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บทท่ี  1 
บทนํา 

 
 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
                นับแตกระทรวงศึกษาธิการไดมีการปฏิรูปการศึกษาต้ังแตป 2539 เปนตนมา โดยมี
จุดมุงหมายเพื่อใหประชาชนคนไทยมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและพัฒนา

ประเทศชาติใหอยูในสังคมโลกอยางเปนสุข โดยมีแนวทางดําเนินงานปฏิรูป 4 ดานคือ การปฏิรูป
โรงเรียนและสถานศึกษา การปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา การปฏิรูปหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนการสอน และการปฏิรูประบบบริหารการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542,     
คํานํา) สงผลใหมีการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ. 2545 ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 การประกาศใชหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาใน
สวนท่ีเกี่ยวกับการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหาร
ท่ัวไป ไปยังคณะกรรมการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาเพื่อใหพึ่งตนเองมากข้ึน 
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการจะสูงข้ึน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 5)  สถานศึกษาจึงมี
ภารกิจในการบริหารจัดการศึกษาตามขอบขายการบริหารสถานศึกษา ใน 4 ดาน คือ การบริหาร
วิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไป ซ่ึงการบริหารงาน
วิชาการ เปนภารกิจหลักของสถานศึกษา โดยผูบริหารสถานศึกษามีอํานาจหนาท่ีในการบริหาร
จัดการงานวิชาการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2545 ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  และตรงตาม
เจตนารมณของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
                ปจจุบันความเจริญกาวหนาทางวิทยาการดานตางๆของโลกยุคโลกาภิวัตน สงผลตอการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมโลกอยูตลอดเวลา ภาษาสากลจึงมีความสําคัญท่ีใชในการส่ือสารโดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษมีความสําคัญตอคนไทยในการสื่อสารกับชนชาติตางๆท่ีเขามามีบทบาทในสังคมไทย

มากข้ึน เนื่องจากไดรับการยอมรับวาเปนภาษาสากลที่ใชส่ือสารกันท่ัวโลก ดังนั้นจึงมีความจําเปน
ที่จะตองพัฒนาความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของคนไทยใหอยูในระดับท่ีสามารถส่ือสารกับ

ประชาคมโลกไดอยางถูกตองและเหมาะสม จุดเร่ิมตนของการพัฒนาอยู ท่ีเยาวชนของชาติ 
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กระทรวงศึกษาธิการจึงไดจัดทําหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ข้ึน เพื่อเปน
มาตรฐานในการจัดการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพ และกําหนดใหภาษาอังกฤษอยูในกลุม
สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โดยมีวัตถุประสงคใหผูเรียนมีความรู ความสามารถในการใช
ภาษาเพื่อการส่ือสารในการเขาสูสังคมและเรียนรูวัฒนธรรมของเจาของภาษา การเรียนภาษาอังกฤษ
จะชวยใหผูเรียนมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกลและมีความม่ันใจในการส่ือสารกับชาวตางชาติ  รวมทั้งเกิด
เจตคติท่ีดีตอภาษาและวัฒนธรรมตางประเทศ  ตลอดจนเนนการเช่ือมโยงความเปนไทยกับสากล
โลก  การศึกษาภาษาอังกฤษจึงตองฝกฝนใหนักเรียนเกิดความรู  ความชํานาญ  เปนบุคคลแหงการ
เรียนรู  และสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในยุคโลกาภิวัตนไดอยางถูกตองและมี
ประสิทธิภาพ (กรมวิชาการ, 2546 ก, หนา 1) 
                ปจจุบันการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษยังไมบรรลุผลตามมาตรฐานการเรียนรูของ
หลักสูตรเทาท่ีควร เนื่องจากผูเรียนยังไมสามารถใชภาษาอังกฤษเปนส่ือกลางในการส่ือสารใน
สถานการณตางๆได  เม่ือเปรียบเทียบความสามารถในการใชภาษากับระยะเวลาท่ีสูญเสียไปในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยใชแนวการเรียนการสอนแบบใหมเขาชวยก็ตาม  การจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษก็ยังมีปญหามากมาย แตมิใชวาปญหาจะเกิดข้ึนอยูกับตัวผูเรียนแต     
ฝายเดียว  ปมปญหาสําคัญสวนหนึ่งอยูท่ีตัวครูผูสอน ดังท่ี อธิปตย  คล่ีสุนทร (อินเทอรเน็ต, 2546) 
และวีรนุช  ปณฑวณิช (2547, หนา 17) กลาวไวคลายกันวา ปญหาดานครูผูสอนเปนปญหาท่ีควร
ไดรับการแกไขมากท่ีสุด และสอดคลองกับ ณัฐพงศ  ศรีศาลาแสง (2545, บทคัดยอ) ไดศึกษา
เกี่ยวกับปญหาและความตองการในการสอนภาษาอังกฤษของครูในระดับประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษาจากหลายแหง ซ่ึงสามารถสรุปไปในแนวเดียวกันวา ครูผูสอนภาษาอังกฤษมีปญหาใน
การสอน 4 ดาน คือ ดานหลักสูตร ดานวิธีสอน ดานส่ือการเรียนการสอน และดานการวัดผล
ประเมินผล 
                จากท่ีกลาวมาขางตน สถานศึกษาและครูผูสอนเปนผูท่ีมีความสําคัญและมีบทบาท    
อยางยิ่งในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนในการเรียนรูภาษาอังกฤษ ดานการจัดทําหลักสูตร การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  การใชส่ือประกอบการสอน และการวัดผลประเมินผล  ผูบริหาร
สถานศึกษาเปนผูกําหนดนโยบายในการบริหารวิชาการ สวนครูเปนผูนํานโยบายไปปฏิบัติให
เกิดผลสัมฤทธ์ิ  ครูจึงมีบทบาทท่ีสําคัญยิ่งตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีคุณภาพตามเจตนารมณ
ของหลักสูตร วิธีหนึ่งท่ีจะทําใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวคือ การศึกษาพฤติกรรมการสอนของครู 
ซ่ึงจะทําใหผูบริหารและครูทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอน จะไดนําขอมูลมาปรับปรุง แกไขและ
พัฒนาระบบการบริหารหลักสูตร ระบบการจัดการเรียนการสอน ระบบการใชส่ือการเรียนการสอน 
และระบบการวัดผลและประเมินผลใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนตอไป   
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                จากขอมูลการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน  ในกลุมสาระการเรียนรู                     
ภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2550 สังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 ซ่ึงรับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน 162 โรงเรียน  
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีคาเฉล่ียรอยละ  44.74  ตามรายละเอียด ดังน้ี             
                 เขตคุณภาพที่ 1 (พนมสารคาม 1) 40.40 % เขตคุณภาพท่ี 2 (พนมสารคาม 2) 52.59 % 
เขตคุณภาพท่ี 3 (พนมสารคาม 3) 47.77 % เขตคุณภาพท่ี 4 (พนมสารคาม 4) 44.96 % เขตคุณภาพที่  
5 (พนมสารคาม 5) 50.00 % เขตคุณภาพท่ี 6 (ราชสาสน 1) 50.16 % เขตคุณภาพท่ี 7 (บางคลา 1) 
44.49 % เขตคุณภาพที่ 8 (บางคลา 2) 46.65 % เขตคุณภาพท่ี 9 (คลองเข่ือน) 46.63 % เขตคุณภาพที่ 
10 (สนามชัยเขต 1) 53.19 % เขตคุณภาพท่ี 11 (สนามชัยเขต 2) 42.95 % เขตคุณภาพท่ี 12      
(สนามชัยเขต 3) 39.71 % เขตคุณภาพที่ 13 (สนามชัยเขต 4) 34.18 % เขตคุณภาพท่ี 14 (แปลงยาว  
1) 48.98 % เขตคุณภาพท่ี 15 (แปลงยาว 2) 42.82 % เขตคุณภาพที่16 (ทาตะเกียบ 1) 33.74 %      
เขตคุณภาพท่ี 17 (ทาตะเกียบ 2) 41.43 % (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2, 2551, 
หนา 10-12) 
                 ขอมูลการวัดผลสัมฤทธ์ิกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)ของ
โรงเรียนท่ีเปดสอนชวงช้ันท่ี 1-2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เฉพาะ

โรงเรียนท่ีมีครูวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จํานวน 57 โรงเรียน มีขอมูลผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  มีคาเฉล่ีย 
57.23 % (ภาคผนวก ก)         
                 จากขอมูลขางตน จะเห็นไดวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท้ังเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 อยูในระดับต่ํา  และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนท่ีมีครูวุฒิ
ปริญญาตรี สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จํานวน 57 โรงเรียน มีคาเฉล่ียอยูในระดับพอใช ดวยเหตุนี้
ผูวิจัยในฐานะผูบริหารสถานศึกษา จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการสอนของครูกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชวงชั้นท่ี 1-2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 เพื่อนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุง แกไข พัฒนาระบบการ
บริหารงานวิชาการดานกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ใหมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพตรงตามเปาหมายการจัดการศึกษาและเจตนารมณของหลักสูตรตอไป 
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1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
                1.2 . 1  เ พื่ อ ศึ ก ษ า พ ฤติ ก ร ร ม ก า ร ส อนขอ ง ค รู ก ลุ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู ภ า ษ า               
ตางประเทศ  (ภาษาอังกฤษ) ชวงช้ันท่ี 1-2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 รวม 
4 ดาน คือ  การจัดทําหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การใชวัสดุอุปกรณและส่ือ      
การสอน  และการวัดผลและประเมินผล  ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ชวงช้ันท่ี 1-2   
                1.2.2  เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการสอนของครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ชวงช้ันท่ี 1-2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ตามความคิดเห็น 
ของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)      
ชวงช้ันท่ี 1-2 จําแนกตามตําแหนง 
 

1.3  ความสําคัญของการวิจัย 

                1.3.1 เพื่อนําผลของการศึกษาไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครู
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 ไดอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ    
                1.3.2 เพื่อนําผลการศึกษาพฤติกรรมการสอนของครูกลุมสาระการเรียนรูภาษา 
ตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชวงช้ันท่ี1- 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  ไป
นําเสนอเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 และ เขต 2 เปนกรณีศึกษาตอไป 
 

1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
                 
                1.4.1 ขอบเขตของเน้ือหา 
                          การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาพฤติกรรมการสอนของครูกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชวงช้ันท่ี 1-2 ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา และครู
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชวงช้ันท่ี 1-2 รวม 4 ดาน คือ การจัดทํา
หลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การใชวัสดุอุปกรณและส่ือการสอน และการวัดผลและ
ประเมินผล  ในปการศึกษา  2550 
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                1.4.2 ประชากร   
                          ประชากร  ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชวงช้ันท่ี 1-2 ปการศึกษา 2550 ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก
ภาษาอังกฤษ จํานวน 57 โรงเรียน จําแนกเปน  ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 57 คน และครูผูสอน               
จํานวน 79 คน  รวมประชากรท่ีศึกษาท้ังหมด จํานวน 136 คน การวิจัยคร้ังนี้ใชประชากรท้ังหมด 
                1.4.3 ตัวแปรท่ีศึกษา  
                          1) ตัวแปรตน ไดแก  ตําแหนง 
                               (1)  ผูบริหาร 
                               (2)  ครูผูสอน 
                          2)  ตัวแปรตาม  ไดแก  พฤติกรรมการสอนของครูกลุมสาระการ เ รียน รู
ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชวงช้ันท่ี 1-2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
จํานวน 4 ดาน คือ 
                                (1)  การจัดทําหลักสูตร  
                                (2)  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
                                (3)  การใชวัสดุอุปกรณและส่ือการสอน  
                                (4)  การวัดผลและประเมินผล 
 

1.5  กรอบความคิดในการวิจัย 
        
                ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยยึดกรอบแนวคิดพฤติกรรมการสอนของครูกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของกระทรวงศึกษาธิการ (2544, หนา 9-14) จํานวน 4 ดาน คือ       
การจัดทําหลักสูตร  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใชวัสดุอุปกรณและส่ือการสอน และ  
การวัดผลและประเมินผล  ดังแผนภาพตอไปนี้ 
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ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 

1.6  สมมุติฐานของการวิจัย 
 
                ผูบริหารและครูมีความคิดเห็นตอพฤติกรรมการสอนของครูกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชวงช้ันท่ี 1-2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
แตกตางกัน 
 

1.7  คํานิยามศัพทเฉพาะ 
 
                1.7.1  พฤติกรรมการสอนของครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)      
ชวงช้ันท่ี 1-2 หมายถึง ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)ชวงช้ันท่ี 1-2 
ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ และจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา โดยศึกษา วิเคราะห
จากหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานการเรียนรู สาระการเรียนรูและผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง
รายป/รายภาค  เพื่อนํามาจัดทําเปนหลักสูตรสถานศึกษา นําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียน      
การสอน โดยมีการใชส่ือและแหลงเรียนรูตาง ๆ และมีการวัดผล ประเมินผลเพ่ือตรวจสอบผลของ
การจัดการเรียนการสอน  ดังนี้  

พฤติกรรมการสอนของครูกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชวงช้ันท่ี 1-2  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
จํานวน 4 ดาน คือ 
1.  การจัดทําหลักสูตร  
2.  การจัดกจิกรรมการเรียนการสอน  
3.  การใชวัสดอุุปกรณและส่ือการสอน  
4.  การวัดผลและประเมินผล 
 

 
ตําแหนง  ไดแก        
1.  ผูบริหาร 
2.  ครูผูสอน 
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                      1)  การจัดทําหลักสูตร  หมายถึง การศึกษา วิเคราะหและจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชวงช้ันท่ี 1-2  
                      2) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง การกระทําหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับ
ลําดับข้ันในการสอน  จิตวิทยาการเรียนการสอนและเทคนิควิธีการสอนตาง ๆ  ท่ีครูนํามา
ประกอบการสอนเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 
                      3) การใชวัสดุอุปกรณและส่ือการสอน หมายถึง การกระทําหรือกิจกรรมการใช
เคร่ืองมือวัดและประเมินผลการผลิตและการเลือกส่ือ ตลอดจนเกมและเทคนิคตาง ๆ ท่ีครูนํามา
ประกอบการสอน  เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 
                      4) การวัดผลและประเมินผล หมายถึง การกระทําหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการใช
เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมและครอบคลุมทักษะดานตาง ๆ ของนักเรียน 
                1.7.2  ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เฉพาะโรงเรียนของรัฐ ท่ีมีครูวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ 
และทําการสอนในชวงช้ันท่ี 1-2 ปการศึกษา 2550 
                1.7.3  ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) หมายถึง ครูท่ีปฏิบัติการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เฉพาะโรงเรียนของรัฐ 
ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ และทําการสอนในชวงช้ันท่ี 1-2  ปการศึกษา 2550 
                1.7.4  ชวงช้ันท่ี 1  หมายถึง  ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 – 3  ซ่ึงมีอายุระหวาง 6-8 ป 
                1.7.5  ชวงชั้นท่ี 2  หมายถึง  ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 – 6  ซ่ึงมีอายุระหวาง 9-12 ป 
                1.7.6  เขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 หมายถึง การแบงพ้ืนท่ีในการจัดการศึกษา
ของจังหวัดฉะเชิงเทรา เขตท่ี 2 
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บทท่ี  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 
                ในการศึกษาคร้ังนี้  ผูวิจัยไดศึกษาตําราและเอกสารตาง ๆ รวมท้ังงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ     
ท้ังในประเทศและตางประเทศ ดังนี้ 
                2.1   สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
                2.2 หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 การจัดการเรียนรูกลุมสาระ           
การเรียนรูภาษาตางประเทศ 
                        2.2.1  โครงสรางของกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
                        2.2.2  การจัดการเรียนรู 
                        2.2.3  ส่ือการเรียนรูและแหลงการเรียนรู 
                        2.2.4  การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
                2.3  พฤติกรรมการสอนของครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
                        2.3.1  การจัดทําหลักสูตร 
                        2.3.2  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
                        2.3.3  การใชวัสดุอุปกรณและส่ือการสอน 
                        2.3.4  การวัดผลและประเมินผล 
                2.4  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
                        2.4.1  งานวิจัยในประเทศ 
                        2.4.2  งานวิจัยตางประเทศ 
                2.5  สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย 
                มีรายละเอียดดังนี้ 
 

2.1  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 
                จังหวัดฉะเชิงเทรามีหนวยงานทางการศึกษาท่ีสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน 2 หนวยงานคือ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 และสํานักงานเขตพื้นท่ี
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การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ซ่ึงเปนผลมาจากการเปล่ียนแปลงตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546   
                สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ประกอบดวย อําเภอเมือง อําเภอบานโพธ์ิ  
อําเภอบางปะกง  และอําเภอบางน้ําเปร้ียว   
                สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ประกอบดวย อําเภอบางคลา อําเภอพนม
สารคาม อําเภอแปลงยาว อําเภอสนามชัยเขต อําเภอทาตะเกียบ อําเภอราชสาสน และอําเภอ      
คลองเข่ือน 
                ตามระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มีผลบังคับใชเม่ือ 7 กรกฎาคม 
2546  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เปนหนวยงานท่ีเกิดข้ึนตามพระราชบัญญัติ
และมีการหลอมรวม 3 หนวยงานหลัก ภายในจังหวัดเขาดวยกัน คือ   สํานักงานสามัญศึกษาจังหวัด 
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัด และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ปฏิบัติหนาท่ี
ตามภารกิจงานดานการจัดการศึกษา ซ่ึงมีกลุมงานท่ีใหบริการสถานศึกษา 7 กลุม และมีโรงเรียนใน
สังกัดท้ังส้ิน 183 โรงเรียน เปนโรงเรียนของรัฐ จํานวน 174 โรงเรียน โรงเรียนเอกชน จํานวน 9 
โรงเรียน   
                จากท่ีกลาวมาขางตนสรุปไดวา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 มีภารกิจ 
ในการบริหารจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และกฎหมายอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการจัดการศึกษาของ
ชาติ 
 

2.2 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 การจัดการเรียนรูกลุมสาระ         
การเรียนรูภาษาตางประเทศ 
 
                2.2.1  โครงสรางของกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
                           โครงสรางหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (กรมวิชาการ, 2545 ข, 
หนา 2-6)  กําหนดตามระดับความสามารถทางภาษาและพัฒนาการของผูเรียน  (Proficiency-Based)  
เปนสําคัญ  โดยจัดแบงเปน 4 ระดับ คือ                 
                           1)  ชวงช้ัน ป. 1-3  ระดับเตรียมความพรอม  (Preparatory  Level)  
                           2)  ชวงช้ัน ป. 4-6  ระดับตน  (Beginner  Level) 
                           3)  ชวงช้ัน ม. 1-3  ระดับกําลังพัฒนา  (Developing  Level) 
                           4)  ชวงช้ัน ม. 4-6  ระดับกาวหนา  (Expanding  Level)                    
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                           วิสัยทัศน 
                           การจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ  ในหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานมี
ความคาดหวังวา  เม่ือผูเรียนไดเรียนภาษาตางประเทศอยางตอเนื่องตั้งแตช้ันประถมศึกษาถึง
มัธยมศึกษา ผูเรียนจะมีเจตคติท่ีดีตอภาษาตางประเทศ สามารถใชภาษาตางประเทศส่ือสาร ใน

สถานการณตางๆ  แสวงหาความรู  ประกอบอาชีพ หรือศึกษาตอในระดับสูงข้ึน รวมท้ังมีความรู
ความเขาใจในเร่ืองราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก สามารถถายทอดความคิด
และวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกไดอยางสรางสรรค  
                           คุณภาพของผูเรียน       
                           หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดกําหนดใหกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
เปนสาระการเรียนรูท่ีเสริมสรางพ้ืนฐานความเปนมนุษย และสรางศักยภาพในการคิดและการ
ทํางานอยางสรางสรรคเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตรงตามจุดหมายของ

หลักสูตร อันเปนคุณภาพตามความคาดหวังของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน               
                           การท่ีจะทําใหผูเรียนเกิดคุณภาพไดตามที่คาดหวังดังกลาว หลักสูตรการศึกษา       
ข้ันพื้นฐานไดกําหนดองคความรู ทักษะหรือกระบวนการ และคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีผูเรียน
พึงมี  เม่ือจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 12 ป แลว  ไวเปนกรอบในแตละชวงช้ัน ดังนี้ 
                           ชวงช้ันท่ี 1 (จบช้ันประถมศึกษาปท่ี 3) 
                           1) เขาใจและใชภาษาตางประเทศ แลกเปล่ียนและนําเสนอขอมูล ขาวสารในเร่ืองท่ี
เกี่ยวกับตนเอง  ชีวิตประจําวัน และส่ิงแวดลอมใกลตัว             
                           2) มีทักษะในการใชภาษาตางประเทศ เนนการฟง พูด ตามหัวเร่ืองเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดลอมใกลตัว อาหาร เคร่ืองดื่ม และความสัมพันธระหวางบุคคล ภายใน
วงคําศัพท 300-450 คํา (คําศัพทท่ีเปนรูปธรรม) 
                           3) ใชประโยคคําเดี่ยว และประโยคเดี่ยว ในการสนทนาโตตอบตามสถานการณใน
ชีวิตประจําวันได 
                           4) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางภาษา และชีวิตความเปนอยูของ
เจาของภาษา  ตามระดับช้ัน 
                           5) มีความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ ในการนําเสนอขอมูลท่ีเปนความรู
ในสาระการเรียนรูอ่ืนตามความสนใจและวัย 
                           6) มีความสามารถใชภาษาภายในหองเรียนและในโรงเรียน ในการแสวงหาความรู
และความเพลิดเพลิน   
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                           ชวงช้ันท่ี 2 (จบช้ันประถมศึกษาปท่ี 6) 
                           1) เขาใจและใชภาษาตางประเทศแลกเปล่ียนและนําเสนอขอมูล ขาวสาร สราง
ความสัมพันธระหวางบุคคลในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับตนเอง ชีวิตประจําวัน ส่ิงแวดลอมในชุมชน             
                           2) มีทักษะในการใชภาษาตางประเทศ เนนการฟง พูด อาน ตามหัวเร่ืองเกี่ยวกับ
ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดลอม อาหาร เคร่ืองดื่ม ความสัมพันธระหวางบุคคล เวลาวาง 
และนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซ้ือขาย ลมฟาอากาศ ภายในวงคําศัพท ประมาณ 1,050-
1,200 คํา (คําศัพทท่ีเปนรูปธรรมและนามธรรม) 
                           3)  ใชประโยคเดี่ยว และประโยคผสม ส่ือความหมายตามบริบทตาง ๆ 
                           4) เขาใจขอความท่ีเปนความเรียงและไมใชความเรียง ในการสนทนาท้ังท่ีเปน
ทางการและไมเปนทางการในบริบทท่ีหลากหลาย 
                           5) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางภาษา และชีวิตความเปนอยูของ
เจาของภาษา ตามบริบทของขอความท่ีพบตามระดับช้ัน 
                           6) มีความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ นําเสนอและสืบคนขอมูลความรูใน
กลุมสาระการเรียนรูอ่ืนท่ีเรียนตามความสนใจและระดับช้ัน 
                           7) มีความสามารถใชภาษาตางประเทศภายในหองเรียนและในโรงเรียน ในการ
แสวงหาความรูเพิ่มเติมและความเพลิดเพลิน      
                           สาระการเรียนรู (Strands) 
                           สาระของสาระกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ หมายถึง องคความรูท่ีเปน
สากลสําหรับผูเรียนภาษาตางประเทศ ประกอบดวย สาระดานภาษาเพ่ือการส่ือสาร ภาษาและ
วัฒนธรรม ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน และภาษากับความสัมพันธกับชุมชน
โลก 
                           สาระท่ี 1 ภาษาเพ่ือการส่ือสาร(Communication) หมายถึง การใชภาษาตางประเทศ
เพื่อทําความเขาใจ  แลกเปล่ียน นําเสนอขอมูล ขาวสาร แสดงความคิดเห็น เจตคติ อารมณ และ
ความรูสึกในเร่ืองตาง ๆ ท้ังท่ีเปนภาษาพูดและภาษาเขียน 
                           สาระท่ี 2 ภาษาและวัฒนธรรม (Cultures) หมายถึง ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับ
ชีวิตและความเปนอยู พฤติกรรมทางสังคม คานิยม และความเช่ือท่ีแสดงออกทางภาษา 
                           สาระท่ี 3 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน (Connection) หมายถึง 
ความสามารถในการใชภาษาตางประเทศภายในชุมชน และเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพและ
การเรียนรูตลอดชีวิต 
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                           สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก (Communities) หมายถึง  
ความสามารถในการใชภาษาตางประเทศภายในชุมชน และเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพและ
การเรียนรูตลอดชีวิต 
                           มาตรฐานการเรียนรู (Standards) 
                           มาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  หมายถึงผลการเรียนรู
ท่ีตองการใหเกิดข้ึนในตัวผูเรียน  เปนมาตรฐานกลาง ซ่ึงเปนกรอบดานความรู ทักษะกระบวนการ
และคุณธรรม จริยธรรม คานิยม ท่ีสถานศึกษาสามารถนําไปปรับและพัฒนา เพื่อกําหนดเปนผล 
การเรียนรูในหลักสูตรสถานศึกษา มาตรฐานการเรียนรูเปนขอกําหนดเกี่ยวกับผลการเรียนรูท่ี

คาดหวังของผูเรียน อันจะนําไปสูการจัดกระบวนการเรียนรูและการวัดผลประเมินผลการเรียนรู 
แบงออกเปน 8 มาตรฐาน ตามสาระท้ังส่ี ดังตอไปนี้ 
                           สาระท่ี 1 ภาษาเพ่ือการส่ือสาร 
                           มาตรฐาน ต 1.1 เขาใจกระบวนการฟงและการอาน สามารถตีความเร่ืองท่ีฟงและ
อานจากส่ือประเภทตาง ๆ และนําความรูมาใชอยางมีวิจารณญาณ 
                           มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะในการส่ือสารทางภาษา แลกเปล่ียนขอมูล ขาวสาร แสดง
ความรูสึกและความคิดเห็นโดยใชเทคโนโลยีและการจัดการท่ีเหมาะสม เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 
                           มาตรฐาน ต 1.3 เขาใจกระบวนการพูด การเขียน และส่ือสารขอมูล ความคิดรวบ
ยอดและความคิดเห็นในเร่ืองตาง ๆไดอยางสรางสรรค มีประสิทธิภาพและมีสุนทรียภาพ 
                           สาระท่ี 2 ภาษาและวัฒนธรรม 
                           มาตรฐาน ต 2.1 เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา
และนําไปใชไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ 
                           มาตรฐาน ต 2.2 เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษา  และ      
วัฒนธรรมของเจาของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนํามาใชอยางมีวิจารณญาณ 
                           สาระท่ี 3 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 
                           มาตรฐาน ต 3.1 ใชภาษาตางประเทศในการเช่ือมโยงความรูกับกลุมสาระการ

เรียนรูอ่ืนและเปนพื้นฐานในการพัฒนาและเปดโลกทัศนของตน 
                           สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก   
                           มาตรฐาน ต 4.1 สามารถใชภาษาตางประเทศตามสถานการณตางๆ   ท้ังใน  
สถานศึกษา  ชุมชนและสังคม 
                           มาตรฐาน ต 4.2 สามารถใชภาษาตางประเทศเปนเคร่ืองมือในการเรียนรู การศึกษา
ตอ  การประกอบอาชีพ การสรางความรวมมือ และการอยูรวมกันในสังคม 
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                           มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น (Benchmarks) 
                           เปนตัวบงช้ีผลการเรียนรูท่ีหลักสูตรตองการใหเกิดข้ึนในตัวผูเรียนตามมาตรฐาน
การเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ เ ม่ือผู เ รียนเรียนจบในแตละชวงช้ัน  คือ 
ประถมศึกษา ปท่ี 3  ประถมศึกษาปท่ี 6  มัธยมศึกษาปท่ี 3  และมัธยมศึกษาปท่ี 6   
                           จากท่ีกลาวมาแลวขางตน จะเห็นไดวา กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศเปน
กลุมสาระการเรียนรูพื้นฐานหน่ึงในแปดกลุมท่ีกําหนดใหเปนองคความรูและกระบวนการเรียนรู  
ท่ีจะเสริมสรางพื้นฐานความเปนมนุษย และสรางศักยภาพในการคิดและการทํางานอยาง      
สรางสรรค การเรียนภาษาตางประเทศไมไดเรียนภาษาเพื่อความรูเกี่ยวกับภาษาเทานั้น แตเรียน
ภาษาเพื่อใหสามารถใชภาษาเปนเคร่ืองมือในการติดตอส่ือสารกับผูอ่ืนไดตามความตองการใน

สถานการณตางๆท้ังในชีวิตประจําวันและการงานอาชีพ ซ่ึงเปนจุดมุงหมายหนึ่งของการปฏิรูป  
การเรียนรู 
                2.2.2  การจัดการเรียนรู 
                           การพัฒนาการเรียนการสอนหรือการพัฒนาการจัดการเรียนรูเพ่ือปฏิรูปการเรียนรู
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด ผูเรียนทุกคน
สามารถท่ีจะเรียนรูและพัฒนาตนเองได การจัดกระบวนการเรียนรูจึงมุงฝกทักษะการปฏิบัติ       
การแกปญหา และการเรียนรูจากประสบการณจริงเพื่อสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเต็มตาม
ศักยภาพ โดยจัดใหมีการประเมินควบคูกับการเรียนการสอนตามสภาพจริง ใชวิธีพิจารณาจาก
พัฒนาการของผูเรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียนและการรวมกิจกรรม  
                           การเรียนรู (Learning) หมายถึง ความรูหรือทักษะท่ีไดจากการเรียนรูในช้ันเรียน
หรือการศึกษาดวยตนเองในแตละศาสตร เพ่ือเกิดเปนองคความรูในตนเอง (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2548, หนา 14) 
                           การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีเนนผู เรียนเปนศูนยกลาง (Learner-
Centred)  มุงเนนกระบวนการเรียนรูของผูเรียน โดยมีเปาหมายใหผูเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษ
เพื่อการส่ือสารได ดังนั้นการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนสําคัญท่ีสุด คือ การจัดท่ีมุง
ประโยชนสูงสุดแกผูเรียน ใหมีทักษะในการแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย สามารถ
นําวิธีการเรียนรูไปใชในชีวิตจริงได  
                           การเรียนการสอนภาษา เปนกระบวนการท่ีซับซอนซ่ึงตองอาศัยความสัมพันธ
ระหวางผูเรียนและครูผูสอน ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอน ซ่ึงมีพื้นฐานอยูบนทฤษฎีและ
วิธีการตางๆมากมาย ทฤษฎีและวิธีการตางๆเหลานี้ ไดแก การศึกษาถึงความตอเนื่องตามลําดับของ
เนื้อหา หนาท่ีของภาษา ความหลากหลายของภาษา วัฒนธรรมและการวิเคราะห ปฏิสัมพันธท่ีมี  
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ตอกัน  จึงทําใหเกิดความหลากหลายของแนวคิดข้ึน และกอใหเกิดวิธีสอนท่ีแตกตางกันออกไป  
ดังนั้นในการกําหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษา ครูผูสอนจึงควรจัดระเบียบความคิด
เกี่ยวกับแนวคิดและวิธีสอนของตนใหเขาใจอยางถองแทเสียกอน (กรมวิชาการ, 2545 ก, หนา 105) 
                           แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมีหลายแนวคิดดวยกัน แตละ
แนวคิดชวยสรางความคิดท่ีเปนระบบใหแกครูผูสอน ชวยใหทราบถึงการวิเคราะห สังเคราะห หรือ
กรอบในการพัฒนามโนทัศนเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ แนวคิดเกี่ยวกับการเรียน    
การสอนภาษาอังกฤษ ประกอบไปดวยแนวคิดเกี่ยวกับการจัดหลักสูตร แนวคิดเกี่ยวกับแนว       
การสอน และแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู แนวคิดท้ังสามนี้จะชวยครูผูสอนในการตัดสินใจใน      
การวางแผนการจัดการเรียนการสอน การคัดเลือกกิจกรรมประกอบการเรียนการสอน ตลอดจน 
การเลือกส่ือการเรียนรู ดวยเหตุนี้ครูผูสอนภาษาอังกฤษจึงควรจะมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
แนวคิดดังกลาวเปนอยางดี เพื่อชวยใหการสอนของตนเองมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ตัวอยางแนวคิด
ดังตอไปนี้ 
                           1) หลักสูตรภาษาท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ(Learner-Centred Language  Curriculum)  
หลักสูตรนี้มุงเนนพัฒนาผูเรียนใหมีความรูในการใชภาษา (Language  use) และรูจักกระบวนการ
เรียนรู (Language Learning) ตามความตองการและความสนใจของผูเรียนในรูปแบบการเรียนรูใน
หองเรียน (Informed Instruction Manner) และการเรียนรูดวยตนเอง (Self-Directed Manner) 
                           2) แนวการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร (Communicative Language  Teaching) เปน
การจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรูซ่ึงมุงเนนความสําคัญของตัวผูเรียน จัดลําดับการ
เรียนรูเปนข้ันตอนตามกระบวนการ ใชความคิดของผูเรียน โดยเร่ิมจากการฟงไปสูการพูด การอาน 
การจับใจความสําคัญ ทําความเขาใจ จดจําแลวนําส่ิงท่ีเรียนรูไปใช 
                                มอรโรว (Morrow, 1981, อางถึงในกรมวิชาการ, 2542, หนา 13) ไดกลาวถึง
กระบวนการเรียนเพื่อการส่ือสาร ควรมีลักษณะดังนี้คือ 
                                (1) สอดคลองกับวัตถุประสงคในการเรียนรูวา ผูเรียนเรียนรูภาษาไปเพ่ืออะไร  
สามารถเรียนจนนําไปใชได ไมใชเรียนรูเพียงวิธีการเทานั้น 
                                (2) เนนความเขาใจเร่ืองท้ังหมด  มากกวาความสามารถในการแยกวิเคราะห 
รายละเอียด ในการส่ือสารจริงเรามุงเนนความสนใจไปที่เนื้อความท่ีสารน้ันตองการจะส่ือ ดังนั้น       
ผูสอนจะใหผูเรียนไดอานเนื้อความโดยสังเขปเพ่ือใหไดความเขาใจท้ังหมด(Global Understanding)  
ของเร่ืองท่ีอานกอน 
                                (3)  เนนกระบวนการในการเรียนเทากับรูปแบบของภาษา 
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                                (4) ผูสอนควรเปดโอกาสใหผูเรียนเปนผูใชภาษาใหมากท่ีสุด การใหผูเรียน
สนทนาแลกเปล่ียนขอมูลกัน ใหเลือกใชภาษาตามท่ีตองการ และใหประเมินการส่ือสารของตนเอง 
เปนการสงเสริมใหผูเรียนมีโอกาสไดใชภาษา 
                                (5) เนนความคลองและความเหมาะสมในการใชภาษา โดยไมถือวาขอผิดพลาด
เปนส่ิงท่ีตองแกไขเสมอ เพื่อชวยใหการส่ือสารของผูเรียนไมหยุดชะงักและเกิดการทอถอยท่ีจะ
ส่ือสาร 
                           3)  การสอนภาษาเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ (Language  for Specific Purpose) 
                                 การสอนภาษาเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะ มีการพัฒนาเปนลําดับข้ันต้ังแตป 1967    
เปนตนมา ในดานภาษาอังกฤษเรียกการสอนชนิดนี้เปนภาษาอังกฤษวา English for Specific  
Purpose เปนการสอนโดยใชภาษาเปนเคร่ืองมือ เพื่อรับความรูศาสตรอ่ืน ๆ ท้ังดานวิชาการและดาน
อาชีพ อาทิ เชน ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเท่ียว  ภาษาอังกฤษเพ่ืองานเลขานุการ ภาษาอังกฤษเพ่ือ
ธุรกิจ ภาษาอังกฤษการโรงแรม ในการเรียนภาษามิใชเปนการเรียนเฉพาะตัวเนื้อหาภาษา แตใช
ภาษาเพื่อเปนเคร่ืองมือเช่ือมโยง และบูรณาการกับศาสตรอ่ืน ๆ ผูเรียนมีแรงจูงใจ มีปจจัยภายนอก 
ท่ีบังคับใหเรียน เชน เรียนเพื่อความกาวหนาทางวิชาการ หรือเรียนเพื่อประกอบอาชีพ   
                           4) การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ (Integrate Learning) คือ ยุทธศาสตรการเรียนรู
ซ่ึงเปดโอกาสใหใชวิธีการตั้งคําถาม (Questioning) และกระบวนการแกปญหา (Problem Solving)  
มาเปนตัวนํากระบวนการแสวงหาความรูและทักษะโดยไมยึดติดในโครงสรางของสาขาวิชาตางๆ

ทางดานวิชาการ เพื่อประโยชนในการจัดหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
                           5) การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning) หมายถึง การจัดการเรียน
การสอนท่ีแบงผูเรียนออกเปนกลุมยอยๆ สงเสริมผูเรียนใหทํางานรวมกันเพื่อใหตนเองและสมาชิก
ทุกคนในกลุมประสบความสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนด หรืออาจจะกลาวไดวาเปนการสราง
บรรยากาศการเรียนรูท่ีเหมาะสมตามสภาพวัฒนธรรม นั่นคือ ใหผูเรียนมีการปฏิสัมพันธระหวาง
กัน ในลักษณะเปนประชาธิปไตยและมีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
                           6) การจัดการเรียนการสอนภาษาท่ีเนนเนื้อหา (Content-Based Instruction 
Curriculum) หมายถึง การสอนภาษาท่ีนําเนื้อหาสาระการเรียนรูตางๆมาบูรณาการกับจุดหมายของ
การสอนภาษา กลาวคือ ผูเรียนใชภาษาเปนเคร่ืองมือในการเรียนรูและในขณะเดียวกันก็พัฒนาการ
ใชภาษาเพื่อการส่ือสารไปดวย ดังนั้น การคัดเลือกเน้ือหาท่ีนํามาใหผูเรียนไดเรียนจึงเปนส่ิงสําคัญ
อยางยิ่ง เพราะเนื้อหาท่ีคัดเลือกมาจะตองเอ้ือตอการบูรณาการการสอนภาษาท้ัง 4 ทักษะ คือ ฟง พูด 
อานและเขียน นอกจากน้ียังชวยใหผูเรียนสามารถพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห สามารถตีความ 
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ประเมินขอมูลของเร่ืองและพัฒนาการเขียนเชิงวิชาการที่เกี่ยวกับเร่ืองนั้นๆได  ทําใหผูเรียนเกิด  
การเรียนรูภาษาในลักษณะองครวม (Whole Language Learning) 
                           7) การสอนภาษาแบบองครวม(Whole Language Approach) เปนการพัฒนาผูเรียน
ใหเกิดการเรียนรูแบบองครวมโดยไมแยกภาษาเปนสวนๆ และไมเนนเฉพาะทักษะใดทักษะหนึ่ง 
                           8) การเรียนรูจากการทําโครงงาน (Project- Based Learning) โครงงาน คือ งาน
ศึกษาคนควาที่ผู เรียนทํารวมกันเกี่ยวกับหัวขอเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งท่ีผู เรียนตองการศึกษา แลว
ดําเนินการศึกษาคนควาภายในเวลาท่ีตกลงกันไวจนไดผลออกมาตามท่ีตั้งจุดประสงคไว 
                           9) การสรางองคความรู (Constructivism) เปนทฤษฎีเกี่ยวกับความรูและการเรียนรู
ท่ีมีพื้นฐานมาจากจิตวิทยา ปรัชญา และมานุษยวิทยา โดยมีความเช่ือวาผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวย
ตนเอง อาศัยประสบการณเดิมท่ีมีอยู โยงความรูเดิมกับความรูใหมเขาดวยกัน ซ่ึงครูผูสอนตองเปน
ผูจัดกิจกรรมตางๆ  ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางเหมาะสม (Perk, 1991, อางถึงในกรมวิชาการ, 
2545 ก, หนา 135) 
                           10) การเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบโฟรแม็ทซิสเต็ม (4 MAT’S Learning) 
เปนการสอนท่ีชวยใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหจากการรับรูประสบการณท่ีเปน

รูปธรรม  มีการจัดขอมูลดวยการสังเกตอยางไตรตรอง เชื่อมโยงความรูใหมเขากับประสบการณเดมิ
ของตนเอง ผูเรียนจะบูรณาการส่ิงท่ีไดจากการสังเกตมาเปนความคิดรวบยอดท่ีเปนนามธรรม แลว
นํามาลงมือปฏิบัติใหความสําคัญกับการประยุกตใชความรู การคนควา และการทดลองปฏิบัติ 
กิจกรรมเนนการเรียนแบบรวมมือ การอภิปราย การทํางานกลุม และกิจกรรมการแกปญหา 
                                   ในการเรียนการสอนภาษาตางประเทศยังไมสามารถสรุปไดวา วิธีสอนใด
เปนวิธีท่ีดีท่ีสุดและสมบูรณแบบท่ีสุด เพราะแตละวิธีตางก็มีจุดดีและจุดดอย ดังนั้นผูสอนจึง
จําเปนตองศึกษาวิวัฒนาการของทฤษฎีการเรียนรู และวิธีสอนเพื่อเปนพื้นฐานในการตัดสินใจ 
เขาใจเหตุผลและมองเห็นความจําเปนในการท่ีจะตองปรับเปล่ียนและประยุกตวิธีสอนของตน เพื่อ
สามารถเลือกวิธีสอนท่ีเหมาะสมกับผูเรียน และจุดมุงหมายของการเรียนการสอนภาษาในแตละ
ระดับช้ัน ทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ผูเรียนเกิดการเรียนรูตามความแตกตางระหวาง
บุคคล และเกิดศักยภาพสูงสุดตามความสามารถของแตละคน 
                                   จากท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นไดวาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไดมี        
การพัฒนาอยางกวางขวาง ท้ังในดานแนวคิดและกระบวนการเรียนการสอน โดยมีจุดมุงหมาย
สําคัญท่ีจะหาวิธีการทําใหผูเรียนเรียนภาษาไดเร็วข้ึน สามารถใชภาษาเพื่อส่ือสารไดดียิ่งข้ึน 
ตลอดจนการพัฒนาตนเอง  รูจักกระบวนการเรียนรู และมีทักษะการเรียน แนวคิดและวิธีสอนแตละ
วิธีมีท้ังขอดีและขอจํากัด  ดังนั้นผูสอนควรมีความเขาใจเกี่ยวกับทฤษฎีหรือแนวคิดตางๆเหลานี้เปน
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อยางดี และมีหลักเกณฑท่ีชัดเจนในการปฏิบัติในช้ันเรียน กอนพิจารณาเลือกแนววิธีสอนใดมาใช
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูเต็มตามศักยภาพของแตละ

บุคคลและเปนไปตามเจตนารมณของหลักสูตร 
                2.2.3  ส่ือการเรียนรูและแหลงการเรียนรู 
                           ส่ือการเรียนรู                
                           ส่ือการเรียนรู มีความสําคัญและมีประโยชนตอการเรียนการสอนเปนอยางมาก ท้ัง
ตอตัวผูสอนและผูเรียน เพราะส่ือเปนศูนยรวมความสนใจของนักเรียน ชวยใหบรรยากาศของ    
การเรียนการสอนสนุกสนาน นักเรียนเกิดความกระตือรือรนในการเรียน ครูสามารถใชส่ือไดทุก
ข้ันตอนของการจัดกิจกรรมการสอน ท้ังยังชวยประหยัดเวลาในการอธิบาย นักเรียนสามารถเขาใจ
ไดอยางรวดเร็ว  
                           กรมวิชาการ (2545 ก, หนา 137) ไดใหความหมายของส่ือการเรียนการสอนไววา 
หมายถึง ส่ิงตางๆท่ีครูนํามาใชเปนส่ือกลางในการส่ือความหมาย เพื่อใหการเรียนการสอนบรรลุ
จุดประสงคท่ีตองการ ซ่ึงอาจเปนบุคคล เหตุการณ การศึกษานอกสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ กิจกรรม
และวิธีการตางๆ เปนตน 
                           วรรณรัตน  นันทรจิต (2542, หนา 54) กลาววา ส่ือการเรียนการสอน หมายถึง  
วิธีการหรือกระบวนการที่ใชในการเรียนการสอน รวมท้ังวัสดุ ของจริงหรือเคร่ืองมือท่ีจัดทําข้ึน ซ่ึง
มีขอมูลเนื้อหาสาระท่ีเปนประโยชนตอประสบการณเรียนรู สําหรับนําไปใชในกระบวนการเรียน
การสอนของครูและนักเรียนใหเปนไปตามท่ีหลักสูตรกําหนด ส่ือการเรียนการสอนเปน
องคประกอบท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีใชประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนไดรู
เนื้อหา เกิดทักษะกระบวนการ และความรูสึกนึกคิดตางๆอันนําไปสูจุดหมายของหลักสูตร 
                           ส่ือการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง ทุกส่ิงทุกอยางรอบตัว
ผูเรียนท่ีชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เนนส่ือท่ีใชสําหรับการคนควาดวยตนเองทั้งผูเรียน และครู  
ผูสอน ผูเรียนและครูผูสอนสามารถจัดทํา พัฒนาส่ือการเรียนรูข้ึนเองหรือนําส่ิงตางๆที่มีอยูรอบตัว
มาใชในการเรียนรู (กรมวิชาการ, 2545 ก, หนา 146) 
                           สรุปไดวา ส่ือการเรียนรู หมายถึง วัสดุ อุปกรณตางๆ ของจริง วิธีการหรือ
กระบวนการสอน และทุกส่ิงทุกอยางท่ีอยูรอบตัวท่ีครูนํามาใชเปนส่ือกลางในการเรียนการสอน  
เพื่อเราความสนใจของนักเรียนใหนักเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดประสงคของหลักสูตร 
                           ส่ือการสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา 
                           การจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพนั้น มีความจําเปนตองใชส่ือ วัสดุและ
อุปกรณการสอนตางๆท่ีหลากหลายมาชวยในการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหนักเรียนเกิด          
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การเรียนรูไดมากท่ีสุด กรมวิชาการ (2542, หนา 36-38) กลาวถึงส่ือการสอนภาษาอังกฤษในระดับ
ประถมศึกษา มีดังนี้ 
                          1) หองปฏิบัติการทางภาษา (Sound lab) การเรียนภาษาคือ การเรียนระบบเสียงซ่ึง
ใชส่ือความหมาย ดังนั้น การเร่ิมตนเรียนจึงเร่ิมตนดวยเสียง ส่ือหรืออุปกรณที่จะชวยในการสอน
ทักษะฟง พูด ไดอยางดี คือ หองปฏิบัติการทางภาษา 
                           2) เคร่ืองเลนเทป ใชสําหรับสอนบทสนทนา สอนเพลงหรือการฟงเพื่อความเขาใจ  
หรือใชอัดเสียงของผูเรียนเวลาพูดหรืออานแลวนํามาเปดใหผูเรียนฟงเพื่อแกไขในขอท่ียังบกพรอง

อยู 
                           3) โทรทัศน วีดีทัศน นิทาน การตูน เพลง ก็นํามาใชเสริมบทเรียนไดเปนอยางดี 
                           4) ของจริง ไดแก  ตัวครู  ผูเรียน ส่ิงของตางๆ ท่ีอยูในหองเรียน ของจริงชวยให      
ผูเรียนไดประสบการณตรง ซ่ึงเปนการดีท่ีสุด ทําใหผูเรียนเขาใจไดอยางถูกตอง ชัดเจน รวดเร็วและ
แมนยํา 
                           5) ของจําลอง ใชแทนของจริง เชน ผลไมพลาสติก ตัวสัตวตางๆ ของเลนเด็ก เปน
ตน  เหลานี้เปนส่ือท่ีสามารถดึงดูดความสนใจของผูเรียนไดดี ใชสําหรับการสอนคําศัพทและบท
สนทนาไดดี 
                           6) รูปภาพ เปนส่ือการสอนท่ีหาไดงายจากเอกสารส่ิงพิมพตางๆ จากนิตยสาร 
ปฏิทิน โปสเตอร การเลือกรูปภาพมาใชในการเรียนการสอนตองดูความเหมาะสม ความสนใจและ
วัยของผูเรียนดวย เด็กเล็กชอบภาพวาดมากกวาภาพจริง ภาพวาดควรมีลักษณะท่ีไมซับซอน สี
สดใส ขนาดใหญ สามารถมองเห็นไดชัดเจน ใหฝกตอบคําถามจากรูปภาพ ฝกแตงประโยคจากภาพ
หรือต้ังคําถามจากภาพ 
                           7) กระดานและชอลก กระดานใชเขียนเฉพาะหัวขอหรือส่ิงสําคัญๆท่ีตองการเนน  
ไดแก ประโยคตัวอยาง นอกจากนี้ครูยังสามารถใชกระดานเปนส่ือในการเลนเกมตางๆ 
                           8) บัตรคํา  เปนอุปกรณท่ีจําเปนและใชอยูเปนประจําเกือบทุกช่ัวโมง  เพราะมี
ประโยชนอยางมาก ควรมีขนาดเทากัน และเขียนดวยลายมือท่ีอานงาย ตัวหนังสือสวยงาม และสีท่ี
ใชควรเปนสีเขม เชน ดํา น้ําเงิน แดง เปนตน สามารถมองเห็นไดในระยะไกล บัตรคําใชในการ
นําเขาสูบทเรียน สอนคําศัพท สะกดคํา แบบสราง (เรียงบัตรเขาเปนรูปประโยค) และใชเลนเกม

สรุปบทเรียน 
                           9) แถบประโยค มีความสําคัญเชนเดียวกับบัตรคําใชเขียนประโยคตัวอยางหรือ
ขอความท่ีตองการเนน มีวิธีการเขียนเชนเดียวกับบัตรคํา 
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                           10) กระเปาผนัง ใชสําหรับเสียบบัตรคํา บัตรภาพ บัตรอักษร และแถบประโยค มี
ขนาดโตพอสมควรสําหรับเสียบบัตรคําตอกันเปนรูปประโยคได ใชไดดีท้ังขณะท่ีสอนอยูและใช
ติดแขวนไวใหผูเรียนดูเพื่อทบทวนส่ิงท่ีเรียนไปแลว 
                           11) บัตรอักษร สําหรับใชสอนผูเรียนที่เร่ิมเรียนภาษาอังกฤษมีขนาดใหญสามารถ
มองเห็นไดชัดเจนในระยะไกล บัตรอักษรไมควรเขียนตัวอักษรโดดๆ ควรจะแสดงเสนวิธีการเขียน
ท่ีถูกตอง 
                           12) หุน ท่ีครูสามารถทําข้ึนงายๆ ไมส้ินเปลืองมากนัก ใชสําหรับสอนบทสนทนา  
ฝกพูดสนทนา แสดงบทบาทสมมุติ 
                           13) กระดานนิเทศ ใชติดภาพคําศัพท รูปประโยคที่เรียนไปแลวเปนการทบทวน
บทเรียนใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการจัดกระดานนิเทศหรือติดผลงานของตนเอง 
                           14) ส่ือสําหรับกิจกรรมตางๆ  เปนกิจกรรมท่ีจําเปนสําหรับการสอน  เด็กจะ   
สนุกสนานเพลิดเพลิน เกิดการเรียนรูอยางไมรูตัวในขณะที่ฝกการใชภาษา ฉะนั้น ครูตองคิดคน
ผลิตส่ือไวในกิจกรรมหรือเกมตางๆดวย 
                           15) บทเรียนท่ีใชกับคอมพิวเตอรชวยสอน แบงอยางกวางๆได 4 ชนิด คือ การฝก
ทักษะ การทบทวน เกม-สถานการณจําลอง และการแกปญหา   
                           16) แบบฝกหัดภาษาอังกฤษ แบบฝกหัดชวยใหครูรูจักผูเรียนของตนเองในดาน
ตางๆ   
                           กิดานันท  มลิทอง (อางถึงใน กมลรัตน  สันติคุณากุล, 2547, หนา 17) กลาวถึงส่ือ
การสอนวาสามารถใชประโยชนไดท้ังกับผูเรียนและผูสอน ดังตอไปนี้ 
                           1) เปนส่ิงท่ีชวยใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ เพราะชวยใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจ เนื้อหา บทเรียน ท่ียุงยากซับซอนไดงายข้ึนในระยะเวลาอันส้ัน และสามารถชวยใหเกิด
ความคิดรวบยอดในเร่ืองนั้นอยางถูกตองและรวดเร็ว 
                           2) ส่ือจะชวยกระตุนและสรางความสนใจใหกับผูเรียน ทําใหเกิดความสนุกและ 
ไมรูสึกเบ่ือหนายการเรียน 
                           3) การใชส่ือจะทําใหผูเรียนมีความเขาใจตรงกัน และเกิดประสบการณรวมกัน   
ในวิชาที่เรียนนั้น 
                           4) ชวยใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากข้ึน  ทําใหเกิด
ความสัมพันธอันดีในระหวางผูเรียนดวยกันเองและกับผูสอนดวย 
                           5) ชวยสรางเสริมลักษณะท่ีดีในการศึกษาคนควาหาความรู  ชวยใหผูเรียนเกิด
ความคิดสรางสรรคจากการใชส่ือเหลานั้น 
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                           6) ชวยแกปญหาเร่ืองของความแตกตางระหวางบุคคล โดยการจัดใหมีการใชส่ือ
ในการศึกษารายบุคคล 
                           7) การใชส่ือ วัสดุ อุปกรณตางๆ ประกอบการเรียนการสอน  เปนการชวยให
บรรยากาศในการเรียนการสอนนาสนใจยิ่งข้ึน ทําใหผูสอนมีความสนุกสนานในการสอนมากกวา
วิธีการท่ีเคยใชการบรรยายแตเพียงอยางเดียว และเปนการสรางความเช่ือม่ันในตัวเองใหเพิ่มมากข้ึน 
                           8)  ส่ือจะชวยแบงเบาภาระของผูสอนในดานการเตรียมเนื้อหา เพราะบางคร้ังอาจ
ทําใหผูเรียนศึกษาเนื้อหาจากส่ือไดเอง เชน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน 
                           9) ปญหาการกระตุนใหผูสอนต่ืนตัวอยูเสมอในการเตรียมและผลิตวัสดุใหมๆเพื่อ
ใชเปนส่ือการสอน ตลอดจนคิดคนเทคนิควิธีการตางๆเพ่ือใหการเรียนรูนาสนใจยิ่งข้ึน 
                           ดังนั้นในการสอนภาษาอังกฤษ ครูควรคิดและวางแผนไวเสมอวาตองการใช
กิจกรรมชนิดใดฝกทักษะท่ีตองการ และในการฝกนั้นๆตองใชส่ือการสอนชนิดใด ส่ือแตละชนิด
นั้นหาไดงายผลิตไดงายเพียงใด และสะดวกตอการนําไปใชหรือไม เหมาะสมกับวัยและความสนใจ
ของนักเรียนหรือไม ส่ิงตางๆท่ีกลาวมาลวนแลวแตเปนส่ิงท่ีครูตองใชความคิดตัดสินใจในการ
เลือกใชส่ือในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ถาเปนส่ือท่ีนักเรียนผลิตเองได จะทําใหนักเรียน
สามารถนําไปใชฝกกิจกรรมทางภาษาไดท้ังในและนอกหองเรียน นักเรียนเขาใจบทเรียนไดมากข้ึน  
รวมถึงการมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
                           แหลงการเรียนรู 
                           แหลงการเรียนรูมีความสําคัญและจําเปนสําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
เพื่อใหครูและนักเรียนไดใชสําหรับคนควาและศึกษาไดอยางกวางขวาง ซ่ึงโรงเรียนควรจัดใหมี
แหลงเรียนรูท้ังในหองเรียน ในโรงเรียนและในชุมชนอยางเหมาะสม แหลงเรียนรูท่ีดีจะทําให
นักเรียนสนใจและกระตือรือรนในการเรียนและสามารถพัฒนาความคิดใหกวางขวางยิ่งข้ึน ดังท่ี 
กรมวิชาการ (2545 ก, หนา 28) ไดกลาวถึง บทบาทหนาท่ีสําคัญของครูผูสอน คือ การรูจักแหลง
การเรียนรูตางๆ เพื่อสามารถแนะนําผูเรียนใหใชประโยชนจากแหลงเรียนรูในการศึกษาคนควา 
ฝกฝนทักษะทางภาษาเพ่ิมเติมจากการเรียนในช้ันเรียนไดดวยตนเอง แหลงการเรียนรูท่ีผูเรียน
สามารถใชประโยชนเพื่อเพิ่มพูนทักษะทางภาษาของตนไดนั้นมีอยูในท่ีตางๆรอบตัวผูเรียน  
นับต้ังแตผูคน สถานท่ีตางๆท้ังท่ีอยูใกลตัวผูเรียนและไกลออกไป จําแนกไดดังน้ี 
                           1) ครูผูสอน เพื่อนรวมช้ันเรียน พอ แม ผูปกครอง 
                           2) หองสมุดโรงเรียน หองสมุดหมวดวิชา              
                           3) ศูนยการเรียนรูดวยตนเอง (Self-Access  Learning  Centre) ซ่ึงเปนท่ีฝกภาษา
อเนกประสงค  เพ่ือชวยใหผูเรียนพัฒนาความสามารถของตนเองในการใชภาษาอังกฤษ และสนอง
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ความตองการของผูเรียนท่ีมีความสามารถทางภาษาแตกตาง โดยเลือกใชส่ือตางๆที่จัดไวใหตาม
ความสนใจ เชน หนังสือพิมพ วารสาร ซีดีรอม อินเทอรเน็ต เปนตน 
                           4) รายการวิทยุ โทรทัศนภาคภาษาอังกฤษ หรือรายการจากตางประเทศ เชน BBC  
VOA  หรือรายการเคเบิลทีวี หรือดาวเทียม เชน CNN  Discovery  National  Geographic  เปนตน 
                           5) สถานท่ีทําการตางๆท้ังภาครัฐ เอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ เชน การทองเท่ียวแหง
ประเทศไทย การทาอากาศยานแหงประเทศไทย โรงแรมตางๆ กรมประชาสัมพันธ ธนาคาร หาง
ราน  บริษัท รานหนังสือ ศูนยหนังสือ เปนตน 
                           6) สถานท่ีทองเท่ียวตางๆท่ีชาวตางประเทศสนใจเขาไปเยี่ยมเปนประจํา เชน วัด  
พิพิธภัณฑ โบราณสถาน วนอุทยานแหงชาติ สวนพฤกษศาสตร 
                           7) สถานทูตประเทศตางๆประจําประเทศไทย  องคกรระหวางประเทศ  เชน  
UNESCO, UNICEF  เปนตน และสถาบันสอนภาษา  เชน  British Council  A.U.A.  ELCE  เปนตน 
                           8)  การเดินทางไปศึกษาภาษาตางประเทศในประเทศนั้นๆ ในชวงปดภาคฤดูรอน 
                           จากท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นไดวา การใชส่ือการเรียนรูหรือส่ือการสอนและแหลง
การเรียนรูมาชวยในการจัดกิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษานั้น ครูผูสอนควร
เลือกใชส่ือและแหลงการเรียนรูท่ีมีอยูรอบตัวและเลือกใชอยางหลากหลายใหเหมาะสมกับวัย และ
สถานการณ เพื่อชวยเพิ่มพูนประสบการณและทักษะใหกับนักเรียนไดมากยิ่งข้ึน 
                2.2.4  การวัดผลและประเมินผล 
                           ในการจัดการเรียนการสอนใดๆก็ตาม การสอนกับการวัดประเมินผลมีความ
เกี่ยวของสัมพันธกันมาต้ังแตตน จนอาจกลาวไดวา เม่ือมีการสอนตองมีการประเมินควบคูไปดวย
เสมอ เพียงแตวิธีการวัดและการประเมินอาจเปล่ียนรูปแบบไปตามยุคสมัย การประเมินเปนสวนท่ี
สําคัญและจําเปนของกระบวนการเรียนการสอน ซ่ึงมีความหมายมากกวาเปนการใหเกรดหรือ
คะแนน แตเปนการหาคําตอบท่ีสรางสรรคในทางบวก และใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) เกี่ยวกับ
ความกาวหนาของผูเรียน เพื่อตรวจสอบวาการสอนนั้นบรรลุเปาหมายในระดับใด ผลจาก           
การประเมินจะนําไปสูการตัดสินใจท่ีมีผลตอโรงเรียนในเชิงบริหารและการสรางความเช่ือม่ันใน

สังคม  การประเมินท่ีดีสวนหนึ่งตองเปนเสมือนเคร่ืองชวยในการเรียน และอีกสวนหนึ่งเปนเสมือน
เคร่ืองมือในการวัด และบงบอกถึงความสามารถของผูเรียนตลอดหลักสูตรตามมาตรฐานการเรียนรู            
                           หลักการสําคัญในการประเมินผล 
                           การประเมินผลควรมีลักษณะเปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู เ รียน  เนน
คุณลักษณะและความสามารถของผูเรียนเปนภาพรวม ผลการประเมินตองช้ีใหเห็นผลการปรับปรุง
การสอนของครูผูสอนและความสําเร็จของผูเรียนตามเปาหมายหลักสูตร บงบอกถึงความสามารถ
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ในการนําความรูและทักษะไปใชในชีวิตจริงได ท้ังยังสงเสริมใหผูเรียนไดแสดงความสามารถท่ี
หลากหลาย  ไมแยกขาดจากการเรียนการสอน เปนการใหขอมูลท่ีทําใหผูเรียนแตละคนรูจักตนเอง
และมองเห็นแนวทางท่ีจะปรับปรุงตนเองใหดีข้ึน โดยเนนความรวมมือของทุกฝายท่ีเกี่ยวของใน
การใหขอมูล  ตรวจสอบและทบทวนซ่ึงกันและกัน เนนท่ีการวัดกระบวนการ (Process) เทาๆกับ
การวัดผลผลิต  (Product) ของกระบวนการ เนนการวัดท่ีสะทอนใหเห็นถึงการใชความคิดพิจารณา
ไตรตรอง  รวมท้ังการใชเหตุผลและการแกปญหา 
                           ขอมูลท่ีจะนํามาใชประเมินจะตองไดมาโดยกระบวนการเก็บรวบรวมจาก
แหลงขอมูลท่ีหลากหลาย  และสอดคลองกับรูปแบบการประเมินผลตามหลักสูตร โดยใชเคร่ืองมือ
และวิธีการประเมินท่ีมีหลากหลายรูปแบบ เลือกนํามาใชใหสอดคลองเหมาะสมกับกระบวนการ
สอนของครูผูสอนและกระบวนการเรียนรูของผูเรียน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด บางคร้ังอาจ
ตองปรับวิธีการหรือดัดแปลงเคร่ืองมือวัด เพื่อใชสําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ บางกรณี
จําเปนตองใชเทคนิคการประเมินท่ีผสมผสานหรือหลากหลาย เพื่อใหไดภาพเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิ
ของผูเรียนท่ีกวางและสมบูรณข้ึน 
                           การประเมินผลระดับสถานศึกษา 
                           เปนการประเมินเพื่อตรวจสอบความกาวหนาของการเรียนรู และตัดสินผล       
การเรียน  สถานศึกษาตองจัดใหมีการประเมินผลการเรียนรูรายช้ันปและชวงช้ัน เพ่ือนําขอมูลท่ีได
จากการประเมินนี้ไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการจัด     
การเรียนรูและคุณภาพของผูเรียนใหเปนไปตามมาตรฐานการเรียนรู รวมท้ังนําผลการประเมิน   
ชวงช้ันไปพิจารณาตัดสินการเล่ือนชวงช้ันของผูเรียน 
                           การประเมินผลนี้จะชวยใหขอมูลอยางดีสําหรับผูสอนในการพิจารณาวา           
การจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนมีประสิทธิภาพหรือมีคุณภาพเพียงใด โดยดูจากผลการเรียนรูดาน
ความรู ทักษะ  และเจตคติของผูเรียนวาอยูในระดับนาพอใจหรือไม  ขอมูลผลการเรียนรูนี้จะเปน
ขอมูลยอนกลับดานกระบวนการจัดการเรียนรู และปจจัยอ่ืนท่ีสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียนวา
เพียงพอและเหมาะสมกับความตองการหรือไม ผลจากการประเมินจะชวยใหผูสอนและสถานศึกษา
นํามาเปนขอมูลในการตัดสินใจปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรู เพื่อใหไดผลการพัฒนาการเรียนรู
ของผูเรียนท่ีพึงประสงค 
                           นอกจากนี้ผลการประเมินระดับสถานศึกษา สามารถชวยผูเรียนในการปรับปรุง
แกไขผลการเรียน การวางแผน การศึกษาตอ และการประกอบอาชีพ ผูสอนสามารถวางแผน
ชวยเหลือผูเรียนใหเรียนรูไดดียิ่งข้ึน ฝายแนะแนวสามารถจัดบริการแนะแนวไดอยางเหมาะสม  
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ผูบริหารไดทราบถึงมาตรฐานดานวิชาการของโรงเรียน และสามารถปรับสภาพการจัดการเรียนรู  
และชวยใหผูปกครองรูความกาวหนาของผูเรียนดานตางๆ เพื่อสนับสนุนพัฒนาการของผูเรียน 
                           การประเมินคุณภาพระดับชาติ 
                           สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทุกคนท่ีเรียนในปสุดทายของแตละชวงช้ันเขารับ  
การประเมินคุณภาพระดับชาติ  สําหรับกลุมภาษาตางประเทศจะมุงเปนการประเมินความสามารถ
ในการใชภาษา  ท้ังความรูทางภาษาและความสามารถในการส่ือสารท่ีจําเปนและมีความสําคัญตาม
ระดับ ช้ัน  ผลจากการประเ มิน ท่ีไดนอกจากจะเปนตัวบง ช้ี คุณภาพการเ รียนการสอน

ภาษาตางประเทศของผูเรียนของสถานศึกษาแตละแหง และของประเทศในภาพรวมแลว ยังใชเปน
ขอมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายระดับชาติ เพ่ือใชในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  และภาษาตางประเทศอ่ืนๆในระดับประเทศ และใน
ระดับสถานศึกษาตอไป 

 
2.3  พฤติกรรมของครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
                 
                พฤติกรรมของครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ หมายถึง ครูผูสอนกลุมสาระ  
การเรียนรูภาษาตางประเทศจะตองจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา โดยศึกษา วิเคราะหจากหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานการเรียนรู สาระการเรียนรูและผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง เพื่อนํามา
จัดทําเปนหลักสูตรสถานศึกษา นําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีการใชส่ือและ
แหลงเรียนรูตางๆ และมีการวัดผล ประเมินผลเพื่อตรวจสอบผลของการจัดการเรียนการสอน  
ดังนั้น ในการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุผลตามหลักสูตร ครูผูสอนจึงตองดําเนินการใน 4 ดาน  
ดังนี้ 
                2.3.1  การจัดทําหลักสูตร 
                           การจัดทําหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สถานศึกษาสามารถ
พัฒนาหลักสูตรไดท้ังสาระการเรียนรูพื้นฐานและสาระการเรียนรูท่ีสถานศึกษาจัดทําเพิ่มเติม เพ่ือ
เปนทิศทางและกรอบการจัดการเรียนรู ใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและเหมาะสมกับ
ทองถ่ิน รวมท้ังพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะ คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมตามมาตรฐาน
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                           การพัฒนาหลักสูตรไปสูการปฏิบัติ มีข้ันตอนสําคัญท่ีสถานศึกษาตองดําเนินการ
คือ 
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                           1)  กําหนดนโยบาย/จุดเนนหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
                           2)  กําหนดผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง รายป/รายภาค และสาระการเรียนรู รายป/ราย
ภาค 
                           3)  กําหนดโครงสรางรายวิชา 
                           4)  จัดทําคําอธิบายรายวิชา 
                           5)  จัดทําหนวยการเรียนรู 
                           6)  จัดทําแผนการจัดการเรียนรู 
                           ดังแผนภูมิตอไปนี้ 
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แผนภูมิการจัดทําสาระของหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 2  แผนภูมิการจัดทําสาระของหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
(ท่ีมา : กรมวิชาการ, 2545 ก, หนา 17) 
 
 
 
 

ศึกษาวเิคราะหจุดหมาย

หลักสูตรการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน (Goal) คุณภาพ
ของผูเรียนและมาตรฐาน

การเรียนรู (Standard) 

สํารวจ วิเคราะห 
ความตองการดาน 
ภาษาอังกฤษของ

นักเรียน/ผูปกครอง/
ชุมชน/ทองถ่ิน 

1. นโยบาย/จุดเนน 
หลักสูตรกลุมสาระการ

เรียนรูภาษาตางประเทศ 
ของสถานศึกษา 

3.โครงสรางรายวิชา 
(Course Structure) 

2.ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
รายป/รายภาค และ 
สาระการเรียนรู รายป/รายภาค 

ศึกษามาตรฐาน 
การเรียนรูชวงชั้น 

(Benchmark) 

4.คําอธิบายรายวิชา 
(Course Description) 

5.หนวยการเรียนรู 
(Learning Unit) 

6.แผนการจัดการเรียนรู 
(Lesson Plan) 
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                           1)  การกําหนดนโยบายและจุดเนนในการจัดทําหลักสูตร 
                                 สถานศึกษาจะกําหนดนโยบายและจุดเนนในการจัดการเรียนรูกลุมสาระ     
การเรียนรูภาษาตางประเทศ โดยการสํารวจและวิเคราะหความตองการของผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน 
และทองถ่ิน รวมท้ังการศึกษาวิเคราะหจุดหมายหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานการเรียนรู
และคุณภาพผูเรียนรวมกัน และนํานโยบายและจุดเนนนั้นมาใชในการกําหนดเปาหมายของ       
การพัฒนาผูเรียน ใชเปนหลักในการพิจารณาสัดสวนเวลา และเปนแนวทางในการจัดทําหลักสูตร
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ท้ังนี้การกําหนดนโยบายและจุดเนนของหลักสูตรกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาตางประเทศ ควรดําเนินการไปพรอมๆกับการกําหนดนโยบายการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาในภาพรวม (ท้ัง 8 กลุมสาระการเรียนรู) เพื่อใหเห็นภาพเปาหมายและทิศทางการพัฒนา
ผูเรียนท่ีชัดเจน  
                           2.)  การกําหนดผลการเรียนรูท่ีคาดหวังและสาระการเรียนรูรายป/รายภาค 
                                 สถานศึกษาสามารถกําหนดผลการเรียนรูท่ีคาดหวังและสาระการเรียนรูรายป
สําหรับชวงช้ันท่ี 1-3 โดยการวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูชวงช้ัน แลวนํามากําหนดเปนผล       
การเรียนรูท่ีคาดหวังและสาระการเรียนรูรายป/รายภาคใหเหมาะสม ท้ังนี้โดยคํานึงถึงสัดสวน เวลา 
วัย ระดับความตองการของผูเรียนและความตองการของทองถ่ิน เพื่อใหการจัดทําหลักสูตรกลุม
สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ มีความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู และครอบคลุมคุณภาพ
ทุกชวงช้ันในรายป/รายภาค 
                2.3.2  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
                           การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เปนกระบวนการท่ีตอเนื่อง การทําใหการเรียน
การสอนมีความหมายและมีประสิทธิภาพ ผูสอนจึงมีบทบาทสําคัญท่ีจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  
ผูสอนท่ีสอนอยางมีหลักการ มีความรูและทักษะ จะชวยใหผูเรียนเรียนอยางมีความหมาย มีคุณคา  
ประหยัดเวลาและปองกันการสูญเปลา ดังนั้น การเรียนการสอนจึงยึดหลักของแตละวิชาท่ีผูรูกลาว
ไว สําหรับการสอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา เปนการเรียนการสอนระดับเร่ิมตน  การ
เรียนรู หากการเร่ิมเรียนมีความเขาใจและประทับใจแลวจะเปนการสรางเจตคติท่ีดีตอการเรียน การ
เรียนนั้นก็จะมีความหมาย  มีคุณคาแกผูเรียน (กรมวิชาการ, 2542, หนา 9) 
                           ฟนอคเซียโร (Finocchiaro, 1982, อางถึงในสาล่ี  ศิลปสธรรม, 2550, หนา 5-7) ได
กลาวถึงจุดประสงคของการเรียนการสอนปจจุบันวา เนนท่ีการพัฒนาความสามารถในการส่ือสาร 
ซ่ึงหมายถึง ความเหมาะสมและการยอมรับการใชภาษาในสถานการณทางสังคมท่ีใชภาษานั้นอยู 
แนวการสอนเพื่อการส่ือสารเปนแนวการสอนท่ีรวมท้ังทางทฤษฎีการส่ือสารไวยากรณ สถานการณ 
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จิตวิทยามนุษยไวดวยกัน นอกจากน้ี เขายังไดเสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อการส่ือสารไวดังนี้ 
                           1)  ควรวางแผนในการจัดประสบการณเรียนใหแกนักเรียนอยางรอบคอบ 
                           2) ควรวางแผนในการจัดสถานการณ รวมท้ังอุปกรณท่ีจะชวยใหนักเรียนเขาใจ
ความหมายของเร่ืองท่ีนําเสนอใหมอยางแจมแจง 
                           3) ควรจัดบทเรียนแตละบทใหมีท้ังการฝกเปนนิสัย และการฝกใหใชภาษาอยาง   
มีความหมาย โดยใชกิจกรรมเพื่อการส่ือสาร 
                           4)  ควรใชภาษาของนักเรียนใหนอยท่ีสุด แตในบางคร้ังควรตัดสินใจใชภาษาของ
นักเรียนทันที เม่ือเห็นวาจะชวยใหนักเรียนเขาใจขอมูลท่ีสําคัญบางประการไดอยางชัดเจนข้ึน 
                           5) ควรรูวิธีการจัดใหนักเรียนฝกพรอมกันท้ังช้ัน  ฝกเปนกลุม หรือฝกเปนราย 
บุคคล 
                           6)  ควรมีความชํานาญในการสอนท่ีเปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกเปนคู 
                           7)  ควรจัดเตรียมการฝกบทสนทนาตลอดจนบทความตางๆ เพื่อใหบทเรียนมีหลาย
ลักษณะอันจะชวยเสริมเนื้อหาในบทเรียน และชวยใหนักเรียนไดพัฒนาความสามารถใน           การ
ส่ือสาร 
                           8)  ควรมีความคลองตัวในการเตรียมตนฉบับ สําหรับเทปบันทึกเสียงและสามารถ
นําการฝกในหองปฏิบัติการมาประสานการจัดกิจกรรมในหองเรียนไดอยางเหมาะสม 
                           9) ควรมีความสามารถในการตัดสินใจไดวานักเรียนในระดับตน   ควรจะใช
กิจกรรมการอานและกิจกรรมการเขียนอยางไร 
                           10) ควรจัดเตรียมบทเรียนสําหรับอาน   ท่ีจะชวยใหนักเรียนเพิ่มพูนท้ังในดาน
ความรูและประสบการณ 
                           11) ควรจัดกิจกรรมการเขียน  ท่ีจะชวยเพิ่มพูนความสามารถในการเขียนอยาง
อิสระแกนักเรียน 
                           12) ควรสงเสริมใหนักเรียนเขาใจวัฒนธรรมเจาของภาษา ท้ังจากบทสนทนาและ
การจัดกิจกรรมอยางเปนทางการ 
                           13) การสงเสริมใหนักเรียนมีความภาคภูมิใจในชาติ  และภาคภูมิใจในตัวเอง
ขณะท่ีเรียนรูวัฒนธรรมของเจาของภาษา 
                           ประนอม  สุรัสวดี (2545, หนา 60) เสนอแนวทางการสอนภาษาอังกฤษในระดับ
ประถมศึกษา  ไวดังนี้ 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์



 28 

                           1) ใหผูเรียนไดมีโอกาสลงมือปฏิบัติจริงดวยตนเอง  ใหมีสวนรวมในกิจกรรม
เพื่อท่ีจะเรียนรูดวยความเขาใจ ครูจึงตองใชส่ือการสอนและกิจกรรมมากกวาการพูด เนนการฝก
ทักษะฟงและพูดเปนรายบุคคล 
                           2) ใหผูเรียนมีโอกาสคนควาดวยตนเองมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได  โดยสงเสริมการใช
พจนานุกรม (Dictionary) 
                           3) ใหผูเรียนมีโอกาสฝกทักษะท้ัง 4 ดาน คือ  การฟง พูด อาน และเขียน  โดยใช
กิจกรรมประกอบบทเรียนแทรกอยูดวย 
                           4) ใหผูเรียนฝกเปนผูชางสังเกต โดยสังเกตและรวบรวมภาษาอังกฤษที่พบเห็นใน
ชีวิตประจําวันจากส่ือมวลชน ตามถนนเสนทางท่ีผูเรียนมาโรงเรียน แลวนํามาอภิปรายเลาใน
หองเรียน 
                           5)  จัดกิจกรรมกลุมใหผูเรียนฝกทักษะทางภาษา เกิดเปนความรวมมือชวยเหลือกัน 
                           6) ใหผูเรียนมีโอกาสประเมินความกาวหนาทางภาษาของตนเองเปนระยะ ควรจัด
บทเรียนแบบโปรแกรมใหผูเรียนทํา และใหตรวจสอบคําตอบจากบทเรียนดวยตนเอง เพื่อแกไข
ปรับปรุงทักษะท่ียังไมถูกตอง 
                           กริทเนอร (Grittner, 1974, pp. 19-23)  กลาววา  ในการจูงใจใหนักเรียนประสบ
ความสําเร็จในการเรียนภาษาตางประเทศนั้น ครูควรจะตองสงเสริมใหนักเรียนมีแรงจูงใจจาก
ภายใน ดังนั้นเพื่อความสําเร็จของการสอนภาษาตางประเทศ ครูจึงควรจะตองคํานึงถึงส่ิงตางๆ 
ดังตอไปนี้ 
                           1)  การจัดส่ิงแวดลอมดานการเรียน ท่ีไมทําใหนักเรียนเกิดความกลัว 
                           2)  การจัดกิจกรรมท่ีมีความหมายตอผูเรียน และตรงกบัความตองการของผูเรียน 
                           3)  กระบวนการเรียนท่ีสรางสรรค 
                           4) การสงเสริมใหนักเรียนมองเห็นความสําคัญของตน ในการใชภาษาท่ีเรียนใน
อนาคต  รวมท้ังทัศนคติท่ีดีของครูตอความสําเร็จของนักเรียน 
                           5) การสงเสริมปฏิกิริยาสัมพันธท่ีสนุกสนานระหวางผูเรียน ในกระบวนการเรียน
การสอน 
                           6)  การใชวิธีการประเมินผลในทางบวกและเปนแรงเสริมแกนักเรียน 
                           7)  การใชส่ือการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับชีวิตจริง 
                           การสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร (Communicative Approach) 
                           วิธีสอนภาษาตามแนวการสอนเพ่ือการส่ือสาร มีพื้นฐานมาจากแนวความคิดวา
ภาษาคือเคร่ืองมือในการส่ือสาร และเปาหมายของการสอนภาษาคือพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถ
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ในการส่ือสาร ซ่ึง ไฮมส (Hymes, 1981 อางถึงในกรมวิชาการ, 2542, หนา 12) ไดใหความหมาย
ของความสามารถในการส่ือสารวา เปนความสามารถในการใชภาษาไดถูกตอง เหมาะสมเม่ือมี  
การปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืนๆในสังคม โดยเปนความสามารถท่ีจะรูไดวาเม่ือไรควรจะพูด และควร
จะพูดอะไร กับใคร ท่ีไหนและในลักษณะอยางไร จึงเปนการมองภาษาในแงของสังคมมากข้ึน                            
                           การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวการใชภาษาเพ่ือการส่ือสาร
มีข้ันตอนดังนี้ (กรมวิชาการ, 2544, หนา 12-13) 
                           1) ข้ันเตรียมความพรอมหรือข้ันนําเขาสูบทเรียน (Warm up) เปนกิจกรรมท่ีจัดข้ึน
เพื่อใหผูเรียนมีความพรอมท่ีจะเรียนเนื้อหาใหม อาจจะเปนการทบทวนเนื้อหาท่ีเรียนผานมาแลว
หรืออาจจะเปนการนําเขาสูเนื้อหาใหมท่ีกําลังจะเรียนตอไป กิจกรรมท่ีใชในข้ันตอนนี้อาจจะเปน
เพลง เกม นิทาน การสนทนา หรือการแสดงตางๆ 
                           2) ข้ันการนําเสนอ (Presentation) เปนการใหตัวปอนทางภาษา (Language input)  
แกผูเรียน ท้ังนี้เปนตัวอยางภาษาท่ีใชในชีวิตจริง และตัวภาษาท่ีครูผูสอนเลือกใชในหองเรียน 
ครูผูสอนแสดงบทบาทเปนผูใหขอมูล (Informant) และผูเรียนมีหนาท่ีในการฟง สังเกต และ
เลียนแบบ 
                           3) ข้ันฝก (Practice)  เปนการฝกตัวภาษาในสถานการณเดียวกันกับท่ีครูผูสอน
นําเสนอในข้ันท่ีเสนอ  (Presentation) ท้ังนี้ เพื่อเปดโอกาสให ผู เ รียนไดฝกการใชภาษาใน
สถานการณท่ีเหมือนชีวิตจริง ครูผูสอนแสดงบทบาทเปนผูควบคุม (Conductor) ในการฝกภาษา
ของผูเรียน และผูเรียนมีหนาท่ีในการฝกและมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน   
                           4) ข้ันนําไปใช (Production) ครูตองออกแบบกิจกรรมเพ่ือใหผูเรียนไดใชภาษาใน
การส่ือสารในสถานการณเหมือนชีวิตจริง เปนสถานการณใหม (New Situation) อาจคลายคลึงกับ
สถานการณท่ีครูผูสอนไดนําเสนอไปแลว ท้ังนี้เพ่ือสงเสริมผูเรียนใหไดใชภาษาท่ีเรียนรูมาแลวท้ัง
ในสวนท่ีไดเรียนรูในช่ัวโมงกอนๆ และในช่ัวโมงท่ีกําลังเรียนอยู ครูผูสอนจะแสดงบทบาทเปน
ผูใหคําแนะนํา (Adviser) คอยใหคําแนะนําและชวยเหลือผูเรียนในการนําภาษาไปใช สวนตัวผูเรียน
มีหนาท่ีในการผลิตภาษา (Product Language) 
                           5) ข้ันสรุป (Wrap up) เปนกิจกรรมที่จัดข้ึนเพื่อใหผูเรียนไดสรุปสาระสําคัญของ
บทเรียน กิจกรรมท่ีจัดข้ึนในขั้นตอนนี้อาจเปนเพลง เกม การทําแบบฝกหัดตางๆ หรือการ
มอบหมายงาน เปนตน 
                           จากแนวคิดการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร การสอนทักษะตางๆในวิชาภาษาอังกฤษ
นั้น  จะไมนิยมแยกสอนทักษะการฟง พูด อานหรือเขียน แตจะเปนทักษะสัมพันธผสมผสาน
กิจกรรมกับความรูทางภาษา เพื่อเปนวิถีทางใหสามารถบรรลุเปาหมาย 
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                           จากท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นไดวา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ในปจจุบันนั้นครูผูสอนตองมีความรูความเขาใจในวัตถุประสงคของหลักสูตร หลักการสอน 
แนวคิด  ทฤษฎีการเรียนรู  เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การฝกทักษะตางๆให
สัมพันธกัน  เพื่อท่ีจะไดพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถตามท่ีหลักสูตรตองการ 
                2.3.3  การใชวัสดุอุปกรณและสื่อการสอน 
                           การเลือกใชส่ือการเรียนการสอนมีความจําเปนอยางมาก โดยเฉพาะนักเรียนใน
ระดับช้ันเล็กๆ ส่ือการเรียนการสอนนับวาเปนเคร่ืองมือท่ีเราความสนใจนักเรียนไดเปนอยางดียิ่ง  
นอกจากจะชวยใหครูบรรลุจุดประสงคของการเรียนการสอนไดอยางงายข้ึน (Bishop, อางถึงใน 
ทัศนีย  สัตยมาศ, 2547, หนา 57) ไดสรุปความสําคัญของการใชส่ือการสอนไวดังนี้ 
                           1) ส่ือการสอนมีความจําเปนและสําคัญตอการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอยางมาก  
เพราะเปนการประหยัดเวลาและแรงงานของครูในการอธิบายเร่ืองตางๆได นอกจากนี้ส่ือการสอน
ยังเปนส่ิงเราใหนักเรียนเกิดความสนใจ ทําใหเกิดการเรียนรูข้ึนได 
                           2) การจัดส่ือการเรียนการสอนเปนหนาท่ีของครูโดยตรง ซ่ึงอาจจัดหามาไดดวย
การซ้ือส่ือสําเร็จรูป หรือการจัดทําข้ึนเอง 
                           3) ส่ือการสอนภาษาอังกฤษท่ีใชกันอยูท่ัวไป  แยกไดเปน 3 ประเภท คือ  ส่ือ        
การสอนประเภทวัสดุ ประเภทอุปกรณ และประเภทวิธีการ ส่ือแตละประเภทมีคุณสมบัติท่ีแตกตาง
กัน จึงควรรูจักเลือกใหเหมาะสมกับส่ิงท่ีจะใชสอน 
                           4)  ครูสามารถผลิตส่ือประเภทวัสดุและอุปกรณไวใชเองได 
                           5) ทักษะท่ีจําเปนในการผลิตส่ือการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ คือ  การวาดภาพ
ลายเสน 
                           6) ครูภาษาอังกฤษควรจะไดเสริมความรูของตนอยูเสมอ ส่ือส่ิงพิมพ รายการวิทยุ  
โทรทัศน และสถาบันการสอนภาษา ซ่ึงเปนแหลงวิทยาการสําหรับครูท่ีจะเพ่ิมพูนทักษะความรูทาง
ภาษาของตนได 
                           ขอควรพิจารณาในการเลือกใชส่ือ    
                           เดล (Dale, 1985, p. 72) กลาวถึง ความสําคัญของการใชส่ือการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพวา ตองมีการวางแผนการสอน มีการทดลองใช ดานนักเรียนตองรูวาตนกําลังเรียน
อะไร และเรียนเพื่อวัตถุประสงคใด ในการจัดการเรียนการสอนจะเร่ิมจากการวางแผนอยางมีระบบ 
มีการออกแบบส่ือการเรียนการสอนใหสอดคลอง แลวนําแผนการสอนนั้นไปสอนตามกิจกรรมที่
กําหนดไวทุกประการและมีการประเมินผล โดยตองประเมินและวิเคราะหทุกสวนต้ังแตจุดมุงหมาย 
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นักเรียน เนื้อหากิจกรรม สถานการณ และส่ือการเรียนการสอนเพ่ือเปนแนวทางปรับปรุงสวนตางๆ
เหลานั้นใหดีข้ึน 
                           ลักษณะส่ือการสอนท่ีดี 
                           ส่ือการสอน เปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดรวดเร็ว มีความ
เขาใจตรงกันอยางเปนรูปธรรม ส่ือการสอนท่ีดีจะทําใหนักเรียนเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ดังท่ีกรมวิชาการ (2540, หนา 4) ไดกลาวถึงคุณลักษณะของส่ือการเรียนการสอนท่ีดีไวดังนี้ 
                           1)  สามารถใชศึกษาใหไดความคิดรวบยอด (Concept) หรือสาระสําคัญได 
                           2)  สะดวกในการจัดหา  และสะดวกในการใช 
                           3) เอ้ือประโยชนในการใหขอมูล พัฒนาความคิด คานิยมและคุณธรรมท่ีหลักสูตร
ตองการ 
                           4)  มีประสิทธิภาพในการใชตอเปาหมายท่ีตองการ 
                           5)  เหมาะสมท่ีจะนํามาใชกับสภาพหองเรียน 
                           ขอควรคํานึงในการผลิตส่ือการเรียนการสอน 
                           1) เนื้อหา ครูจะตองทราบเน้ือหาท่ีแนนอน เพราะเนื้อหาจะเปนตัวกําหนดใหครู
สรางส่ือชนิดใด จะทําดวยอะไรจึงจะเหมาะสม           
                           2) ระดับช้ัน การออกแบบหรือผลิตส่ือ ผูผลิตจําเปนตองทราบระดับช้ันของผูเรียน  
เพราะการผลิตส่ือแตละชนิดตองคํานึงถึงอายุ ความสามารถ ลักษณะของผูเรียน เพื่อจะไดทราบถึง
ความสนใจ ชวงเวลาท่ีสนใจวาส้ันยาวเพียงใด เปนตน 
                           3) จํานวนผูเรียน จะเปนส่ิงท่ีกําหนดขนาดของส่ือได  เชน  ส่ือการสอนสําหรับ   
นักเรียนท้ังหองก็จะตองมีขนาดใหญพอสมควรผูเรียนสามารถมองเห็นไดชัดเจน ถาเปนส่ือสําหรับ 
กลุมยอยๆหรือรายบุคคล ครูก็สามารถทําใหมีขนาดเล็กลงได 
                           4) ประหยัด ไมใชวัสดุราคาแพงและส้ินเปลืองมากเกินไป ถาสามารถผลิตจากวัสดุ
ใชแลวไดยิ่งดี 
                           5) ใชไดคุมคา  ครูควรผลิตในลักษณะส่ืออเนกประสงค คือ สามารถนํามาใชไดใน
หลายๆกิจกรรม มีความทนทาน แข็งแรง ใชไดหลายคร้ัง ถาเปนส่ือท่ีผลิตจากกระดาษ เชน ภาพ
ตางๆ นิยมใชแผนสติกเกอรปดทับ เพื่อใหภาพหรือส่ือนั้นแข็งแรง สีคงทน ใชไดหลายคร้ังโดยไม
ชํารุดงาย 
                           6) การเก็บรักษา  เม่ือครูผลิตส่ือข้ึนมาแลว  ตองคํานึงถึงการเก็บรักษาดวยวาจะ
สามารถเก็บส่ือท่ีผลิตข้ึนอยางไรหรือเรามีสถานท่ีเก็บลักษณะใด การเก็บควรเก็บเปนหมวดหมูเพื่อ
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สะดวกในการใชคร้ังตอไป สถานท่ีเก็บอาจจะเปนล้ินชัก ตูเก็บอุปกรณหรือกลองท่ีปดมิดชิดเพื่อ
กันไมใหฝุนเขาไปจับส่ือได 
                           จากท่ีกลาวมาขางตนสรุปไดวา ส่ือการเรียนรูหรือส่ือการเรียนการสอนเปน
องคประกอบสําคัญในการชวยใหการเรียนการสอนเปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตร ส่ือการ
สอนท่ีดีตองเปนส่ือท่ีมีคุณภาพ เหมาะสมกับผูเรียนและเนื้อหาวิชาท่ีเรียน ในการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ ส่ือการสอนเปนสวนสําคัญ ท่ีจะชวยสงเสริมใหการเรียนรูเปนไปอยางกวางขวาง   
ลึกซ้ึงและตอเนื่อง จึงมีความจําเปนและสําคัญอยางยิ่งท่ีครูจะตองนําส่ือการสอนท่ีหลากหลาย มา
ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนใหเกิดการเรียนรูท่ีดียิ่งข้ึนตอไป 
                2.3.4  การวัดผลและประเมินผล 
                           จากกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีเปล่ียนแปลง ภาระงานดานการประเมินผลการ
เรียน  ระบบการวัดและประเมินผลสถานศึกษาจะตองดําเนินการจึงตองเปล่ียนแปลงไปดวย เพื่อให
เกิดความสอดคลองกัน การประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงเนนไปท่ีการวัดและ     
การประเมินผล ท่ีจะนําไปสูการชี้ใหเห็นสภาพท่ีแทจริงของผูเรียน และสภาพจริงของการเรียน   
การสอน จากพฤติกรรมท่ีผูเรียนไดแสดงออก (Student Performance) สะทอนใหเห็นความสามารถ
อยางหลากหลายในการพัฒนาคนท่ีชัดเจน สอดคลองกับสมรรถภาพท่ีมีในตนเองและจากการลงมือ
ปฏิบัติจริง ซ่ึงช้ีใหเห็นวิธีการตัดสินใจและการแกปญหาดวยตนเอง การใชกิจกรรม การประเมิน
ตามสภาพจริง (Authentic Assessment) จะชวยใหคนพบไดวา ผูเรียนเรียนรูเร่ืองตางๆมากนอย
เพียงใด  นอกจากระบบการวัดและประเมินผลจะปรับเปล่ียนแลว ผูท่ีเกี่ยวของกับการประเมิน
จะตองปรับเปล่ียนไปจากเดิมซ่ึงมีเพียงครูผูสอนเปนบุคคลหลายกลุม ไดแก ครูผูสอน ผูเรียน ซ่ึงทํา
หนาท่ีท้ังประเมินตนเองและประเมินเพื่อน(ในกลุม) ผูปกครอง เปนตน ท้ังนี้ผูเกี่ยวของควรมี   
สวนรวมในการกําหนดเปาหมาย วิธีการและเกณฑตางๆในการประเมินดวย 
                           สวนลักษณะภาษาท่ีนํามาประเมินควรเปนภาษาท่ีใชในสถานการณการส่ือสาร
ตามสภาพจริง คือ เปนขอความสมบูรณในตัวเอง เปนภาษาที่เจาของภาษาใช มีความเปนธรรมชาติ
อยูในบริบท ท้ังนี้ตองคํานึงถึงความสามารถและประสบการณของผูเรียนดวย การประเมิน
ความสามารถในการใชภาษาเพื่อการส่ือสาร ควรประเมินความสามารถในการส่ือความหมายจริงๆ 
ไมควรแยกการใชภาษาออกจากสถานการณ และควรวัดใหครอบคลุมองคประกอบทางภาษา อัน
ประกอบดวยความรูเร่ือง เสียง คําศัพท โครงสราง การใชภาษาในสถานการณ และกลวิธีในการ
ส่ือสาร แนวการประเมินเชนนี้ชวยเสริมใหเกิดการเช่ือมโยงระหวางหลักสูตร การสอนและ        
การประเมิน 
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                           ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู สถานศึกษาจะตองทําหลักเกณฑและแนว
ปฏิบัติของสถานศึกษาไว เพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝายถือปฏิบัติรวมกัน และเปนไปใน  
มาตรฐานเดียวกัน สถานศึกษาตองมีการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน ท้ังในระดับช้ัน
เรียน ระดับสถานศึกษา และระดับชาติ โดยมีจุดมุงหมายสําคัญเพ่ือนําผลการประเมินไปใชใน    
การพัฒนาผูเรียน ปรับปรุงการจัดการเรียนรู และใชเปนขอมูลสรางความม่ันใจเกี่ยวกับคุณภาพของ
ผูเรียนและสถานศึกษาแกผูเกี่ยวของตอไป 
                           การวัดและประเมินผลระดับช้ันเรียน 
                           การวัดและประเมินผลระดับช้ันเรียนมีจุดประสงคเพื่อการปรับปรุงการเรียนรูของ
ผูเรียนตามมาตรฐานหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ การประเมินจึงมุงแสวงหา 
คําตอบวาผูเรียนมีความรูความสามารถอะไร วิธีการสอนท่ีใชมีประสิทธิภาพหรือไม ตองทําอะไร
อีกบางเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และหรือมีผลสัมฤทธ์ิสูงขึ้น ท้ังนี้เพื่อครูผูสอนจะไดนําผลการ
ประเมินมาวางแผนปรับปรุงการเรียนรูของผูเรียนไดอยางตอเนื่องระหวางปการศึกษา รวมท้ังมี
หลักฐานท่ีเช่ือถือไดเกี่ยวกับผลการเรียนรูของผูเรียนท่ีสามารถติดตามผลจากปหนึ่งสูอีกปหนึ่ง  
เพื่อสามารถรายงานใหบิดามารดาและผูเกี่ยวของทราบความกาวหนาในการเรียน เนื่องจากการ
เรียนภาษาตางประเทศเปนการเรียนรูท่ีตองใชเวลานานหลายป   
                           การประเมินประเภทตางๆท่ีใชในช้ันเรียน 
                           หองเรียนภาษาตางประเทศ  มุงจัดประสบการณใหผู เ รียนเกิดศักยภาพใน           
การส่ือสาร  การจัดการขอมูลเพื่อการแสวงหาความรูและการเรียนรูตลอดชีวิต การสรางความเขาใจ
อันดีในวัฒนธรรมตางๆ สาระและวิธีการสอนตองสามารถกระตุนใหผูเรียนเราใจ สอดคลองกับ
ชีวิตจริง  และนําไปใชไดจริง รูปแบบการประเมินก็ตองมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ 
ประเภทของความรู ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะท่ีจะประเมิน การประเมินจึงตองมี
ทางเลือกไดหลากหลายท้ังการประเมินแบบเดิม เชน การทดสอบโดยใชแบบเลือกตอบ การแปล 
ถูกผิด การตอบคําถามหรือแบบฝกไวยากรณ ซ่ึงอาจจะยังเหมาะสมและใชประโยชนไดดีกับส่ิงท่ี
จะประเมิน  และการประเมินแนวใหม เชน การประเมินการปฏิบัติ การประเมินสภาพจริง          
การสังเกต การสัมภาษณ การสนทนา การประเมินตนเอง การประเมินโดยเพ่ือน การประเมินแฟม
ผลงาน การประเมินการเขียนในลักษณะตางๆ เปนตน ดังนั้น การวัดและประเมินผลในช้ันเรียนจึง
ตองใชวิธีการท่ีหลากหลายเนนการปฏิบัติใหสอดคลอง และเหมาะสมกับสาระการเรียนรู 
กระบวนการเรียนรู และสามารถดําเนินการอยางตอเนื่อง ควบคูไปในกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียน 
โดยประเมินพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรม และผลงานจากโครงงานหรือแฟมผลงาน 
สําหรับผูสอนสามารถดําเนินการวัดผลและประเมินผลในช้ันเรียนในลักษณะตางๆ ดังตอไปนี้ 
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                           ก. การวัดเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน (Formative Measurement) เปนการวัดผล
ระหวางการเรียนการสอนเปนระยะๆ เพื่อดูการพัฒนาจากภาระงาน (Task) เล็กๆ โดยใชความรูหรือ
ทักษะยอยๆ เพ่ือสรางสรรคงานโดยจะเนนเพื่อฝกทักษะตางๆใหเกิดความชํานาญและเปนพื้นฐาน
ในการสรางสรรคงานท่ีซับซอนมากข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับวิธีการเชิงสภาพจริง 
                           ข. การวัดกลางภาคเรียน (Summative Measurement) เพื่อนําผลจากการวัดไปรวม
กับการวัดผลปลายภาค การสรางสรรคภาระงานนี้ไดจากการพัฒนางานท่ีซับซอนข้ึน มีเนื้อหาสาระ
มากข้ึน ใชทักษะมากข้ึน และสามารถประเมินไดหลายมาตรฐานการเรียนรู/จุดประสงคท่ี
สอดคลองกับการใชหลักสูตร 
                           ค. การวัดผลปลายภาคเรียน (Final Measurement) โดยการนําเอาคะแนนท่ีไดจาก
ผลงานกลางภาครวมกับคะแนนจากผลงานปลายภาค เพื่อตัดสินผลการเรียน 
                           เทคนิคการประเมิน  
                           การประเมินเปนวิธีการพัฒนาการสอนท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง ซ่ึงตองใชเทคนิคท่ี
เหมาะสมจึงจะเกิดการพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด กรมวิชาการ (2546 ข, หนา 10-14) ให
แนวทางการประเมินไวดังนี้  
                           1) การประเมินการปฏิบัติ (Performance Assessment) เปนการมอบหมายใหผูเรียน
สรางช้ินงานหรือผลงานท่ีแสดงออกซ่ึงความรู ทักษะ เจตคติตามท่ีคาดหวัง ถาเปนช้ินงานใหญมัก
ใหเปนโครงงาน ซ่ึงผูเรียนตองมีชวงเวลาเพื่อการดําเนินงาน มีการแสวงหาแหลงขอมูล เก็บ
รวบรวม จัดการ ตีความและนําเสนอขอมูล ช้ินงาน ผลงาน โครงงานนั้นๆ 
                           2) การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เปนการประเมินผลการ
ปฏิบัติอีกประเภทหนึ่งท่ีใชสถานการณหรือปญหาจากชีวิตจริง ทักษะทางภาษาท่ีสามารถนํามาใช
ไดในชีวิตจริงเปนองคประกอบสําคัญของหลักสูตร การประเมินก็ควรตองสะทอนถึงจุดเนน
เหลานั้นดวย ซ่ึงจุดเนนของการเรียนรูภาษาคือการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการประเมินก็
ควรสะทอนสภาพจริงแหงโอกาสแหงการเรียนรูท่ีอยูในสภาพท่ีมีความหมายนั้นๆ 
                           3) การประเมินแฟมผลงาน (Portfolio Assessment) เปนการเก็บรวบรวมผลงาน
ของผูเรียนอยางเปนระบบ โดยผลงานไดผานการวิเคราะหเพ่ือแสดงความกาวหนาของผลงานตาม
มาตรฐานการเรียนรู ผลงานที่นํามารวบรวมในแฟมนั้น ผูเรียนหรือครูอาจเปนผูพิจารณา หรือท้ัง
ผูเรียนและครูรวมกันพิจารณา แฟมผลงานนี้จะใชเปนหลักฐานแสดงความกาวหนาในการเรียนของ
ผูเรียนตลอดชวงระยะเวลาที่ผานมา 
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                           4) การประเมินตนเอง (Self-Assessment) เปนการใหผูเรียนตรวจสอบงานของ

ตนเองแลวสะทอนความสําเร็จ ความกาวหนา และพัฒนาการของตน การประเมินประเภทนี้เปน
การฝกผูเรียนใหรูจักกํากับ ติดตามตนเอง ประเมินความกาวหนาและความสําเร็จของตนเองอีกดวย 
                           5) การสัมภาษณ (Interview) การเรียนภาษาตางประเทศจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมี
การประเมินทักษะการพูดอยางสม่ําเสมอ (Oral Proficiency) โดยเฉพาะกับผูเรียนวัยเยาว หรือ
ผูเรียนท่ียังไมมีทักษะทางภาษาอยางเพียงพอที่จะใชการประเมินในลักษณะท่ีเปนลายลักษณอักษร 
                           6) การสังเกตของครู (Teacher Observation) เปนการเก็บขอมูลอีกประเภทหนึ่งท่ี
ครูผูสอนสังเกตการปฏิบัติกิจกรรมตางๆท่ีผูเรียนกําลังกระทําโดยไมขัดจังหวะ การสังเกตจะ
พิจารณาครอบคลุมท้ังดานการรูคิด ทักษะท่ีแสดงออก พฤติกรรมในการทํางาน ความสนใจ 
ปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน ซ่ึงครูผูสอนสามารถทําไดโดยใชแบบตรวจสอบรายการ การจัดอันดับ(Rating 
Scales) หรือจดบันทึกผลการพิจารณาความสามารถของผูเรียนตามมาตรฐานการเรียนรูท่ีกําหนด 
การสังเกตของครูมีขอดีคือ เปนการประเมินท่ีไมส้ินเปลืองเวลา                         
                           จากท่ีกลาวมาขางตนสรุปไดวา ครูผูสอนมีหนาท่ีท่ีสําคัญยิ่งในการวัดและ

ประเมินผลผูเรียนเพื่อนําผลท่ีไดจากการประเมินระดับช้ันเรียนมาวางแผนปรับปรุงการเรียนรูของ

ผูเรียนไดอยางตอเนื่องในระหวางเรียน และพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนใหไดตามมาตรฐานของ
หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ รูปแบบการประเมินตองมีประสิทธิภาพและมี  
รูปแบบท่ีหลากหลาย  
 

2.4  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
                2.4.1  งานวิจัยในประเทศ 
                          กรมวิชาการ (2541 ข, บทคัดยอ) ศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรภาษาอังกฤษ พ.ศ.2539 พบวา ครูสอนโดยนักเรียนเปนศูนยกลาง 
ถึงรอยละ 91.80 ซ่ึงเนนใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติเปนสวนใหญทําใหนักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอ

ภาษาอังกฤษ ชอบและตองการเรียนภาษาอังกฤษ และพบวา นักเรียนรอยละ 61 อยากเกง

ภาษาอังกฤษโดยการอานออกเขียนไดและพูดโตตอบกับชาวตางประเทศได ตลอดจนมีความคิดท่ี
จะนําความรูท่ีไดรับไปใชในสภาพจริง 
                          กรมวิชาการ (2542, บทคัดยอ) ไดสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา  ผลการวิจัย ขนาดอิทธิพลของวิธีสอน สรุปไดวา วิธีการสอนแบบ
ใชส่ือการเรียนการสอน แบบใชกิจกรรม และแบบผสมคือใชส่ือรวมกับกิจกรรม มีอิทธิพลตอ     
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ตัวแปรตามดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง โดยมีคาเฉลี่ยของขนาดอิทธิพล 1.07,1.39 และ 1.48  
ตามลําดับ  เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมถึงอิทธิพลตอทักษะดานตางๆแลว  พบวา  วิธีการสอนแบบใช
กิจกรรมมีอิทธิพลตอตัวแปรตามดานตางๆสูงกวาวิธีการสอนแบบอ่ืน ผลการสังเคราะหงานวิจัยท่ี
เปรียบเทียบผลการสอนตอการเรียนรูทักษะตางๆรวมท้ังผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ โดย
ใชเทคนิควิธีการสอนตางๆตามแนวท่ีมีผูคิดคนไวแลว สวนใหญสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงกวาผูเรียนท่ีเรียนโดยใชวิธีปกติ ผลการสังเคราะหงานวิจัยท่ีเปรียบเทียบผลการ
สอนตอการเรียนรูทักษะตางๆรวมท้ังผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ โดยใชรูปแบบการสอน
ท่ีแตกตางกัน พบวา มีท้ังใหผลแตกตางและไมแตกตางกัน 
                          ชูชาติ  หงษขาว  (2542, หนา 131-132) ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษของครูผูสอนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด

หนองบัวลําภู ผลการศึกษาพบวา โดยรวมครูมีการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนอยูในระดับมาก 
รายดานพบวา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดานการเตรียมนักเรียนและการสรางบรรยากาศใน
การเรียน มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง อีก 3 ดาน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เรียง
ตามลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอยดังนี้ ดานการวัดผลและประเมินผล ดานการจัดกิจกรรม      
การเรียนการสอน ดานการเตรียมตัวครูและการใชส่ือการสอน เม่ือจําแนกตามวิชาเอกท่ีสําเร็จ
การศึกษา พบวา ครูท่ีสําเร็จการศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยรวมอยูในระดับมาก รายดานพบวา ดานการเตรียมนักเรียนและการสรางบรรยากาศในการเรียน 
มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง นอกนั้นมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ
คาเฉล่ียจากมากไปหานอยดังนี้ ดานการวัดผลและประเมินผล ดานการจัดกิจกรรมการเรียน        
การสอน ดานการเตรียมตัวครูและการใชส่ือการสอน 
                          ศิริรัตน  วรรณประเวศน (2542, บทคัดยอ) ศึกษาพฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อการส่ือสารของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ผลการวิจัย
พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือเรียงตามลําดับคะแนนเฉล่ีย ไดแก พฤติกรรมการฟง 
การเขียน การพูด และการอาน และเม่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร
ของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี จําแนกตามวิชาเอกที่สําเร็จ
การศึกษา พบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
                          กรมวิชาการ (2543, บทคัดยอ) รายงานผลการสํารวจเร่ือง  สภาพการมีและการใช
ส่ือการเรียนการสอนภาษาอังกฤษช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 และปท่ี 2 โดยการเก็บรวบรวมขอมูลใน 7 
จังหวัด จากครู ช้ันป.1 จํานวน 84 คน ครู ช้ันป.2 จํานวน 94 คน ผลการวิจัยพบวา การมีและการใช
ส่ือของครู ช้ันป.1 จากส่ือ 5 ประเภท ท่ีใหครูตอบ ครูรอยละ 90 ข้ึนไป ใชส่ือของจริง 92 % และ 
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เทปเพลง 91 %  การมีและการใชส่ือของครู ช้ันป.2 จากส่ือ 5 ประเภท ท่ีใหครูตอบ ครูรอยละ 70 
ข้ึนไป ใชเทปเพลง 80 % และส่ือของจริง 74 %    
                          วิสสุตา เวชชาชีวะ (2543, บทคัดยอ) ศึกษาการสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
ระดับประถมศึกษา พบวา ในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการพบวาทําใหผูเรียนเรียนรูอยาง
มีความหมายสอดคลองกับชีวิตจริง ชวยลดความซํ้าซอนของเนื้อหาวิชา ลดเวลาการเรียนรูของ
ผูเรียน ทําใหผูเรียนมีโอกาสไดใชความคิด ประสบการณ ความสามารถ และทักษะตางๆอยาง
หลากหลาย เปนการผสมผสานความรูและความเปนธรรมชาติเขาดวยกัน สามารถฟง พูด อาน เขียน 
ไดดีและถูกตองท่ีสุด เปนข้ันตอนไปสูพฤติกรรมการรับรู (Receptive Behavior) และพฤติกรรม
ดานแสดงออก (Productive Behavior) 
                          จรีธร แหวนทอง (2544, หนา 67) ทําการวิจัยเร่ือง สภาพการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษของครูผูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนครูผูสอน

ดีเดน ระหวางปการศึกษา 2532-2541 ของสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ พบวา 
ครูผูสอนภาษาอังกฤษดีเดนรอยละ 93.75 เปนเพศหญิงมีอายุเฉล่ีย 32-45 ป จบการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี-สูงกวา มีประสบการณสอนภาษาอังกฤษ 5 ปข้ึนไป พบประเด็นท่ีทําใหครูผูสอนกลุมนี้
ประสบผลสําเร็จในการสอนคือ 1) ดานการเตรียมการสอน ครูสวนใหญจะกําหนดจุดประสงคของ
การสอน แลวบูรณาการเน้ือหากับการสอนกลุมประสบการณอ่ืนแลวจึงออกแบบกิจกรรม เลือกใช
เทคนิคการจัดกิจกรรม ส่ือ และเคร่ืองมือวัดผลประเมินผลที่สอดคลองกับจุดประสงคและเน้ือหา  
2) ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูสวนใหญจะไมยึดเนื้อหาเปนหลัก แตจะนําเนื้อหาใกล
ตัวผูเรียนมาบูรณาการ และจะยึดการสอนเพื่อการส่ือสาร โดยผานทักษะการฟง การพูด การอาน 
และการเขียน โดยไมแยกทักษะการสอนแตจะจัดกิจกรรมแบบทักษะสัมพันธ โดยใชกิจกรรม
สนับสนุนเพื่อใหบทเรียนนาสนใจและเรียนรูอยางมีความสุข      
                          ทรงสิทธ์ิ  ทองจรัส (2544, บทคัดยอ) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการสอนโดยใชเกม
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 
5 โรงเรียนบานนาเลา จังหวัดรอยเอ็ด ผลการศึกษาพบวานักเรียนท่ีไดรับการสอนตามรูปแบบ    
การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารโดยใชเกมที่พัฒนาโดยกระบวนการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสูงกวาเกณฑความรอบรูท่ีกําหนดไวเปน

รอยละ 83.10 
                          รัตนา  ชางขํา (2545, บทคัดยอ) ศึกษาเร่ือง ปญหาและแนวทางการพัฒนาการนิเทศ
การสอนวิชาภาษาอังกฤษช้ันมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 
12 ผลการวิจัยพบวา  1) ปญหาการนิเทศการสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยรวมและรายดานอยูในระดับ
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ปานกลาง  2) เปรียบเทียบปญหาการนิเทศการสอนจําแนกตามขนาดของโรงเรียน วุฒิการศึกษา
และประสบการณของครูผูสอนไมแตกตางกัน 3) แนวทางการพัฒนาการนิเทศการสอนตามความ
คิดเห็นของผูเช่ียวชาญ เสนอแนวทางการพัฒนาการนิเทศการสอน ไดแก การประชุมช้ีแจงและ
อภิปรายปญหาตางๆ ประชุมเชิงปฏิบัติการ ประชุมช้ีแจงหรืออบรม สงเสริมการนิเทศ สงเสริม
สนับสนุนใหมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการในหองเรียน 
                          อารีวรรณ  เอ่ียมสะอาด (2545, หนา 71) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนกรุงเทพ  
คริสเตียนวิทยาลัย  พบวา  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับ

ประถมศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา กรณีศึกษา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จะมี
ความสําเร็จได ผูบริหารตองเปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกลในการติดตามขาวความเคล่ือนไหว รับรูถึง
การเปล่ียนแปลงในการจัดการศึกษา พรอมท่ีจะนําพาความคิดไปยังคณะผูบริหารทานอ่ืนๆ ไดแก 
อาจารยใหญ ผูชวยอาจารยใหญฝายวิชาการ หัวหนาฝายวิชาการ หัวหนาหมวดภาษาอังกฤษ ใหมี
สวนรวม มีความรู ความเขาใจในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีการนิเทศการสอน ติดตาม
ผลงานพรอมท้ังรายงานผลเปนระยะ และอํานวยความสะดวกใหแกครูผูสอน 
                          พันธณีย  วิหคโต (2546, หนา 25) ทําการสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับการเรียน    
การสอนภาษาอังกฤษ ผลการสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ พบวา 
สภาพกับจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ คือ ผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอน และผูปกครองตางเห็น
ดวยกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ พอใจใหนักเรียนเรียนภาษาอังกฤษ
ตั้งแตช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 โดยใหเหตุผลวาเพื่อฝกใหเด็กคุนเคยกับภาษาและใชภาษาอังกฤษใน
การศึกษาตอ และผูบริหารโรงเรียนก็ใหความสําคัญในการจัดครูเขาสอนภาษาอังกฤษเปนอยางมาก 
ครูผูสอนสวนใหญเต็มใจสอน สนใจศึกษาหลักสูตร เตรียมการสอนและทําแผนการสอนลวงหนา 
โดยการศึกษาจากกําหนดการสอน คูมือการจัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมภาษาอังกฤษ 

                          วลี  หันสมร (2546, บทคัดยอ)  ทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมการสอนของ
ครูผูสอนภาษาอังกฤษช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ 
ตาพระยา จังหวัดสระแกว ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการสอนของครูผูสอนภาษาอังกฤษโดย
รวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและดาน
การวัดและประเมินผลอยูในระดับมาก สวนดานการใชวัสดุอุปกรณและส่ือการสอนอยูในระดับ
ปานกลาง พฤติกรรมการสอนของครูผูสอนภาษาอังกฤษโดยรวมและรายดานของครูผูสอน
ภาษาอังกฤษท่ีศึกษาวิชาเอกหรือวิชาโทภาษาอังกฤษมีการปฏิบัติมากกวาครูผูสอนภาษาอังกฤษ     
ท่ีศึกษาวิชาเอกอ่ืนๆ พฤติกรรมการสอนของครูผูสอนภาษาอังกฤษโดยรวม ดานการจัดกิจกรรม   
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การเรียนการสอนและดานการวัดผลประเมินผล ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ของครูผูสอนภาษาอังกฤษท่ี
เคยสอนภาษาอังกฤษช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 มีการปฏิบัติมากกวาครูผูสอนภาษาอังกฤษท่ีไมเคย

สอนภาษาอังกฤษช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 สวนดานการใชวัสดุอุปกรณและส่ือการสอนไมแตกตาง
กัน 
                          วิจิตรา  การกลาง (2546, หนา 41) ทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาสภาพการจัดการเรียน   

การสอนภาษาอังกฤษท่ีมุงเนนทักษะการส่ือสารตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ผลการวิจัย
พบวา ปจจัยดานบริบทท่ีนักเรียนจะดําเนินกิจกรรมตางๆใหสําเร็จไดคือ ระดับโรงเรียนตองมี
วิสัยทัศน นโยบายท่ีสงเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีชัดเจน และมีทัศนคติท่ีดีตอวิชา
ภาษาอังกฤษ รองลงมาคือ มีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนการสอน และมีหลักสูตร แหลงเรียนรู
ภาษาอังกฤษของสถานศึกษาท่ีตอเน่ืองและสอดคลองกันทุกชวงช้ัน 
                          พรทิพย  คํากายปรง (2548, บทคัดยอ) ทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาระยอง เขต 1 ผลการวิจัย

พบวา ครูมีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนอยูในระดับปานกลาง และในรายดาน
พบวา มีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนอยูในระดับมาก คือ ดานการสราง
บรรยากาศในหองเรียน และระดับปานกลาง 4 ดานคือ ดานการเตรียมการสอน ดานการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ดานการใชส่ือการเรียนการสอน ดานการวัดผลและประเมินผล 
                          รัตนา  ทองคําพันธุ (2548, บทคัดยอ) ทําการวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ของโรงเรียน 
เซนตหลุยสท่ีไดรับการสอนแบบบูรณาการ ผลการศึกษาพบวา คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของนักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบบูรณาการ สูงข้ึนกวากอนไดรับ    
การเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
                          จิรภรณ  เดชเจริญ (2549, บทคัดยอ) ศึกษาเร่ือง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ท่ีเรียนภาษาอังกฤษโดยใชนิทาน ผลการศึกษา
พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ท่ีเรียน

ภาษาอังกฤษโดยใชนิทานสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และทักษะ
ภาษาอังกฤษหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ท่ีเรียนภาษาอังกฤษโดยใชนิทานสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
                          ธูปทอง  กวางสวาสดิ์ (2549, หนา 25) กลาววา ผูบริหารเปนผูกํากับ ติดตาม และ
นิเทศการเรียนการสอน วิธีการพัฒนาการสอนท่ีนิยมใชคือ การสังเกตเพื่อพัฒนาปรับปรุงการเรียน     
การสอนของครู เรียกวา การสังเกตช้ันเรียน เปนการสังเกตเพ่ือใหคําแนะนํา นําผลการสังเกตมา
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อภิปรายเพื่อหาขอแกไขปญหาการเรียนการสอนรวมกัน  ผูบริหารและครูผูสอนจึงตองมี            
แนวทางการพัฒนาระบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรวมกัน 
                          พรสวรรค  สีปอ (2550, หนา 247) กลาวถึงการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงไว
ดังนี้ ผูบริหารและครูตองมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง เพราะ
ผูบริหารตองเปนผูนําทางวิชาการ สามารถใหคําแนะนําเร่ืองการที่จะวัดผลและประเมินผลทาง 
การศึกษาเพื่อใหไดผลของการจัดการศึกษาท่ีแทจริง 

                          วัฒนาพร ระงับทุกข (2550, หนา 9-10) กลาวถึง แผนยุทธศาสตรปฏิรูปการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ ป 2550 กําหนดกลยุทธการดําเนินงาน 4 กลยุทธ คือ กลยุทธท่ี 1 ปรับ

กระบวนทัศนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร กลยุทธท่ี 2 สรางความเสมอ

ภาคในโอกาสการเรียนรูภาษาอังกฤษอยางมีคุณภาพ กลยุทธท่ี 3 พัฒนาการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษแบบส่ือสาร กลยุทธท่ี 4 สรางบรรยากาศการเรียนรูและเพิ่มโอกาสในการใช

ภาษาอังกฤษนอกหองเรียน ซ่ึงกลยุทธในการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนั้น ผูบริหารและ
ครูผูสอนไดรับความรูและไดรับการอบรม พัฒนาใหสามารถนํากลยุทธไปปฏิบัติในสถานศึกษา
ของตน ดังนั้นท้ังผูบริหารและครูจึงมีความเห็นตอพฤติกรรมการสอนของครูกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ท้ัง 4 ดานไมแตกตางกัน                  
                2.4.2  งานวิจัยตางประเทศ 
                           รัซเซล ฮาโรล บิชอป (Russell Harold Bishop, 1967, อางถึงในบัญชา อ๋ึงสกุล, 
2545, หนา 62) ศึกษาการใชวิธีสอนภาษาตางประเทศท่ีใชในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ           
ออเรกอน ตามโครงการ FLES (Foreign Language Elementary School)  พบวา วิธีสอนท่ีครูใช
ไดผลดี เชน การใชดนตรี การใชเพลง การแสดงเร่ืองตลกส้ันๆ และการแสดงเลียนแบบละคร รวม
ไปถึงการฝกฝน (Drills) การแสดงบทบาทสมมุติ (Role Playing) และการฝกฟง ฝกพูด อยางไรก็ดี
จากการวิจัยคร้ังนี้พบวา ครูไดใชวิธีสอนหลายๆวิธีตางๆกัน การสอนท่ีดียอมจะใชสอนหลายอยาง
และใชอุปกรณมากข้ึน 
                           พินเตอร (Pinter, 1998, p. 710-A) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนสะกดคํา  ซ่ึง
สอนโดยใชเกมคําศัพทและสอนตามตํารากับนักเรียนระดับ 3 จํานวน 94 คน หลังการทดลองสาม
สัปดาห ไดทําการทดสอบเพื่อหาความคงทนในการจํา ผลการทดลองปรากฏวา กลุมท่ีเรียนโดยใช
เกมคําศัพทมีความคงทนในการจําสูงกวากลุมท่ีเรียนจากการสอนตามตํารา 
                           อาริชิ (Arishi, 1979, อางถึงใน นิอร สุขสําราญ, 2546, หนา 52) ศึกษาพฤติกรรม
การสอนของครูภาษาอังกฤษในประเทศซาอุดิอารเบีย ผลการวิจัยพบวา  
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                           1)  ครูพูดมากกวานักเรียน ครูพูดรอยละ 64.94 สวนนักเรียนพูดรอยละ 24.05 
                           2)  กิจกรรมท่ีไมมีปฏิสัมพันธมีมากถึงรอยละ 11.05 
                           3) ครูออกคําส่ังหรือใชแนวทางในการปฏิบัติเสมอ ไมวาจะเปนภาษาแม หรือ    
ภาษาอังกฤษ 
                           4)  ครูไมพยายามเช่ือมเนื้อหาเขากับชีวิตและประสบการณของนักเรียน 
                           5)  ครูแกไขและวิจารณการตอบสนองของนักเรียนอยางสมํ่าเสมอ 
                           6)  ครูไมยอมรับความคิดเห็นของนักเรียนมากนัก 
                           7) ครูละเลยการพัฒนานักเรียนในดานจิตพิสัย และละเลยวัฒนธรรมของภาษา 
เปาหมาย 
                           8) นักเรียนมีสวนรวมคอนขางจํากัด และโอกาสนอยที่จะไดมีสวนรวมอยางจริงจัง 
                           9)  การใชภาษาตางประเทศในการเรียนการสอนมีลักษณะเปนแบบกลไก 
                           10)  นักเรียนใชภาษาแมทุกคร้ังท่ีถามหรือริเร่ิมพูด 
                           11) ครูใชวิธีสอนแบบเดิม คือ วิธีสอนแบบไวยากรณและแปล รวมท้ังวิธีสอน
แบบฟงพูด 
                           ราไบ (Rabie, 1979, อางถึงใน วลี  หันสมร, 2546, หนา 34) ไดทําการวิจัยเร่ือง    
การปรับปรุงวิธีการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสองในโรงเรียนของประเทศอิหราน สรุป
ผลการวิจัยไดวา การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสองในโรงเรียนของประเทศอิหราน   
ไมไดผลเทาท่ีควร โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการพูด สาเหตุหนึ่งเนื่องมาจากการขาดส่ิงอํานวย  
ความสะดวกหลายๆอยาง เชน วัสดุอุปกรณการสอน หรือโสตทัศนูปกรณตางๆ ท่ีเปนเชนนี้เพราะ
คาใชจายคอนขางสูงมากเกินกวาท่ีจะนํามาใชไดในแตละโรงเรียน ผูวิจัยเนนอุปกรณการเรียน    
การสอนมากกวาจะเปนส่ิงท่ีชวยใหการเรียนการสอนภาษาไดผลดี แตท้ังนี้ยอมข้ึนอยูกับผูใชดวยวา
จะใชเปนหรือไม หรือใชไดเหมาะสมเพียงใด 
                           วิคเก (Wicke, 1992, p. 51) ไดทําการศึกษาการใชนิทานในการสอนภาษาเยอรมัน
ในประเทศแคนาดา พบวา นิทานเปนส่ือท่ีทําใหเกิดประสิทธิภาพทางการเรียนอยางยิ่ง กลาวคือ มี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญระหวางคะแนนการสอบกอนเรียนและหลังเรียน นักเรียนให   
การตอบสนองและรวมกิจกรรมทางภาษาจากการเลานิทาน ผลคะแนนและการประเมินผลทางดาน
พฤติกรรมการเรียนรูช้ีใหเห็นวานักเรียนช่ืนชมและเพลิดเพลินกับการเลานิทาน การเรียนและ       
การเขียนเร่ือง นอกจากนี้นิทานยังเปนส่ือท่ีสงเสริมพัฒนาการทักษะการฟง การพูด การอาน และ      
การเขียน อีกดวย 
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2.5  สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย 
 
                จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษ พบวา 
ในการจัดการเรียนการสอนใหไดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีนั้น ครูผูสอนตองมีการศึกษาทฤษฎี 
แนวคิดในการจัดกิจกรรม  ตองใชเทคนิควิธี กระบวนการสอน ส่ือ วัสดุ อุปกรณการสอน และการ
วัดผลประเมินผลผูเรียนตามจุดมุงหมายของหลักสูตร  เพื่อใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล กรอบแนวคิดท่ีใชใน
การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยศึกษาพฤติกรรมการสอนของครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ชวงช้ันท่ี 1 – 2 จํานวน 4 ดาน คือ 
                2.5.1 การจัดทําหลักสูตร หมายถึง การศึกษา วิเคราะห และจัดทําหลักสูตรกลุมสาระ        
การเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ชวงช้ันท่ี 1-2 
                2.5.2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  หมายถึง  การกระทําหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับ  
ลําดับข้ันในการสอน  จิตวิทยาการเรียนการสอนและเทคนิควิธีการสอนตางๆ  ท่ีครูนํามา
ประกอบการสอนเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 
                2.5.3 การใชวัสดุอุปกรณและส่ือการสอน  หมายถึง  การกระทําหรือกิจกรรมการใช
เคร่ืองมือวัดและประเมินผลการผลิตและการเลือกส่ือ ตลอดจนเกมและเทคนิคตางๆ ท่ีครูนํามา
ประกอบการสอนเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 
                2.5.4 การวัดผลและประเมินผล  หมายถึง  การกระทําหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการใช
เคร่ืองมือวัดและประเมินผลที่เหมาะสมและครอบคลุมทักษะดานตาง ๆ ของนักเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์



 43 

บทท่ี  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 
                การศึกษาพฤติกรรมการสอนของครูกลุมสาระการเรียนรูตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)   
ชวงช้ันท่ี 1-2  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  มีข้ันตอนดังนี้ 
                3.1  ประชากร 
                3.2  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
                      3.2.1 การสรางเคร่ืองมือ 
                      3.2.2 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
                3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 
                3.4  การวิเคราะหขอมูล 
                3.5  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

3.1  ประชากร 
 
                ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ชวงชั้นท่ี 1-2 ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จํานวน 57 โรงเรียน 
จําแนกเปน ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 57 คน และครูผูสอน จํานวน 79 คน รวมประชากรท่ีศึกษา
ท้ังหมด 136 คน การวิจัยคร้ังนี้ใชประชากรท้ังหมด (ภาคผนวก ข) 
 

3.2  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
   
                เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยสรางข้ึนเอง  เปนแบบสอบถามรวม 2 ตอน คือ 
                ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  ลักษณะเปนแบบ   
สอบถามแบบเลือกตอบ (Check list) 
                ตอนท่ี  2 เปนแบบสอบถามพฤติกรรมการสอนของครูกลุมสาระการเรียนรูภาษา 
ตางประเทศ  ชวงช้ันท่ี 1-2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาตางประเทศ จํานวน 4 ดาน คือ  
การจัดทําหลักสูตร  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การใชวัสดุอุปกรณและส่ือการสอน  และ
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การวัดผลและประเมินผล ลักษณะเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา(rating scale) ของ    
ลิเคริท (Likert) (Best & Kahn, 1993, p. 246) แบงเปน 5 ระดับ  คือ   
                5    หมายถึง    ระดับมากท่ีสุด 
                4    หมายถึง    ระดับมาก 
                3    หมายถึง    ระดับปานกลาง 
                2    หมายถึง    ระดับนอย 
                1    หมายถึง    ระดับนอยท่ีสุด 
 
                3.2.1  การสรางเคร่ืองมือ 
                          1)  ศึกษา ทฤษฎี เอกสาร ตํารา แนวคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมของครู
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จํานวน 4 ดาน คือ การจัดทําหลักสูตร การจัด     
กิจกรรมการเรียนการสอน  การใชวัสดุอุปกรณและส่ือการสอน  และการวัดและประเมินผล 
                          2) สรางแบบสอบถามฉบับราง โดยนําคํานิยามศัพทเฉพาะและกรอบแนวคิด มา
เปนขอมูลในการสรางแบบสอบถาม 
                          3) นําแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จแลว  ปรึกษาอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ  เพื่อ
ตรวจสอบ และปรับปรุงแกไข 
                3.2.2  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
                          1) นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว  ใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรง

(Validity) และความถูกตองของเนื้อหา (Content) โดยใชเทคนิค IOC (ภาคผนวก ค)  แลวนํา
แบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 คน ดังรายช่ือตอไปนี้ 
                                 (1)  นางสาวณัฐนันทน  สุวรรณเจริญ   
                                        ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ  โรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศ 
                                        สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
                                (2)  นายสุรชัย  หอระตะ   
                                        ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนวัดหัวสําโรง 
                                        สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
                                (3)  นายสมบัติ  สรวงอนุรักษ   
                                        ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ  โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด 
                                        สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
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                                (4)  นายมนตรี  แกววิจิตร         
                                        ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ  โรงเรียนบานหนองยาง 
                                        สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
                                (5)  นายพิชัย  วงศกลม      
                                        ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ (ภาษาอังกฤษ) 
                                        สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2                                                                        
                          2) นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใชกับผูบริหารสถานศึกษาและ
ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในชวงช้ันท่ี 1-2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จํานวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม     
ดังตารางตอไปน้ี 
 
ตาราง 1  แสดงกลุมตัวอยางท่ีใชทดสอบความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม 
 
                  สถานศึกษา            ผูบริหาร            ครู 
 
1   โรงเรียนวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ    1  5 
2 โรงเรียนวัดเทพนิมิตร       1  2 
3 โรงเรียนวัดประตูน้ําทาไข    1  1 
4 โรงเรียนวัดราษฎรศรัทธาธรรม       1  2 
5 โรงเรียนวัดสายชล            1  1 
6 โรงเรียนวัดดอนทอง     1  5 
7 โรงเรียนวัดเกาะจันทาราม    1  1 
8 โรงเรียนวัดทด      1  1 
9 โรงเรียนสุเหราสมอเซ     1  1 
10 โรงเรียนบานวนทาแครง     1  1 
 
                             รวม                                                        10  20 
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                          3)  นําขอมูลมาวิเคราะหหาคาความเช่ือม่ัน โดยใชวิธีหาสัมประสิทธ์ิอัลฟา (Alpha 
Coefficient) ของ Cronbach (1974, pp. 202-204) ไดคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับ 
เทากับ .96  
                          4) นําแบบสอบถามท่ีหาคาความเท่ียงตรง และคาความเช่ือม่ันแลว  ทําเปนฉบับ
สมบูรณเพื่อเก็บขอมูลตอไป       
 

3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 
                 
                ผูวิจัยดําเนินการตามลําดับข้ันตอน  ดังนี้ 
                3.3.1  บันทึกเสนอบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  ออกหนังสือขอความ
รวมมือในการตอบแบบสอบถาม ถึง  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  
เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลจากประชากรท่ีกําหนดไว 
                3.3.2  นําหนังสือจากผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2   และ
แบบสอบถามไปยังสถานศึกษาที่กําหนดเพื่อขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม การสง
แบบสอบถาม  ผูวิจัยสงดวยตัวเอง 
                3.3.3  การรวบรวมแบบสอบถาม  ผูวิจัยเดินทางไปรับแบบสอบถามดวยตัวเอง ในกรณีท่ี
ไมไดแบบสอบถามคืน ผูวิจัยนัดกลับมารับแบบสอบถามอีกภายใน 1 สัปดาห 
                3.3.4  ผูวิจัยสงแบบสอบถามไปท้ังหมด 136 ฉบับ ไดรับกลับคืนจํานวน 136 ฉบับ เปน
ฉบับสมบูรณท้ังหมด คิดเปนรอยละ 100 
                 

3.4  การวิเคราะหขอมูล 
 
                ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
                3.4.1 ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 
                3.4.2  ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม (N) ใชคาความถ่ีและคารอยละ แลว
นําเสนอในรูปตารางพรอมคําบรรยายประกอบ 
                3.4.3 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการสอนของครูกลุมสาระการเรียนรูภาษา 
ตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชวงช้ันท่ี 1-2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2     
ใชคาเฉล่ีย (µ)  คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ)  และคา t-test  แลวนําเสนอในรูปตารางพรอม         
คําบรรยายประกอบ 
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                3.4.4  เกณฑการวิเคราะหขอมูล (Best, 1993, p. 247) ดังนี้ 
                           4.50 – 5.00  หมายถึง    อยูในระดับมากท่ีสุด 
                           3.50 – 4.49  หมายถึง    อยูในระดับมาก 
                           2.50 – 3.49  หมายถึง    อยูในระดับปานกลาง 
                           1.50 – 2.49  หมายถึง    อยูในระดับนอย 
                           1.00 – 1.49  หมายถึง    อยูในระดับนอยท่ีสุด 
 

3.5  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
                      
                สถิติพื้นฐาน ไดแก ความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย (µ) คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ)  และ
คา t-test 
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บทท่ี  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 
                 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  จําแนกการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
                 ตอนท่ี  1   วิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถ่ีและคา
รอยละ นําเสนอในรูปตารางพรอมคําบรรยายประกอบ 
                 ตอนท่ี 2 วิเคราะหพฤติกรรมการสอนของครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ      
ชวงช้ัน ท่ี 1-2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ใน 4 ดาน  คือ  การจัดทํา
หลักสูตร  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การใชวัสดุอุปกรณและส่ือการสอน  และการวัดผล
และประเมินผล สถิติท่ีใชคือ คาเฉล่ีย (µ) และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) นําเสนอในรูปตาราง
พรอมคําบรรยายประกอบ  
                 ตอนท่ี 3 วิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการสอนของครูกลุมสาระการเรียนรูภาษา 
ตางประเทศ ชวงช้ันท่ี 1-2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  ตามความคิดเห็น
ของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)      
ชวงช้ันท่ี 1-2 จําแนกตามตําแหนง สถิติท่ีใชคือ คาเฉล่ีย (µ) คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) และคา 
t-test  นําเสนอในรูปตารางพรอมคําบรรยายประกอบ  
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ตอนท่ี 1  วิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  
 
ตาราง 2  แสดงจํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามตําแหนง 
 
                     ตําแหนง               จํานวน                  รอยละ 
 
        ผูบริหาร      57  41.91 
            ครู      79  58.09 
   
                      รวม                                                                    136   100 
 
                จากตาราง 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 136 คน  เปนผูบริหารสถานศึกษา 
จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 41.91 ครู จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 58.09 
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ตอนท่ี 2  พฤติกรรมการสอนของครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
                  ชวงชั้นท่ี 1-2  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  
 
ตาราง 3  พฤติกรรมการสอนของครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
                 ชวงช้ันท่ี 1-2  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยรวม 
 
             พฤติกรรมการสอนของครู  N = 136                 ระดับ           ลําดับท่ี 
                                                                                          µ            σ               
 
1     ดานการจดัทําหลักสูตร                                            3.73        .60                 มาก                 1 
2     ดานการจดักิจกรรมการเรียนการสอน                     3.61        .56                  มาก                3 
3     ดานการใชวัสดุอุปกรณและส่ือการสอน                 3.38        .52             ปานกลาง            4  
4      ดานการวดัผลและประเมินผล                                 3.69        .51                  มาก                2 
  
                      รวมเฉล่ีย                                                   3.59        .47                  มาก 
 
                จากตาราง 3 พบวา พฤติกรรมการสอนของครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ชวงช้ันท่ี 1-2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ตามความคิดเห็น
ของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนกลุมสาระภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ในภาพรวม อยูใน
ระดับมาก (µ = 3.59, σ = .47) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาสวนใหญอยูในระดับมาก  เรียง
ตามลําดับคะแนนเฉล่ีย ดังนี้  ดานการจัดทําหลักสูตร (µ = 3.73, σ = .60)  ดานการวัดผลและ
ประเมินผล (µ = 3.69, σ = .51)  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (µ = 3.61, σ = .56) และ
ดานการใชวัสดุอุปกรณและส่ือการสอน (µ = 3.38, σ = .52)            
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ตาราง 4  พฤติกรรมการสอนของครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
               ชวงช้ันท่ี 1-2  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  
             ดานการจัดทําหลักสูตร              
 
ขอท่ี                   พฤติกรรมการสอนของครูฯ      N = 136              ระดับ         ลําดับท่ี 
                              ดานการจดัทําหลักสูตร      µ            σ          
  
1     ครูวิเคราะหจุดหมายของหลักสูตรการศึกษา                   3.76       .69              มาก            9 
       ข้ันพื้นฐาน คุณภาพผูเรียนและมาตรฐานการเรียนรู 
2     ครูสํารวจและวเิคราะหความตองการดานภาษาอังกฤษ   3.46       .75          ปานกลาง     12 
       ของนักเรียน ผูปกครอง ชุมชนและทองถ่ิน 
3     ครูศึกษา วิเคราะหนโยบาย จุดเนนในการจัดทํา              3.68        .76             มาก           11 
       หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
 4     ครูศึกษา วิเคราะห มาตรฐานการเรียนรูชวงช้ัน              3.87        .77             มาก           5 
       ผลการเรียนรูท่ีคาดหวงั รายป/รายภาค 
5     ครูกําหนดโครงสรางรายวิชาของชวงชั้น โดยคํานึง        3.90        .76             มาก            4 
       ถึงสัดสวนเวลาของสาระการเรียนรูพืน้ฐาน 
6      ครูกําหนดโครงสรางรายวิชาของชวงช้ัน โดยคํานึง       3.76        .79             มาก           10 
       ถึงสัดสวนเวลาของสาระการเรียนรูเพิม่เติม  
7     ครูจัดทําคําอธิบายรายวชิา ไดสอดคลองกับ                    3.96        .75             มาก            2 
       ผลการเรียนรูท่ีคาดหวงั 
8     ครูจัดทําผังมโนทัศน สาระการเรียนรูพื้นฐานรายป        3.77        .76             มาก            8 
       รายภาค 
9     ครูจัดทําผังสาระการเรียนรู รายป/รายภาค                      3.83        .74             มาก            6 
10   ครูจัดทําหนวยการเรียนรู รายป/รายภาค                         3.93        .69             มาก            3 
11   ครูจัดทําแผนการเรียนรู ไดสอดคลองกับ                       3.99         .75            มาก             1 
       หนวยการเรียนรู ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
       และสาระการเรียนรู รายป/รายภาค 
 
 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์



 52 

ตาราง 4 (ตอ)  พฤติกรรมการสอนของครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
                        ชวงช้ันท่ี 1-2  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  
                         ดานการจัดทําหลักสูตร 
 
ขอท่ี                   พฤติกรรมการสอนของครูฯ      N = 136              ระดับ         ลําดับท่ี 
                              ดานการจดัทําหลักสูตร      µ            σ           
 
12   ครูจัดทําหลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระ                        3.82          .82             มาก             7 
       การเรียนรูภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 
13   ครูใหนักเรียนมีสวนรวมในการจดัทําหลักสูตร             2.74         1.08        ปานกลาง      13 
       สถานศึกษา 
  
                      รวมเฉล่ีย                                                         3.73           .60            มาก 
                 
                จากตาราง 4 พบวา พฤติกรรมการสอนของครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ชวงช้ันท่ี 1-2  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานการจัดทํา
หลักสูตร ในภาพรวมอยูในระดับมาก (µ = 3.73, σ = .60) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาสวนใหญ
อยูในระดับมาก  เรียงตามลําดับคะแนนเฉล่ีย ดังนี้  ครูจัดทําแผนการเรียนรู ไดสอดคลองกับหนวย
การเรียนรู ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังและสาระการเรียนรู รายป/รายภาค (µ = 3.99, σ = .75)  ครู
จัดทําคําอธิบายรายวิชา ไดสอดคลองกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (µ = 3.96, σ = .75) และครูจัดทํา
หนวยการเรียนรู รายป/รายภาค (µ = 3.93, σ = .69)                                        
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ตาราง 5  พฤติกรรมการสอนของครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
                ชวงช้ันท่ี 1-2  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  
                ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 
ขอท่ี                   พฤติกรรมการสอนของครูฯ      N = 136              ระดับ         ลําดับท่ี 
                    ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน      µ            σ           
 

1     ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเปดโอกาส            3.76          .69             มาก              4 
      ใหนกัเรียนปฏิบัติจริง 
2     ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยบูรณาการ             4.01           .67            มาก               1 
       ท้ังทักษะการฟง การพดู การอานและการเขียน 
3     ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชเกมและเพลง   3.95          .67             มาก               2 
4      ครูจัดกจิกรรมการเรียนการสอน โดยใชการทดลอง      3.74          .79             มาก               5 
       การสาธิต   
5     ครูจัดกิจกรรมสนทนาโดยใชสถานการณจําลอง           3.36          .91         ปานกลาง        10 
       และบทบาทสมมุติ 
6      ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน              3.63          .82            มาก               7 
7     ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักเรียน                   2.97          .84        ปานกลาง         13 
       คิดวิเคราะห สังเคราะห 
8     ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน                                     3.29          .86        ปานกลาง         11 
       โดยใชกระบวนการกลุม 
9     ครูฝกใหนักเรียนคนควาดวยตนเอง                                3.73          .81            มาก               6 
10   ครูจัดใหมีกิจกรรมการอานนอกเวลา                              3.52          .77            มาก               9 
11   ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยบูรณาการ              3.26          .83         ปานกลาง        12 
       กับวิชาอ่ืนๆ 
12   ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีทําใหนักเรียน            3.60         .76             มาก                8 
       เรียนไดสนุกสนาน 
13   ครูใหคําชมเชยเปนภาษาอังกฤษ                                     3.93         .63             มาก                3 
    

                      รวมเฉล่ีย                                                          3.61         .56             มาก 
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                จากตาราง 5 พบวา  พฤติกรรมการสอนของครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ชวงช้ันท่ี 1-2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน ในภาพรวมอยูในระดับมาก (µ = 3.61 , σ = .56) เม่ือพิจารณาเปน     
รายขอพบวาสวนใหญอยูในระดับมาก  เรียงตามลําดับคะแนนเฉล่ีย ดังนี้ ครูจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยบูรณาการท้ังทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียน (µ = 4.01 , σ = .67) ครูจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชเกมและเพลง(µ = 3.95 , σ = .67) และครูใหคําชมเชยเปน
ภาษาอังกฤษ (µ = 3.93 , σ = .63)      
 
ตาราง 6  พฤติกรรมการสอนของครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
                ชวงช้ันท่ี 1-2  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  
                ดานการใชวัสดุอุปกรณและส่ือการสอน 
 
ขอท่ี                   พฤติกรรมการสอนของครูฯ      N = 136              ระดับ         ลําดับท่ี 
                 ดานการใชวัสดุอุปกรณและส่ือการสอน      µ            σ          
 
1     ครูใชส่ือของจริงในการจัดกิจกรรม                                3.76          .69            มาก             3 
       การเรียนการสอน 

2     ครูใชส่ือท่ีเปนของจําลองและรูปภาพในการจดั             3.63          .69            มาก             4 
       กิจกรรมการเรียนการสอน 
3     ครูใชบัตรคําและแถบประโยค ในการจดักิจกรรม         3.79          .67             มาก            2 
       การเรียนการสอน 

4      ครูใชแบบฝกหัดในการจัดกิจกรรมการเรียน                3.62          .78             มาก             5 
        การสอน 
5      ครูใชนิทานในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน          4.22          .64             มาก             1 
6     ครูใชส่ือวีดีทัศน เคร่ืองเลนเทป ในการจัดกิจกรรม       3.31          .66         ปานกลาง        9  
       การเรียนการสอน 
7      ครูใชบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน(CAI)                   3.40          .89         ปานกลาง         7 
       ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

8     ครูใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเนต ในการจัด              2.98           .95        ปานกลาง         11 
       กิจกรรมการเรียนการสอน 
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ตาราง 6 (ตอ)  พฤติกรรมการสอนของครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
                        ชวงช้ันท่ี 1-2  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  
                         ดานการใชวัสดุอุปกรณและส่ือการสอน 
 
ขอท่ี                   พฤติกรรมการสอนของครูฯ      N = 136              ระดับ         ลําดับท่ี 
                 ดานการใชวัสดุอุปกรณและส่ือการสอน                µ            σ           
 
9     ครูใชหองปฏิบัติการทางภาษา ในการจดักิจรรม            2.82           .98       ปานกลาง         13    
       การเรียนการสอน 
10     ครูใชแหลงเรียนรูในโรงเรียน ในการจัดกิจกรรม        2.87          1.25      ปานกลาง         12 
       การเรียนการสอน 
11   ครูใชแหลงเรียนรูในชุมชน หรือสถานท่ีตางๆ               3.52           .87           มาก                6 
       ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
12   ครูใหนักเรียนมีสวนรวมในการผลิตส่ือการเรียนรู         3.06           .79       ปานกลาง         10 
13   ครูและนักเรียนรวมกันใชส่ือการเรียนการสอน             3.35           .86        ปานกลาง            8  
       ท่ีผลิตข้ึนเอง 
  
                      รวมเฉล่ีย                                                         3.38           .52        ปานกลาง        
 
                จากตาราง 6 พบวา  พฤติกรรมการสอนของครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ชวงช้ันท่ี 1-2  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานการใชวัสดุ
อุปกรณและส่ือการสอน ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (µ = 3.38 , σ = .52) เม่ือพิจารณาเปน
รายขอพบวาสวนใหญอยูในระดับปานกลาง เรียงตามลําดับคะแนนเฉล่ีย ดังนี้ ครูใชนิทานใน     
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (µ = 4.22 , σ = .64) ครูใชบัตรคําและแถบประโยคในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน (µ = 3.79 , σ = .67) และครูใชส่ือของจริงในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน (µ = 3.76 , σ = .69) 
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ตาราง 7  พฤติกรรมการสอนของครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
                ชวงช้ันท่ี 1-2  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  
                 ดานการวัดผลและประเมินผล 

 

ขอท่ี                   พฤติกรรมการสอนของครูฯ      N = 136              ระดับ         ลําดับท่ี 
                         ดานการวัดผลและประเมินผล                µ            σ           
 

1     ครูใชแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน                     3.76           .69           มาก               8 
       ในการประเมินความกาวหนาของผูเรียน 

2     ครูวัดผลและประเมินผลนักเรียนรายบุคคล                    3.38          1.06       ปานกลาง         12 
       ตามสภาพจริง 
3     ครูใชแบบสังเกตพฤติกรรมในการวดัผล                        3.86           .74           มาก                6 
       และประเมินผล 

4      ครูใชแบบทดสอบในการวัดผลและประเมินผล             3.76           .74           มาก                 9 
5      ครูใหนักเรียนไดประเมินผลงานของตนเอง                  4.05           .58           มาก                 2     
6     ครูวัดผลและประเมินผลโดยประเมินจากโครงงาน        3.76           .68           มาก                 7 
7      ครูวัดผลและประเมินผลโดยประเมินจากแฟมผลงาน   3.09           .86       ปานกลาง           13 
8      ครูวัดผลและประเมินผลครบท้ัง 4 ทักษะ                      3.41           .86       ปานกลาง           11 
       คือ ฟง พูด อานและเขียน 
9     ครูวัดผลและประเมินผลไดตรงตามมาตรฐาน               3.96            .65           มาก                4 
       การเรียนรู 
10    ครูแจงผลการวัดผลและประเมินผลใหนักเรียน            3.88            .65           มาก                 5  
       ทราบทุกคร้ัง 
11    ครูแจงผลการวัดผลและประเมินผลใหผูปกครอง         4.09            .60          มาก                  1 
       ทราบทุกคร้ัง 
12   ครูนําผลการวัดผลและประเมินผลมาใชปรับปรุง          3.55            .81          มาก                10 
       พัฒนานักเรียนอยางสมํ่าเสมอ 
13   ครูทําวิจัยในช้ันเรียน                                                      3.96            .58          มาก                 3 
  

                      รวมเฉล่ีย                                                         3.69            .51          มาก 
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                จากตาราง 7 พบวา  พฤติกรรมการสอนของครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ชวงช้ันท่ี 1-2  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานการวัดผล
และประเมินผล ในภาพรวมอยูในระดับมาก (µ = 3.69 , σ = .51) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา
สวนใหญอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับคะแนนเฉล่ีย ดังนี้ ครูแจงผลการวัดผลและประเมินผลให
ผูปกครองทราบทุกคร้ัง (µ = 4.09, σ = .60) ครูใหนักเรียนไดประเมินผลงานของตนเอง (µ = 4.05, 
σ = .58) และครูทําวิจัยในช้ันเรียน (µ = 3.96 , σ = .58)                
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ตอนท่ี 3  เปรียบเทียบพฤติกรรมการสอนของครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ      
                (ภาษาอังกฤษ) ชวงช้ันท่ี 1-2  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  
                ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรู 
                ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชวงช้ันท่ี 1-2  จําแนกตามตําแหนง 
 
ตาราง 8  เปรียบเทียบพฤติกรรมการสอนของครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
                (ภาษาอังกฤษ) ชวงช้ันท่ี 1-2  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  
                ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรู 
                ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชวงช้ันท่ี 1-2  จําแนกตามตําแหนง 
 
      ผูบริหาร                 ครู    
                                  รายการ                                     N = 57               N = 79                    
                                                                               µ          σ          µ          σ             t            p            
 
1     ดานการจดัทําหลักสูตร                                 3.74       .56        3.72      .63          .173      .375       
2     ดานการจดักิจกรรมการเรียนการสอน          3.58       .53        3.64      .58         -.556      .575 
3     ดานการใชวัสดุอุปกรณและส่ือการสอน      3.43       .50        3.35      .54          .871      .369 
4      ดานการวดัผลและประเมินผล                      3.63       .51        3.72      .51       -1.003      .911 
  
                      รวมเฉล่ีย                                        3.58       .45        3.59     .49         -.109      .513 
 
 
                จากตาราง 8 พบวา พฤติกรรมการสอนของครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ชวงช้ันท่ี 1-2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ตามความคิดเห็น
ของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)      
ชวงช้ันท่ี 1-2  จําแนกตามตําแหนง โดยรวมและรายดาน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
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ตาราง 9  เปรียบเทียบพฤติกรรมการสอนของครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
                (ภาษาอังกฤษ) ชวงช้ันท่ี 1-2  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  
                ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรู 
                ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชวงช้ันท่ี 1-2  จําแนกตามตําแหนง  
                ดานการจัดทําหลักสูตร              
 
ขอท่ี                   พฤติกรรมการสอนของครูฯ            ผูบริหาร               ครู                         
                              ดานการจดัทําหลักสูตร                           N = 57             N = 79                
                                                                                        µ         σ          µ        σ           t          p            
                                
1     ครูวิเคราะหจุดหมายของหลักสูตรการศึกษา             3.74      .67       3.78     .71      -.398    .652 
       ข้ันพื้นฐาน คุณภาพผูเรียนและมาตรฐานการเรียนรู 
2     ครูสํารวจและวเิคราะหความตองการดาน                 3.39      .70       3.51     .78      -.924    .344 
       ภาษาอังกฤษของนักเรียน ผูปกครอง ชุมชน 
       และทองถ่ิน 
3     ครูศึกษา วิเคราะหนโยบาย จุดเนนในการจัดทํา       3.68      .74        3.67     .78       .101    .420 
       หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
 4     ครูศึกษา วิเคราะห มาตรฐานการเรียนรูชวงช้ัน        3.82      .71       3.90     .81      -.554    .761 
       ผลการเรียนรูท่ีคาดหวงั รายป/รายภาค 
5     ครูกําหนดโครงสรางรายวิชาของชวงชั้น โดยคํานึง  3.91     .74        3.90     .78      .102     .480 
       ถึงสัดสวนเวลาของสาระการเรียนรูพืน้ฐาน 
6      ครูกําหนดโครงสรางรายวิชาของชวงช้ัน โดยคํานึง 3.77      .80       3.76     .79      .090     .892 
       ถึงสัดสวนเวลาของสาระการเรียนรูเพิม่เติม  
7     ครูจัดทําคําอธิบายรายวชิา ไดสอดคลองกับ               4.00      .76       3.94     .76      .481    .714 
       ผลการเรียนรูท่ีคาดหวงั 
8     ครูจัดทําผังมโนทัศน สาระการเรียนรูพื้นฐานรายป   3.82      .71       3.73     .80      .683     .281 
       รายภาค 
9     ครูจัดทําผังสาระการเรียนรู รายป/รายภาค                 3.84      .75       3.82     .73      .151     .689 
10   ครูจัดทําหนวยการเรียนรู รายป/รายภาค                    3.96      .68       3.91     .70      .445     .766 
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ตาราง 9 (ตอ)  เปรียบเทียบพฤติกรรมการสอนของครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
                        (ภาษาอังกฤษ) ชวงช้ันท่ี 1-2  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2   
                        ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรู 
                        ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชวงช้ันท่ี 1-2  จําแนกตามตําแหนง   
                        ดานการจัดทําหลักสูตร 
 
ขอท่ี                   พฤติกรรมการสอนของครูฯ            ผูบริหาร               ครู                         
                              ดานการจดัทําหลักสูตร                           N = 57             N = 79                
                                                                                        µ         σ          µ        σ           t          p            
 
11   ครูจัดทําแผนการเรียนรู ไดสอดคลองกับ                  4.02      .69       3.97      .78      .330    .283 
       หนวยการเรียนรู ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
       และสาระการเรียนรู รายป/รายภาค 
12   ครูจัดทําหลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระ                   3.77      .85        3.85     .80     -.534    .603 
       การเรียนรูภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 
13   ครูใหนักเรียนมีสวนรวมในการจดัทําหลักสูตร        2.88       .98       2.63    1.13    1.309    .058 
       สถานศึกษา 
  
                      รวมเฉล่ีย                                                    3.74       .56       3.72     .63      .173     .375 
                 
 
                จากตาราง 9 พบวา พฤติกรรมการสอนของครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ชวงช้ันท่ี 1-2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ตามความคิดเห็น
ของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)      
ชวงช้ันท่ี 1-2 จําแนกตามตําแหนง ดานการจัดทําหลักสูตร โดยรวมและรายขอ แตกตางกันอยาง  
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
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ตาราง 10  เปรียบเทียบพฤติกรรมการสอนของครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
                  (ภาษาอังกฤษ) ชวงช้ันท่ี 1-2  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  
                  ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรู 
                  ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชวงช้ันท่ี 1-2  จําแนกตามตําแหนง 
                  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน              
 
ขอท่ี                   พฤติกรรมการสอนของครูฯ            ผูบริหาร               ครู                         
                   ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน               N = 57             N = 79                
                                                                                        µ         σ          µ        σ           t          p            
                                
1     ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเปดโอกาส         3.96     .63       4.04     .71      -.624    .186 
      ใหนกัเรียนปฏิบัติจริง 
2     ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยบูรณาการ          3.89      .65      3.99     .69      -.794    .911 
       ท้ังทักษะการฟง การพดู การอานและการเขียน 
3     ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชเกมและเพลง 3.68      .74      3.77     .83      -.638    .529 
4      ครูจัดกจิกรรมการเรียนการสอน โดยใชการทดลอง   3.33      .87      3.38     .94      -.293    .527 
       การสาธิต   
5     ครูจัดกิจกรรมสนทนาโดยใชสถานการณจําลอง        3.53      .78      3.71     .85     -1.278   .944 
       และบทบาทสมมุติ 
6      ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน           3.00      .80     2.95     .88       .345    .330 
7     ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักเรียน                3.23      .85     3.33     .87     -.675     .828 
       คิดวิเคราะห สังเคราะห 
8     ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน                                 3.70       .78     3.75      .84    -.319     .865 
       โดยใชกระบวนการกลุม 
9     ครูฝกใหนักเรียนคนควาดวยตนเอง                            3.51       .66     3.53      .84    -.170     .116 
10   ครูจัดใหมีกิจกรรมการอานนอกเวลา                          3.32       .71     3.23      .91     .610     .138 
11   ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยบูรณาการ          3.58       .80     3.61       .74    -.215    .501 
       กับวิชาอ่ืนๆ 
12   ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีทําใหนักเรียน        3.91       .63     3.95      .64    -.335    .971 
       เรียนไดสนุกสนาน 
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ตาราง 10 (ตอ)  เปรียบเทียบพฤติกรรมการสอนของครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
                          (ภาษาอังกฤษ) ชวงช้ันท่ี 1-2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2  
                          ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรู 
                          ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชวงช้ันท่ี 1-2  จําแนกตามตําแหนง   
                          ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 
ขอท่ี                   พฤติกรรมการสอนของครูฯ            ผูบริหาร               ครู                         
                   ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน               N = 57             N = 79                
                                                                                        µ         σ          µ        σ           t          p            
 
13   ครูใหคําชมเชยเปนภาษาอังกฤษ                                3.91      .83       4.04     .78     -.906     .398 
  
                      รวมเฉล่ีย                                                     3.58      .53       3.64     .58     -.556     .575 
                 
 
                จากตาราง 10 พบวา พฤติกรรมการสอนของครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ชวงช้ันท่ี 1-2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ตามความคิดเห็น
ของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)      
ชวงช้ันท่ี 1-2 จําแนกตามตําแหนง ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยรวมและรายขอ 
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
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ตาราง 11  เปรียบเทียบพฤติกรรมการสอนของครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
                  (ภาษาอังกฤษ) ชวงช้ันท่ี 1-2  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  
                  ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรู 
                  ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชวงช้ันท่ี 1-2  จําแนกตามตําแหนง  
                  ดานการใชวัสดุอุปกรณและส่ือการสอน              
 
ขอท่ี                   พฤติกรรมการสอนของครูฯ            ผูบริหาร               ครู                         
                 ดานการใชวัสดุอุปกรณและส่ือการสอน              N = 57             N = 79                
                                                                                        µ         σ          µ        σ           t          p            
                                
1     ครูใชส่ือของจริงในการจัดกิจกรรม                           3.65      .77      3.61    .63       .346     .095 
       การเรียนการสอน 

2     ครูใชส่ือท่ีเปนของจําลองและรูปภาพในการจดั        3.68      .71      3.87     .63    -1.640   .035* 
       กิจกรรมการเรียนการสอน 
3     ครูใชบัตรคําและแถบประโยค ในการจดักิจกรรม     3.63      .67     3.61     .85     .176      .107 
       การเรียนการสอน 

4      ครูใชแบบฝกหัดในการจัดกิจกรรมการเรียน            4.14      .72      4.28     .58    -1.243   .774 
        การสอน 
5      ครูใชนิทานในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน      3.39      .62      3.25     .69    1.157    .717 
6     ครูใชส่ือวีดีทัศน เคร่ืองเลนเทป ในการจัดกิจกรรม   3.46      .83      3.35     .93     .657     .310 
       การเรียนการสอน 
7      ครูใชบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน(CAI)               3.18      .85      2.84     .99     2.093    .186 
       ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

8     ครูใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเนต ในการจัด           3.07      .92      2.63     .99     2.615    .083 
       กิจกรรมการเรียนการสอน 
9     ครูใชหองปฏิบัติการทางภาษา ในการจดักิจกรรม     3.12     1.09     2.68   1.34    2.042    .013* 
       การเรียนการสอน 
10     ครูใชแหลงเรียนรูในโรงเรยีน ในการจัดกิจกรรม    3.53       .78     3.52     .93     .048     .284 
       การเรียนการสอน 
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ตาราง 11 (ตอ)  เปรียบเทียบพฤติกรรมการสอนของครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
                           (ภาษาอังกฤษ) ชวงช้ันท่ี 1-2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  
                           ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรู 
                           ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชวงช้ันท่ี 1-2  จําแนกตามตําแหนง   
                           ดานการใชวัสดุอุปกรณและส่ือการสอน 
 
ขอท่ี                   พฤติกรรมการสอนของครูฯ            ผูบริหาร               ครู                         
                  ดานการใชวัสดุอุปกรณและส่ือการสอน             N = 57             N = 79                
                                                                                        µ         σ          µ        σ           t          p            
 
11   ครูใชแหลงเรียนรูในชุมชน หรือสถานท่ีตางๆ           3.12       .73     3.01     .82     .805     .858 
       ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
12   ครูใหนักเรียนมีสวนรวมในการผลิตส่ือการเรียนรู    3.28     .84       3.39     .88      -.743     .422 
13   ครูและนักเรียนรวมกันใชส่ือการเรียนการสอน        3.28      .86       3.44    .93     -1.036    .347 
       ท่ีผลิตข้ึนเอง 
  
                      รวมเฉล่ีย                                                     3.43      .50      3.35     .54       .871     .369 
 
 
                จากตาราง 11 พบวา พฤติกรรมการสอนของครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ชวงช้ันท่ี 1-2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ตามความคิดเห็น
ของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)      
ชวงช้ันท่ี 1-2 จําแนกตามตําแหนง ดานการจัดใชส่ือการเรียนการสอน โดยรวม แตกตางกันอยาง 
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ครูใชส่ือ  
ท่ีเปนของจําลองและรูปภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และครูใชหองปฏิบัติการทาง

ภาษาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ตาราง 12  เปรียบเทียบพฤติกรรมการสอนของครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
                  (ภาษาอังกฤษ) ชวงช้ันท่ี 1-2  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  
                   ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรู 
                  ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชวงช้ันท่ี 1-2  จําแนกตามตําแหนง  
                  ดานการวัดผลและประเมินผล              
 
ขอท่ี                   พฤติกรรมการสอนของครูฯ            ผูบริหาร               ครู                         
                         ดานการวัดผลและประเมินผล                     N = 57             N = 79                
                                                                                        µ         σ          µ        σ           t          p            
                                
1     ครูใชแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน                3.28     1.00      3.46    1.11     -.948    .384 
       ในการประเมินความกาวหนาของผูเรียน 

2     ครูวัดผลและประเมินผลนักเรียนรายบุคคล               3.77       .73       3.92     .75    -1.181   .987 
       ตามสภาพจริง 
3     ครูใชแบบสังเกตพฤติกรรมในการวดัผล                   3.72       .70       3.78     .76     -.511    .627 
       และประเมินผล 

4      ครูใชแบบทดสอบในการวัดผลและประเมินผล        3.96       .57       4.11     .58    -1.498   .095 
5      ครูใหนักเรียนไดประเมินผลงานของตนเอง             3.74       .61       3.78     .73     -.404    .318 
6     ครูวัดผลและประเมินผลโดยประเมินจากโครงงาน   3.14      .83        3.05     .89      .596    .924 
7      ครูวัดผลและประเมินผลโดยประเมิน                       3.40      .86        3.42     .86     -.095    .802 
       จากแฟมผลงาน      
8      ครูวัดผลและประเมินผลครบท้ัง 4 ทักษะ                 3.89      .65        4.00     .66     -.926    .906 
       คือ ฟง พูด อานและเขียน 
9     ครูวัดผลและประเมินผลไดตรงตามมาตรฐาน           3.79      .62        3.94     .67   -1.309    .927 
       การเรียนรู 
10    ครูแจงผลการวัดผลและประเมินผลใหนักเรียน        4.05      .61        4.11     .60     -.584    .719 
       ทราบทุกคร้ัง 
11    ครูแจงผลการวัดผลและประเมินผลใหผูปกครอง     3.58      .78        3.53     .84      .333    .293 
       ทราบทุกคร้ัง 
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ตาราง 12 (ตอ) เปรียบเทียบพฤติกรรมการสอนของครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
                          (ภาษาอังกฤษ) ชวงช้ันท่ี 1-2  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  
                           ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรู 
                          ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชวงช้ันท่ี 1-2  จําแนกตามตําแหนง  
                          ดานการวัดผลและประเมินผล              
 
ขอท่ี                   พฤติกรรมการสอนของครูฯ            ผูบริหาร               ครู                         
                         ดานการวัดผลและประเมินผล                     N = 57             N = 79                
                                                                                        µ         σ          µ        σ           t          p            
                                
12   ครูนําผลการวัดผลและประเมินผลมาใชปรับปรุง      3.86      .58        4.03     .57   -1.648   .738 
       พัฒนานักเรียนอยางสมํ่าเสมอ 
13   ครูทําวิจัยในช้ันเรียน                                                  3.05     .99       3.27    1.09    -1.166   .352 
  

                      รวมเฉล่ีย                                                     3.63     .51       3.72     .51     -1.003    .911 
 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
                จากตาราง 12 พบวา พฤติกรรมการสอนของครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ชวงช้ันท่ี 1-2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ตามความคิดเห็น
ของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)      
ชวงช้ันท่ี 1-2  จําแนกตามตําแหนง ดานการวัดผลและประเมินผล โดยรวมและรายขอ แตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
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บทท่ี  5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
 

                 การวิจัยคร้ังนี้   เปนการศึกษาพฤติกรรมการสอนของครูกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชวงช้ันท่ี 1-2  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 
2 ใน 4 ดาน คือ การจัดทําหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การใชวัสดุอุปกรณและส่ือ
การสอน และการวัดผลและประเมินผล  ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา
และครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชวงช้ันท่ี 1-2 ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี 
สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ  
                 การวิจัยคร้ังนี้  มีวัตถุประสงค ดังนี้ 
                1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสอน ของครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ชวงช้ันท่ี 1-2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 รวม 4 ดาน คือ  
การจัดทําหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใชวัสดุอุปกรณและส่ือการสอน และ   
การวัดผลและประเมินผล ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนกลุมสาระ      
การเรียนรูภาษาตางประเทศ ชวงช้ันท่ี 1-2   
                 2. เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการสอน ของครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ชวงช้ันท่ี 1-2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ตามความคิดเห็น 
ของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)      
ชวงช้ันท่ี 1-2 จําแนกตามตําแหนง 
                 วิธีดําเนินการวิจัย 
                 ประชากรที่ใชศึกษา เปน ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชวงช้ันท่ี 1-2 ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จาํนวน 
57 โรงเรียน จําแนกเปน ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 57 คน และครูผูสอน จํานวน 79 คน รวม
ประชากรท่ีศึกษาท้ังหมด จํานวน 136 คน 
                 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามความคิดเห็นตอ
พฤติกรรมการสอนของครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชวงช้ันท่ี 1-2 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ใน 4 ดาน คือ การจัดทําหลักสูตร การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน การใชวัสดุอุปกรณและส่ือการสอน และการวัดผลและประเมินผล  
แบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 
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                ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  ลักษณะเปนแบบ   
สอบถามแบบเลือกตอบ (Check list) 
                ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามพฤติกรรมการสอน ของครูกลุมสาระการเรียนรูภาษา 
ตางประเทศ  ชวงช้ันท่ี 1-2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาตางประเทศ จํานวน 4 ดาน คือ การ
จัดทําหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใชวัสดุอุปกรณและส่ือการสอน และ   การ
วัดผลและประเมินผล ลักษณะเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ 
                การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 
                1)  ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ถึงผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลจากประชากรท่ีกําหนดไว 
                2)  ผูวิจัยสงแบบสอบถามใหแกสถานศึกษาที่กําหนดและเก็บแบบสอบถามคืนดวย
ตนเอง นําแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมาท้ังหมด ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามแตละ
ฉบับ 
                3)  ผลการรวบรวมแบบสอบถามจากกลุมประชากรที่ใชในการวิจัย จํานวน 136 คน 
ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาจํานวน 136 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนแบบสอบถาม
ท้ังหมด 
                การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปจากเคร่ือง
คอมพิวเตอร หาคารอยละ คาเฉล่ีย คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคา t-test                 
 

5.1  สรุปผลการวิจัย 
 
                ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 
                5.1.1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
                          ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 136 คน เปนผูบริหาร รอยละ 41.91 เปนครู รอยละ 
58.09  
                5.1.2 พฤติกรรมการสอนของครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
ชวงช้ันท่ี 1-2  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบริหาร
สถานศึกษาและครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ในภาพรวม อยูใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาสวนใหญอยูในระดับมาก  ดานท่ีมีคาสูงสุดเรียงตามลําดบั
คะแนนเฉล่ีย ดังนี้ ดานการจัดทําหลักสูตร ดานการวัดผลและประเมินผล ดานการจัดกิจกรรม    
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การเรียนการสอน และดานการใชวัสดุอุปกรณและส่ือการสอน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน มี
รายละเอียดดังนี้ 
                         1) ดานการจัดทําหลักสูตร พบวา โดยรวมมีพฤติกรรมการปฏิบัติอยูในระดับมาก 
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา สวนใหญอยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ ครูจัดทําแผน   
การเรียนรูไดสอดคลองกับหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังและสาระการเรียนรู รายป    
รายภาค รองลงมาคือ ครูจัดทําคําอธิบายรายวิชา ไดสอดคลองกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง และขอท่ี
มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดคือ ครูใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา          
                         2)  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบวา โดยรวมมีพฤติกรรมการปฏิบัติอยู
ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา สวนใหญอยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ ครู

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยบูรณาการท้ังทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียน 
รองลงมาคือ ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชเกมและเพลง และขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดคือ 
ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักเรียนคิดวิเคราะห สังเคราะห 
                         3) ดานการใชวัสดุอุปกรณและส่ือการสอน พบวา โดยรวมมีพฤติกรรมการปฏิบัติ
อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา สวนใหญอยูในระดับปานกลาง ขอท่ีมีคาเฉล่ีย
สูงสุดคือ ครูใชนิทานในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รองลงมาคือ ครูใชบัตรคําและแถบ

ประโยคในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดคือ ครูใชหองปฏิบัติการ
ทางภาษาในการจัดกิจรรมการเรียนการสอน 
                         4)  ดานการวัดผลและประเมินผล พบวา โดยรวมมีพฤติกรรมการปฏิบัติอยูในระดับ
มาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา สวนใหญอยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ครูแจงผล 
การวัดผลและประเมินผลใหผูปกครองทราบทุกคร้ัง รองลงมาคือ ครูใหนักเรียนไดประเมินผลงาน
ของตนเอง และขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดคือ ครูวัดผลและประเมินผลโดยประเมินจากแฟมผลงาน      
                5.1.3 เปรียบเทียบพฤติกรรมการสอนของครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ชวงช้ันท่ี 1-2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ตามความคิดเห็น
ของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ) จําแนก
ตามตําแหนง โดยรวมและรายดาน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงไมสอดคลองกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว เม่ือพิจารณารายขอ ดานการใชวัสดุอุปกรณและส่ือการสอน พบวา ครูใชส่ือท่ี
เปนของจําลองและรูปภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และครูใชหองปฏิบัติการทางภาษา 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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5.2  อภิปรายผล 
 
                ผูวิจัยขอกลาวถึงประเด็นสําคัญท่ีคนพบจากการศึกษา ดังนี้   
                5.2.1 พฤติกรรมการสอนของครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
ชวงช้ันท่ี 1-2  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบริหาร
สถานศึกษาและครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ในภาพรวม มี
พฤติกรรมการปฏิบัติอยูในระดับมาก สอดคลองกับ อารีวรรณ  เอ่ียมสะอาด (2545, หนา 71) ศึกษา
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ตามมาตรฐาน
การศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย พบวา การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา กรณีศึกษา โรงเรียนกรุงเทพ 
คริสเตียนวิทยาลัย จะมีความสําเร็จได ผูบริหารตองเปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกลในการติดตามขาว
ความเคล่ือนไหว รับรูถึงการเปล่ียนแปลงในการจัดการศึกษา พรอมท่ีจะนําพาความคิดไปยังคณะ
ผูบริหารทานอ่ืนๆ ไดแก อาจารยใหญ ผูชวยอาจารยใหญฝายวิชาการ หัวหนาฝายวิชาการ หัวหนา
หมวดภาษาอังกฤษ ใหมีสวนรวม มีความรู ความเขาใจในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีการ
นิเทศการสอน ติดตามผลงานพรอมท้ังรายงานผลเปนระยะ และอํานวยความสะดวกใหแกครูผูสอน 
                          เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาสวนใหญอยูในระดับมาก ดานท่ีมีคาสูงสุดเรียง
ตามลําดับคะแนนเฉล่ีย ดังนี้ ดานการจัดทําหลักสูตร ดานการวัดผลและประเมินผล ดานการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน และดานการใชวัสดุอุปกรณและส่ือการสอน ท้ังนี้อาจเปนเพราะ       
การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเปนหัวใจของกิจกรรมการเรียนการสอน ถาจัดทําหลักสูตรได
เหมาะสม สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง ความตองการของผูเรียน ชุมชนและทองถ่ินแลว ก็จะ
ทําใหเกิดผลตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ วิจิตรา การกลาง 
(2546, หนา 41) ทําการวิจัยการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มุงเนนทักษะ     
การส่ือสารตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานบริบทท่ีนักเรียนจะ
ดําเนินกิจกรรมตางๆใหสําเร็จไดคือ ระดับโรงเรียนตองมีวิสัยทัศน นโยบายท่ีสงเสริมการเรียน  
การสอนภาษาอังกฤษท่ีชัดเจน และมีทัศนคติท่ีดีตอวิชาภาษาอังกฤษ รองลงมาคือ มีสภาพแวดลอม
ท่ีเอ้ือตอการเรียนการสอน และมีหลักสูตร แหลงเรียนรูภาษาอังกฤษของสถานศึกษาท่ีตอเนื่องและ
สอดคลองกันทุกชวงช้ัน 
                          1) ดานการจัดทําหลักสูตร โดยรวม พฤติกรรมการปฏิบัติอยูในระดับมาก 
สอดคลองกับ จรีธร  แหวนทอง (2544, หนา 67) ศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ของครูผูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนครูผูสอนดีเดน ระหวางป

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์



 71 

การศึกษา 2532-2541 ของสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ พบวา ครูผูสอน
ภาษาอังกฤษดีเดนรอยละ 93.75 เปนเพศหญิงมีอายุเฉล่ีย 32-45 ป จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี-
สูงกวา มีประสบการณสอนภาษาอังกฤษ 5 ปข้ึนไป พบประเด็นท่ีทําใหครูผูสอนกลุมนี้ประสบ
ผลสําเร็จในการสอนคือ 1) ดานการเตรียมการสอน ครูสวนใหญจะกําหนดจุดประสงคของการสอน 
แลวบูรณาการเนื้อหากับการสอนกลุมประสบการณอ่ืนแลวจึงออกแบบกิจกรรม เลือกใชเทคนิค
การจัดกิจกรรม ส่ือ และเคร่ืองมือวัดผลประเมินผลท่ีสอดคลองกับจุดประสงคและเนื้อหา 2) ดาน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูสวนใหญจะไมยึดเนื้อหาเปนหลัก แตจะนําเนื้อหาใกลตัว
ผูเรียนมาบูรณาการ และจะยึดการสอนเพื่อการส่ือสาร โดยผานทักษะการฟง การพูด การอาน และ
การเขียน โดยไมแยกทักษะการสอนแตจะจัดกิจกรรมแบบทักษะสัมพันธ โดยใชกิจกรรม
สนับสนุนเพื่อใหบทเรียนนาสนใจและเรียนรูอยางมีความสุข 
                              เม่ือพิจารณารายขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ครูจัดทําแผนการเรียนรูได

สอดคลองกับหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังและสาระการเรียนรู รายป รายภาค รองลงมา
คือ ครูจัดทําคําอธิบายรายวิชา ไดสอดคลองกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง และขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด
คือ ครูใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ท้ังนี้อาจเปนเพราะ หลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กําหนดใหสถานศึกษาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาโดย
การศึกษาวิเคราะหหลักสูตรแกนกลาง จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับความตองการ
ของผูเรียน ชุมชนและทองถ่ิน ครูผูสอนจึงตองดําเนินการวิเคราะหหลักสูตร สาระการเรียนรูรายป 
รายภาค ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง จัดทําหนวยการเรียนรูและแผนการสอน เพื่อใชในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
                          2) ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยรวมพฤติกรรมการปฏิบัติอยูในระดับ
มาก สอดคลองกับ ชูชาติ  หงษขาว  (2542, หนา 131-132) ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
วิชาภาษาอังกฤษของครูผูสอนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา

จังหวัดหนองบัวลําภู ผลการศึกษาพบวา โดยรวมครูมีการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนอยูใน
ระดับมาก รายดานพบวา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดานการเตรียมนักเรียนและการสราง
บรรยากาศในการเรียน มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง อีก 3 ดาน มีการปฏิบัติอยูในระดับ
มาก เรียงตามลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอยดังนี้ ดานการวัดผลและประเมินผล ดานการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ดานการเตรียมตัวครูและการใชส่ือการสอน เม่ือจําแนกตามวิชาเอกที่
สําเร็จการศึกษา พบวา ครูท่ีสําเร็จการศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยรวมอยูในระดับมาก รายดานพบวา ดานการเตรียมนักเรียนและการสรางบรรยากาศในการเรียน 
มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง นอกนั้นมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ
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คาเฉล่ียจากมากไปหานอยดังนี้ ดานการวัดผลและประเมินผล ดานการจัดกิจกรรมการเรียน        
การสอน ดานการเตรียมตัวครูและการใชส่ือการสอน สอดคลองกับ วิสสุตา เวชชาชีวะ (2543, 
บทคัดยอ) ศึกษาการสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการระดับประถมศึกษา พบวา ในการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการ พบวา ทําใหผูเรียนเรียนรูอยางมีความหมายสอดคลองกับชีวิตจริง ชวยลด        

ความซ้ําซอนของเนื้อหาวิชา ลดเวลาการเรียนรูของผูเรียน ทําใหผูเรียนมีโอกาสไดใชความคิด 
ประสบการณ ความสามารถ และทักษะตางๆอยางหลากหลาย เปนการผสมผสานความรูและ  

ความเปนธรรมชาติเขาดวยกัน สามารถฟง พูด อาน เขียน ไดดีและถูกตองท่ีสุด เปนข้ันตอนไปสู
พฤติกรรมการรับรู (Receptive Behavior) และพฤติกรรมดานแสดงออก (Productive Behavior)  
และสอดคลองกับ ศิริรัตน  วรรณประเวศน (2542, บทคัดยอ) ทําการวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 
ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือเรียงตามลําดับคะแนนเฉล่ีย ไดแก 
พฤติกรรมการฟง การเขียน การพูด และการอาน และเม่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 
จําแนกตามวิชาเอกท่ีสําเร็จการศึกษา พบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   
                              เม่ือพิจารณารายขอ ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย

บูรณาการทั้งทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียน รองลงมาคือ ครูจัดกิจกรรมการเรียน   

การสอน โดยใชเกมและเพลง สอดคลองกับ ทรงสิทธ์ิ  ทองจรัส (2544, บทคัดยอ) ศึกษาการพัฒนา
รูปแบบการสอนโดยใชเกมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนบานนาเลา จังหวัดรอยเอ็ด ผลการศึกษาพบวานักเรียนท่ี
ได รับการสอนตามรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารโดยใชเกมที่พัฒนาโดย

กระบวนการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร
สูงกวาเกณฑความรอบรูท่ีกําหนดไวเปนรอยละ 83.10 และสอดคลองกับ รัซเซล ฮาโรล บิชอป 
(Russell Harold Bishop, 1967, อางถึงในบัญชา อ๋ึงสกุล, 2545, หนา 62) ศึกษาการใชวิธีสอน
ภาษาตางประเทศท่ีใชในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐออเรกอน ตามโครงการ FLES (Foreign 
Language Elementary School) พบวา  วิธีสอนท่ีครูใชไดผลดี เชน การใชดนตรี การใชเพลง         
การแสดงเร่ืองตลกส้ันๆ และการแสดงเลียนแบบละคร รวมไปถึงการฝกฝน (Drills) การแสดง

บทบาทสมมุติ (Role Playing) และการฝกฟง ฝกพูด อยางไรก็ดีจากการวิจัยคร้ังนี้พบวา ครูไดใชวิธี
สอนหลายๆวิธีตางๆกัน การสอนท่ีดียอมจะใชวิธีสอน  หลายอยางและใชอุปกรณมากข้ึน และขอท่ี
มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดคือ ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักเรียนคิดวิเคราะห สังเคราะห ท้ังนี้อาจ
เปนเพราะ การปฏิรูปการศึกษาที่เนนการสอนแบบบูรณาการในทุกระดับ และกลุมสาระการเรียนรู

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์



 73 

ภาษาอังกฤษเปนทักษะท่ีนักเรียนควรไดรับการฝกท้ังการฟง การพูด การอาน และการเขียน ครูจึง
นิยมนําเทคนิควิธีการสอนแบบบูรณาการท้ัง 4 ทักษะเขาดวยกัน ซ่ึงจะสงผลใหการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สอดคลองกับ รัตนา  ทองคําพันธุ (2548, บทคัดยอ) ศึกษาการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ของ

โรงเรียนเซนตหลุยสท่ีไดรับการสอนแบบบูรณาการ ผลการศึกษาพบวา คะแนนผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของนักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบบูรณาการ สูงขึ้นกวา
กอนไดรับการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
                          3) ดานการใชวัสดุอุปกรณและส่ือการสอน โดยรวมมีพฤติกรรมการปฏิบัติอยูใน
ระดับปานกลาง สอดคลองกับ พรทิพย คํากายปรง (2548, บทคัดยอ) ทําการวิจัยเร่ือง การศึกษา  
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระยอง เขต 1 
พบวา การศึกษาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวม ครูมีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนอยูในระดับ
ปานกลาง 4 ดาน คือ ดานการเตรียมการสอน ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดานการใชส่ือ
การเรียนการสอน และดานการวัดผลและประเมินผล  
                              เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา สวนใหญอยูในระดับปานกลาง ขอท่ีมีคาเฉล่ีย
สูงสุดคือ ครูใชนิทานในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รองลงมาคือ ครูใชบัตรคําและแถบ

ประโยคในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดคือ ครูใชหองปฏิบัติการ
ทางภาษาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ท้ังนี้อาจเปนเพราะ โรงเรียนมีความพรอมในดาน 
การจัดหาหนังสือนิทานสองภาษามากข้ึน อีกท้ังการใชนิทานในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
เปนการกระตุนเด็กใหเกิดแรงจูงใจ สนใจและกระตือรือรนในการเรียนมากข้ึน นักเรียนจึงเรียนดวย
ความสนุกสนาน ทําใหกิจกรรมการเรียนการสอนประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย เนื่องจากนิทาน
เหมาะกับชวงอายุของนักเรียนในวัยนี้เปนอยางมาก สอดคลองกับ จิรภรณ  เดชเจริญ (2549, 
บทคัดยอ) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 
ท่ีเรียนภาษาอังกฤษโดยใชนิทาน ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษหลังเรียน
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ท่ีเรียนภาษาอังกฤษโดยใชนิทานสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และทักษะภาษาอังกฤษหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 
ท่ีเรียนภาษาอังกฤษโดยใชนิทานสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
                          4) ดานการวัดผลและประเมินผล โดยรวมมีพฤติกรรมการปฏิบัติอยูในระดับมาก 
สอดคลองกับ วลี  หันสมร (2546, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย เร่ือง การศึกษาพฤติกรรมการสอนของ
ครูผูสอนภาษาอังกฤษช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ 
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ตาพระยา จังหวัดสระแกว พบวา พฤติกรรมการสอนของครูผูสอนภาษาอังกฤษ โดยรวมอยูใน
ระดับมาก  
                              เม่ือพิจารณาเปนรายขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ครูแจงผลการวัดผลและ

ประเมินผลใหผูปกครองทราบทุกคร้ัง รองลงมาคือ ครูใหนักเรียนไดประเมินผลงานของตนเอง ขอ
ท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดคือ ครูวัดผลและประเมินผลโดยประเมินจากแฟมผลงาน ท้ังนี้อาจเปนเพราะ
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ใหผูปกครองมีสวนรวมในการวัดผลและ
ประเมินผล อีกท้ังการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) 
กําหนดใหผูปกครองมีสวนรวมรับรูผลการเรียนของนักเรียน ครูจึงเห็นความสําคัญในการให
ผูปกครองมีสวนรวมในการวัดผลและประเมินผล ผูปกครองมีสวนท่ีจะใหคําแนะนํา ปรับปรุง
พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนใหดียิ่งข้ึน ครูจึงแจงผลการประเมินใหผูปกครองทราบทุกคร้ัง เพื่อ
เปาหมายของการพัฒนานักเรียนรวมกัน  
                5.2.2 เปรียบเทียบพฤติกรรมการสอนของครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ชวงช้ันท่ี 1-2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ตามความคิดเห็น
ของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนกลุมสาระภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ) จําแนกตาม
ตําแหนง โดยรวม แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว  
                          ท้ังนี้อาจเปนเพราะ ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนตางเห็นความสําคัญของ  
การจัดทําหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใชวัสดุอุปกรณและส่ือการสอน และ   
การวัดผลและประเมินผล ของกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษวาตองดําเนินการท้ัง 4 ดานให

ตอเนื่อง สอดคลองและมีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหไดตามวัตถุประสงค 
เปาหมายของการพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ดังนั้น ท้ัง
ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนจึงมีความเขาใจตรงกันและรวมมือกันในการท่ีจะพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียนใหไดตามเปาหมาย จึงดําเนินการ ท้ัง 4 ดาน ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน และมีความคิดเห็น
ในทุกดานไมแตกตางกัน สอดคลองกับ วัฒนาพร  ระงับทุกข (2550, หนา 9-10) กลาวถึง แผน
ยุทธศาสตรปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ป 2550 กําหนดกลยุทธการดําเนินงาน 4 กลยุทธ 
คือ กลยุทธท่ี 1 ปรับกระบวนทัศนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร กลยุทธท่ี 2 
สรางความเสมอภาคในโอกาสการเรียนรูภาษาอังกฤษอยางมีคุณภาพ กลยุทธท่ี 3 พัฒนาการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษแบบส่ือสาร กลยุทธท่ี 4 สรางบรรยากาศการเรียนรูและเพิ่มโอกาสในการใช
ภาษาอังกฤษนอกหองเรียน ซ่ึงกลยุทธในการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนั้น ผูบริหารและ
ครูผูสอนไดรับความรูและไดรับการอบรม พัฒนาใหสามารถนํากลยุทธไปปฏิบัติในสถานศึกษา
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ของตน  ดังนั้นท้ังผูบริหารและครูจึงมีความเห็นตอพฤติกรรมการสอนของครูกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ท้ัง 4 ดานไมแตกตางกัน 
                          1) ดานการจัดทําหลักสูตร โดยรวม แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงไม
สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว สอดคลองกับ พันธณีย  วิหคโต (2546, หนา 25) ทําการสังเคราะห
งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ผลการสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ พบวา สภาพกับจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ คือ ผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอน 
และผูปกครองตางเห็นดวยกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ พอใจใหนักเรียน
เรียนภาษาอังกฤษตั้งแตช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 โดยใหเหตุผลวาเพื่อฝกใหเด็กคุนเคยกับภาษาและใช
ภาษาอังกฤษในการศึกษาตอ และผูบริหารโรงเรียนก็ใหความสําคัญในการจัดครูเขาสอน

ภาษาอังกฤษเปนอยางมาก ครูผูสอนสวนใหญเต็มใจสอน สนใจศึกษาหลักสูตร เตรียมการสอนและ
ทําแผนการสอนลวงหนา โดยการศึกษาจากกําหนดการสอน คูมือการจัดกิจกรรมการเตรียม     
ความพรอมภาษาอังกฤษ 

                              ท้ังนี้อาจเปนเพราะ หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กําหนดให
สถานศึกษาดําเนินการวิเคราะหหลักสูตรแกนกลาง และจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหเหมาะสมกับ
บริบทของสถานศึกษาและตรงความตองการของผูเรียน ชุมชน และทองถ่ิน ดังนั้น ผูบริหาร
สถานศึกษาและครูผูสอนจึงตองดําเนินการจัดทําหลักสูตรภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ตาม
แนวทางการจัดทําหลักสูตร และตรงตามหลักการจัดทําหลักสูตรดังกลาว ผูบริหารและครูผูสอนจึง
มีความรู ความเขาใจและดําเนินการจัดทําหลักสูตรภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไดไมแตกตาง
กัน  
                          2) ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยรวม แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว สอดคลองกับ ธูปทอง กวางสวาสดิ์ (2549, หนา 25) 
กลาววา ผูบริหารเปนผูกํากับ ติดตาม และนิเทศการเรียนการสอน วิธีการพัฒนาการสอนท่ีนิยมใช
คือ การสังเกตเพื่อพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนของครู เรียกวา การสังเกตช้ันเรียน เปน        
การสังเกตเพื่อใหคําแนะนํา นําผลการสังเกตมาอภิปรายเพ่ือหาขอแกไขปญหาการเรียนการสอน
รวมกัน ผูบริหารและครูผูสอนจึงตองมีแนวทางการพัฒนาระบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
รวมกั และสอดคลองกับ วิคเก (Wicke, 1992, p. 51) ไดทําการศึกษาการใชนิทานในการสอนภาษา 
เยอรมันในประเทศแคนาดา พบวา นิทานเปนส่ือท่ีทําใหเกิดประสิทธิภาพทางการเรียนอยางยิ่ง 
กลาวคือ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญระหวางคะแนนการสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
นักเรียนใหการตอบสนองและรวมกิจกรรมทางภาษาจากการเลานิทาน  ผลคะแนนและ               
การประเมินผลทางดานพฤติกรรมการเรียนรูช้ีใหเห็นวา  นักเรียนช่ืนชมและเพลิดเพลินกับการเลา
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นิทาน การเรียนและการเขียนเร่ือง นอกจากน้ีนิทานยังเปนส่ือท่ีสงเสริมพัฒนาการทักษะการฟง 
การพูด การอาน และการเขียน อีกดวย 
                              ท้ังนี้อาจเปนเพราะ  ผูบริหารและครูผูสอนตางมีความรู  ความเขาใจ  ตอ
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ดวยเทคนิค วิธีการ  
การจัดกิจกรรมตางๆ ใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือท่ีจะพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 จึงมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 
                          3) ดานการใชวัสดุอุปกรณและส่ือการสอน โดยรวม แตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว สอดคลองกับ พันธณีย  วิหคโต (2546, 
หนา 25) กลาววา ผูบริหารควรใหการสนับสนุนดานแหลงเรียนรู วัสดุอุปกรณ งบประมาณตางๆท่ี
ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ผูบริหารและครูตองมีการวางแผนการสรรหา 
จัดใหมี ใช และประเมินผลการใชส่ือ แหลงเรียนรูภาษาอังกฤษรวมกัน เพราะสื่อและอุปกรณ     
การสอนมีสวนอยางมากในการฝกฝนทางภาษา ไมใชจะมีประโยชนเพียงเพื่อชวยกระตุนและจูงใจ
ใหผูเรียนเกิดความรูสึกอยากรูอยากเรียนเทานั้น แตยังสามารถชวยใหผูเรียนจดจําส่ิงท่ีเรียนได  
อยางดีอีกดวย และสอดคลองกับ ราไบ (Rabie, 1979, อางถึงใน วลี  หันสมร, 2546, หนา 34) ไดทํา
การวิจัยเร่ือง การปรับปรุงวิธีการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสองในโรงเรียนของประเทศอิหราน 
สรุปผลการวิจัยไดวา การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสองในโรงเรียนของประเทศ
อิหราน ไมไดผลเทาท่ีควร โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการพูด สาเหตุหนึ่งเนื่องมาจากการขาดส่ิง
อํานวยความสะดวกหลายๆอยาง เชน วัสดุอุปกรณการสอน หรือโสตทัศนูปกรณตางๆ ท่ีเปนเชนนี้
เพราะคาใชจายคอนขางสูงมากเกินกวาท่ีจะนํามาใชไดในแตละโรงเรียน ผูวิจัยเนนอุปกรณ        
การเรียนการสอนมากกวาจะเปนส่ิงท่ีชวยใหการเรียนการสอนภาษาไดผลดี แตท้ังนี้ยอมข้ึนอยูกับ
ผูใชดวยวาจะใชเปนหรือไม หรือใชไดเหมาะสมเพียงใด 
                              ท้ังนี้อาจเปนเพราะ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และ

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ใหความสําคัญตอการนําส่ือการเรียนรู แหลง   
การเรียนรูท่ีหลากหลาย มาใชในการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน ส่ือและแหลงเรียนรูเปน
เคร่ืองมือท่ีสําคัญยิ่งท่ีจะชวยสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางเต็มตามศักยภาพ ดังนั้น ท้ัง
ผูบริหารและครูผูสอนจึงจัดเตรียมและใชส่ือ แหลงเรียนรูตางๆ อยางเต็มท่ีในการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนเพื่อใหผูเรียนไดรับการพัฒนาทางการเรียนภาษาอังกฤษอยางเต็มท่ี จึงมีความคิดเห็นท่ีไม
แตกตางกัน 
                              เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ครูใชส่ือท่ีเปนของจําลองและรูปภาพในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน และครูใชหองปฏิบัติการทางภาษา ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์



 77 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคลองกับ กรมวิชาการ (2542, บทคัดยอ) ได
สังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ผลการวิจัย ขนาด
อิทธิพลของวิธีสอน สรุปไดวา วิธีการสอนแบบใชส่ือการเรียนการสอน แบบใชกิจกรรม และแบบ
ผสมคือใชส่ือรวมกับกิจกรรม มีอิทธิพลตอตัวแปรตามดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง โดยมี
คาเฉล่ียของขนาดอิทธิพล 1.07,1.39 และ 1.48  ตามลําดับ  เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมถึงอิทธิพลตอ
ทักษะดานตางๆแลว  พบวา  วิธีการสอนแบบใชกิจกรรมมีอิทธิพลตอตัวแปรตามดานตางๆสูงกวา
วิธีการสอนแบบอ่ืน ผลการสังเคราะหงานวิจัยท่ีเปรียบเทียบผลการสอนตอการเรียนรูทักษะตางๆ
รวมท้ังผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ โดยใชเทคนิควิธีการสอนตางๆตามแนวท่ีมีผูคิดคนไว
แลว สวนใหญสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวาผูเรียนท่ีเรียนโดยใชวิธีปกติ ผล           
การสังเคราะหงานวิจัยท่ีเปรียบเทียบผลการสอนตอการเรียนรูทักษะตางๆรวมท้ังผลสัมฤทธ์ิทาง      
การเรียนภาษาอังกฤษ โดยใชรูปแบบการสอนที่แตกตางกัน พบวา มีท้ังใหผลแตกตางและไม
แตกตางกัน 
                          4) ดานการวัดผลและประเมินผล พบวา โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมุติฐานท่ีตั้งไว สอดคลองกับ พรสวรรค  สีปอ (2550, หนา 247)  
กลาววา ผูบริหารและครูตองมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลตามสภาพที่แทจริง 
เพราะผูบริหารตองเปนผูนําทางวิชาการ สามารถใหคําแนะนําเร่ืองการที่จะวัดผลและประเมินผล
ทาง การศึกษาเพื่อใหไดผลของการจัดการศึกษาท่ีแทจริง 
 

5.3  ขอเสนอแนะ 
 
                5.3.1 ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 
                         1)  ดานการจัดทําหลักสูตร 
                               ผูบริหารตองจัดใหครูจัดทําแผนการเรียนรูใหสอดคลองกับหนวยการเรียนรู ผล
การเรียนรูท่ีคาดหวัง และสาระการเรียนรูรายป รายภาค จัดทําคําอธิบายรายวิชาใหสอดคลองกับผล
การเรียนรูท่ีคาดหวัง พรอมท้ังจัดทําหนวยการเรียนรูรายป รายภาค เพื่อสงเสริมใหการจัดทํา
หลักสูตรมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูบริหารควรสนับสนุน สงเสริมให
ผูปกครองนักเรียนมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา และครูควรสํารวจ วิเคราะหความ
ตองการดานภาษาอังกฤษของ ผูปกครอง ชุมชนและทองถ่ิน เพื่อใหตรงกับความตองการของผูเรียน
ท่ีแทจริง ผูเรียนจะมีความพึงพอใจและภาคภูมิใจในการเรียนรู อาจเปนผลใหการจัดการเรียน        
การสอนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ประสบผลสําเร็จ ผูเรียนมี
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ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน สามารถใชทักษะในการส่ือสารไดตามวัตถุประสงคและมีคุณภาพ
ตามหลักสูตร 
                         2)  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
                               ผูบริหารตองสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยบูรณาการท้ังทักษะ
การฟง การพูด การอานและการเขียน ดวยการใชเกมและเพลงเปนส่ือใหมากข้ึน เพื่อใหนักเรียนเกิด
ความสนุกสนานในการเรียนรู มีทัศนคติท่ีดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ พรอมท้ังฝกใหคําชมเชยและ 
สนทนาเปนภาษาอังกฤษงายๆ เพ่ือใหนักเรียนมีความคุนเคยกับการใชภาษาและฝกใหนักเรียนได
เรียนรูกับคําเหลานั้นตามสถานการณท่ีเหมาะสม นอกจากนั้นครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใหนักเรียนมีการคิดวิเคราะห สังเคราะห เพ่ือใหนักเรียนสามารถมองในภาพรวมหรือแยกแยะ
ส่ิงตางๆได สามารถขยายความรู ความคิด มีความเขาใจมากข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งครูควรจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยบูรณาการกับวิชาอ่ืนๆดวย 
                         3)  ดานการใชวัสดุอุปกรณและส่ือการสอน 
                               ผูบริหารตองสนับสนุนใหครูใชนิทานในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดย
จัดหาหนังสือนิทานไวในหองสมุดใหมีจํานวนเพียงพอ หลากหลายและเหมาะสมกับวัยของผูเรียน 
เพ่ือเปดโอกาสใหครูและนักเรียนไดศึกษาอยางกวางขวาง นอกจากนั้นผูบริหารตองสงเสริมใหครู
ใชบัตรคําและแถบประโยคในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือใหนักเรียนไดฝกทักษะครบทั้ง

การฟง การพูด การอานและการเขียน รวมท้ังใชส่ือท่ีเปนของจริงเพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูอยางเปน
รูปธรรม เปนการกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจในส่ือเหลานี้ และสามารถเรียนรูไดอยางรวดเร็ว
เปนการประหยัดเวลาในการอธิบายของครู สําหรับส่ิงท่ีผูบริหารควรจัดใหมีเปนอยางยิ่ง ไดแก 
หองปฏิบัติการทางภาษา การจัดแหลงเรียนรูในโรงเรียนและการใชส่ือจากคอมพิวเตอรและ        
อินเตอรเน็ต เพราะส่ือเหลานี้จะชวยใหนักเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริงของตนเอง ไดฟง
สําเนียงภาษาจากเจาของภาษา และสามารถขยายผลการเรียนรูของนักเรียนอยางไมมีขีดจํากัด โดย
นักเรียนสามารถคนหาความรูจากแหลงเรียนรูตางๆไดตามความชอบ ความสนใจ และเรียนรูไดเต็ม
ตามศักยภาพ 
                         4)  ดานการวัดผลและประเมินผล 
                               ผูบริหารตองสนับสนุนใหครูรายงานผลการวัดผลและประเมินผลใหผูปกครอง
ทราบทุกคร้ัง เพื่อใหผูปกครองมีสวนรวมรับทราบผลการเรียนของนักเรียน และรวมกันแกไขหรือ
สงเสริม สนับสนุนนักเรียนไดตามความเหมาะสม นอกจากนั้นครูควรใหนักเรียนไดประเมินผล
งานของตนเองเพ่ือนักเรียนจะไดทราบขอเดน ขอดอยของตนเอง และปรับปรุง พัฒนาตนเองได
อยางเหมาะสม ส่ิงสําคัญท่ีผูบริหารควรสงเสริมอีกประการหนึ่งคือ การสงเสริมใหครูทําวิจัยใน   
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ช้ันเรียน  เพราะจะทําใหครูมีขอมูลของนักเรียน  สามารถสงเสริมหรือแกปญหาการเรียน

ภาษาอังกฤษ ทําใหนักเรียนมีความสุขในการเรียนมากขึ้น สามารถปรับพื้นฐานในการเรียนรูใหอยู
ในระดับท่ีสูงข้ึน มีความภาคภูมิใจในตนเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งครูควรจัดใหนักเรียนไดทําแฟม
ผลงาน เพ่ือใหนักเรียนไดเก็บผลงานท่ีมีคุณภาพ สามารถนําไปใหผูปกครองรับทราบและรวมกัน
พัฒนาการเรียนรูของนักเรียนใหมีคุณภาพมากข้ึน โดยผลงานหรือช้ินงานของนักเรียนควรเปน   
การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง อาจใหเพื่อน ผูปกครอง ครู และตัวนักเรียนเองไดรวม
ประเมินผลดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งการวัดผลและประเมินผล ครูควรจัดใหประเมินไดครบท้ัง 4 
ทักษะ คือ การฟง การพูด การอานและการเขียน 
                5.3.2  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
                           1) ควรศึกษาสภาพความพรอมดานการจัดหาวัสดุอุปกรณและส่ือเทคโนโลยี 
จําแนกตามขนาดโรงเรียน 
                           2)  ควรศึกษาสภาพและความตองการในการพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครู 
ดานการใชวัสดุอุปกรณ ส่ือการสอนและเทคโนโลยี  
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คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ชวงชั้นท่ี 2 ปการศึกษา 2550 
เฉพาะโรงเรียนท่ีมีครูวุฒิปริญญาตรี วิชาเอกภาษาอังกฤษ ทําการสอน ชวงชั้นท่ี 1-2สํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

ท่ี โรงเรียน คะแนนรอยละ ระดับ 
1 วัดหัวไทร 58.37 พอใช 
2 วัดเสม็ดเหนือ 59.20 พอใช 
3 วัดสามแยก 55.89 พอใช 
4 วัดบางคา 61.77 ปานกลาง 
5 บานหินดาษ 54.87 พอใช 
6 ไพบูลยประชานุเคราะห 60.20 ปานกลาง 
7 บานนาเหลาบก 57.90 พอใช 
8 วัดธารพูด 62.54 ปานกลาง 
9 วัดตนตาล 59.90 พอใช 
10 วัดทาเกวียน 49.57 ปรับปรุง 
11 บานแหลมตะครอ 51.89 พอใช 
12 วัดชายเคืองวนาราม 62.56 ปานกลาง 
13 บานหวยพล ู 56.09 พอใช 
14 บานเขาหินซอน 61.98 ปานกลาง 
15 วัดดงยาง 57.76 พอใช 
16 บานหนองกลางดง 49.24 ปรับปรุง 
17 วัดสุวรรณคีร ี 58.47 พอใช 
18 วัดบึงกระจับ 59.35 พอใช 
19 วัดหนองบัว 55.17 พอใช 
20 วัดหนองแหน 57.08 พอใช 
21 วัดนานอย 60.25 ปานกลาง 
22 วัดดอนทานา 61.88 ปานกลาง 
23 บานยางแดง 51.77 พอใช 
24 บานหนองยาง 48.67 ปรับปรุง 
25 บานสระไมแดง 59.36 พอใช 
26 ไทยรัฐวิทยา 41 58.55 พอใช 
27 บานหวยหิน 47.90 ปรับปรุง 
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ที่ โรงเรียน คะแนนรอยละ ระดับ 
28 บานทาซุง 57.98 พอใช 
29 บาน กม.7 51.07 พอใช 
30 สวนปาอุปถมัภ 61.88 ปานกลาง 
31 บานชําปางาม 59.04 พอใช 
32 บานทุงสอหงษา 48.78 ปรับปรุง 
33 บานมาบนาด ี 55.64 พอใช 
34 บานทาเลียบ 52.78 พอใช 
35 บานนา 48.45 ปรับปรุง 
36 บานโคกตะเคียนงาม 56.54 พอใช 
37 บานโปงเจริญ 57.99 พอใช 
38 บานหินแร 58.08 พอใช 
39 บานวังคู 64.22 ปานกลาง 
40 บานอางตะแบก 47.65 ปรับปรุง 
41 บานทาทองดํา 60.01 ปานกลาง 
42 บานคลองอุดม 59.79 พอใช 
43 บานคลองยายสรอย 54.26 พอใช 
44 บานอางเสือดํา 47.82 ปรับปรุง 
45 หนองปรือกันยาง 54.66 พอใช 
46 บานหนองคอก 52.45 พอใช 
47 บานหวยตะปอก 59.06 พอใช 
48 บานเทพประทาน 56.23 พอใช 
49 บานวังหิน 60.26 ปานกลาง 
50 บานธรรมรัตนใน 50.11 พอใช 
51 บานรมโพธิ์ทอง 54.98 พอใช 
52 บานทุงยายชี 56.34 พอใช 
53 บานทากลอย 57.98 พอใช 
54 โกรกแกววงพระจันทร 54.76 พอใช 
55 บานหนองปลาไหล 53.12 พอใช 
56 วัดหัวสําโรง 58.05 พอใช 
57 วัดวังเย็น 57.61 พอใช 

รวมเฉล่ีย 57.23 พอใช 
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รายชื่อโรงเรียนท่ีมีครูวุฒิปริญญาตรี วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
ทําการสอนชวงชั้นท่ี 1 – 2 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

ท่ี โรงเรียน ผูบริหาร ครู รวม 
1 วัดหัวไทร 1 3 4 
2 วัดเสม็ดเหนือ 1 3 4 
3 วัดสามแยก 1 1 2 
4 วัดบางคา 1 1 2 
5 บานหินดาษ 1 1 2 
6 ไพบูลยประชานุเคราะห 1 1 2 
7 บานนาเหลาบก 1 1 2 
8 วัดธารพูด 1 1 2 
9 วัดตนตาล 1 1 2 
10 วัดทาเกวียน 1 3 4 
11 บานแหลมตะครอ 1 1 2 
12 วัดชายเคืองวนาราม 1 1 2 
13 บานหวยพล ู 1 1 2 
14 บานเขาหินซอน 1 2 3 
15 วัดดงยาง 1 1 2 
16 บานหนองกลางดง 1 1 2 
17 วัดสุวรรณคีร ี 1 1 2 
18 วัดบึงกระจับ 1 1 2 
19 วัดหนองบัว 1 1 2 
20 วัดหนองแหน 1 2 3 
21 วัดนานอย 1 1 2 
22 วัดดอนทานา 1 1 2 
23 บานยางแดง 1 1 2 
24 บานหนองยาง 1 2 3 
25 บานสระไมแดง 1 1 2 

26 ไทยรัฐวิทยา 41 1 1 2 
27 บานหวยหนิ 1 1 2 
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ที่ โรงเรียน ผูบริหาร ครู รวม 
28 บานทาซุง 1 1 2 
29 บาน กม.7 1 1 2 
30 สวนปาอุปถมัภ 1 3 4 
31 บานชําปางาม 1 2 3 
32 บานทุงสอหงษา 1 1 2 
33 บานมาบนาด ี 1 1 2 
34 บานทาเลียบ 1 1 2 
35 บานนา 1 1 2 
36 บานโคกตะเคียนงาม 1 1 2 
37 บานโปงเจริญ 1 1 2 
38 บานหินแร 1 2 3 
39 บานวังคู 1 1 2 
40 บานอางตะแบก 1 1 2 
41 บานทาทองดํา 1 1 2 
42 บานคลองอุดม 1 2 3 
43 บานคลองยายสรอย 1 1 2 
44 บานอางเสือดํา 1 1 2 
45 หนองปรือกันยาง 1 2 3 
46 บานหนองคอก 1 3 4 
47 บานหวยตะปอก 1 2 3 
48 บานเทพประทาน 1 1 2 
49 บานวังหิน 1 1 2 
50 บานธรรมรัตนใน 1 1 2 
51 บานรมโพธิ์ทอง 1 2 3 
52 บานทุงยายชี 1 1 2 
53 บานทากลอย 1 1 2 
54 โกรกแกววงพระจันทร 1 2 3 
55 บานหนองปลาไหล 1 1 2 
56 วัดหัวสําโรง 1 2 3 
57 วัดวังเย็น 1 2 3 

รวม 57 79 136 
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ภาคผนวก ค 
 

คาความสอดคลองระหวางเน้ือหากับจุดประสงค 
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หาคุณภาพของเคร่ืองมือในการวิจัย 
 
 หาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา โดยใหผูเชี่ยวชาญเปนคนพิจารณาขอสอบวาขอคําถามแตละ
ขอวัดไดตรงตามส่ิงท่ีตองการวัด เนื้อหา หรือวัตถุประสงค มากนอยเพียงใด โดยใชเกณฑ            
การประเมิน ดังนี้ 
 ใหคะแนน    1    หมายถึง    แนใจวาขอสอบวัดตรงจดุประสงค/เนื้อหานั้น 
 ใหคะแนน    0    หมายถึง    ไมแนใจวาขอสอบวัดตรงจดุประสงค/เนือ้หานั้น 
 ใหคะแนน   -1    หมายถึง    แนใจวาขอสอบวัดไมตรงจดุประสงค/เนือ้หานั้น 
 
 แลวนําขอมูลท่ีไดจากการพิจารณาของผูเช่ียวชาญ หาคาความสอดคลองระหวางขอ
คําถามแตละขอกับจุดประสงคหรือเน้ือหา  (หรือ IOC)  จากสูตร 
 
 
    IOC   =     ΣR 
                                                                          N 
  
 เม่ือ    ΣR    แทน    ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผูเช่ียวชาญ 
 เม่ือ       N     แทน    จํานวนผูเช่ียวชาญ 
 เกณฑการตัดสิน คา  IOC  ถามีคาต้ังแต  0.5  ข้ึนไป แสดงวา ขอคําถามนั้นวดัไดตรงตาม
จุดประสงคหรือตรงตามเน้ือหานั้น  แสดงวาขอคําถามนั้นใชได  
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การแปลผลคา  IOC  จากผูเชี่ยวชาญ  จํานวน  5  คน 
ในการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาของแบบสอบถาม  

เร่ือง การศึกษาพฤติกรรมการสอนของครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
ชวงชั้นท่ี 1-2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

คะแนนความเห็นผูเช่ียวชาญ 
ขอท่ี 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 
รวม คา IOC สรุปผล 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
3 +1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใชได 
4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
12 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
15 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
16 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
17 +1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใชได 
18 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
19 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
20 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
21 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
22 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
23 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
24 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
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คะแนนความเห็นผูเช่ียวชาญ 
ขอท่ี 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 
รวม คา IOC สรุปผล 

25 +1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใชได 
26 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
27 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
28 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
29 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
30 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
31 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
32 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
33 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
34 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
35 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
36 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
37 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
38 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
39 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
40 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
41 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
42 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
43 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
44 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
45 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
46 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
47 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
48 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
49 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
50 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
51 +1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใชได 
52 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
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ภาคผนวก ง 
 

หนังสือราชการ 
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- สําเนา - 
ท่ี ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๘๑              มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
                อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  ๒๔๐๐๐ 
 

      ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๑ 
 

เร่ือง  ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือเพ่ือการวิจยั 

เรียน   

ส่ิงท่ีสงมาดวย  เคาโครงยอวทิยานิพนธ และเคร่ืองมือเพ่ือการวิจยั    จํานวน  ๑  ชุด 
 

 ดวยนางสมาภรณ  ศิริปุณย  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ภาคพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  ไดรับอนุมัติใหทํา
วิทยานิพนธ เร่ือง “การศึกษาพฤติกรรมการสอนของครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ) ชวงช้ันท่ี ๑-๒ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาฉะเชิงเทรา เขต ๒” ซ่ึงขณะนี้อยูใน

ข้ันตอนการสรางเคร่ืองมือวิจัยเพ่ือการวิจยั 

 บัณฑิตวิทยาลัย  พิจารณาแลวเหน็วาทานเปนผูมีความรู ความสามารถ และประสบการณ
เปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทานในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือเพ่ือการวิจยั
ของนักศึกษาในคร้ังนี้ 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  บัณฑิตวิทยาลัย  หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห
จากทานและขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

      ขอแสดงความนับถือ           
 

             (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายฝน  เสกขุนทด) 
            คณบดบัีณฑิตวิทยาลัย   

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทร. ๐-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 

โทรสาร ๐-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์



 99 

- สําเนา - 
ท่ี ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ ๙๑              มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
                อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  ๒๔๐๐๐ 
 

      ๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๑ 

เร่ือง  ขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพื่อหาคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย 

เรียน  ผูอํานวยการ.............................................................   

ส่ิงท่ีสงมาดวย  แบบสอบถาม “การศึกษาพฤติกรรมการสอนของครูกลุมสาระการเรียนรู    
                        ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชวงช้ันที่ ๑-๒ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
                        ฉะเชิงเทรา เขต ๒”  

 ดวยนางสมาภรณ  ศิริปุณย  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ภาคพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  ไดรับอนุมัติใหทํา
วิทยานิพนธ เร่ือง “การศึกษาพฤติกรรมการสอนของครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ) ชวงช้ันท่ี ๑-๒ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาฉะเชิงเทรา เขต ๒” ซ่ึงขณะนี้อยูใน

ข้ันตอนการทดลองใชเคร่ืองมือเพ่ือเก็บขอมูลการวิจัย 

 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดพิจารณาแลวเห็นวาสถานศึกษาของ
ทานเปนหนวยงานท่ีควรศกึษา  จึงขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพือ่หาคุณภาพ
เคร่ืองมือวิจัยของนักศึกษาในคร้ังนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  บัณฑิตวิทยาลัย  หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห
จากทานและขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

      ขอแสดงความนับถือ           
 

             (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายฝน  เสกขุนทด) 
            คณบดบัีณฑิตวิทยาลัย   

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท/โทรสาร ๐-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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- สําเนา - 
ท่ี ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ ๙๔              มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
                อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  ๒๔๐๐๐ 
 

      ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๕๑ 
 

เร่ือง  ขออนุญาตเก็บขอมูลเพื่อการวิจยั 

เรียน  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒   
 

 ดวยนางสมาภรณ  ศิริปุณย  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ภาคพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  ไดรับอนุมัติใหทํา
วิทยานิพนธ เร่ือง “การศึกษาพฤติกรรมการสอนของครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ) ชวงช้ันท่ี ๑-๒ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาฉะเชิงเทรา เขต ๒” ซ่ึงขณะนี้อยูใน

ข้ันตอนการเกบ็ขอมูลเพื่อการวิจัย 

 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  จึงขอความอนุเคราะหทานในการสง
แบบสอบถามของ นางสมาภรณ  ศิริปุณย  ไปยังหนวยงานของทาน  เพื่อเก็บขอมูลการวิจยัของ
นักศึกษาในคร้ังนี้ดวย 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  และขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี ้
 

       

      ขอแสดงความนับถือ           
 

 

             (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายฝน  เสกขุนทด) 
            คณบดบัีณฑิตวิทยาลัย   

 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทร. ๐-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 

โทรสาร ๐-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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- สําเนา - 
ท่ี ศธ ๐๔๐๓๓/ ๗๔    สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ 
      เลขท่ี  ๒๐๙/๑ หมู ๓ ตําบลเกาะขนุน 

อําเภอพนมสารคาม  จ.ฉะเชิงเทรา  ๒๔๑๒๐ 
 

           ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๕๑ 
 

เร่ือง  ขออนุญาตเก็บขอมูลเพื่อการวิจยั 

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียน............................................. 
 

 ดวยนางสมาภรณ  ศิริปุณย  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ภาคพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  ไดรับอนุมัติใหทํา
วิทยานิพนธ เร่ือง “การศึกษาพฤติกรรมการสอนของครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ) ชวงช้ันท่ี ๑-๒ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาฉะเชิงเทรา เขต ๒” ซ่ึงขณะนี้อยูใน

ข้ันตอนการเกบ็ขอมูลเพื่อการวิจัย และขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลเพื่อการวิจัยในคร้ังนี ้
 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ จึงขอความรวมมือจากทานในการให    
ความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจยัในคร้ังนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาใหความอนุเคราะห 
       

  ขอแสดงความนับถือ           
 

 

                       (นายวีระ  สุเมธาพันธุ) 
   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒   

กลุมอํานวยการ 

กลุมงานประสานงาน 

โทร. ๐-๓๘๕๕-๑๔๕๖ 

โทรสาร ๐-๓๘๕๕-๑๔๕๖ 
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ภาคผนวก จ 
 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์



 103 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เร่ือง  การศึกษาพฤติกรรมการสอนของครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  

ชวงชั้นท่ี 1-2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
******************************************************************************************************** 

คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 
                1. แบบสอบถามมี 2 ตอน คือ 
                     ตอนท่ี  1  แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
                     ตอนท่ี  2  แบบสอบถามพฤติกรรมของครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ชวงช้ันท่ี 1-2  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
                2. แบบสอบถามฉบับนี้มีความมุงหมายท่ีจะศึกษาพฤติกรรมของครูกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชวงช้ันท่ี 1-2 ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี วิชาเอกภาษาอังกฤษ สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 การถามนี้ตองการขอเท็จจริง เพื่อเปนประโยชน
ทางดานการวิจัย  การตอบแบบสอบถามของทานจะไมมีผลกระทบตอสถานภาพการทํางานของ
ทานแตอยางใด และผูวิจัยไดมุงเสนอผลการวิจัยเปนสวนรวม  จึงขอความกรุณาใหทานตอบตาม
ความเปนจริงและครบทุกขอ 
                3. ในการตอบคําถามโปรดพิจารณารายการในแตละดาน ตามพฤติกรรมของครูกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชวงช้ันท่ี 1-2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2 วาอยูในระดับใด โปรดใสเคร่ืองหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน เพียงขอ
ละ  1  ชอง 
  โดยกําหนดเกณฑดังนี ้
                 5    หมายถึง    มีพฤติกรรมการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด 
                           4    หมายถึง    มีพฤติกรรมการปฏิบัติอยูในระดับมาก 
                           3    หมายถึง    มีพฤติกรรมการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 
                           2    หมายถึง    มีพฤติกรรมการปฏิบัติอยูในระดับนอย 
                           1    หมายถึง    มีพฤติกรรมการปฏิบัติอยูในระดับนอยท่ีสุด 

ขอขอบพระคุณอยางสูงในการตอบแบบสอบถาม 
             นางสมาภรณ  ศิริปุณย 

    ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบานกลวย 
    นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา

           มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  ฉะเชิงเทรา   
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การศึกษาพฤติกรรมการสอนของครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
ชวงชั้นท่ี 1-2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

****************************************************************************** 
 

ตอนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 
คําชี้แจง  โปรดเขียนเคร่ืองหมาย    ลงในชอง  (     )  หนาขอความที่ตรงกับสถานภาพ 
                ตามความเปนจริง 

   ปจจุบันทานปฏิบัติงานในตําแหนง 
     (      )    ผูบริหารสถานศึกษา 
     (      )    ครูผูสอนภาษาอังกฤษ ชวงช้ันท่ี 1-2 และมีวุฒิปริญญาตรี  
                                        สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ 
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ตอนท่ี 2  แบบสอบถามพฤตกิรรมการสอนของครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
               (ภาษาอังกฤษ) ชวงชั้นท่ี 1-2 สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  
 

ระดับการปฏิบัติ  
ขอ 

 
พฤติกรรม มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 
 

1 
ดานการจัดทําหลักสูตร 
ครูวิเคราะหจดุหมายของหลักสูตรการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน คุณภาพผูเรียนและมาตรฐาน 
การเรียนรู 

     

2 ครูสํารวจและวิเคราะหความตองการดาน

ภาษาอังกฤษ ของนักเรียน ผูปกครอง ชุมชน 
และทองถ่ิน 

     

3 ครูศึกษา วิเคราะหนโยบาย จุดเนนในการจัดทํา
หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

     

4 ครูศึกษา วิเคราะห มาตรฐานการเรียนรูชวงช้ัน  
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง รายป/รายภาค 

     

5 ครูกําหนดโครงสรางรายวิชาของชวงช้ัน โดย
คํานึงถึงสัดสวนเวลาของสาระการเรียนรูพืน้ฐาน 

     

6 ครูกําหนดโครงสรางรายวิชาของชวงช้ัน โดย
คํานึงถึงสัดสวนเวลาของสาระการเรียนรูเพิม่เติม 

     

7 ครูจัดทําคําอธิบายรายวิชา ไดสอดคลองกับ 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

     

8 ครูจัดทําผังมโนทัศน สาระการเรียนรูพื้นฐาน  
รายป/รายภาค 

     

9 ครูจัดทําผังสาระการเรียนรู รายป/รายภาค      
10 ครูจัดทําหนวยการเรียนรู รายป/รายภาค      
11 ครูจัดทําแผนการเรียนรู ไดสอดคลองกับ 

หนวยการเรียนรู ผลการเรียนรูท่ีคาดหวงั 
และสาระการเรียนรู รายป/รายภาค 
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ระดับการปฏิบัติ  

ขอ 

 

พฤติกรรม มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

12 ครูจัดทําหลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระ                   
การเรียนรูภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 

     

13 ครูใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตร        
สถานศึกษา 

     

 
14 

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเปดโอกาส

ใหนกัเรียนปฏิบัติจริง 

     

15 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยบูรณาการ 
ท้ังทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียน 

     

16 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชเกม 
และเพลง 

     

17 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช 
การทดลอง การสาธิต   

     

18 ครูจัดกิจกรรมสนทนาโดยใชสถานการณจําลอง

และบทบาทสมมุติ 
     

19 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน      
20 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักเรียน 

คิดวิเคราะห สังเคราะห 
     

21 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช 
กระบวนการกลุม 

     

 22 ครูฝกใหนักเรียนคนควาดวยตนเอง       
23 ครูจัดใหมีกิจกรรมอานนอกเวลา      
24 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยบูรณาการ 

กับวิชาอ่ืนๆ 
     

25 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีทําใหนักเรียน

เรียนไดสนุกสนาน  
     

26 ครูใหคําชมเชยเปนภาษาอังกฤษ      
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ระดับการปฏิบัติ  
ขอ 

 
พฤติกรรม มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 
 

27 
ดานการใชวัสดุอุปกรณและสื่อการสอน 
ครูใชส่ือของจริงในการจดักจิกรรมการเรียน 
การสอน 

     

28 ครูใชส่ือท่ีเปนของจําลองและรูปภาพในการจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

     

29 ครูใชบัตรคําและแถบประโยค ในการจดักจิกรรม 
การเรียนการสอน 

     

30 ครูใชแบบฝกหัดในการจดักจิกรรมการเรียน 
การสอน 

     

31 ครูใชนิทานในการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอน 

     

32 ครูใชส่ือวีดีทัศน เคร่ืองเลนเทป ในการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน 

     

33 ครูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน(CAI)  
ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

     

34 ครูใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเนต ในการจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

     

35 ครูใชหองปฏิบัติการทางภาษา ในการจัดกจิกรรม 
การเรียนการสอน 

     

36 ครูใชแหลงเรียนรูในโรงเรียน ในการจัดกจิกรรม 
การเรียนการสอน 

     

37 ครูใชแหลงเรียนรูในชุมชน หรือสถานท่ีตางๆ 
ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

     

38 ครูใหนักเรียนมีสวนรวมในการผลิตส่ือ 
การเรียนรู 

     

39 ครูและนักเรียนรวมกนัใชส่ือการเรียนการสอน 
ท่ีผลิตข้ึนเอง 
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ระดับการปฏิบัติ  
ขอ 

 
พฤติกรรม ม า ก

ท่ีสุด 

มาก ป า น

กลาง 

นอย น อ ย

ท่ีสุด 

 
40 

ดานการวัดผลและประเมินผล 
ครูใชแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน  
ในการประเมินความกาวหนาของผูเรียน 

     

41 ครูวัดผลและประเมินผลนกัเรียนรายบุคคล 
ตามสภาพจริง 

     

42 ครูใชแบบสังเกตพฤติกรรมในการวัดผล 
และประเมินผล 

     

43 ครูใชแบบทดสอบในการวดัผลและประเมินผล      
44 ครูใหนักเรียนไดประเมินผลงานของตนเอง      
45 ครูวัดผลและประเมินผลโดยประเมินจากโครงงาน      
46 ครูวัดผลและประเมินผลโดยประเมินจาก 

แฟมผลงาน 
     

47 ครูวัดผลและประเมินผลครบท้ัง 4 ทักษะคือ ฟง พูด 
อานและเขียน  

     

48 ครูวัดผลและประเมินผลไดตรงตามมาตรฐาน 
การเรียนรู 

     

 49 ครูแจงผลการวัดผลและประเมินผลใหนกัเรียน

ทราบทุกคร้ัง 
     

50 ครูแจงผลการวัดผลและประเมินผลใหผูปกครอง

ทราบทุกคร้ัง 
     

51 ครูนําผลการวัดผลและประเมินผลมาใชปรับปรุง 
พัฒนานักเรียนอยางสมํ่าเสมอ 

     

52 ครูทําวิจัยในช้ันเรียน      
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ประวัติผูวิจัย 
 
ช่ือ-สกุล  นางสมาภรณ   ศิริปุณย 
วัน เดือน ปเกดิ  12  กุมภาพนัธ  2501 
สถานท่ีเกิด  อําเภอบางคลา  จังหวดัฉะเชิงเทรา 
ท่ีอยู   53  หมูท่ี 14  ตําบลทาไข  อําเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 
   โทรศัพท  038-516653 
e-mail   s.siripoon @ hotmail.com 
ตําแหนงหนาท่ีการงาน   ผูอํานวยการโรงเรียนวดับานกลวย 
สถานท่ีทํางาน  โรงเรียนวัดบานกลวย(ผลราษฎรบํารุง)  ตาํบลคลองเข่ือน 
   อําเภอคลองเข่ือน  จังหวัดฉะเชิงเทรา  24000 
   โทรศัพท  038-080073 
ประวัติการศึกษา  กศ.บ.  (ภาษาไทย) 
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พ.ศ. 2523 

ประกาศนยีบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  พ.ศ. 2548 
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