โดย
มีรายละเอียดดังนี้
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ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน

1.00-1.80
1.81-2.60
2.61-3.40
3.41-4.20
4.21-5.00

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
ไมเห็นดวย
เห็นดวยปานกลาง
เห็นดวย
เห็นดวยอยางยิ่ง

การทดสอบเครื่องมือ
ผูศึกษาวิจัยไดนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นมาใชสําหรับการศึกษาวิจัยไปทดสอบความ
เที่ยงตรงและทดสอบความเชื่อมั่น โดยวิธีการดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทัศนคติของครูตอการพูดภาษาอังกฤษ
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ“ พ.ศ.2555 ปแหงการพูดภาษาอังกฤษ นํามาเปนแนวทาง
ในการสรางแบบสอบถาม
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2. การหาความเที่ยงตรง (Validity) นําแบบสอบถามที่สรางขึ้น เสนอตออาจารยที่
ปรึกษาการคนควาอิสระ เพื่อตรวจสอบใหไดเครื่องมือที่สมบูรณ ครอบคลุมเนื้อหาและถูกตองใน
การใชสํานวนภาษาแลวจึงนํามาปรับปรุงแกไข
3. นําแบบสอบถามที่แกไขตามคําแนะนํา แลวมาดําเนินการทดลอง(Pilot-test) กับ
ขาราชการครูที่ไมใชกลุมตัวอยาง แลวนําผลการทดสอบมาปรับปรุงรูปแบบสอบถามอีกครั้ง แลว
นําเสนออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธเพื่อแกไขปรับปรุงจนไดเครื่องมือวัดที่มีประสิทธิภาพ
4. นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง
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การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินกระบวนการวิเคราะหขอมูล เพื่อหาคาสถิติ ดังนี้
1. นําขอมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลที่เกี่ยวกับขอมูลทั่วไป ไดแก เพศ อายุ
ระดับการศึกษา วิชาที่สอน และสื่อที่เปดรับ มาวิเคราะหโดยใชรูปแบบการแจกแจงความถี่ คารอยละ
2. นําขอมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติของครูตอการพูดภาษาอังกฤษตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ “พ.ศ.2555 ปแหงการพูดภาษาอังกฤษ” ใน 4 ดาน คือ การพูด
ภาษาอังกฤษของครู การพูดภาษาอัง กฤษในโรงเรีย น การพูดภาษาอัง กฤษของคนไทย และ
แนวโนมการพูดภาษาอังกฤษของครูไทยในอนาคต มาวิเคราะหโดยใชรูปแบบคาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. การวิเคราะหเปรียบเทียบทัศนคติของครูตอการพูดภาษาอังกฤษตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ“ พ.ศ.2555 ปแหงการพูดภาษาอังกฤษตาม วิชาที่สอน และอายุของครูผูสอน
วิเคราะหโดยใชการทดสอบคาที (t-test) และการทดสอบคาเอฟ (F-test)
จากการศึกษาคนควาขอมูลขางตนเหลานี้ผูวิจัยใชเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย เพื่อใช
ดําเนินการสํารวจตามวัตถุประสงคของงานวิจัย และอภิปรายผลการวิจัย ดังที่จะกลาวในบทตอไป

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูลของการศึกษาวิจัยเรื่อง “ทัศนคติที่มีตอการพูดภาษาอังกฤษ
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2555 ปแหงการรณรงคการพูดภาษาอังกฤษ”
ผูวิจัยไดนําขอมูลที่เก็บมาวิเคราะหตามวัตถุประสงคของการวิจัยโดยนําเสนอผลการวิเคราะหไว
3 สวนดังตอไปนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2 ผลการวิเคราะทัศนคติของครูตอการพูดภาษาอังกฤษ ตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2555 ปแหงการรณรงคการพูดภาษาอังกฤษ
สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบทัศนคติของครูตอการพูดภาษาอังกฤษ
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2555 ปแหงการรณรงคการพูดภาษาอังกฤษ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม แบงเปนเพศ อายุ ระดับการศึกษา วิชาที่
สอน การเปดรับสื่อภาษาอังกฤษ
ตารางที่ 1 แสดงขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ขอมูลสวนบุคคล

จํานวน

รอยละ

50
102
152

32.9
67.1
100.0

เพศ
ชาย
หญิง
รวม
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ตารางที่ 1 แสดงขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม (ตอ)
ขอมูลสวนบุคคล

จํานวน

รอยละ

50
102
152

32.9
67.1
100.0

21
54
37
40
152

13.8
35.5
24.3
26.3
100.0

116
35
1
152

76.3
23.0
.7
100.0

6
24
29
19
9
16
13
12

3.9
15.8
19.1
12.5
5.9
10.5
8.6
7.9

เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ
ระหวาง 20-29 ป
ระหวาง 30-39 ป
ระหวาง 40-49 ป
ระหวาง 50-60 ป
รวม
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญาโท
ปริญญาเอก
รวม
วิชาที่สอน
ผูบริหาร
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
สังคมศาสตร
วิทยาศาสตร
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
ดนตรี, นาฎศิลป
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ตารางที่ 1 แสดงขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม (ตอ)
ขอมูลสวนบุคคล
วิชาที่สอน (ตอ)
พลศึกษา
ศิลปะ
อื่นๆ

จํานวน

รอยละ

รวม

6
10
8
152

3.9
6.6
5.3
100.0

การเปดรับสื่อ
ภาพยนตร
โทรทัศน
อินเตอรเน็ต
วิทยุ
เกมส
หนังสือพิมพ
นิตยสาร,วารสาร
สื่อโฆษณา
รวม

14
57
52
3
3
15
7
1
152

9.2
37.5
34.2
2.0
2.0
9.9
4.6
0.7
100.0

จากตารางที่ 1 พบวา ขาราชการครูในสํานักงานเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร
โดยสวนใหญเพศหญิง จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 67.1และเพศชาย จํานวน 50 คน คิดเปน
รอยละ 32.9
อายุ พบวา ขาราชการครูในสํานักงานเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานครโดยสวน
ใหญอายุระหวาง 30-39 ป จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 35.5 รองลงมาอายุระหวาง 50-60 ป
จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 26.3 อายุระหวาง 40-49 ป จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 24.3
และอายุระหวาง 20-29 ป จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 13.8
ระดับการศึกษา พบวา ขาราชการครูในสํานักงานเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร
โดยสวนใหญมีระดับปริญญาตรี จํานวน 116 คน คิดเปนรอยละ 76.3 รองลงมาปริญาโท จํานวน
35 คน คิดเปนรอยละ 23.0 และปริญญาเอก จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.7
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วิชาที่สอน พบวา ขาราชการครูในสํานักงานเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานครสวน
ใหญสอนวิชาภาษาไทย จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 19.1 รองลงมา สอนวิชาภาษาอังกฤษ
จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 15.8 สอนวิชาคณิตศาสตร จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 12.5
สอนวิชาวิทยาศาสตร จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 10.5 สอนวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร จํานวน
13 คน คิดเปนรอยละ 8.6 สอนวิชาดนตรี, นาฎศิลป จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 7.9 สอนวิชา
ศิลปะ จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 6.6 สอนวิชาสังคมศาสตร จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 5.9
สอนวิชาอื่นๆ (แนะแนว, ลูกเสือ) จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 5.3 ผูบริหารและสอนวิชาพลศึกษา
จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 3.9
การเปดรับสื่อ พบวา ขาราชการครูในสํานักงานเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร
โดยสวนใหญเปดรับสื่อภาษาอังกฤษจากโทรทัศน จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 37.5 รองลงมา
สื่ออินเตอรเน็ต จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 34.2 สื่อหนังสือพิมพ จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ
9.9สื่อภาพยนตร จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 9.2 สื่อนิตยสาร,วารสาร จํานวน 7 คน คิดเปน
รอยละ 4.6 สื่อวิทยุ,สื่อเกมส จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 2.0 และสื่อโฆษณา จํานวน 1 คน คิด
เปนรอยละ 0.7
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สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหทัศนคติที่มีตอการพูดภาษาอังกฤษ ตามนโยบายของกระทรวง
ศึกษาธิการ พ.ศ. 2555 ปแหงการรณรงคการพูดภาษาอังกฤษ
ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติที่มีตอการพูดภาษาอังกฤษ
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2555 ปแหงการรณรงคการพูดภาษา
อังกฤษ จําแนกตามการพูดภาษาอังกฤษของครู
การพูดภาษาอังกฤษของครู

Χ

S.D

แปลผล

1. ภาษาอั ง กฤษมี ค วามสํ า คั ญ และจํ า เป น สํ า หรั บ
ทานเพียงใด
2. ท า นประเมิ น ว า ทั ก ษะการพู ด ภาษาอั ง กฤษของ
ทานอยูในเกณฑดีระดับใด
3. ในรอบ 1 สัปดาห ทานมีโอกาสไดทักทายสนทนา
กับชาวตางชาติเปนภาษาอังกฤษ
4. ท า นได ทั ก ทายสนทนากั บ เพื่ อ นร ว มงานคนไทย
เปนภาษาอังกฤษ
5. ทานไดทักทาย พูดคุยกับสมาชิกในครอบครัวเปน
ภาษาอังกฤษ
6. ทานมีโอกาสไดเขารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยว
ของภาษาอังกฤษ
7. ทานมีความรูสึกกระตือรือรนเมื่อไดเขารับการอบรม
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
8. ทานชื่นชมเพื่อนรวมงานที่สามารถใชภาษาอังกฤษ
ไดดี
9. การพู ด ภาษาอั ง กฤษจะช ว ยส ง เสริ ม บุ ค ลิ ก ภาพ
ใหครูมีความโดดเดนขึ้น
10. การพูดภาษาอังกฤษจะชวยใหทานมีความมั่นใจ
ในตนเองมากขึ้น

3.67

0.90

เห็นดวย

2.51

0.91

ไมเห็นดวย

1.89

0.97

ไมเห็นดวย

1.53

0.74

1.52

0.69

2.20

0.98

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง
ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง
ไมเห็นดวย

3.16

1.12

4.28

0.84

3.23

1.06

2.89

1.11

เห็นดวย
ปานกลาง
เห็นดวย
อยางยิ่ง
เห็นดวย
ปานกลาง
เห็นดวย
ปานกลาง
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ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติที่มีตอการพูดภาษาอังกฤษ
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2555 ปแหงการรณรงคการพูดภาษา
อังกฤษ จําแนกตามการพูดภาษาอังกฤษของครู (ตอ)
การพูดภาษาอังกฤษของครู

Χ

S.D

แปลผล

11. การพูดภาษาอังกฤษจะทําใหลูกศิษยและบุคคล
ทั่วไปยอมรับนับถือมากขึ้น

2.55

1.03

ไมเห็นดวย

รวม

2.68

0.94

เห็นดวย
ปานกลาง

จากตารางที่ 2 พบวา ทัศนคติที่มีตอการพูดภาษาอังกฤษ ตามนโยบายของกระทรวง
ศึกษาธิการ พ.ศ. 2555 ปแหงการรณรงคการพูดภาษาอังกฤษ จําแนกตามการพูดภาษาอังกฤษ
ของครู โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.68 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยอันดับแรกไดแก ทานชื่นชมเพื่อนรวมงานที่สามารถใชภาษาอังกฤษไดดี มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.28 รองลงมา ไดแก ภาษาอังกฤษมีความสําคัญและจําเปนสําหรับทานเพียงใด
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67 การพูดภาษาอังกฤษจะชวยสงเสริมบุคลิกภาพใหครูมีความโดดเดนขึ้น
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.23 ทานมีความรูสึกกระตือรือรน เมื่อไดเขารับการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ
มีค า เฉลี่ ย เท า กั บ 3.16 การพู ด ภาษาอั ง กฤษจะช ว ยให ท า นมี ค วามมั่ น ใจในตนเองมากขึ้ น มี
คาเฉลี่ยเทากับ 2.89 การพูดภาษาอังกฤษจะทําใหลูกศิษยและบุคคลทั่วไปยอมรับนับถือมากขึ้น
มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.55 ทานประเมินวาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของทานอยูในเกณฑดีระดับใด
มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.51 ทานมีโอกาสไดเขารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวของภาษาอังกฤษ มี
คาเฉลี่ยเทากับ 2.20 ในรอบ 1 สัปดาห ทานมีโอกาสไดทักทายสนทนากับชาวตางชาติเปน
ภาษาอั ง กฤษ มี ค า เฉลี่ ย เท า กั บ 1.89 ท า นได ทั ก ทายสนทนากั บ เพื่ อ นร ว มงานคนไทยเป น
ภาษาอังกฤษ มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.53 และขอที่มีคาเฉลี่ยเปนอันดับสุดทาย ไดแก ทานไดทักทาย
พูดคุยกับสมาชิกในครอบครัวเปนภาษาอังกฤษ มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.52
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ตารางที่ 3 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติที่มีตอการพูดภาษาอังกฤษ
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2555 ปแหงการรณรงคการพูดภาษา
อังกฤษ จําแนกตามการพูดภาษาอังกฤษในโรงเรียน
การพูดภาษาอังกฤษในโรงเรียน

Χ

S.D

แปลผล

1. ครูควรพูดภาษาอังกฤษ เพื่อเปนตนแบบที่ดีใหกับ
นักเรียน
2. การพูดภาษาอังกฤษ ควรกําหนดใหเฉพาะครูที่
สอนภาษาอังกฤษเทานั้น
3. ควรกํ า หนดให พู ด ภาษาอั ง กฤษในโรงเรี ย น
สัปดาหละ 1 วัน
4. โรงเรี ย นควรจั ด กิ จ กรรมด า นภาษาอั ง กฤษให
มากขึ้น
5. โรงเรียนควรสรางใหมี สภาพแวดลอมที่สงเสริมตอ
การพูดภาษาอังกฤษ
6. ในการสอนวิ ช าอื่ น ๆ ควรสอดแทรกบู ร ณาการ
ภาษาอังกฤษเขาไปดวย
7. ควรเลือกสรรครูชาวตางชาติที่มาจากประเทศที่
เปนเจาของภาษาโดยตรง (native speaker) เพื่อ
ที่ จะฝกสําเนียงใหใกลเคียงที่สุด
8. นโยบายนี้ มี ก ารประชาสั ม พั น ธ อ ยา งแพร ห ลาย
และตอเนื่องตลอด
9. นโยบายนี้จะชวยใหครู-นักเรียนมีความกระตือ รือ
รนพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น
10. นโยบายนี้ จ ะมี สว นช ว ยให คนไทยพัฒ นาทัก ษะ
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น

3.84

0.82

เห็นดวย

3.78

0.82

เห็นดวย

3.69

0.88

เห็นดวย

2.17

1.11

ไมเห็นดวย

3.96

0.64

เห็นดวย

2.48

1.19

ไมเห็นดวย

3.47

0.86

เห็นดวย

4.16

0.68

เห็นดวย

4.28

0.68

4.17

0.72

เห็นดวย
อยางยิ่ง
เห็นดวย
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ตารางที่ 3 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติที่มีตอการพูดภาษาอังกฤษ
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2555 ปแหงการรณรงคการพูดภาษา
อังกฤษ จําแนกตามการพูดภาษาอังกฤษในโรงเรียน (ตอ)
การพูดภาษาอังกฤษในโรงเรียน

Χ

S.D

แปลผล

11. นโยบายนี้จะทําใหภาษาไทยซึ่งเปนภาษาของชาติ
ถูกลดบทบาทลง
12. นโยบายนี้จะเปนปจจัยทําใหสูญเสียเอกลักษณ
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย
13. นโยบายนี้ จ ะทํ า ให ป ระเทศไทยเป น สั ง คมสอง
ภาษา
14. นโยบายนี้ ชวยเตรียมความพรอมประเทศไทยสู
ประชาคมอาเซียน พ.ศ.2558
15. กระทรวงฯ ควรจัดกิจกรรมที่สนับสนุนตอโครงการ
เชน การประกวดพูดภาษาอังกฤษ ในระดับกลุม
โรงเรียน, เขตพื้นที่ศึกษาและในระดับชาติ

4.51

0.75

2.93

0.99

3.70

0.67

เห็นดวย
อยางยิ่ง
เห็นดวย
ปานกลาง
เห็นดวย

3.77

0.65

เห็นดวย

1.97

0.96

ไมเห็นดวย

3.53

0.83

เห็นดวย

รวม

จากตารางที่ 3 พบวา ทัศนคติที่มีตอการพูดภาษาอังกฤษ ตามนโยบายของกระทรวง
ศึกษาธิการ พ.ศ. 2555 ปแหงการรณรงคการพูดภาษาอังกฤษ จําแนกตามการพูดภาษาอังกฤษ
ของครู โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.53 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอ
ที่มีคาเฉลี่ยอันดับแรกไดแก นโยบายนี้จะทําใหภาษาไทยซึ่งเปนภาษาของชาติถูกลดบทบาทลง มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.51 รองลงมา ไดแก นโยบายนี้จะชวยใหครู-นักเรียนมีความกระตือรือรนพูด
ภาษาอังกฤษมากขึ้น มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.28 นโยบายนี้จะมีสวนชวยใหคนไทยพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 นโยบายนี้มีการประชาสัมพันธอยางแพรหลาย และ
ตอเนื่องตลอด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 โรงเรียนควรสรางใหมี สภาพแวดลอมที่สงเสริมตอการพูด
ภาษาอังกฤษ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.96 ครูควรพูดภาษาอังกฤษ เพื่อเปนตนแบบที่ดีใหกับนักเรียน มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.84 การพูดภาษาอังกฤษ ควรกําหนดใหเฉพาะครูที่สอนภาษาอังกฤษเทานั้น มี
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คาเฉลี่ยเทากับ 3.78 นโยบายนี้ ชวยเตรียมความพรอมประเทศไทยสูประชาคมอาเซียน พ.ศ.
2558 มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.77 นโยบายนี้จะทําใหประเทศไทยเปนสังคมสองภาษา มีคาเฉลี่ยเทากับ
3.70 ควรกําหนดใหพูดภาษาอังกฤษในโรงเรียนสัปดาหละ 1 วัน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.69 ควร
เลือกสรรครูชาวตางชาติที่มาจากประเทศที่เปนเจาของภาษาโดยตรง ( native speaker) เพื่อที่จะ
ฝ ก สํ า เนี ย งให ใ กล เ คี ย งที่ สุ ด มี ค า เฉลี่ ย เท า กั บ 3.47 นโยบายนี้ จ ะเป น ป จ จั ย ทํ า ให สู ญ เสี ย
เอกลักษณ วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.93 ในการสอนวิชาอื่น ๆ ควร
สอดแทรกบูรณาการภาษาอังกฤษเขาไปดวย มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.48 โรงเรียนควรจัดกิจกรรมดาน
ภาษาอั ง กฤษให ม ากขึ้ น มี ค า เฉลี่ ย เทา กับ 2.17 และขอ ที่มี คา เฉลี่ย เป น อั น ดั บสุ ดท า ย ไดแ ก
กระทรวงฯ ควรจัดกิจกรรมที่สนับสนุนตอโครงการ เชนการประกวดพูดภาษาอังกฤษ ในระดับกลุม
โรงเรียน,เขตพื้นที่ศึกษาและในระดับชาติ มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.97
ตารางที่ 4 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติที่มีตอการพูดภาษาอังกฤษ
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2555 ปแหงการรณรงคการพูดภาษา
อังกฤษ จําแนกตามการพูดภาษาอังกฤษของคนไทย
การพูดภาษาอังกฤษของคนไทย

Χ

S.D

แปลผล

1. ทานคิดวาการพูดภาษาอังกฤษมีความสําคัญและ
จําเปนตอคนไทยเพียงใด
2. การพูดภาษาอังกฤษในกลุมคนไทยดวยกันเองถือ
เปนการแสดงความโออวดภูมิความรู
3. ท า นคิ ด ว า คนไทยทั่ ว ไปควรพู ด ภาษาอั ง กฤษให
มากขึ้น
4. การพูดภาษาอังกฤษจะชวยประชาสัมพันธประเทศ
ไทยใหชาวตางชาติรูจักประเทศไทยมากขึ้น
5. การพู ด ภาษาอั ง กฤษของคนไทยจะช ว ยพั ฒ นา
เศรษฐกิจ การทองเที่ยวของไทยใหเติบโตขึ้นกวาเดิม
6. การพูดภาษาอังกฤษจะทําใหคนไทยไดรูจักสังคม
วัฒนธรรม ประเพณีของประเทศอื่น ๆ ไดมากขึ้น

1.84

0.92

ไมเห็นดวย

3.21

0.81

4.14

0.68

เห็นดวย
ปานกลาง
เห็นดวย

4.16

0.61

เห็นดวย

4.07

0.69

เห็นดวย

2.02

1.06

ไมเห็นดวย
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ตารางที่ 4 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติที่มีตอการพูดภาษาอังกฤษ
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2555 ปแหงการรณรงคการพูดภาษา
อังกฤษ จําแนกตามการพูดภาษาอังกฤษของคนไทย (ตอ)
การพูดภาษาอังกฤษของคนไทย

Χ

S.D

แปลผล

7. ทานคิดวาสังคมไทยในอนาคตจะเปนสังคมที่พูด
สองภาษา คือ ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ
8. โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ ควรมีรายการหรือ
บทความ ที่เปนภาษาอังกฤษมากขึ้น

4.14

0.68

เห็นดวย

4.11

0.73

เห็นดวย

จากตารางที่ 4 พบว า ทั ศ นคติ ที่ มี ต อ การพู ด ภาษาอั ง กฤษ ตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2555 ปแหงการรณรงคการพูดภาษาอังกฤษ จําแนกตามการพูด
ภาษาอังกฤษของคนไทย โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.46 เมื่อพิจารณา
เปนรายข อพบว า ข อที่มีค าเฉลี่ยอัน ดับแรกไดแก การพูดภาษาอังกฤษจะชวยประชาสัมพัน ธ
ประเทศไทยใหชาวตางชาติรูจักประเทศไทยมากขึ้น มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 รองลงมา ไดแก ทาน
คิดวาคนไทยทั่วไปควรพูดภาษาอังกฤษใหมากขึ้น, ทานคิดวาสังคมไทยในอนาคตจะเปนสังคมที่
พูดสองภาษา คือ ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14 โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ
ควรมี ร ายการหรื อ บทความที่ เ ป น ภาษาอั ง กฤษมากขึ้ น มี ค า เฉลี่ ย เท า กั บ 4.11 การพู ด
ภาษาอังกฤษของคนไทยจะชวยพัฒนาเศรษฐกิจ การทองเที่ยวของไทยใหเติบโตขึ้นกวาเดิม มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.07 การพูดภาษาอังกฤษในกลุมคนไทยดวยกันเองถือเปนการแสดงความโออวด
ภูมิความรู มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.21 การพูดภาษาอังกฤษจะทําใหคนไทยไดรูจักสังคม วัฒนธรรม
ประเพณีของประเทศอื่ น ๆ ไดมากขึ้น มีคา เฉลี่ย เทา กับ 2.02 และขอที่มีคาเฉลี่ยเปน อั น ดับ
สุดทา ย ไดแก ท านคิดวาการพูดภาษาอังกฤษมีความสําคั ญและจําเปนตอคนไทยเพียงใด มี
คาเฉลี่ยเทากับ 1.84
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ตารางที่ 5 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติที่มีตอการพูดภาษาอังกฤษ
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2555 ปแหงการรณรงคการพูดภาษา
อังกฤษ จําแนกตามแนวโนมการพูดภาษาอังกฤษของครูไทยในอนาคต
แนวโนมการพูดภาษาอังกฤษ
ของครูไทยในอนาคต
ท า นชื่ น ชอบการฟ ง เพลงและชมภาพยนตร
ภาษาอังกฤษ
ทานชื่นชอบการสืบคนขาวสารตามเว็บไซตที่เปน
ภาษาอังกฤษ
ในรอบ 1 สั ป ดาห ท า นดู ร ายการโทรทั ศ น ภ าค
ภาษาอังกฤษ เชน CNN, BBC , HBO
ทานจะยังคงพูดภาษาอังกฤษตอไป ในสถานการณ
ที่เหมาะสม แมจะสิ้นสุดปแหงการรณรงคการพูด
ภาษาอังกฤษแลวก็ตาม
ทานจะยังคงพูดภาษาอังกฤษตอไป

Χ

S.D

แปลผล

4.20

0.74

เห็นดวย

4.06

0.77

เห็นดวย

3.45

0.74

เห็นดวย

3.86

0.63

เห็นดวย

3.33

0.90

6. ทานคิดวาในอนาคตอันใกล ทานจะสามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษไดคลองขึ้น

3.20

0.90

เห็นดวย
ปานกลาง
เห็นดวย
ปานกลาง

รวม

3.68

0.78

1.
2.
3.
4.

5.

เห็นดวย

จากตารางที่ 5 พบวา ทัศนคติที่มีตอการพูดภาษาอังกฤษ ตามนโยบายของกระทรวง
ศึกษาธิการ พ.ศ. 2555 ปแหงการรณรงคการพูดภาษาอังกฤษ จําแนกตามแนวโนมการพูด
ภาษาอังกฤษของครูไทยในอนาคต โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.68 เมื่อ
พิ จ ารณาเป น รายข อ พบว า ข อ ที่ มี ค า เฉลี่ ย อั น ดั บ แรกได แ ก ท า นชื่ น ชอบการฟ ง เพลงและชม
ภาพยนตรภาษาอังกฤษ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 รองลงมา ไดแก ทานชื่นชอบการสืบคนขาวสาร
ตามเว็บไซตที่เปนภาษาอังกฤษ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.06 ทานจะยังคงพูดภาษาอังกฤษตอไป ใน
สถานการณที่เหมาะสม แมจะสิ้นสุดปแหงการรณรงคการพูดภาษาอังกฤษแลวก็ตาม มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.86 ในรอบ 1 สัปดาหทานดูรายการโทรทัศนภาคภาษาอังกฤษ เชน CNN, BBC , HBO
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มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.45 ทานจะยังคงพูดภาษาอังกฤษตอไป มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.33 และขอที่มี
คาเฉลี่ยเปนอันดับสุดทาย ไดแก ทานคิดวาในอนาคตอันใกล ทานจะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ
ไดคลองขึ้น มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.20
สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบทัศนคติที่มีตอการพูดภาษาอังกฤษ ตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2555 ปแหงการรณรงคการพูดภาษาอังกฤษ
ตารางที่ 6 ผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล ทั ศ นคติ ที่ มี ต อ การพู ด ภาษาอั ง กฤษ ตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2555 ปแหงการรณรงคการพูดภาษาอังกฤษของครูที่สอน
วิชาภาษาอังกฤษและครูที่สอนวิชาอื่น
ทัศนคติทมี่ ีตอการพูดภาษาอังกฤษ
1.
2.
3.
4.
5.

การพูดภาษาอังกฤษของครู
การพูดภาษาอังกฤษของครู
การพูดภาษาอังกฤษในโรงเรียน
การพูดภาษาอังกฤษของคนไทย
แนวโนมการพูดภาษาอังกฤษของ
ครูไทยในอนาคต

สอนภาษาอังกฤษ
S.D
Χ
3.54 0.53
3.54 0.53
3.64 0.27
3.49 0.29
4.07 0.35

สอนวิชาอื่น
S.D
Χ
2.51 0.54
2.51 0.54
3.50 0.37
3.46 0.41
3.61 0.53

t

sig

8.620
8.620
1.783
.452
5.347

.000
.000
.077
.652
.000

จากตารางที่ 6 พบวา ทัศนคติที่มีตอการพูดภาษาอังกฤษดานการพูดภาษาอังกฤษ
ของครู พบวา ครูที่สอนวิชาภาษาอังกฤษมีคาคะแนนเฉลี่ยของทัศนคติในดานนี้เทากับ 3.54 และ
ครูที่สอนวิชาอื่นมีคาเฉลี่ยของทัศนคติเทากับ 2.51 เมื่อทําการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย
ดวยสถิติทดสอบ t-test พบวา มีคาสถิติทดสอบเทากับ 8.620 และมีคาระดับนัยสําคัญของการ
ทดสอบ ที่ .000 ซึ่งเปนนัยสําคัญทางสถิติจากการคํานวณที่ต่ํากวาที่ระบุไวในการวิจัยคือ .05
แสดงใหเห็นวา ครูที่สอนวิชาภาษาอังกฤษและครูที่สอนวิชาอื่น มีคาคะแนนในทัศนคติที่มีตอการ
พูดภาษาอังกฤษดานการพูดภาษาอังกฤษของครู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
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ทัศนคติที่มีตอการพูดภาษาอังกฤษดานการพูดภาษาอังกฤษในโรงเรียน พบวา ครูที่
สอนวิชาภาษาอังกฤษมีคาคะแนนเฉลี่ยของทัศนคติในดานนี้เทากับ 3.64 และครูที่สอนวิชาอื่นมี
คาเฉลี่ยของทัศนคติเทากับ 3.50 เมื่อทําการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยดวยสถิติทดสอบ
t-test พบวา มีคาสถิติทดสอบเทากับ 1.783 และมีคาระดับนัยสําคัญของการทดอสอบที่ .077 ซึ่ง
เปนนัยสําคัญทางสถิติจากการคํานวณที่สูงกวาที่ระบุไวในการวิจัยคือ .05 แสดงใหเห็นวา ครูที่
สอนวิชาภาษาอังกฤษและครูที่สอนวิชาอื่น มีคาคะแนนในทัศนคติที่มีตอการพูดภาษาอังกฤษดาน
การพูดภาษาอังกฤษในโรงเรียน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ทัศนคติที่มีตอการพูดภาษาอังกฤษดานการพูดภาษาอังกฤษของคนไทย พบวา ครูที่
สอนวิชาภาษาอังกฤษมีคาคะแนนเฉลี่ยของทัศนคติในดานนี้เทากับ 3.49 และครูที่สอนวิชาอื่นมี
คาเฉลี่ยของทัศนคติเทากับ 3.46 เมื่อทําการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยดวยสถิติทดสอบ
t-test พบวา มีคาสถิติทดสอบเทากับ .452 และมีคาระดับนัยสําคัญของการทดสอบที่ .652 ซึ่งเปน
นัยสําคัญทางสถิติจากการคํานวณที่สูงกวาที่ระบุไวในการวิจัยคือ .05 แสดงใหเห็นวา ครูที่สอน
วิชาภาษาอังกฤษและครูที่สอนวิชาอื่น มีคาคะแนนในทัศนคติที่มีตอการพูดภาษาอังกฤษดานการ
พูดภาษาอังกฤษของคนไทย แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ทัศนคติที่มีตอการพูดภาษาอังกฤษดานแนวโนมการพูดภาษาอังกฤษของครูไทยใน
อนาคต พบวา ครูที่สอนวิชาภาษาอังกฤษมีคาคะแนนเฉลี่ยของทัศนคติในดานนี้เทากับ 4.07 และ
ครูที่สอนวิชาอื่นมีคาเฉลี่ยของทัศนคติเทากับ 3.61 เมื่อทําการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย
ดวยสถิติทดสอบ t-test พบวา มีคาสถิติทดสอบเทากับ 5.347 และมีคาระดับนัยสําคัญของการ
ทดอสอบที่ .000 ซึ่งเปนนัยสําคัญทางสถิติจากการคํานวณที่ต่ํากวาที่ระบุไวในการวิจัยคือ .05
แสดงใหเห็นวา ครูที่สอนวิชาภาษาอังกฤษและครูที่สอนวิชาอื่น มีคาคะแนนในทัศนคติที่มีตอการ
พู ด ภาษาอั ง กฤษดา นแนวโนม การพู ด ภาษาอัง กฤษของครูไ ทยในอนาคตแตกต า งกั น อย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะหขอมูลทัศนคติที่มีตอการพูดภาษาอังกฤษตามนโยบายของกระทรวง
ศึกษาธิการ พ.ศ. 2555 ปแหงการรณรงคการพูดภาษาอังกฤษของครูที่อายุตางกัน
ทัศนคติที่มีตอการ
พูดภาษาอังกฤษ

อายุ
F
sig
20-29 ป
30-39 ป
40-49 ป
50-60 ป
S.D Χ S.D Χ S.D Χ S.D
Χ
2.69 0.57 2.79 0.64 2.56 0.67 2.62 0.70 1.099 .352

1. การพูดภาษา
อังกฤษของครู
2. การพูดภาษา
3.56 0.33 3.59 0.33 3.47 0.35 3.47 0.41 1.149 .331
อังกฤษใน
โรงเรียน
3. การพูดภาษา
3.42 0.31 3.54 0.40 3.41 0.38 3.43 0.43 1.053 .371
อังกฤษของ
คนไทย
4. แนวโนมการพูด 3.77 0.45 3.84 0.50 3.55 0.49 3.55 0.61 3.466 .018
ภาษา อังกฤษ
ของครูไทยใน
อนาคต

จากตารางที่ 7 พบวา ทัศนคติที่มีตอการพูดภาษาอังกฤษดานการพูดภาษาอังกฤษ
ของครู พบวา ครูที่มีอายุระหวาง 20-29 ป มีคาเฉลี่ยทัศนคติเทากับ 2.69 อายุระหวาง 30-39 ป มี
คาเฉลี่ยทัศนคติเทากับ 2.79 อายุระหวาง 40-49 ป มีคาเฉลี่ยทัศนคติเทากับ 2.56 และ อายุ
ระหวาง 50-60 ป มีคาเฉลี่ยทัศนคติเทากับ 2.62 เมื่อทําการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย
ดวยสถิติทดสอบ F-test พบวา มีคาสถิติทดสอบเทากับ 1.099 และมีคาระดับนัยสําคัญของการ
ทดสอบที่ .352 ซึ่งเปนนัยสําคัญทางสถิติจากการคํานวณที่สูงกวาที่ระบุไวในการวิจัยคือ .05
แสดงใหเห็นวา ครูที่มีอายุตางกันมีคาเฉลี่ยในทัศนคติที่มีตอการพูดภาษาอังกฤษดานการพูด
ภาษาอังกฤษของครู แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ทัศนคติที่มีตอการพูดภาษาอังกฤษดานการพูดภาษา อังกฤษในโรงเรียน พบวา ครูที่มี
อายุระหวาง 20-29 ป มีคาเฉลี่ยทัศนคติเทากับ 3.56 อายุระหวาง 30-39 ป มีคาเฉลี่ยทัศนคติ
เทากับ 3.59 อายุระหวาง 40-49 ป มีคาเฉลี่ยทัศนคติเทากับ 3.47 และ อายุระหวาง 50-60 ป มี
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คาเฉลี่ยทัศนคติเทากับ 3.47 เมื่อทําการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยดวยสถิติทดสอบ Ftest พบวา มีคาสถิติทดสอบเทากับ 1.149 และมีคาระดับนัยสําคัญของการทดสอบที่ .331 ซึ่งเปน
นัยสําคัญทางสถิติจากการคํานวณที่สูงกวาที่ระบุไวในการวิจัยคือ .05 แสดงใหเห็นวา ครูที่มีอายุ
ตางกันมีคาเฉลี่ยในทัศนคติที่มีตอการพูดภาษาอังกฤษดานการพูดภาษา อังกฤษในโรงเรียน
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ทัศนคติที่มีตอการพูดภาษาอังกฤษดานการพูดภาษา อังกฤษของคนไทยพบวา ครูที่มี
อายุระหวาง 20-29 ป มีคาเฉลี่ยทัศนคติเทากับ 3.42 อายุระหวาง 30-39 ป มีคาเฉลี่ยทัศนคติ
เทากับ 3.54 อายุระหวาง 40-49 ป มีคาเฉลี่ยทัศนคติเทากับ 3.41 และ อายุระหวาง 50-60 ป มี
คาเฉลี่ยทัศนคติเทากับ 3.43 เมื่อทําการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยดวยสถิติทดสอบ Ftest พบวา มีคาสถิติทดสอบเทากับ 1.053 และมีคาระดับนัยสําคัญของการทดสอบที่ .371 ซึ่งเปน
นัยสําคัญทางสถิติจากการคํานวณที่สูงกวาที่ระบุไวในการวิจัยคือ .05 แสดงใหเห็นวา ครูที่มีอายุ
ตางกันมีคาเฉลี่ยในทัศนคติที่มีตอการพูดภาษาอังกฤษดานการพูดภาษา อังกฤษของคนไทย
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ทัศนคติที่มีตอการพูดภาษาอังกฤษดานแนวโนมการพูดภาษาอังกฤษของครูไทยใน
อนาคต พบวา ครูที่มีอายุระหวาง 20-29 ป มีคาเฉลี่ยทัศนคติเทากับ 3.77 อายุระหวาง 30-39 ป
มีคาเฉลี่ยทัศนคติเทากับ 3.84 อายุระหวาง 40-49 ป มีคาเฉลี่ยทัศนคติเทากับ 3.55 และ อายุ
ระหวาง 50-60 ป มีคาเฉลี่ยทัศนคติเทากับ 3.55 เมื่อทําการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย
ดวยสถิติทดสอบ F-test พบวา มีคาสถิติทดสอบเทากับ 3.466 และมีคาระดับนัยสําคัญของการ
ทดสอบที่ .018 ซึ่งเปนนัยสําคัญทางสถิติจากการคํานวณที่ต่ํากวาที่ระบุไวในการวิจัยคือ .05
แสดงใหเห็นวา ครูที่มีอายุตางกันมีคาเฉลี่ยในทัศนคติที่มีตอการพูดภาษาอังกฤษดานแนวโนมการ
พูดภาษาอังกฤษของครูไทยในอนาคตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะหขอมูลทัศนคติที่มีตอการพูดภาษาอังกฤษตามนโยบายของกระทรวง
ศึกษาธิการ พ.ศ. 2555 ปแหงการรณรงคการพูดภาษาอังกฤษของครูที่ระดับ
การศึกษาตางกัน
ทัศนคติทมี่ ีตอการพูด
ภาษาอังกฤษ

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโทขึ้นไป
S.D
S.D
Χ
Χ

t

sig

1. การพูดภาษาอังกฤษของครู

2.56

0.59

3.04

0.72

-4.015 .000

2. การพูดภาษาอังกฤษใน
โรงเรียน
3. การพูดภาษาอังกฤษของคน
ไทย
4. แนวโนมการพูดภาษาอังกฤษ
ของครูไทยในอนาคต

3.50

0.37

3.61

0.29

-1.613 .109

3.45

0.42

3.49

0.31

-.551

3.64

0.54

3.82

0.49

-1.851 .066

.582

จากตารางที่ 8 พบวา ทัศนคติที่มีตอการพูดภาษาอังกฤษดานการพูดภาษาอังกฤษ
ของครู พบวา ครูที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีคาเฉลี่ยทัศนคติเทากับ 2.56 ระดับการศึกษา
ปริญญาโทขึ้นไป มีคาเฉลี่ยทัศนคติเทากับ 3.04 เมื่อทําการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย
ดวยสถิติทดสอบ t-test พบวา มีคาสถิติทดสอบเทากับ -4.015 และมีคาระดับนัยสําคัญของการ
ทดสอบที่ .000 ซึ่งเปนนัยสําคัญทางสถิติจากการคํานวณที่ต่ํากวาที่ระบุไวในการวิจัยคือ .05
แสดงใหเห็นวา ครูที่มีระดับการศึกษาตางกันมีคาเฉลี่ยในทัศนคติที่มีตอการพูดภาษาอังกฤษดาน
การพูดภาษาอังกฤษของครู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ทัศนคติที่มีตอการพูดภาษาอังกฤษดานการพูดภาษาอังกฤษในโรงเรียน พบวา ครูที่มี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีคาเฉลี่ยทัศนคติเทากับ 3.50 ระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป มี
คาเฉลี่ยทัศนคติเทากับ 3.61 เมื่อทําการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยดวยสถิติทดสอบ t-test
พบวา มีคาสถิติทดสอบเทากับ -1.613 และมีคาระดับนัยสําคัญของการทดสอบที่ .109 ซึ่งเปน
นัยสําคัญทางสถิติจากการคํานวณที่สูงกวาที่ระบุไวในการวิจัยคือ .05 แสดงใหเห็นวา ครูที่มีระดับ
การศึกษาตางกันมีคาเฉลี่ยในทัศนคติที่มีตอการพูดภาษาอังกฤษดานการพูดภาษาอังกฤษใน
โรงเรียน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ทัศนคติที่มีตอการพูดภาษาอังกฤษดานการพูดภาษาอังกฤษของคนไทย พบวา ครูที่มี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีคาเฉลี่ยทัศนคติเทากับ 3.45 ระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป มี
คาเฉลี่ยทัศนคติเทากับ 3.49 เมื่อทําการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยดวยสถิติทดสอบ t-test
พบวา มีคาสถิติทดสอบเทากับ -.551 และมีคาระดับนัยสําคัญของการทดสอบที่ .582 ซึ่งเปน
นัยสําคัญทางสถิติจากการคํานวณที่สูงกวาที่ระบุไวในการวิจัยคือ .05 แสดงใหเห็นวา ครูที่มีระดับ
การศึกษาตางกันมีคาเฉลี่ยในทัศนคติที่มีตอการพูดภาษาอังกฤษดานการพูดภาษาอังกฤษของคน
ไทย แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ทัศนคติที่มีตอการพูดภาษาอังกฤษดานแนวโนมการพูดภาษาอังกฤษของครูไทยใน
อนาคต พบวา ครูที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีคาเฉลี่ยทัศนคติเทากับ 3.64 ระดับการศึกษา
ปริญญาโทขึ้นไป มีคาเฉลี่ยทัศนคติเทากับ 3.82 เมื่อทําการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย
ดวยสถิติทดสอบ t-test พบวา มีคาสถิติทดสอบเทากับ -1.851 และมีคาระดับนัยสําคัญของการ
ทดสอบที่ .066 ซึ่งเปนนัยสําคัญทางสถิติจากการคํานวณที่สูงกวาที่ระบุไวในการวิจัยคือ .05
แสดงใหเห็นวา ครูที่มีระดับการศึกษาตางกันมีคาเฉลี่ยในทัศนคติที่มีตอการพูดภาษาอังกฤษดาน
แนวโนมการพูดภาษาอังกฤษของครูไทยในอนาคต แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทัศนคติของครูตอการพูดภาษาอังกฤษตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิ การ “พ.ศ.2555 ปแหงการพูดภาษาอั งกฤษ” และเปรียบเทีย บ
ทัศนคติของครูตอการพูดภาษาอังกฤษตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ“ พ.ศ.2555 ปแหง
การพูดภาษาอังกฤษ” ตาม อายุ ระดับการศึกษา และวิชาที่สอน
กลุมประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ขาราชการครูในสํานักงานเขตบางกอก
นอย กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2554 จํานวน 152 คน โดยผูวิจัยกําหนดวิธีสุมตัวอยางแบบ
อาศัยความสะดวก (Convenience sampling) โดยการแจกแบบสอบถาม ใหครูที่เต็มใจและให
ความรวมมือในการกรอกแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคา T และการทดสอบคา F
จากการวิ เ คราะห ข อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ต อบแบบสอบถาม พบว า ข า ราชการครู ใ น
สํานักงานเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานครโดยสวนใหญเพศหญิง คิดเปนรอยละ 67.1และเพศ
ชาย คิดเปนรอยละ 32.9 อายุระหวาง 30-39 ป คิดเปนรอยละ 35.5 ระดับปริญญาตรี คิดเปนรอย
ละ 76.3 ส ว นใหญ ส อนวิ ช าภาษาไทย คิ ด เป น ร อ ยละ 19.1 และเป ด รั บ สื่ อ ภาษาอั ง กฤษจาก
โทรทัศน คิดเปนรอยละ 37.5
ผลการวิ เ คราะห ทัศนคติที่มีตอการพูดภาษาอังกฤษ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2555 ปแหงการรณรงคการพูดภาษาอังกฤษ โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวย
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยเปนลําดับที่ 1 ไดแก แนวโนมการพูด
ภาษาอังกฤษของครูไทยในอนาคต ลําดับที่ 2 ไดแก การพูดภาษาอังกฤษในโรงเรียน ลําดับที่ 3
การพูดภาษาอังกฤษของคนไทย และลําดับที่ 4 การพูดภาษาอังกฤษของครูไทย
จากผลการวิเคราะหเปรียบเทียบทัศนคติของครูตอการพูดภาษาอังกฤษ โดยดูจาก
ลักษณะที่ตางกันของครูผูตอบแบบสอบถาม ในดานวิชาที่สอน อายุ และระดับการศึกษา พบวา
1) ครูที่สอนวิชาภาษาอังกฤษและครูที่สอนวิชาอื่น มีคาคะแนนในทัศนคติที่มีตอการพูดภาษา
อังกฤษดานการพูดภาษาอังกฤษของครู และแนวโนมการพูดภาษาอังกฤษของครูไทยในอนาคต
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แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ครูที่มีอายุตางกันมีคาเฉลี่ยในทัศนคติที่มีตอ
การพูดภาษาอังกฤษดานแนวโนมการพูดภาษาอังกฤษของครูไทยในอนาคตแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ครูที่มีระดับการศึกษาตางกันมีคาเฉลี่ยในทัศนคติที่มีตอการพูด
ภาษาอังกฤษดานการพูดภาษาอังกฤษของครู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
การศึกษาทัศนคติที่มีตอการพูดภาษาอังกฤษ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2555 ปแหงการรณรงคการพูดภาษาอังกฤษ สามารถนํามาอภิปรายผลได ดังนี้
1. ทัศนคติที่มีตอการพูดภาษาอังกฤษ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
2555 ปแหงการรณรงคการพูดภาษาอังกฤษ โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง ไมโนม
เอียงไปทางสูงหรือต่ํา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกลุมตัวอยางอาจเห็นดวย แตยังไมแนใจวาจะเปนไป
ไดในลักษณะใด เนื่องจากไมมีความคุนเคยและอาจประเมินความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ
ในทางลบ โดยขาราชการครูในสํานักงานเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานครมีทัศนคติเห็นดวยตอ
แนวโนมการพูดภาษาอังกฤษของครูไทยในอนาคต เพราะสถานการณของโลกเปลี่ยนแปลงไปมาก
และรวดเร็ว โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงใน 4 ดาน คือ ดานการเมือง ดานเศรษฐกิจ ดานการศึกษา
และเทคโนโลยี และดานสังคมวัฒนธรรม รวมทั้งในป พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) ประเทศไทยใน
ฐานะเปนสวนหนึ่งของอาเซียนจะกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งชาติสวนใหญในอาเซียนมี
ภาษาประจําชาติเปนของตนเอง ทําใหภาษาอังกฤษถูกนํามาใชในฐานะภาษากลางของอาเซียน ตาม
กฎบัตรอาเซียน ขอที่ 34 ที่บัญญัติวา “The working language of ASEAN shall be English”
ยิ่ ง จะทํ า ให ภ าษาอั ง กฤษกลายเป น ภาษาสํ า คั ญ ของประชากรทุ ก คนของอาเซี ย นมากยิ่ ง ขึ้ น
สอดคลองกับนโยบายขอที่ 5 ใน 22 นโยบายหลักดานการศึกษาของ ฯพณฯยิ่งลักษณ ชิณวัตร
นายกรั ฐ มนตรี ที่ ว า ร อ ยละ 80 ของนั ก เรีย นทั้ ง ประเทศ สื่ อ สารภาษาอั ง กฤษได พร อ มเข า สู
ประชาคมอาเซียน ในป พ.ศ.2558 ดังนั้น จึงเปนหนาที่ที่ขาราชการครูควรมีการพัฒนาทักษะการฟง
และพู ด ภาษาอั ง กฤษให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น โดยอาจจะเริ่ ม ฝ ก ทั ก ษะจากการดํ า เนิ น ชี วิ ต
ประจําวัน เชน การฟงเพลง การชมภาพยนตร เปนตน
2. แนวโนมการพูดภาษาอังกฤษของครูไทยในอนาคต พบวา ขาราชการครูใน
สํานักงานเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานครเห็นดวย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.68 สามารถอภิปราย
ผลไดวา ในอนาคตครูไทยนาจะมีความสนใจในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยวิเคราะห
จากคาเฉลี่ยในประเด็นชื่นชอบการสืบคนขาวสารตามเว็บไซตที่เปนภาษาอังกฤษ ชื่นชอบการฟง

46
เพลงและชมภาพยนตรภาษาอังกฤษ และจะฝกฝนพยายามพูดภาษาอังกฤษใหมากขึ้น สอดคลอง
กับงานวิจัยของกิลเลตต (Gillette,1987 : 268-278)อางในธีราภรณ พลายเล็ก (2554:57)ที่ศึกษา
วิธีการเรียนรูและแรงจูงใจในการเรียนของผูที่ประสบผลสําเร็จในการเรียนภาษาตางประเทศ
พบวาผูเรียนที่มีวิธีการเรียนรูเปนของตนเอง ชอบสนทนาภาษาอังกฤษ ติดตามขอมูลขาวสารจาก
แหลงตางๆ หาโอกาสที่จะสนทนากับชาวตางชาติอยูเสมอ มุงมั่นในการเรียนรู กระตือรือรนที่จะ
ใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอยูเสมอ
เนื่ อ งจากในแบบสอบถามมี ข อ ความบางข อ ที่ สื่ อ ความในเชิ ง ลบ(negative
attitude) ไดแก ขอที่ 2 และขอที่ 6 จึงตองมีการพิจารณาผลที่ไดเปนดานลบเปนรายขอ เพื่อใหได
ความหมายที่แทจริง ดังตอไปนี้
ในข อ ที่ 2 “การพู ด ภาษาอั ง กฤษ ควรกํ า หนดให เ ฉพาะครู ที่ ส อนภาษาอั ง กฤษ
เทานั้น” พบวากลุมตัวอยางมีทัศนคติในระดับเห็นดวย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.78 ทั้งนี้ อาจเปนเพราะ
ครูไมมีความมั่นใจวาตัวเองจะสามารถพูดภาษาอังกฤษไดดีเทากับครูที่สอนวิชาภาษาอังกฤษ
แนวทางแกไข คือ ประชาสัมพันธนโยบาย “พ.ศ. 2555 ปแหงการพูดภาษาอังกฤษ” ใหเปนที่รูจัก
อยางกวางขวาง เพื่อใหครูปรับทัศนคติที่มีตอการพูดภาษาอังกฤษใหม การพูดผิดหลักไวยากรณ
ไมใชเรื่องเลวราย เนนสวนสําคัญการพูดภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสาร เพื่อใหครูเกิดความมั่นใจมากขึน้
สอดคลองกับคํากลาวปราศรัยของ นายวรวัจน เอื้ออภิญญากุล รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ในขาวสํานักงานรัฐมนตรี 10/2555 วา นโยบายนี้สงเสริมใหครู อาจารย บุคลากรทางการศึกษาใช
ภาษาอังกฤษในการทักทาย โดยไมตองคํานึงถึงความถูก-ผิด แตตองพูดเพื่อใหสื่อสารได
ในขอที่ 6 “ในการสอนวิชาอื่น ๆ ควรสอดแทรกบูรณาการภาษาอังกฤษเขาไป
ดวย ” พบวากลุมตัวอยางมีทัศนคติในระดับไมเห็นดวย มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.48 ทั้งนี้ เนื่องจากครู
ยังขาดทักษะ ความรูดานการบูรณาการเนื้อหาของวิชาที่สอนเขากับภาษาอังกฤษ และมีเนื้อหาที่
สอนในวิชานั้น ๆมากจนสอนไมทัน ดังนั้น ควรรณรงคใหครูเกิดเจตคติที่ดีตอภาษาอังกฤษ เมื่อ
ครูสามารถปรับทัศนคติได ก็จะไดรับความรวมมือเปนอยางดีในการบูรณาการภาษาอังกฤษเขา
กับวิชาที่สอนได
3. ทัศนคติตอการพูดภาษาอังกฤษในโรงเรียน พบวา ขาราชการครูในสํานักงาน
เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานครเห็นดวย โดยมีระดับคาเฉลี่ย 3.53 วานโยบายนี้จะชวยใหครูนักเรียนมี ความกระตือรือรนพูดภาษาอั งกฤษมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของกระทรวง
ศึกษาธิการ โดยนายวรวัจน เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดออกประกาศ
แนวทางดําเนินการงาน English Speaking Year 2012 (ขาวสํานักงานรัฐมนตรี 10/2555 ลงวันที่
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30 ธันวาคม 2554) ซึ่งมีแนวทางการดําเนินงานหลัก เชน สงเสริมใหสถานศึกษาและหนวยงาน
ตาง ๆ ในกระทรวงศึกษาธิการกําหนดวันภาษาอังกฤษสัปดาหละ 1 วัน เพื่อใชเปนวันที่จัดกิจกรรม
ภาษาอังกฤษ เชน จัดมุมภาษาอังกฤษ หรือ English Speaking Zone ภาษาอังกฤษวันละคํา การ
ประกวดพูดภาษาอังกฤษ การจัดคายภาษาอังกฤษเปนตน สงเสริมการจัดอบรมเพื่อการพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษใหแกนักเรียน ครู คณาจารย บุคลากรทางการศึกษา โดยจะรวมมือกับ
สถาบันทางภาษาและหนวยงานตาง ๆ ในการจัดหลักสูตรฝกอบรมภาษาอังกฤษสําหรับครู อาจารย
การประชุ ม ทางวิช าการ เป น ต น นโยบายนี้ส งเสริมให ครู อาจารย บุค ลากรทางการศึก ษาใช
ภาษาอังกฤษในการทักทาย โดยไมตองคํานึงถึงความถูกผิด แตขอความรวมมือใหชวยกันพูดที่
ตองทําเชนนี้ เพราะตองการกระตุนใหเกิดความรูสึกวาการพูดภาษาอังกฤษเปนเรื่องธรรมดา
จากนั้นอาจจะมีการขยายเวลาของการพูด จาก 1 วันตอสัปดาห เปน 2 วัน หรืออาจจะเพิ่มชั่วโมง
ขึ้นเรื่อยๆ จากผลการศึกษาสามารถเทียบเคียงไดกับบทบรรยายพิเศษของ รศ.ดร.วราภรณ สาม
โกเศศ อดีตรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการและประธานคณะอนุกรรมการนโยบายปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู เตรียม
พรอมสูประชาคมอาเซียน” ในงานประชุมวิชาการประจําปพุทธศักราช 2555 จัดโดยสํานักงาน
อุทยานการเรียนรู (TK Park) วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2555 กลาววา “ประชากรในแอฟริกาใต 50
ล า นคนทั่ ว ประเทศสามารถพู ด ภาษาอั ง กฤษได ทั้ ง คนวั ย ชราและวั ย เด็ ก ทั้ ง นี้ ก ารพั ฒ นา
ภาษาอังกฤษในแอฟริกาใตเ พิ่ง จะเริ่ม ขึ้น ในป พ.ศ.2537 ซึ่ง วิธีการสอนที่สัม ฤทธิ์ ผลคือมีก าร
กําหนดใหทุกคนตองพูดภาษาอังกฤษวันละ 1 ชั่วโมงปฏิบัติอยางจริงจัง ขณะที่ในกลุมประเทศ
อาเซียนพบวาประชากรของอินโดนีเซีย จํานวน 230 ลานคน ประชากรของมาเลเซียจํานวน 25
ลานคน สามารถพูดภาษาอังกฤษได สวนประเทศฟลิปปนสนั้นสามารถพูดกันไดทุกคน ดังนั้น
ประเทศไทยเราควรกําหนดนโยบายใหพูดภาษาอังกฤษสัปดาหละ 1 วันกอน แลวคอยพัฒนา
เพิ่มขึ้นตามลําดับ ”
4. ทัศนคติตอการพูดภาษาอังกฤษของคนไทย พบวา ขาราชการครูในสํานักงาน
เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานครเห็นดวย โดยมีระดับคาเฉลี่ย 3.46 ประเมินไดจากประเด็นใน
หั ว ข อ แบบสอบถามว า ข า ราชการครู เ ห็ น ว า คนไทยต อ งตระหนั ก ถึ ง ความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษโดยเริ่มจากตนเอง โดยการเปลี่ยนทัศนคติ สอดคลองกับการบรรยายพิเศษของ
ดร.สมเกียรติ ออนวิมล โครงการเสวนาวิชาการเรื่อง “ภาษาอังกฤษของคนไทย พรอมแคไหนสู
ประชาคมอาเซียน” วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2556 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรวา คน
ไทยตองตระหนักถึงความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ โดยเริ่มจากตนเองโดยเปลี่ยนทัศนคติ
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คิดวาการใชภาษาอังกฤษเปนเรื่องสนุก สบาย ไมอายที่จะใชภาษาอังกฤษ เพราะไมมีใครเกงมา
แตกําเนิด สําเนียงภาษาอังกฤษแบบไทยไมใชเรื่องนาอาย แตเปนเอกลักษณ สะทอนใหเห็นถึง
วัฒนธรรมการใชภาษาของแตละทองถิ่น การพูดผิดไวยากรณไมใชปญหาใหญ แตตองพูดเพื่อให
สื่อสารได และหากมีโอกาสควรเรียนรูหลักไวยากรณที่ถูกตอง ภาษาอังกฤษตองฝกใชใหบอย
เพราะภาษาเปนทักษะ เรียนรูไดดวยการฝกฝน ใชมากๆใชบอยๆ โดยเริ่มจากการดูหนังฟงเพลง
ภาษาอังกฤษและหาโอกาสใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
5. ทัศนคติตอการพูดภาษาอังกฤษของครู พบวา ขาราชการครูในสํานักงานเขต
บางกอกนอย กรุงเทพมหานครเห็นดวยปานกลาง ทั้งนี้ประเมินไดจากกลุมตัวอยาง คือขาราชการ
ครู ใ นสํ า นั ก งานเขตบางกอกน อ ย กรุ ง เทพมหานคร รู สึ ก ชื่ น ชมเพื่ อ นร ว มงานที่ ส ามารถใช
ภาษาอังกฤษไดดี แสดงใหเห็นไดวาขาราชครูมีความตองการหรือความปรารถนาที่จะพูดภาษา
อัง กฤษได ค ล อ งและถู ก ต อง ในขณะที่ ขา ราชครู เ ล็ ง เห็ น ถึง ความสํา คัญ และความจํ า เป น ของ
ภาษาอังกฤษอยูในระดับมาก นอกจากนี้การพูดภาษาอังกฤษจะชวยสงเสริมบุคลิกภาพใหครูมี
ความโดดเดนขึ้น
6. ครูที่สอนวิชาภาษาอังกฤษและครูที่สอนวิชาอื่น มีคาคะแนนในทัศนคติที่มี
ตอการพูดภาษาอังกฤษแตกต างกัน โดยที่ครูที่สอนวิชาภาษาอังกฤษมีทัศนคติตอการพูด
ภาษาอังกฤษมากกวาครูที่สอนวิชาอื่น ๆ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากครูที่สอนวิชาภาษาอังกฤษมีความ
ตระหนักถึงความสําคัญของการพูดภาษาอังกฤษ และแนวโนมการใชภาษาอังกฤษในอนาคต
เพราะอยางไรก็ตามในอนาคตการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษจะมีความสําคัญมากทั้งตอระบบ
การศึกษา การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เมื่อใดก็ตามถาครูทุกคนสามารถจัดการเรียนการสอนใหเปน
ภาษาอังกฤษได จะยิ่งชวยพัฒนาคุณภาพของประชากรไทยใหมีประสิทธิภาพทัดเทียมนานา
ประเทศไดซึ่งจากผลการศึกษาขางตนเทียบเคียงกับงานวิจัยของ นงสมร พงษพานิช (2551: 8791) เปรียบเทียบระหวางนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกลุมที่เรียนวิชาเอกภาษาอังกฤษกับกลุม
ที่ไมไดเรียนวิชาเอภาษาอังกฤษกลุมที่เรียนจะชอบการพูดภาษาอังกฤษอยางเปนทางการโดยได
ใหเหตุผลวาภาษาอังกฤษมีความจําเปนตออาชีอาชีพในอนาคต ภาษาอังกฤษมีประโยชนและ
อยากพูดใหเกง กลุมที่ไมชอบการพูดภาษาอังกฤษอยางเปนทางการ ไดใหเหตุผลวารูสึกไมมีความ
มั่ น ใจ ท อแท อาย กลัว พูดผิ ด คิดวา ตั ว เองทํ าไมได กลุ ม นี้จํา เปน ต อ งปรั บเปลี่ ย นทั ศนคติต อ
ภาษาอังกฤษใหม และตั้งขอสังเกตอีกวา ประเทศไทยเปนประเทศที่มีจํานวนผลงานที่นักวิชาการ
ผูเชี่ยวชาญ ผูคิดคนประดิษฐ นําเสนอและเผยแพรสูสังคมโลกจํานวนนอยมาก โดยเฉพาะอยางยิง่
การเขารวมนําเสนอผลงานปากเปลาในการประชุมสัมมนาวิชาการในระดับนานาชาติ การพูด
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ภาษาอั ง กฤษเป น อุ ป สรรคอย า งยิ่ ง ที่ ทํ า ให ค นไทยเสี ย โอกาสในการแข ง ขั น เผยแพร ค วามรู
ความสามารถและผลงานการคิดคนสูเวทีโลก
7. ครู ที่ มี อ ายุ ต า งกั น มี ค า เฉลี่ ย ในทั ศ นคติ ที่ มี ต อ การพู ด ภาษาอั ง กฤษด า น
แนวโนมการพูดภาษาอังกฤษของครูไทยในอนาคตแตกตางกัน โดยที่กลุมอายุต่ํากวา 40 ป
มีทศั นคติตอ แนวโนมการพูดภาษาอังกฤษของครูไทยมากกวา กลุมอายุมากกวา 40 ปขึ้นไป ทั้งนี้
กลุมอายุต่ํากวา 40 ปเปนกลุมวัยที่ยังมีพลังงานในการสรางสรรค เรียนรู และปรับตัวไดมากกวา
กลุมที่มีอายุมากกวา 40 ป อยางไรก็ตามทัศนคติเปนความรูสึกนึกถึงของบุคคลที่เกิดจากปจจัย
หลายประการ เชน การเรียนรู ประสบการณ เปนตน ซึ่งสามารถเทียบเคียงกับแนวคิดของพิมล
พรรณ เชื้อบางแกว (2552: 156 -157) ไดอธิบายลักษณะเฉพาะของกลุมคนที่มีอายุมากกวา 40 ป
ขึ้นไป ซึ่งคาบเกี่ยวระหวางกลุม Baby Boomer (คนที่เกิดระหวางป พ.ศ.2489- 2507)กับกลุม
Generation X (คนที่เกิดระหวางป พ.ศ. 2508-พ.ศ. 2522) เปรียบเทียบกับคนกลุม Generation Y
(คนที่เกิดระหวางป พ.ศ. 2523-2543) วา กลุมคน Generation Y มีบุคลิกลักษณะกลาแสดงออก
กล า คิ ด กล า พู ด กว า คนGeneration ก อ น เนื่ อ งด ว ยสภาพแวดล อ มทางสั ง คมที่ เ ปลี่ ย นไป
เทคโนโลยีสารสนเทศกาวหนาอยางรวดเร็ว กลุมนี้ตองการแสดงความคิดเห็นและไดรับการรับฟง
แสวงหาขอมูลขาวสารใหม ๆเสมอ และรอบรูเรื่องเทคโนโลยี ชอบใชเทคโนโลยีในการสื่อสาร เชน
E-mail Chat Facebook
Twitter เปน ตน ทําใหประเมินไดว าคนกลุม นี้ไดสามารถเขา ถึง
ภาษาอังกฤษไดอยางรวดเร็วและสะดวกกวา จึงมีทัศนคติที่ดีตอการพูดภาษาอังกฤษมากกวา
8. ครู ที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาต า งกั น มี ค า เฉลี่ ย ในทั ศ นคติ ที่ มี ต อ การพู ด ภาษา
อังกฤษ ดานการพูดภาษาอังกฤษของครู แตกตางกัน โดยขาราชการครูที่มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรีมีทัศนคติตอการพูดภาษาอังกฤษของครูนอยกวาขาราชการครูที่มีระดับการศึกษา
ปริญญาโทขึ้นไป เนื่องจากครูที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป ตองทําผลงานวิชาการที่จําเปน
จะต อ งค น คว า ข อ มู ล บทความวิ ช าการภาษาอั ง กฤษมากขึ้ น มี ป ระสบการณ ใ นการใช
ภาษาอังกฤษมากกวาจึงมีทัศนคติตอการพูดภาษาอังกฤษมากกวาครูที่มีระดับการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. การศึกษาทัศนคติที่มีตอการพูดภาษาอังกฤษ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2555 ปแหงการรณรงคการพูดภาษาอังกฤษ เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากการตอบ
แบบสอบถาม ดังนั้น ในการศึกษาครั้งตอไปผูที่ทําการวิจัยควรเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการ
สัมภาษณเชิงลึกเพื่อใหไดขอมูลที่เปนประโยชนตอบุคลากรทางการสอนยิ่งขึ้น
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2. การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาทัศนคติที่มีตอการพูดภาษาอังกฤษ ตามนโยบายของ
กระทรวง ศึกษาธิการ พ.ศ. 2555 ปแหงการรณรงคการพูดภาษาอังกฤษ โดยการศึกษาครั้งนี้ไดทํา
การเก็บรวบรวมขอมูลจากลุมขาราชการครูในสํานักงานเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร ใน
การศึกษาครั้งตอไปควรศึกษากับกลุมบุคลากรทางการสอนของโรงเรียนเอกชน เพื่อเปรียบเทียบ
ทัศนคติตอการพูดภาษาอังกฤษ เพื่อแสวงหาแนวทางในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให
สอดรับกับการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตอไป

51
รายการอางอิง
ภาษาไทย
กมลวรรณ ชมวงษ. (2546). “ทัศนคติทางภาษาของนักศึกษาไทย (หลักสูตรนานาชาติและ
หลักสูตรปกติ) ที่มีตอการพูดภาษาอังกฤษในหมูคนไทย.” วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
โกวิท วงศสุรวัฒน. (2546). ทําไมคนไทยจึงเรียนภาษาอังกฤษไมไดเรื่องสักที.
กรุงเทพมหานคร: มติชน.
ขาวเดลินวิ ส. (2555). โทนี่ แบลรยาหอม ศธ. รณรงคเด็กไทยพูดภาษาอังกฤษรับ English
Speaking Year 2012. เขาถึงเมื่อ 16 มกราคม 2555. เขาถึงไดจาก
http://www.dailynews.co.th/Content/education/181105.
ขาวสํานักงานรัฐมนตรี. (2555). ขาวสํานักงานรัฐมนตรี 10/2555 : ศธ. ออกประกาศแนว
ทางการดําเนินงาน English Speaking Year 2012. เขาถึงเมื่อ 12 มกราคม
เขาถึงไดจาก http://www.moe.go.th/websm/2012/jan/010.html.
ดียู ศรีนราวัฒน. (2529). “ทัศนคติที่บอกไดจากภาษา.” วารสารธรรมศาสตร
(มีนาคม 2529): 50-57.
ถิรวัฒน ตันทนิส. (2551). “รายงานการวิจัย ความสัมพันธระหวางกลวิธีการเรียนภาษา
แรงจูงใจในการเรียนภาษาและผลสัมฤทธิท์ างการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักศึกษา
ชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลาํ ปาง.” กรุงเทพมหานคร:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
ทรูดกิลล, ปเตอร. (2531). ภาษาศาสตรเชิงสังคม. แปลโดย สํานักงานคณะกรรมการการวิจัย
แหงชาติ. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ.
ทองสุก เกตุโรจน. (2535). ภาษาตางประเทศในภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
นงสมร พงษพานิช. (2554). “การศึกษาปญหาของการพูดภาษาอังกฤษในการสือ่ สาร
ดวยวาจาของนิสิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
ศรีราชา (ตุลาคม 2550 -กันยายน 2551).” วารสารมนุษยศาสตร. 18 (1).
บุษบา กนกศิลปะธรรม. (2535). “การวิเคราะหการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักศึกษาชัน้ ปที่ 3
วิชาเอกภาษาอังกฤษ” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาอังกฤษ
คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร.

52
พระมหาธีระ ธมฺมธีโร. (2550). “ทัศนคติในการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม” รายงานวิจัยมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม.
พิณทิพย ทวยเจริญ. (2539). การพูดภาษาอังกฤษตามหลักภาษาศาสตร. พิมพครั้งที่ 2.
กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
เมตตา วิวฒ
ั นานุกูล (กฤตวิทย). (2548). “รายงานการวิจัยเรื่อง ลักษณะและปญหาการสื่อสาร
ตางวัฒนธรรมในบริษัทนานาชาติในประเทศไทย.” กรุงเทพมหานคร : คณะ
นิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
เมตตา วิวฒ
ั นานุกูล(กฤตวิทย). (2548). การสื่อสารตางวัฒนธรรม. กรุงเทพมหานคร :
สํานักพิมพจฬุ าลงกรณมหาวิทยาลัย.
ยุพเยาว เมืองหมุด และคณะ. (2548). “รายงานการวิจัย ปจจัยที่มผี ลตอความสามารถในการพูด
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาแรกเขาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปตอเนื่อง.”
พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขต
พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี.
ยุวดี วงษทน. (2545). “ปญหาในการพูดภาษาอังกฤษ.” วารสารทางวิชาการราชภัฎกรุงเกา
8 (5).
ราชบัณฑิตยสถาน. (2525). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525.
กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน.
วิไลวรรณ ขนิษฐานันท. (2533). ภาษาและภาษาศาสตร. พิมพครั้งที่ 5. กรุงเทพมหานคร:
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
วงกต จันทพานิช. (2548). ปฏิวัติความคิดพิชิตภาษาอังกฤษ รวมกันแกวกิ ฤตประเทศไทย
เลม 2. กรุงเทพมหานคร : ตนตํารับ.
ศศิธร ธาตุเหล็ก. (2541). “ทัศนคติของคนในกรุงเทพมหานครที่มีตอ การพูดภาษาไทยปน
ภาษาอังกฤษ” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร.
ศิริพร ลิมตระการ. (2526). “รายงานการวิจัย ปจจัยทีม่ ีผลตอการเขียนการพูดภาษาอังกฤษ”
คณะครุศาสตร อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ลาดกระบัง.

53
สวนิต ยมาภัย และ ถิรนันท ธนรัชศิริวงษ. (2535). การพูดขั้นพืน้ ฐาน. พิมพครั้งที่ 8.
กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพจฬุ าลงกรณมหาวิทยาลัย.
สายชล เขียววิชัยและคณะ.(2550). “รายงานการวิจัย“การศึกษาทัศนคติของนักศึกษาที่เขา
ศึกษาในโครงการรับเพิ่มพิเศษ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร.”
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร.
สุมิตรา อังวัฒนกุล. (2535). การวิจยั ทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ. กรุงเทพมหานคร :
สํานักพิมพจฬุ าลงกรณมหาวิทยาลัย.
โสภา ชูพิกุลชัย. (2522). จิตวิทยาสังคมประยุกต. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช.
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. (2545). แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.25452559). กรุงเทพมหานคร: พริกหวานกราฟฟก.
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2555). เปดโครงการ “2555ปแหงการรณรงคการพูด
ภาษาอังกฤษ English Speaking Year 2012. เขาถึงเมื่อ 24 มีนาคม 2555.
เขาถึงไดจาก www.sasithara.com/index.php?lay=show&ac=article&Id.
อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ. (2541). ภาษาศาสตรสังคม. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
อัจฉรา วงศโสธร. (2544). การทดสอบและการประเมินผลการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภา.
องคความรูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. ประวัติความเปนมาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.
เขาถึงเมื่อ 12 มกราคม 2555. เขาถึงไดจาก http://www.thai-aec.com.
ภาษาอังกฤษ
Bartz, Walter H. (1979). Testing Oral Communication in The Foreign Language
Classroom; Language in Education: Theory and Practice. Virginia:
The Center for Applied Linguistic.
Brown, H. D. (1987). Principles of Language Learning and Teaching. Englewood Cliffs,
Prentice Hall.
. (1994). Teaching by Principles : An Interactive Approach to Language
Pedagogy. Englewood Cliffs, Prentice Hall.

54
Lambert, W. E. (1967). “A Social Psychology of Bilingualism.” Journal of Social
Issues 23 (February): 91-109.
Lowenberg, Peter H. (1991). English as an Additional Language in Indonesia: World
English. (14): 127-138.
Oxford, R. L. (1990). Language Learning Strategies : What Every Teacher Should
Know. New York: Newbury House Publishers.
Ryan, E. B. (1982). Language Attitude Towards Language Variation. London: Edward
Arnold (Publishers).

ภาคผนวก

56

ภาคผนวก ก
ตัวอยางแบบสอบถาม

57
แบบสอบถาม
คําชี้แจง แบบสอบถามแบงออกเปน 3 ขอ จัดทําขึน้ เพื่อตองการสอบถามทัศนคติของทานทีม่ ีตอ
การพูดภาษาอังกฤษ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ “ พ.ศ.2555 ปแหงการพูด
ภาษาอังกฤษ”
ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของทานที่เสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามครั้ง
นี้ ซึ่งแบบสอบถามนี้จะเปนเครื่องมือในการทําวิจัยของนายพงษทวี กาวีนักศึกษาสาขาวิชาภาษา
ตะวันตก ภาควิชาภาษาและการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
1. ขอมูลทัว่ ไป โปรดตอบคําถามตอไปนี้ โดยใสเครื่องหมาย 9 ใน  ที่ตรงกับขอมูล
ของทาน
1.1 เพศ

 ชาย

 หญิง

1.2 อายุ
 ระหวาง 20-29 ป
 ระหวาง 30 – 39 ป
 ระหวาง 40-49 ป
 ระหวาง 50 – 60 ป
1.3 ระดับการศึกษา
 ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
1.4 ทานเปนครูสอนวิชาใด
 ภาษาอังกฤษ
 ภาษาไทย
 คณิตศาสตร
 สังคมศาสตร
 วิทยาศาสตร
 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
 ดนตรี,นาฏศิลป
 พลศึกษา
 ศิลปะ
 ผูบริหาร
 อื่น ๆ (โปรดระบุ).................................................
2. ทานสามารถรับสื่อภาษาอังกฤษ จากแหลงใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
โดยใสหมายเลขใน (.....) หมายเลข 1 หมายถึง รับสื่อนั้นมากทีส่ ุด 2, 3, 4, 5,
หมายถึงรองไปจากนั้น)
 ภาพยนตร
 โทรทัศน
 อินเทอรเน็ต
 วิทยุ
 เกมส
 หนังสือพิมพ
 นิตยสาร,วารสาร
 สื่อโฆษณา
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) ....................................................................
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3. ใหประเมินความคิดเห็นของทานโดยใสเครื่องหมาย 9 ลงในชองที่ตรงกับความรูส ึก
ของทานมากที่สุด
ที่

รายการ

ทัศนคติตอการพูดภาษาอังกฤษของครู
1. ภาษาอังกฤษมีความสําคัญและจําเปน
สําหรับทานเพียงใด
2. ทานประเมินวาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
ของทานอยูในเกณฑดีระดับใด
3. ในรอบ 1 สัปดาห ทานมีโอกาสไดทักทาย
สนทนากับชาวตางชาติเปนภาษาอังกฤษ
4. ทานไดทักทายสนทนากับเพื่อนรวมงานคน
ไทยเปนภาษาอังกฤษ
5. ทานไดทักทาย พูดคุยกับสมาชิกในครอบครัว
เปนภาษาอังกฤษ
6. ทานมีโอกาสไดเขารับการอบรมในหลักสูตรที่
เกี่ยวของภาษาอังกฤษ
7. ทานมีความรูส ึกกระตือรือรน เมื่อไดเขารับ
การอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ
8. ทานชื่นชมเพือ่ นรวมงานที่สามารถใช
ภาษาอังกฤษไดดี
9. ทานชื่นชอบการฟงเพลงและชมภาพยนตร
ภาษาอังกฤษ
10. ทานชื่นชอบการสืบคนขาวสารตามเว็บไซตที่
เปนภาษาอังกฤษ
11. ในรอบ 1 สัปดาหทานดูรายการโทรทัศนภาค
ภาษาอังกฤษ เชน CNN, BBC , HBO

มาก
ปาน
นอย
มาก
นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
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12. การพูดภาษาอังกฤษจะชวยสงเสริม
บุคลิกภาพใหครูมีความโดดเดนขึ้น
13. การพูดภาษาอังกฤษจะชวยใหทา น
มีความมั่นใจในตนเองมากขึน้
14. การพูดภาษาอังกฤษจะทําใหลูกศิษย
และบุคคลทั่วไปยอมรับนับถือมากขึน้
15. ทานมีโอกาสไดสอนแทนในวิชาภาษา
อังกฤษ (ในกรณีที่ทานไมใชครูสอน
ภาษาอังกฤษ)
ทัศนคติตอการพูดภาษาอังกฤษในโรงเรียน
16. ครูควรพูดภาษาอังกฤษ เพือ่ เปนตนแบบที่ดี
ใหกับนักเรียน
17. การพูดภาษาอังกฤษ ควรกําหนดใหเฉพาะ
ครูที่สอนภาษาอังกฤษเทานัน้
18. ควรกําหนดใหพูดภาษาอังกฤษในโรงเรียน
สัปดาหละ 1วัน
19. โรงเรียนควรจัดกิจกรรมดานภาษาอังกฤษ
ใหมากขึ้น
20. โรงเรียนควรสรางใหมี สภาพแวดลอมที่
สงเสริมตอการพูดภาษาอังกฤษ
21. ในการสอนวิชาอื่น ๆ ควรสอดแทรกบูรณา
การภาษาอังกฤษเขาไปดวย
22. ควรเลือกสรรครูชาวตางชาติที่มาจาก
ประเทศที่เปนเจาของภาษาโดยตรง
(native speaker) เพื่อที่จะฝกสําเนียงให
ใกลเคียงที่สุด

มาก
ปาน
นอย
มาก
นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
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23. โครงการนี้มีการประชาสัมพันธอยาง
แพรหลาย และตอเนื่องตลอด
24. โครงการนี้จะชวยใหครู-นักเรียนมีความ
กระตือรือรนพูดภาษาอังกฤษมากขึน้
ทัศนคติตอการพูดภาษาอังกฤษของคนไทย
25. โครงการนี้จะมีสวนชวยใหคนไทยพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษเพิม่ ขึ้น
26. โครงการนี้จะทําใหภาษาไทยซึ่งเปนภาษา
ของชาติถูกลดบทบาทลง
27. โครงการนี้เปนปจจัยทําใหสญ
ู เสียเอกลักษณ
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย
28. โครงการนี้จะทําใหประเทศไทยเปนสังคม
สองภาษา
29. ทานคิดวาการพูดภาษาอังกฤษมีความสําคัญ
และจําเปนตอคนไทยเพียงใด
30. กระทรวงฯ ควรจัดกิจกรรมทีส่ นับสนุนตอ
โครงการ เชนการประกวดพูดภาษาอังกฤษ
ในระดับกลุมโรงเรียน,เขตพืน้ ที่ศึกษาและใน
ระดับชาติ
31. การพูดภาษาอังกฤษในกลุม คนไทยดวย
กันเองถือเปนการแสดงความโออวดภูมิ
ความรู
32. ทานคิดวาคนไทยทัว่ ไปควรพูดภาษาอังกฤษ
ใหมากขึ้น
33. การพูดภาษาอังกฤษจะชวยประชาสัมพันธ
ประเทศไทยใหชาวตางชาติรูจักประเทศไทย
มากขึ้น

มาก
ปาน
นอย
มาก
นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
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มาก
ปาน
นอย
มาก
นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ

แนวโนมการพูดภาษาอังกฤษของครูไทยในอนาคต
34. โครงการนี้ ชวยเตรียมความพรอมประเทศ
ไทยสูประชาคมอาเซียน พ.ศ.๒๕๕๘
35. การพูดภาษาอังกฤษของคนไทยจะชวย
พัฒนาเศรษฐกิจ การทองเทีย่ วของไทยให
เติบโตขึ้นกวาเดิม
36. การพูดภาษาอังกฤษจะทําใหคนไทยไดรูจัก
สังคม วัฒนธรรม ประเพณีของประเทศอืน่ ๆ
ไดมากขึ้น
37. ทานคิดวาสังคมไทยในอนาคตจะเปนสังคม
ที่พูดสองภาษา คือ ภาษาไทย -ภาษาอังกฤษ
38. โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ ควรมีรายการ
หรือบทความที่เปนภาษาอังกฤษมากขึน้
39. ทานจะยังคงพูดภาษาอังกฤษตอไป ใน
สถานการณทเี่ หมาะสม แมจะสิ้นสุดปแหง
การรณรงคการพูดภาษาอังกฤษแลวก็ตาม
40. ทานคิดวาในอนาคตอันใกล ทานจะสามารถ
สื่อสารภาษาอังกฤษไดคลองขึ้น
ขอคิดเห็นเพิม่ เติม
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
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ศธ.ออกประกาศแนวทางการดําเนินงาน English-Speaking Year 2012

นายวรวัจน เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดลงนามในประกาศ
นโยบายและแนวทางการดําเนินงานสําหรับ "พ.ศ.2555 ปแหงการพูดภาษาอังกฤษ" (EnglishSpeaking Year 2012) รมว.ศธ.กลาววา จากการที่ศธ.ไดกําหนดนโยบายดังกลาวในการสงเสริม
การเรียนรูภาษาอังกฤษใหแกนักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
สามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมี
ตลอดจนบุคลากรในสังกั ด 14 ลานคน
ประสิทธิภาพ จึงไดลงนามในประกาศเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2554โดยมีแนวทางการดําเนินงาน 5
ขอ ดังนี้
1. สง เสริ ม ให ส ถานศึ ก ษาและหน ว ยงานตา งๆ ในกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารกํ า หนด
วันาษาอังกฤษ สัปดาหละ 1 วัน เพื่อใชเปนวันที่จัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ เชน จัดมุมภาษาอังกฤษ
หรือ English Speaking Zone ภาษาอังกฤษวันละคํา การประกวดแขงขันพูดภาษาอังกฤษ การจัดคาย
ภาษาอังกฤษ เปนตน
2. สงเสริมใหสถานศึกษาและหนวยงานตางๆ ในกระทรวงศึกษาธิการ จัดทําสื่อ
และเผยแพรความรูภาษาอังกฤษที่มีความหลากหลายใหแกประชาชนใหมากขึ้น เชน หนังสือพิมพ
วารสาร นิตยสาร แผนพับตางๆ ตลอดจนสนับสนุนใหมีการจัดรายการภาคภาษาอังกฤษ เพื่อให
บุคลากรไดรับโอกาสในการพัฒนาภาษาอังกฤษอยางตอเนื่อง ผานสื่อโทรคมนาคมตางๆ เชน
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สถานีโทรทัศนเพื่อการศึกษา (ETV) สถานีวิทยุของสถานศึกษาตางๆ เชน R-radio สถานีวิทยุแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนตน
3. สงเสริมการจัดอบรมเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหแกนักเรียน
ครู คณาจารย บุคลากรทางการศึกษา โดยจะรวมมือกับสถาบันทางภาษาและหนวยงานตางๆ ใน
การจัดหลักสูตรฝกอบรมภาษาอังกฤษสําหรับครู อาจารย การประชุมทางวิชาการ เปนตน
4. สงเสริ มใหสถานทูต องคก รระหวางประเทศ สมาคมโรงเรียนนานาชาติ และ
หนวยงานตางๆ มีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เชน การจัดโครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนนอง การจัดคายเยาวชนภาษาอังกฤษ เปนตน
5. ส ง เสริ ม และสร า งแรงจู ง ใจในการเรี ย นภาษาอั ง กฤษของประชาชน โดย
กระทรวงศึ ก ษาธิการจะผนึก ความรวมมือกับ สถานทูตและองคก รระหวา งประเทศ ตลอดจน
เครือขายที่มีอยู เชน โรงเรียนนานาชาติ สถาบันสอนภาษาตางประเทศ เพื่อจัดสรรทุนการศึกษา/
ฝกอบรมใหแกนักเรียน ครู คณาจารย บุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ เพื่อสรางโอกาสในการพัฒนา
ความรูภาษาอังกฤษ รวมถึงการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อเสริมสรางโอกาสการเรียนรูภาษาอังกฤษ
อยางตอเนื่อง
ขาวสํานักงานรัฐมนตรี. ขาวสํานักงานรัฐมนตรี 10/2555 : ศธ.ออกประกาศแนว
ทางการดําเนินงาน English Speaking Year 2012.[ออนไลน]. เขาถึงเมื่อวันที่ 12 มกราคม
2555. เขาถึงไดจาก http://www.moe.go.th/websm/2012/jan/010.html
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ประวัติผูวิจยั
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปเกิด
ที่อยู

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2529
พ.ศ. 2536
พ.ศ. 2543

พ.ศ. 2545

นายพงษทวี กาวี
4 ตุลาคม 2517
67 หมู 7 บานหนองแดงใหม ตําบลหนองแดง
อําเภอแมจริม จังหวัดนาน 55170
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สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนนันทบุรีวิทยา
อําเภอเมือง จังหวัดนาน
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)
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