การศึกษาพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษของนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

กลุ่มงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พุทธศักราช ๒๕๖๐

(1-1)

คำปรำรภ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มีการจัดการบริหารด้านการบริการการจัด
การศึกษา การเรียนการสอนอย่างหลากหลาย และครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งให้ความสาคัญ
ทางด้านคุณภาพการศึกษา โดยมอบให้กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี ดาเนินการจัดทางานวิจัย
สถาบันที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจ ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้แก่ ๑. ผลิตบัณฑิต ๒. วิจัยและ
พัฒนา ๓. ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม ๔. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อ
เป็ น ข้ อ มู ล พื้ น ฐานด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา และให้ ทุ ก ส่ ว นงานน าผลการประเมิ น
ข้อเสนอแนะไปใช้ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผลการประเมิน จะเป็ น ข้อมูล พื้น ฐานในการนาไปพัฒ นาความเป็ นเลิ ศทางวิ ช าการด้า น
พระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นอกจากนี้ยังนาไปสู่การพิจารณาเป็น
แนวทางในการวางแผนพัฒนานโยบายด้านจัดการเรียนการสอน เนื่องจากนิสิตเป็นตัวกาหนดให้
มหาวิทยาลัยได้พัฒนาก้าวหน้าอย่างมีทิศทาง และดาเนินงานด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลผลการประเมินจะเป็นแนวทาง
ในการน าไปพัฒ นาด้านต่างๆ และเป็นข้อมูล พื้นฐานในการพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษาอย่างมี
ทิศทาง และด าเนิ น งานได้ ส อดคล้ อ งกับ พันธกิจ ของมหาวิท ยาลั ย เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภ าพการจั ด
การศึกษา และพัฒนาองค์ความรู้ บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ ให้นาไปสู่การพัฒนาจิตใจและสังคม
อย่างยั่งยืน

รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผนและพัฒนำ

(1-2)

คำปรำรภ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดาเนินงานพัฒนาทางด้ านการศึกษา และการ
บริ ก ารด้ า นต่ า งๆ มาโดยตลอด มหาวิ ท ยาลั ย ได้ เ ห็ น ความส าคั ญ ของคุ ณ ภาพการศึ ก ษา จึ ง ได้
ดาเนิ น การประเมิน ความพึงพอใจเกี่ยวกับการศึกษาในมหาวิทยาลั ยที่ส อดคล้ องกับ พันธกิจ ของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อวางแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเก็บ
ข้อมูลจากจานวนนิสิตทั้งหมด ในส่วนกลาง การดาเนินการประเมินจะช่วยให้มีข้อมูลพื้นฐาน ในการ
พัฒนานโยบายและแผนปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
ผลการประเมิน ในครั้ งนี้ จะเป็นตัวบ่งชี้ให้ เห็ นผลสั มฤทธิ์ในด้านคุณภาพการศึกษา และ
ประสิทธิภาพการจัดการเรี ยนการสอน การบริการด้านต่างๆ รวมถึงการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
ให้สอดคล้องกับพันธกิจได้แก่ ๑. ผลิตบัณฑิต ๒. วิจัยและพัฒนา ๓. ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ
บริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คม ๔. ท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มุ่ ง ให้ มี ก ารพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ
การประเมินในครั้งนี้ดาเนินการได้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความร่วมมือจากทุก
ส่วนงาน ซึ่งข้อมูลผลการประเมิน จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนาไปพัฒนามหาวิทยาลัยในด้าน
ต่า งๆ เพื่อ ให้ ม หาวิท ยาลั ย เป็ น เลิ ศ ในด้า นคุณ ภาพการศึ กษา และเป็ นศู น ย์ก ลางด้ า นการศึก ษา
พระพุทธศาสนา

ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยแผนยุทธศำสตร์

(1-3)

คำปรำรภ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดาเนินการจัดสรรงบประมาณที่ครอบคลุมการ
ดาเนินงานทุกด้านของมหาวิทยาลัย และให้ความสาคัญกับคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก
เป็นตัวบ่งชี้การบริหารด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัย จึงต้องจัดการประเมินด้านคุณภาพการศึกษา
ขึ้นทุกปี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดสรรงบประมาณ และพัฒนากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการให้
สอดคล้องกับการจัดการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
การศึกษาพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษของนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่
สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พบว่าส่วนมากนิสิตมีความพึง
พอใจเกี่ย วกับ การศึกษาพัฒ นาการด้านภาษาอังกฤษของนิสิ ตมหาวิ ทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยกับพันธกิจ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาด้านการมีส่วนร่วมในการนากลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การไปปฏิบัติ และด้านผลสาเร็จจากการนากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ พบว่าอยู่ในระดับ
มากเช่นเดียวกัน แสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่กาหนดขึ้นนั้นมีผลสั มฤทธิ์ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ในภาคปฏิบัติเป็นอย่างดี
คณะท างาน โดยกองแผนงาน ส านั ก งานอธิ ก ารบดี ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ เป็ น อย่ า งดี ใ น
การศึกษาประเมินครั้งนี้ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมู ลที่ได้จะเป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ งด้านการพัฒนาการศึกษา การจัดการเรียนการสอน การพัฒ นานโยบายและแผนกลยุทธ์
รวมทั้งแผนปฏิบัติการ เพื่อส่งผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยแผนงบประมำณ

(1-4)

คำปรำรภ
มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ได้ ด าเนิ น การบริ ห ารงานเพื่ อ การพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยให้มีศักยภาพ และให้ ความสาคัญทางด้านคุณภาพการศึกษาครอบคลุมทุกวิทยาเขต
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดทางการศึกษา จึงจัดทาการประเมินเกี่ยวกับการศึกษาในมหาวิทยาลัยที่
สอดคล้องกับเอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการบริหารงานและพัฒนา อย่างมีทิศทางที่ถูกต้อง และได้ประโยชน์สูงสุด
ในการศึกษาประเมินความพึงพอใจในครั้งนี้ ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนาไปเป็น
ข้อมูลเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น และได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็น
อย่ า งดี ซึ่ ง ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วยั ง สามารถเป็ น ข้ อ มู ล ในการประกั น คุ ณ ภาพด้ า นการศึ ก ษาให้ กั บ
คณะกรรมการอุดมศึกษาในการดาเนินการตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาสาหรับทุกส่วน
งาน ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กองแผนงาน หวังเป็นอย่ างยิ่งว่า ข้อมูลผลการประเมินในครั้งนี้ จะเป็นตัวบ่งชี้ทิศทางการ
บริหารและพัฒนาด้านการศึกษาให้มีศักยภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรวิทยำเขต

(1-5)

คำปรำรภ
ตามที่กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ดาเนินการจัดทาวิจัยสถาบันเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจ คือ การศึกษาพัฒนาการด้าน
ภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีการศึกษาพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่ อ
ศึกษาความพึงพอใจการศึกษาพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย และเพื่อเสนอแนะการศึกษาพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย โดยดาเนินการศึกษาจากจานวนนิสิตทั้งหมดในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย (ส่วนกลาง)
การจัดทาวิจัยในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี จึงทาให้ได้ผลการประเมินที่
น่าเชื่อถือ ซึ่งข้อมูลผลการประเมินที่ได้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการนาไปพัฒนามหาวิทยาลัยด้าน
คุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เป็นการบูรณาการอย่างยั่งยืน ประกอบกับเป็นข้อมูลในการ
ประกัน คุณภาพด้านการศึกษาให้ กับคณะกรรมการอุด มศึกษาในการดาเนิ นการตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพการศึกษาสาหรับทุกส่วนงาน ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
คณะทางานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลผลการประเมินในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยด้านคุณภาพการศึกษา และเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา
ให้กับคณะกรรมการอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างยั่งยืน

ผู้อำนวยกำรกองแผนงำน

(2-1)

กิตติกรรมประกาศ
วิจัยสถาบันเรื่อง การศึกษาพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ที่สอดคล้องกับพันธกิจ ประจาปี 25๖๐ นี้ เป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพ
การศึกษาองค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาพันธกิจ ให้มีความโดดเด่น
เป็ นที่ปรากฏในสังคม ทั้งเป็น แนวทางในการพัฒ นาองค์รวมนิสิตมหาวิทยาลั ย การประเมินเล่ มนี้
ดาเนิ น การโดยกองแผนงาน ส านั กงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการศึกษาพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อศึกษาความพึงพอใจการศึกษาพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษของนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และเพื่อเสนอแนะการศึกษาพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษ
ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยการส่งแบบสอบถามไปยังนิสิตส่วนกลาง 5
ส่ ว นงาน คื อ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย คณะพุ ท ธศาสตร์ คณะครุ ศ าสตร์ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ และคณะ
สังคมศาสตร์ ทั้งนี้ทุกหน่วยงานได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งโดยให้นิสิตได้ตอบแบบสอบถามและ
ได้ส่งกลับมายังกองแผนงานได้ตามกาหนดระยะเวลา จึงขอขอบคุณทุกๆ หน่วยงานมา ณ โอกาสนี้
เอกสารการประเมินเล่มนี้ ได้ดาเนิน การและวิเคราะห์ข้อมูล ตามลาดับขั้นตอนของงานวิจัย
เพื่อได้ผลข้อมูลการวิเคราะห์ เป็นข้อมูลพื้นฐานด้านประกันคุณภาพการศึกษาให้กับคณะกรรมการ
อุดมศึกษาได้ดาเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาสาหรับทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และใช้พัฒนาบริการการศึกษา การเรียนการสอน ภายใต้ปรัชญาที่ว่า
“จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม” ด้วยปณิธาน
อันแน่วแน่ที่จะจัดการศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาการชั้นสูงสาหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์
สอดคล้องกับวิสัย ทัศน์ที่จะมุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับ
นานาชาติ โดยจัดการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ ให้นาไปสู่การพัฒนา
จิตใจและสังคมอย่างยั่งยืน
หวังว่าเอกสารการประเมินเล่มนี้ จะอานวยประโยชน์ ด้านประกันคุณภาพการศึกษาให้กับ
คณะกรรมการอุดมศึกษา และพัฒนานิสิตให้บรรลุตามเป้าหมายด้วยดี

คณะผู้จัดทา
กองแผนงาน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
25๖๐

(3-1)

บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง
ชื่อหน่วยงาน
ประจาปี

การศึกษาพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษของนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี
2560

การประเมิ น ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี ก ารศึ ก ษาพั ฒ นาการด้ า น
ภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อศึกษาความพึงพอใจการศึกษา
พัฒนาการด้านภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และเพื่อเสนอแนะ
การศึกษาพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เก็บข้อมูล
โดยส่งแบบสอบถามไปยัง ส่วนงาน กลุ่มประชากรนิสิตที่เป็นสามเณร ภิกษุ ภิกษุณี นิสิตชายและนิสิต
หญิง ที่ศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก สังกัดคณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และบัณฑิ ตวิทยาลัย (ส่วนกลาง) มี จานวน 3,347 รูป/คน ได้รับ
แบบสอบถามกลับคืนทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100.00% แล้วนามาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ แสดง
ค่าเฉลี่ย (Mean), ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error) และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจของนิสิตในส่วนงาน
นิสิตในมหาวิทยาลัยส่วนมาก นิสิตส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๕ และเพศหญิง
เป็นร้อยละ ๒๖.๕
ผลการวิ จั ย พบว่ า นิ สิ ต มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การศึ ก ษาพั ฒ นาการด้ า น
ภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยรวม อยู่ในระดับมาก พิจารณา
เป็นรายด้าน ตามลาดับค่าเฉลี่ย คือ ด้านการพูด ด้านการอ่าน ด้านการฟัง และด้านการเขียน

(4-1)

สารบัญ
เรื่อง
คาปรารภรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
คาปรารภผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์
คาปรารภผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงบประมาณ
คาปรารภผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการวิทยาเขต
คาปรารภผู้อานวยการกองแผนงาน
กิตติกรรมประกาศ
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ ๑ บทนา
๑.๑ ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
๑.๒ วัตถุประสงค์
๑.๓ สมมุติฐานของการประเมิน
๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย
1.๕ นิยามศัพท์
๑.๖ ความสาคัญของการวิจัย
๑.๗ ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
1.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน้า
(1-1)
(1-2)
(1-3)
(1-4)
(1-4)
(2-1)
(๓-1)
(๔-1)
1
1
3
3
3
4
4
4
5

บทที่ ๒ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๒.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๒.3 กรอบแนวคิด

6
6
22
26

บทที่ ๓ วิธีดาเนินการวิจัย
๓.๑ รูปแบบการวิจัย
๓.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
๓.๓ เครื่องมือการวิจัย
๓.๔ การเก็บรวมรวมข้อมูล
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล
๓.๖ สถิติที่ใช้ในการวิจัยเรื่อง

27
27
28
28
29
30
30

เรื่อง

(4-1)
หน้า

บทที่ ๔ ผลการวิจัย
๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ (Percentage)
๔.๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการศึกษาพัฒนาการด้าน
ภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดยหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
๔.๓ ข้อเสนอแนะความคิดเห็นต่อการศึกษาพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษ
ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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35

บทที่ ๕ สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะการวิจัย
๕.๑ สรุปผลการวิจัย
๕.๒ อภิปรายผล
๕.๓ ข้อเสนอแนะทั่วไป

37
37
39
40

บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
ภาคผนวก ข หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย
คณะผู้จัดทา

42
44
45
52
61

บทที่ ๑
บทนำ
๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
การจัดการเรี ยนรู ภาษาตางประเทศ เนนการพัฒนาทักษะสําคัญ 4 ประการ คือ ทักษะ
การฟง การพูด การอาน และการเขียน ทักษะการอานเปนทักษะที่จําเปนและสําคญัอยางยิ่งใน
ชีวิตประจําวัน เนื่องจากปัจจุบันโอกาสที่เราจะเห็นและอานภาษาอังกฤษมีมากขึ้น เพราะวาประเทศ
ไทยเปนประเทศที่กําลังพัฒนาการรับเอาเทคโนโลยีวิชาการสมัยใหมรวมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภค
จากตางประเทศ จึงเขามามีบทบาทอยางมากในชีวิตของคนไทย ทักษะการอานมีความสําคัญมากขึ้น
ไมวาจะติดตอทําสัญญาขาย หรือแม้แต่การอานฉลากสินคาอุปโภคและบริโภค ลวนแตต้องอาศัย
ความเขาใจในการอานทั้งสิ้น แตเนื่องจากทักษะการอานเปนทักษะที่ซับซ้อน และต้องอาศัยการ
ฝึกฝนอยางดี เพราะการอานไม่ใช่เพียงแต่อ่านตัวอักษรออกเทานั้นแตต้องมีความเข้าใจด้วย ดังนั้น
ทักษะการอานจึงจําเปนตองไดรับการฝึกฝน จากการเรียนในห้องเรียนจากครูผูสอนจนชํานาญกอน
แลวจึงไปฝึกเพิ่มเติมนอกห้องเรียน และเมื่อนักเรียนได้ฝึกการอานจนเกิดความชํานาญแลว ทักษะ
การอานจะติดตัวผู้ เรียนตลอดไป และเปนทักษะที่ติดทนกับผู เรียนไดยาวนานที่สุด ๑การอานเป็น
เครื่องมือที่สําคัญในการแปลความที่อยูในรูปของสัญลักษณ (Symbol) ที่เปน ตัวอักษรและใชสื่อ
ความหมายติดตอกันกับผูอื่น เมื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพิ่มอีกภาษาหนึ่ง ในโรงเรียน จึง
เป็นหน้าที่ ที่สําคัญที่สุดสําหรับโรงเรียนและครูผู สอนที่จะใหนักเรียนนําภาษานั้น ไปใชประโยชน
อย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพดีที่สุด๒ ทักษะการอานเปนทักษะทฤษฎีเปนในการศึกษาหาความรู
เชนการอานตําราเรียน บทความทางวิชาการผลงานวิจัย ในการคนควาต้องอานเอกสารที่เกี่ยวของ
อานตารางตัวเลข อานกราฟ เปนตน ในการอานเพื่อความจําเปนสําหรับการดํารงชีวิตนั้นตองอ่าน
ประกาศแจงความ ฉลากยา คําชี้แจง ในการใชเครื่องอุปโภคบริโภค เปนตน ในการอานเพื่อความ
บันเทิง ทักษะการอานเปนทักษะทฤฎีความสําคัญยิ่งตอวิถีชีวติของผู คนในสังคมโลกปจจุบัน จะ
เห็นไดวา ไมวาโลกจะเปลี่ยนไปใน ทิศทางใดก็ตาม การอานก็ยังมีความสําคัญอยู ตลอดเวลาและ
เป็นปัจจัยเกื้อหนุนที่สําคัญที่จะสงผลให การปฏิรูปการศึกษาประสบผลสําเร็จ และยังสงผลใหการ
จัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ฝกการคิดเปน ทําเปน เกิดการใฝ่
รูอยางตอเนื่องและมีนิสัยรักการอาน๓
การฝกทักษะอานมีหลายวิธีขึ้นอยูกับการจัดลําดับขั้นตอน อาจจะมีวิธีหนึ่งที่จะดีกว่าวิธีอื่นๆ
คือดีที่สุดแต่ท ี่น่าจะเป็นไปได้ที่บางวิธีเท่านั้นที่เหมาะสมกับบางคน แตไมเหมาะสมกับทุก ๆ คน
๑

(เรวดี หิรัญ. 2539 : 149)
ทิพยวัลย มาแสง. 2532 : 57)
๓
(คุรุรักษ ภิรมยรกัษ. 2541 : 65-68)
๒

๒
ทั้งนี้เพราะผูเรียนมีความแตกตางกันทั้งในดาน ความถนัด สติปญญา ความชอบ๔ ซึ่งการที่ผูสอนรู
วิธีการเรียนของผูเรียน เปนการตระหนักถึงความแตกตาง ระหวางบุคคลของผูเรียนทําใหไดทราบว่า
ผูเรียนมีวิธีการเรียนแบบใดที่ จะทําใหเกิดผลการเรียนรูแก ตัวเขาสูงสุด อีกทั้งทราบแรงจูงใจในการ
เรียนและการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมของตนเอง ซึ่งถาผูเรียนพอใจและตั้งใจเรียนก็จะเป็น การ
ลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคหลายๆ อยางที่อาจเกิดขึ้น ในหองเรียน ทําใหผูสอนสามารถจัดกิจกรรม
การสอนไดง่าย ความสัมพันธระหวางผู สอนกับผู เรียน หรือแมแตความสัมพันธระหวางผู รียนดวย
กันเองก็จะดีขึ้น เปนการมองกระบวนการเรียนการสอน ที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับผู้เรียนที่ทําใหกระบวนการ
เรียนรู รายคนเพิ่มสูงขึ้น ๕ ดังนั้นการจัดการศึ กษาจะตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางผู เรียน ซึ่ง
ความแตกตางมีอยู หลายประการดวยกัน ประการหนึ่งคือ สไตลการเรียน บางคนเรียนรู้ด้วยดีด้วย
การใชตา หรือการ สังเกต บางคนเรียนรู ด้วยการฟง และบางคนเรียนรู ด้วยการพูด บางคนเรียนรู
ได้ดีด้วยการใชมือสัมผัส บางคนเรียนรู ไดดีด้วยการทํางานกลุ ม บางคนชอบทํางานคนเดียว๖ ครูผู
สอนตองพยายามทําความเขาใจวาผูเรียนความชอบหรือความ ต้องการที่จะเรียนอยางไรด้วยวิธีการใด
เพื่อที่จะสามารถสนองความต้องการของผูเรียนไดอยางเต็มที่และเพื่อประโยชนสูงสุดแกผูเรียน๗สไตล
การเรียนรูของเดวิด คอลบ แบงเปน 4 แบบ คือ แบบชางคิด (Diverger) บุคคลที่มี การเรียน
แบบนี้เปนคนที่มีความสามารถ ในการรับรู และจินตนาการขึ้ นเอง ชอบงานดานศิลปะ แบบเจ้า
หลักการ (Assimilator) บุคคลที่มีการเรียนแบบนี้เปนคนที่มีความ สามารถในการสรุป หลักการ
สนใจในทฤษฎีต างๆ แบบนักคิดทางเดียว (Converger) บุคคลที่มีการเรียนรู แบบนี้ เปนผู ที่มี
ความสามารถนําเอาแนวคดิ ที่เปนนามธรรมไปใชในการปฏิบัติ และแบบปฏิบัติ (Accommodator)
บคุคลที่มีการเรียนแบบนี้เปนผูที่ชอบลงมือปฏิบัติ ชอบทดลอง จะทํางานไดในสถานการณที่ตองใช
การปรับตัว ชอบทํา งานบุคคล ลักษณะสไตลการเรียนรู ดังกลาว จําเป็นอยางยิ่งที่ผู้สอนจะตอง
ศึกษาใหความสําคัญ สามารถประยุกตกลวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให เหมาะสมกบัสไตล
การเรียนรู ของผู เรียน อันจะกอให้เกิดประโยชน์ และเพิ่มพูนประสิทธิภาพการเรียนการสอนมาก
ยิ่งขึ้น๘
จากเหตุ ผ ลที่กล่ า วมาทั้งหมดจึงทํา ให้ ผู้ วิจัย มีความสนใจที่จะศึกษาวิจั ยเรื่อง การศึกษา
พัฒนาการด้านภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อนําผลการวิจัยมา
ใช้ในการเรียนการสอน ดังจะนําเสนอตามลําดับสืบต่อไป

๔
๕
๖
๗
๘

(ศรีวิไล ดอกจันทร. 2529 : 139)
(กรมวิชาการ. 2544 : 2)
(สรุางค โควตระกูล. 2533 : 104)
(ปญชลี วาสนสมสิทธิ์. 2543 : 103)
(ประสาท อิศรปรีดา. 2538 : 102 ; อางอิงมาจาก David Kolb. 1984 : Web Site)

๓

๑.๒ วัตถุประสงค์
๑.๒.๑ เพื่ อ ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี ก ารศึ ก ษาพั ฒ นาการด้ า นภาษาอั ง กฤษของนิ สิ ต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑.๒.๒ เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจการศึ ก ษาพั ฒ นาการด้ า นภาษาอั ง กฤษของนิ สิ ต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑.๒.3 เพื่อเสนอแนะการศึกษาพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย

๑.๓ สมมุติฐำนของกำรประเมิน
๑.3.1 นิสิตมหาวิทยาลัยที่มีสถานภาพเป็นภิกษุ สามเณร และคฤหัสถ์ชายและหญิง มี
ความพึงพอใจต่อการศึกษาพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย แตกต่างกัน
๑.3.๒ ได้ขอเสนอแนะของนิสิตมหาวิทยาลัยที่ศึกษาส่วนงานบัณฑิตวิทยาลัย,คณะพุทธ
ศาสตร์ คณะครุ ศ าสตร์ คณะสั ง คมศาสตร์ และคณะมนุ ษ ยศาสตร์ มี การศึ ก ษาพั ฒ นาการด้ า น
ภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แตกต่างกัน

1.4 ขอบเขตของกำรวิจัย
1.4.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
การศึกษามุ่งศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
1.4.2 ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชำกร
ประชากรที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ นิสิตที่เป็นสามเณร ภิกษุ ภิกษุณี นิสิตชายและ
นิสิตหญิง ที่ศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก สังกัดส่วนงานบัณฑิตวิทยาลัย,คณะพุทธ
ศาสตร์,คณะครุศาสตร์,คณะสังคมศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์ (ส่วนกลาง) ซึ่งได้จํานวนประชากร
ทั้งหมด 3,347 รูป/คน ผู้วิจัยแบ่งจํานวนประชากร แต่คณะตามตารางดังต่อไปนี้
ตารางที่ ๑.๑ จํานวนประชากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) จําแนกตาม
ส่วนจัดการศึกษาดังนี้
ลำดับ
ส่วนจัดกำรศึกษำ
จำนวน
รวม
๑.
บัณฑิตวิทยาลัย
1,565 รูป/คน
1,565
๒.
คณะพุทธศาสตร์
339 รูป/คน
339
๓.
คณะครุศาสตร์
414 รูป/คน
414
๔.
คณะมนุษยศาสตร์
547 รูป/คน
547
๕.
คณะสังคมศาสตร์
482 รูป/คน
482
รวมทั้งสิ้น
3,347 รูป/คน

๔

๑.๕ นิยำมศัพท์
1.5.1 การศึกษา คือ การสร้างคนให้มีความรู้ ความสามารถมีทักษะพื้นฐานที่จําเป็นมี
ลั ก ษณะนิ สั ย จิ ต ใจที่ ดี ง าม มี ค วามพร้ อ มที่ จ ะต่ อ สู้ เ พื่ อ ตนเองและสั ง คม มี ค วามพร้ อ มที่ จ ะ
ประกอบการงานอาชีพได้
1.5.2 พัฒนาการ หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงด้านวุฒิภาวะของอวัยวะระบบต่างๆ
และตัวบุคคล ทําให้เพิ่ม ความสามารถของบุคคลให้ทําหน้าที่ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทําสิ่ง
ที่ยากและซับซ้อนยิ่งขึ้นได้ ตลอดจนการเพิ่ม ทักษะใหม่และความสามารถในการปรับตัวในภาวะใหม่
ของบุคคลนั้น
1.5.3 มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
1.5.4 นิสิต หมายถึง นิสิตที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญา
เอก มหาวิทยาลัยมหาจุฬงลงกรณราชวิทยาลัย
๑.๕.๕ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันเกิด
จากพื้นฐานการรับรู้ ค่านิยมและประสบการณ์ที่แต่ละบุคคลได้รับ และจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสามารถ
ตอบสนองความต้องการให้ แก่บุ คคลนั้นได้ ซึ่งระดับความพึงพอใจของแต่ล ะบุคคลย่อมมีความ
แตกต่างกันไป

1.๖ ควำมสำคัญของกำรวิจัย
ผลงานวิจัยในครั้งนี้จะเป็นผลประโยชน์ต่อผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิต ของมหาวิทยาลัย
มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ทยาลั ย โดยเฉพาะอย่า งนิสิ ต จะเป็ น ตัว กํ า หนดให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ได้พั ฒ นา
วางแผนพัฒนา ตลอดจนกําหนดนโยบายต่างๆขึ้นให้กับนิสิต และมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ
ต่อไป เพื่อรองรับแผน พัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

1.๗ ตัวแปรที่ใช้ในกำรศึกษำ
ผู้ วิจั ย ได้กําหนดตัว แปรในการวิจัย โดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกั บ
การศึกษาพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดังนี้
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือปัจจัยที่คาดว่าจะมีความสัมพันธ์ของนิสิต
มหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ตัวแปรอิสระในการประเมินในครั้งนี้ได้แก่
- เพศ,ระดับชั้นกำรศึกษำ,สถำนะ,คณะ
- นักวิชำกำรร่วมสมัย
- แนวคิด ทฤษฎีการศึกษาพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษ
ตั ว แปรตำม ( Dependent Variabies) คื อ ความพึ ง พอใจต่ อ การศึ ก ษาพั ฒ นาการด้ า น
ภาษาอังกฤษของนิสิตของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่
๑. ด้านการฟัง
๒. ด้านการพูด

๕
๓.
๔.

ด้านการอ่าน
ด้านการเขียน

๑.๘ ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
๑.๘.๑ ได้ทราบถึงแนวคิดทฤษฎีการศึกษาด้านภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย
๑.๘.๒ ได้ ท ราบถึ ง ความพึ ง พอใจต่ อ การศึ ก ษาพั ฒ นาการด้ า นภาษาอั ง กฤษของนิ สิ ต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑.๘.๓ ได้ ท ราบข้ อ เสนอแนะต่ อ การศึ ก ษาพั ฒ นาการด้ า นภาษาอั ง กฤษของนิ สิ ต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑.๘.4 ได้นําผลที่ได้ไปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นไป

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึ ก ษาค้ น คว้ า ครั้ ง นี้ ผู้ ศึ ก ษาค้ น คว้ า ไค้ ศึ ก ษาต ารา เอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ตามลาดับ ดังนี้
1.เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1.1 สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาต่ างประเทศในหลั กสู ตรการศึก ษาขั้น พื้ นฐาน พุ ท ธศั กราช
2544
1.2 การอ่านภาษาอังกฤษ
๑.3 สไตล์การเรียนรู้
๑.4 แผนการจัดการเรียนรู้
๒.งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ งานวิจัยในประเทศ
๒.๒ งานวิจัยต่างประเทศ
๓. กรอบแนวคิด

๑. เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1.1 สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
กรมวิ ช าการ (2545 : 1-29) ได้ ก าหนดสาระและมาตรฐานการเรี ย นรู้ ก ลุ่ ม สาระ การเรี ย นร้
ภาษาต่างประเทศในหลักสตรการศึกษาขั้นพื้นชาน พุทธศักราช 2544 โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
1. วิสัยทัศน์
การจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศในหลักสูตรการศึกษาขั้ นพื้นฐานมี ความ
คาดหวังว่า เมื่อผู้เรียนเรียนภาษาต่างประเทศอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา ผู้เรียน
จะมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ สื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ แสวงหา
ความรู้ประกอบอาชีพและศึกษาต่อในระดับที่สูงขั้น รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราว

๗
และวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก และสามารถถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไป
ยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์
2. โครงสร้าง
โครงสร้างของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศกาหนดระดับความสามารถ ทาง
ภาษาและพัฒนาการของผู้เรียน (Proficiency-Based) เป็นสาคัญโดยจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ
๑.๑ ช่วงชั้น ป.๑-3
ระดับเตรียมความพร้อม (Preparatory Level)
2.2 ช่วงชั้น ป.4-ป.6
ระดับด้น (Beginner Level)
2.3 ช่วงชั้น ม.1-ม.3
ระดับกาลังพัฒนา (Developing Level)
๒.๔ ช่วงชั้น ม.4-ม.6
ระดับก้าวหน้า (Expanding Level)
๓. คุณภาพของผู้เรียน
หลักสูตรการศึกษาชั้นพื้นฐาน ได้กาหนดให้สาระการเรียนรู้กลุ่มวิชา ภาษาต่างประเทศ
เป็นสาระการเรียนรู้ที่เสริมสร้างพื้นฐานความเป็นมนุษย์และสร้างศักยภาพ ในการคิดและการทางาน
อย่างสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม จุดหมายของหลักสูตร การเรียน
ภาษาต่างประเทศจะช่วยให้ผู้เรียนมีวิสัยทัศน์กว้างไกล และเกิดความ มั่นใจในการที่จะสื่อสารกับชาว
ต่างประเทศ รวมทั้งเกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ โดยยังความภาคภูมิใจในภาษา
และวัฒนธรรมไทย
การที่จ ะทาให้ ผู้เรีย นเกิดคุณภาพได้ตามที่คาดหวังดังกล่าว หลั กสู ตรการศึกษา ชั้น
พื้นฐานได้กาหนดองค์ความรู้ กระบวนการเรียนรู้และคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ผู้เรียนพึงมี เมื่อ
จบการศึกษาชั้นพื้นฐาน 12 ปีแล้ว
๔. สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สาระที่เป็นองค์ความรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศประกอบด้วย
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม
สาระที่ 3 ภาษาลับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น สาระที่ 4 ภาษาลับ
ความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก
1.1 มาตรฐานการเรียนรู้ ในส่วนของมาตรฐานการเรียนรู้ผู้ศึกษาด้นคว้า ขอ
กล่าวถึงเฉพาะมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ทาการศึกษาค้นคว้า คือ การเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 3 ซึ่งมี
สาระสาคัญดังนี้
1.2 มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจกระบวนการฟังและการอ่าน สามารถตีความ เรื่องที่ฟัง
และอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และนาความรู้มาใช้อย่างมีวิจารณญาณ
มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะในการสื่อสารทางภาษา แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร
แสดงความรู้สึก และความคิดเห็น โดยใช้เทคโนโลยีและการจัดการที่เหมาะสม เพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต
มาตรฐาน ต 1.3 เข้าใจกระบวนการพูด การเขียน และสื่อสารข้อมูล ความ
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คิดเห็นและความคิดรวบยอดในเรื่องต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพและมีสุนทรียภาพ
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของ เจ้าของ
ภาษา และนาไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ
มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษา และ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนามาใช้อย่างมีวิจารณญาณ
สาระที่ 3 ภาษากับความสั มพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น มาตรฐาน 3.1 ใช้
ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับ กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและเป็นพื้นฐานในการพัฒนา
และเปิดโลกทัศน์ของตน
สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก
มาตรฐาน ต 4.1 สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ ตามสถานการณ์ต่างๆ ทั้งใน
สถานศึกษา ชุมชน และสังคม
มาตรฐาน ต 4.2 สามารถใช้ ภ าษาต่ า งประเทศเป็ น เครื่ อ งมื อ การเรี ย นรู้
การศึกษาต่อการประกอบอาชีพ การสร้างความร่วมมือ และการอยู่ร่วมกันในสังคม มาตรฐานการ
เรียนรู้ช่วงชั้นที่ 3 (จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3)
๑.เข้าใจและใช้ภ าษาต่างประเทศ แลกเปลี่ยนนาเสนอข้อมูลข่าวสาร สร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล แสดงความรู้ สึกนึกคิด และความคิดรวบยอด โดยใช้น้าเสียงท่าทาง ใน
รูปแบบที่เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ
2. มีทกั ษะในการใช้ภาษาต่างประเทศในการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ในหัวข้อ เรื่อง
เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม ความสัมพันธ์กับบุคคลเวลา ว่าง
และสวัสดิการ การซื้อ -ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชี พ การเดินทางท่องเที่ยว การบริก าร
สถานที่ ภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในวงศัพท์ประมาณ 2,100-2,250 คา (คาศัพท์ที่
เป็น นามธรรมมากขึ้นใช้ประโยคผสม (Compound Sentence) และประโยคซับซ้อน (Complex
Sentence) ที่ใช้สื่อความหมายตามบริบทต่างๆ ในการสนทนาทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น ทางการ
๓. อ่าน เขียนข้อความที่เป็นความเรียงและไม่เป็นความเรียง ทั้งที่เป็น ทางการ
และไม่เป็นทางการที่มีตัวเชื่อมข้อความ (Discourse Markers)
4. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางภาษา และชีวิตความเป็นอยู่
ของเจ้าของภาษาตามบริบทของข้อความที่พบในแต่ละระดับชั้น
5. มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ สืบค้นข้อมูลความรู้ ใน
วิชาอื่นๆ ที่เรียนตามความสนใจและตามระดับชั้น
6. แกฝนการใช้ภาษาอังกฤษทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อการแสวงหา ความรู้
เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง หาความเพลิดเพลินและเป็นพื้นฐานในการทางานและประกอบอาชีพ
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๕. กระบวนการเรียนรู้
ในการจั ด การเรี ย นการสอนวิช าภาษาต่ า งประเทศ ผู้ ส อนจาเป็ น ที่จ ะต้ อ งรู้ ความ
แตกต่างระหว่างเทคนิคการสอน วิธีสอน และแนวคิด ทฤษฎี ซึ่งเป็นที่มาของวิธีสอนแบบ ต่างๆ เพื่อ
จะไค้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ของคาทั้งสามตามระดับชั้น วิธีสอนบางวิธีเป็นที่นิยมใช้กันอยู่ นาน บางวิธี
ถูกนามาใช้เพียงช่วงเวลาหนึ่ง แล้วก็เสื่อ มความนิยมไป การที่วิธีสอนแต่ละวิธีไม่ไค้รับ ความนิยม
ต่อเนื่อง มิใช่เพราะมีความล้มเหลวในการปฏิบัติจริง แต่มีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลง ต้านแนวคิด
ทฤษฎีการเรียนรู้ค้านจิตวิทยา ค้านภาษาศาสตร์ และต้านการศึกษา
แนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ไค้รับอิท ธิพลจากแนวคิด ในยุค
สมัยต่าง ๆ ของนักปรัชญา นักจิ ตวิทยา และนักภาษาศาสตร์ ซึ่งเข้ามามีส่วนร่วมในการ กาหนด
แนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาหลายแนวทาง ที่ไค้พัฒนาไปหลายรูปแบบตาม ยุคสมัย
จนถึ ง แนวการสอนภาษาเพื่ อ การสื่ อ สาร ที่ มี ลั ก ษณะเด่ น ชั ด คื อ เน้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ศู นย์ ก ลาง
(Learner-Centered)
การจั ด การเรี ย นการสอนภาษาตามแนวการสอนภาษาเพื่ อ การสื่ อ สาร มุ่ ง เน้ น
กระบวนการเรี ย นรู้ ที่ มีก าร'แกปฏิ บัติ มีก ารนาภาษาไปใช้ ไค้ จริ งตามหน้า ที่ของภาษาในการสื่ อ
ความหมาย โดยมีเป้าหมายอยู่ที่การใช้ภาษาสื่อสารในชีวิตจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไค้
เหมาะสมลับสภาพสังคม ดังนั้น การจัดกระบวนการเรียนรู้ จะมุ่งให้ผู้เรียนมีโอกาสแกใช้ภาษาให้
มาก และให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มีอยู่หลากหลาย ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอนจึงควรเลือกใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ต่าง ๆ (Learning
Strategies) ที่เหมาะสมกับ วัย และระดับชั้นของผู้ เรียน เพื่อให้ ผู้ เรียนมีลี ลาการเรียน (Learning
Styles) เป็นของ ตนเอง กลยุทธ์การเรียนรู้ต่าง ๆ ได้แก่ กลยุทธ์ในการสื่อสาร ทักษะการจา ทักษะ
การถาม การคิด อย่างมีวิจารณญาณ การคิดเชิงสร้างสรรค์ การประเมิน ตนเอง การวางแผนจัดการ
เรียนรู้ของตนเอง การใช้วิธีเรียนแบบต่าง ๆ การทางานร่วมกับผู้อื่น ฯลฯ ได้เหมาะสมกับตนเองตาม
ระดับชั้น
ในการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ยังไม่สามารถสรุปได้ว่า วิธีสอนใดเป็นวิธี ที่ดี
ที่สุดและสมบูรณ์แบบที่สุด เพราะแต่ละวิธีต่างก็มีจุดดีและจุ ดด้อย ดังนั้น ผู้สอนจึงจาเป็นต้อง ศึกษา
วิวัฒนาการของทฤษฎี การเรียนรู้ และวิธีสอน เพื่อเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจ เข้าใจเหตุผล และ
มองเห็นความจาเป็นในการที่จะต้องปรับเปลี่ยน และประยุกต์วิธีสอนของตน เพื่อสามารถเลือก วิธี
สอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน และจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนภาษาในแต่ละระดับชั้น ทาให้ การ
เรี ย นการสอนมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ผู้ เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู้ ต ามความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คลและเกิ ด
ศักยภาพสูงสุดตามความสามารถของแต่ละคน
๖. การวัดผลประเมินผล
หลักการสาคัญในการประเมินผลที่พึงพิจารณา คือ การประเมินผลควรมีลักษณะ เป็น
กระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เน้นคุณลักษณะและความสามารถของผู้เรียนเป็นภาพรวม ผลการ
ประเมินต้องชี้ให้เห็นผลการปรับปรุงการสอนของครูผู้สอน และความสาเร็จของผู้เรียนตาม เป้าหมาย
หลักสูตร บ่งบอกถึงความสามารถในการนาความรู้และทักษะไปใช้ในชีวิตจริงได้ ทั้งยัง ส่ง เสริมให้
ผู้เรียนได้แสดงความสามารถที่หลากหลาย ไม่แยกเด็ดขาดจากการเรียนการสอน เป็นการให้ข้อมูลที่
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ทาให้ผู้เรียนแต่ละคนรู้จักตนเอง และมองเห็นแนวทางที่จะปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น โดยเน้นความ
ร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการให้ ข้อมูล ตรวจสอบและทบทวนซึ่งกันและกัน เน้นที่การวัด
กระบวนการ (Process) เท่าๆ กับการวัดผลผลิต (Product)ของกระบวนการ เน้นการวัด ที่สะท้อน
ให้เห็นถึงการใช้ความคิดพิจารณาไตร่ตรองรวมทั้งการใช้เหตุผลและการแก้ปัญหา
ข้อมูลที่จะนามาใช้ประเมินจะต้องได้มาโดยกระบวนการเก็บรวบรวม จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย และสอดคล้องกับ รู ปแบบการประเมินผลตามหลั กสู ตรโดยใช้ เครื่องมือและวิธีการ
ประเมินที่มีหลากหลายรูปแบบ เลือกนามาใช้ให้สอดคล้องเหมาะสมกับ กระบวนการสอนของผู้สอน
และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บางครั้งอาจต้องปรับวิธีการ หรือ
ดัดแปลงเครื่องมือวัด เพื่อใช้สาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ บางกรณีจาเป็นต้องใช้เทคนิคการ
ประเมิน ที่ผ สมผสานหรื อหลากหลาย เพื่อให้ ไ ด้ภ าพเกี่ยวกับ ผลสั มฤทธิ์ ของผู้ เรียนที่กว้างและ
สมบูรณ์ขึ้น
จากกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลง ภาระงานด้านการประเมินผล การเรียน
ระบบการวัดและประเมินผล ที่สถานศึกษาจะต้องดาเนินการ จึงต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วย เพื่อให้เกิด
ความสอดคล้องกัน การประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงเน้นไปที่การวัด และการ
ประเมินผล ที่จะนาไปสู่การชี้ให้เห็นสภาพที่แท้จริงของผู้เรียน และสภาพจริงของการเรียน การสอน
จากพฤติกรรมที่ผู้เรียนไต้แสดงออก (Student Performance) สะท้อนให้เห็นความสามารถ อย่าง
หลากหลายในการพัฒนาคนที่ชัดเจน สอดคล้ องกับสมรรถภาพที่มีในตนเอง และจากการลงมือ
ปฏิบัติจริง ซึ่งชี้ให้เห็นวิธีการตัดสินใจ และการแก้ปัญหาด้วยตนเอง การใช้กิจกรรมการประเมิ น ตาม
สภาพจริง (Authentic Assessment) จะช่วยให้ต้นพบไต้ว่า ผู้เรียนเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ มากน้อย
เพียงใด นอกจากระบบการวัดและประเมินผลจะปรับเปลี่ยนแล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินจะต้อง
ปรับเปลี่ยนไปจากเติม ซึ่งมีเพียงครูผู้สอน เป็นบุคคลหลายกลุ่ม ได้แก่ ครู ผู้สอน ผู้เรียน ซึ่งทาหน้าที่
ทั้งประเมินตนเอง และประเมินเพื่อน (ในกลุ่ม) ผู้ปกครอง เป็นต้น ทั้งนี้ผู้เกี่ยวข้องควรมีส่วนร่วมใน
การกาหนดเป้าหมาย วิธีการและเกณฑ์ต่างๆ ในการประเมินด้วย
ส่วนลักษณะภาษาที่นามาประเมิน ควรเป็นภาษาที่ใช้ในสถานการณ์การสื่อสาร ตาม
สภาพจริง คือ เป็นข้อความสมบูรณ์ในตัวเอง เป็นภาษาที่เจ้าของภาษาใช้ มีความเป็นธรรมชาติ อยู่ใน
บริบท ทั้งนี้ต้องคานึงถึงความสามารถและประสบการณ์ของผู้เรียนด้วย การประเมิน ความสามารถ
ในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ควรประเมินความสามารถในการสื่อ ความหมายจริง ๆ ไม่ควรแยกการ
ใช้ภาษาออกจากสถานการณ์ และควรวัดให้ ครอบคลุ มองค์ประกอบทางภาษา อันประกอบด้ว ย
ความรู้เรื่องเสียง คาศัพท์ โครงสร้าง การใช้ภาษาในสถานการณ์ และกลวิธี ในการสื่อสาร แนวการ
ประเมินเช่นนี้ช่วยเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างหลักสูตร การสอน และ การประเมิน
ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สถานศึกษาจะต้องทาหลักเกณฑ์และ แนวปฏิบัติ
ของสถานศึกษาไว้ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมลัน และเป็นไปใน มาตรฐานเดียว
ลั น สถานศึ ก ษาต้ อ งมี ก ารวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย นทั้ ง ในระดั บ ขั้ น เรี ย น ระดั บ
สถานศึกษา และระดับชาติ โดยมีจุดมุ่งหมายสาคัญเพื่อนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา ผู้เรียน
ปรั บ ปรุ ง การจั ด การเรี ย นรู้ แ ละใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล สร้ า งความมั่ น ใจ เกี่ ย วลั บ คุ ณ ภาพของผู้ เ รี ย นและ
สถานศึกษาแก'ผู้เกี่ยวข้องต่อไป

๑๑

๑.๒ การอ่านภาษาอังกฤษ
(๑) ความหมายของการอ่าน
๑
ศรีวิไล ดอกจันทร์ (2532 : 124) กล่าวว่า การอ่าน คือ การรับรู้ความหมาย
จาก ถ้อยคาที่ดีพิมพ์อยู่ในสิ่งพิมพ์หรือหนังสืออ่านที่เป็นการรับรู้ว่าผู้เขียนคิดอะไรและพูดอะไร
๒
สมุทร เซ็นเชาวนิช (2542 : 1) กล่าวว่า การอ่าน คือ การสื่อความหมาย เป็น
การสื่อความหมายระหว่างผู้เรียนกับผู้อ่า น ผู้เขียนพูด ผู้อ่านแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบ และอาจ โต้ตอบ
กับผู้อื่นด้วย การสื่อความหมายแบบนี้มีองค์ประกอบ 3 อย่าง คือ ผู้เขียน ผู้อ่าน และ รายงานผลอัน
ได้แก่ สิ่งที่อ่านมาแล้วหรือปฏิกิริยาโต้ตอบซึ่งเกิดจากการอ่านนั้นๆ
๓
สุพรรณสิริ วัฑฒกานนท์ (2545 : 11) การอ่านหมายถึง การเข้าใจความหมาย
ของ ข้อเขียน เป็นหน้าที่ที่ผู้อ่านจะต้องดึงเอาความหมายออกมาจากเรื่องที่อ่านให้ไต้
สรุ ป ได้ ว่ า การอ่ า น เป็ น กระบวนการคิ ด การจิ น ตนาการ การหาเหตุ ผ ล การ
แก้ปัญหา และการประเมินข้อความที่อ่าน ซึ่งผู้อ่านจะต้องทาความเข้าใจความหมาย เป็นการสื่ อ
ความหมายระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่าน ผู้เขียนพูด ผู้อ่านแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบ และอาจโต้ตอบกับผู้อื่น
ด้วย
(๒) ประเภทการอ่าน
สมุทร เซ็น เชาวนิช (2542 : 3) ไต้แบ่งประเภทของการอ่านโดยใช้ความเร็ว
ต่างกันดังนี้
1.อ่านเพื่อการศึกษา (Work-study type Reading) เป็นการอ่านที่ต้องการ
ความเร็วสูงพอประมาณ การอ่านแบบนี้มีจุดมุ่งหมายที่สาคัญคือ ต้องการจะครอบคลุมเนื้อหาให้ ไต้
มากที่สุดเก็บใจความสาคัญและรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆให้ไต้มากที่สุดเท่าที่จะทาไต้ ดังนั้น ในขณะ
ที่อ่าน จึงจาเป็นต้องพิจารณาคาศัพท์และความหมายของคาที่พบให้ละเอียดถี่ล้วน นอกจาก จะต้องรู้
ความหมายเฉพาะของค าศั พ ท์ นั้ น ๆแล้ ว ควรต้ อ งรู้ ค วามหมายหรื อ ความหมายตามนั ย ประวั ติ
(Connotation) ของคานั้น ๆ อีกด้วย
2. อ่านเพื่อความพักผ่อนและความบันเทิง (Recreatory Reading) เป็นการอ่าน
เพื่อความรื่นรมย์เป็นส่วนตัวหรือเพื่อพักผ่อนหย่อนใจเป็นส่วนใหญ่ เช่น การอ่านนวนิยาย เรื่องสั้น
หรือหนังสื อพิมพ์ที่ไม่มีคาศัพท์เฉพาะมากมายนัก เป็นต้น การอ่านประเภทนี้มักไม่ต้องการความ
เข้าใจอะไรที่ลึกซึ้งมากนัก จะอ่านโดยใช้ความเร็ว ช้าหรือเร็วอย่างไรก็สุดแล้ วแต่ความพึงพอใจ ของ
ผู้อ่าน การอ่านประเภทนี้ตามปกติแล้วมักอ่านไต้เร็วกว่าประเภทแรก
สรุปได้ว่าประเภทของการอ่านแบ่งตามจุดมุ่งหมาย คือ การอ่านเพื่อสารวจ การ
อ่านเพื่อจับใจความ การอ่านเพื่อให้เข้าใจ และการอ่านเพื่อวิเคราะห์ ส่วนการอ่านที่แบ่ง โดยการใช้
ความเร็ว คือการอ่านเพื่อการศึกษาและการอ่านเพื่อความบันเทิง

๑

ศรีวิไล ดอกจันทร์, 2532,หน้า 124
สมุทร เซ็นเชาวนิช ,2542 หน้า 1.
๓
สุพรรณสิริ วัฑฒกานนท์ ,2545, หน้า 11
๒

๑๒

(๓) ระดับของการอ่าน
ศรีวิไล ดอกจันทร์ (2529 : 132) ได้กล่าวถึงจุดประสงค์ของการอ่านไว้ ดังนี้
(1) อ่านเพื่อรู้ (Apprehending Level Reading) เป็นการอ่านเพื่อรู้ รู้แล้วบางที
เรา อาจปล่อยให้ลื มผ่ านไปเลยอย่างไม่เห็ นความส าคัญของเรื่องที่อ่านเท่าใด การอ่านระดับนี้มี
จุดประสงค์เพื่อปรับนาเครื่องนาทางให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น การอ่านข่าวเบาๆ การตรวจสอบ
ข้อมูลบางอย่าง การอ่านวิธีทาอาหารเพื่อทาในแต่ละครั้ง ฯลฯ
(๒) อ่านเพื่อรับ (Discriminating Level Reading) เป็นการอ่านในระดับที่มีการ
วิเคราะห์มากขึ้น ผู้อ่านพยายามดึงเอาสิ่งที่เห็นว่าเป็นสิ่งที่ตนต้องการและมีคุณค่าต่อตน แล้วเก็บ
ข้อมูลนั้นเอามาย่อย เพื่อสะสมเป็นข้อมูลใหม่ เป็นประสบการณ์เพิ่มเติมเข้ามาในชีวิต มีส่วนเสริม
บุคลิกภาพและโลกทัศน์ของตนอย่างถาวรต่อไป ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตในตัวของผู้อ่าน
(๔) แบบจาลองการอ่านภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
วิ ส าข์ จั ติ วั ต ร์ (2543 : 4-7) ได้ ก ล่ า วว่ า แบบจ าลองการอ่ า นที่ ส าคั ญ ๆ
สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทด้วยกันคือ
1. แบบจ าลองการอ่ า นที่ เ น้ น กระบวนการอ่ า น ในระดั บ พื้ น ฐานไปสู่
กระบวนการ อ่านระดับสูง (Bottom - Up Model of Reading) แบบจาลองการอ่านนี้ได้รับ
แนวความคิดมาจาก ทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้กลุ่มที่เน้นพฤติกรรมหรือการสร้างสมนิสัย ซึ่งมีความ
เชื่อว่าการให้สิ่งเร้า การตอบสนอง และการเสริมแรงในความถี่ที่เหมาะสมจะทาให้เกิดการเรียนรู้
พฤติกรรมซับซ้อนที่ เกิดขึ้นก็คือ การเพิ่มพูนความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้า การตอบสนอง และการ
เสริมแรงนั่นเอง ดังนั้น ในการสอนอ่านครูจึงควรสอนทักษะง่าย ๆ หรือทักษะพื้นฐานล่อนที่จะค่อย ๆ
เรียนรู้ทักษะทีซับซ้อน หรือยากขึ้น
2. แบบจาลองการอ่านที่ เน้นกระบวนการอ่านในระดับสูง ไปสู่กระบวนการ
อ่าน ในระดับพื้นฐาน (Top-down Model of Reading) แบบจาลองการอ่านนี้ ได้รับแนวคิดมาจาก
ทฤษฎี ทางจิตวิทยาเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ (Cognitive Psychology) ซึ่งมีแนวคิดว่าการเรียนรู้
คือการที่ เด็กต้องการเข้าใจสภาพสิ่งแวดล้อมรอบตัวโดยจะกัดเลือก ตีความ และหาความสัมพันธ์ของ
ข้อ มู ล ต่ า ง ๆ เพื่ อ หาข้ อ สรุ ป ในการแก้ไ ขป้ ญหาต่ าง ๆ นั้ น เขาจะต้ อ งตั้ง สมมติ ฐ านและเดาว่ า
สมมติฐานที่ตั้ง ถูกต้องหรือไม่ ถ้าลูกต้องสมมติฐานย่อมได้รับการยืนยันจากข้อมูลต่าง ๆ ล้าไม่ลูกต้อง
ก็จะต้องมีการ ตั้งสมมติฐานใหม่ขึ้นมา เกสดันท์ (Gestalt) เป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญทางจิตวิทยากลุ่ม
ความรู้ ค วามเข้ าใจ กล่ าวว่า การเรี ยนรู้ที่ตี ควรจะเรียนจากส่ ว นใหญ่ไปหาส่ ว นย่ อยมากกว่าจา ก
ส่ ว นย่ อ ยไปหา ส่ ว นใหญแบบจ าลองการอ่ า นนี้ จะเน้ น ทั ก ษะในระดั บ สู ง คื อ การอ่ า นเพื่ อ หา
ความหมาย มากกว่าการไขรหัส หรือทักษะพื้นฐานเนื่องจากเมื่อผู้อ่าน อ่านเพื่อหาความหมายเขาไม่
จาเป็นต้อง เข้าใจคาทุกคาหรือตัวอักษรทุกตัว
3. แบบจ าลองการอ่ า นแบบปฏิ สั ม พัน ธ์ (Interactive of Reading)
แบบจาลอง การอ่านนี้ไต้รับอิทธิพลมาจากโครงสร้างความรู้ (Schema Theory) ซึ่งเน้นความสาคัญ
ของ ประสบการณ์และความรู้เดิมที่ผู้อ่านมีอยู่
สรุปได้ว่าแบบจาลองการอ่านแบบปฏิสัมพันธ์นี้ ไม่ไต้เน้นเฉพาะการประมวล
ความจากข้อมูลระดับพื้นฐานไปสู่ระดับสูง (Bottom - Up Processing) หรือการประมวลความจาก
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ข้อมูลระดับสูงไปสู่ข้อมูลระดับพื้นฐาน (Top-Down Processing) อย่างใดอย่างหนึ่งแต่จะเป็นการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั้งในระดับพื้นฐานไปสู่ระดับสูง และจากระดับสูงมาสู่ระดับพื้นฐาน
(5) ขั้นตอนการสอนทักษะการอ่าน
ทิพย์วัลย์ มาแสง (2532 : 66-67) ไต้เสนอขั้นตอนการสอนอ่าน ดังนี้
1. ครูให้นั กเรียนอ่านเรื่องในใจ พยายามทาความเข้าใจเนื้อเรื่องโดยดูภาพ
ประกอบด้วย ในครั้งแรกให้อ่านเรื่องโดยตลอด เพื่อลูว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นอย่างไร ครั้งที่สองให้
อ่านใหม่ คาใดที่นักเรียนไม่รู้จักให้ลองเดาความหมายจากเนื้อความโดยรอบของคานั้น และดูภาพ
ประกอบด้วย
2. ครูเขียนคาที่นักเรียนต้องการเดาบนกระดาน ให้ลองอ่านออกเสียง และ
บอก ความหมายของคาใหม่นั้น หรือจะชะลอการถามความหมายของคาใหม่ไว้ภายหลังที่นักเรียน
ตอบ คาถามเกี่ยวคับเรื่องแล้วก็ไต้
3. นักเรียนจับกลุ่ม 3-4 คน ปิดหนังสือแล้วเล่าเรื่องให้ฟ้ง เพื่อตรวจสอบว่า
เรื่องที่อ่านตรงคันหรือไม่ การปิดหนังสือจะช่วยให้นักเรียนไม่ใช้วิธีอ่านโดยการแปลคาต่อคา
4. เมื่อนักเรียนปรึกษาคันแล้ว ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาเล่าเรื่อง
5. ครูตั้งคาถามเกี่ยวคับเรื่องที่อ่าน เพื่อให้นักเรียนตรวจหาคาตอบจากคาหรือ
ประโยคในเรื่องจากการอ่ านออกเสียงตามครู ลงเสียงเน้นหนักถูกต้อง หากเนื้อเรื่องมีการแสดง
อารมณ์ ก็แกให้นักเรียนอ่านให้มีอารมณ์ตามท้องเรื่องด้วย แกอ่านภายในกลุ่ม ครูอาจให้นักเรียน
คัดลอกเรื่องที่อ่านลงสมุด เป็นการแกคัดลายมือด้วย
สุภัทรา อักษรานุเคราะห์ (2532 : 54-55) ไต้กล่าวถึงขั้นตอนการสอนอ่าน
ดังนี้
1. ตั้งจุดประสงค์ ผู้สอนควรกาหนดจุดประสงค์ทั้งนาทางและปลายทาง
2. ดาเนินการสอน โดยนาจุดประสงค์นาทางมาสอนพร้อมตัวอย่างของจริงมา
ประกอบ หรือใช้สื่อการสอนมาช่วยก็ไต้
3. การแกอ่ านเป็น ขั้ นตอนโดยตรงให้ กั บจุ ด ประสงค์ ปลายทางที่ ค รูผู้ ส อน
กาหนดไว้
4. การถ่ า ยโ อน ผู้ เ รี ย นมี อิ ส ระในการอ่ า น เป็ น การ แกสื่ อ สารที่
นอกเหนือไปจาก จุดประสงค์ปลายทางที่วางไว้ เพื่อที่จานาสิ่งที่เรียนไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่าง
ถูกต้องและ เหมาะสม
สุมิตรา อังวัฒนกุล (2540 : 178- 179) ได้กล่าวถึงแนวการสอนทักษะการ
อ่าน เพื่อการสื่อสารไว้ว่า ในขั้นตอนการสอนทักษะการอ่านสามารถจัดกิจกรรมได้เป็น 3 ช่วงคือ
1. กิจกรรมก่อนการอ่าน (Pre-reading Activities) สาหรับขั้นนี้เป็นการสร้าง
ความสนใจและปูพื้นฐานความรู้ในเรื่องที่อ่าน เช่น ให้คาดคะเนเรื่องที่จะอ่าน เพื่อเป็นการกระตุ้น ให้
ผู้เรียนคิดถึงความรู้เดิมแล้วนามาสัมพันธ์กับเรื่องที่อ่าน การคาดคะเนอาจจะผิดหรือถูกก็ได้ และ ให้
เดาความหมายของกาศัพท์จากบริบท โดยดูจากประโยคข้างเคียงจากรูปภาพหรือการแสดงท่าทาง
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2.กิจกรรมระหว่างการอ่าน (While-reading Activities) ขั้นนี้เป็นการทา
ความ เข้าใจโครงสร้างและเนื้อความในเรื่องที่อ่าน เช่น ให้ลาดับเรื่องโดยให้ตัดเรื่องออกมาเป็นส่วน ๆ
อาจจะเป็นย่อหน้าหรือประโยคก็ได้ แล้วให้ผู้เรียนในกลุ่มลาดับข้อความกันเอง หรือเขียนแผนผัง โยง
ความสัมพันธ์ของเนื้อเรื่อง เติมข้อความลงไปในแผนผังของเนื้อเรื่อง และเล่าเรื่องโดยสรุป
3. กิจกรรมหลังการอ่าน (Post- reading Activities) ขั้นนี้เป็นการตรวจสอบ
ความเข้าใจของผู้เรียน กิจกรรมที่ทาอาจเป็นการถ่ายโยงไปสู่ทักษะอื่น ๆ เช่นทักษะการพูด และ
ทักษะการเขียน เช่น ให้แสดงบทบาทสมมุติ ให้เขียนเรื่องหรือเขียนโต้ตอบ เช่น เขียนจดหมาย เขียน
บทสนทนา วาดรูป และพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเป็นด้น
(6) การประเมินผลทักษะการอ่าน
สุมิตรา อังวัฒนกุล (2539 : 150-151) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการอ่านที่จะ
ทาการวัดได้อย่างน่าเชื่อถือดังนี้
1. ความรู้เกี่ยวกับกาโดยทั่ว ๆ ไป หมายถึงความรู้เกี่ยวกับกา ได้แก่ความกว้าง ความ
ถึกและขอบเขตของกาศัพท์ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า ความรู้เกี่ยวกับกาอย่างกว้างขวางหรือความ ชานาญ
ในการใช้กา เป็นสิ่งสาคัญประการแรกที่จะนาไปสู่การบรรลุถึงความสามารถระดับสูงของ ทักษะการ
อ่านทุกชนิด
2. ความเข้าใจเรื่องราวที่ ปรากฏอย่างชัดเจน ซึ่งรวมถึงทักษะอื่น ๆ ด้วย เช่น การรู้
ตาแหน่งของข้อความที่กล่าวถึงอย่างเจาะจง การเข้าใจความหมายตามตัวอักษะและความสามารถใน
การติดตามเรื่องที่อ่านตามลาดับ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า แบบสอบอ่านที่ยอมรับกันเป็น จานวนมาก มักจะ
วัดความสามารถในการอ่านทางด้านนี้มากกว่าด้านอื่น ๆ
3. ความเข้าใจความหมายที่แฝงอยู่รวมถึงความมีเหตุผลในการอ่านความสามารถ ใน
การให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ตลอดจนสามารถเดาเหตุการณ์เกี่ยวกับผลที่ตามมาการเข้าใจ
ความหมายของคาจากเนื้อเรื่อง เข้าใจการจัดลาดับของเรื่องที่อ่าน ทราบถึง ความคิดสาคัญและการ
จัดลาดับความคิดเข้าใจความหมายที่แฝงอยู่ของข้อความที่อ่านโดยการได้ข้อสรุปหรือหลักเกณฑ์จาก
เรื่องที่อ่าน
4.ความซาบซึ้ง หมายถึงความสามารถในการทราบถึงความตั้งใจหรือจุดมุ่งหมายของ
ผู้เขียน การทราบถึงอารมณ์หรือแนวรสของเรื่อง ความสามารถในการเข้า ใจกลไก ทางวรรณคดีที่ทา
ให้ผู้เขียนบรรลุจุดมุ่งหมาย
ดังนั้นการอ่านจึงไม่เพียงแต่อ่านได้ แปลลาศัพท์ได้ หรือรู้โครงสร้างของประโยค เท่านั้น
แต่ผู้อ่านจาเป็นจะต้องเข้าใจเรื่องหรือข้อความที่ดัดมาเป็นตอน ๆ ที่ให้อ่านนั้นว่ามี ความสัมพันธ์กัน
และควรที่จะสามารถสรุป หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้ด้วย
อัจฉรา วงศ์โสธร (2544 : 154-155) ได้กล่าวถึงการประเมินทักษะการอ่านว่า การ
ประเมิน ทักษะการอ่านสามารถใช้เกณฑ์ที่กาหนดตามส่ว นประกอบของภาษาแบบแยกย่อยและ
เกณฑ์ที่กาหนดตามความสามารถในการรับสาร หรืออาจใช้เกณฑ์ทั้งสองแบบประยุกต์เข้าด้วยกัน
โดยใช้นั้าหนักเกณฑ์แบบรวมมากกว่าเกณฑ์แบบย่อย
1. เกณฑ์กาหนดความสามารถทางการอ่านที่เป็นเกณฑ์แบบย่อยจะเป็นดังนั้น
1.1 ความรู้ศัพท์ ผู้เข้าสอบสามารถเข้าใจลาศัพท์ สานวนที่ใช้ใน ระดับใด
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1.2 ความรู้ไวยากรณ์ ผู้สอบสามารถใช้ความรู้ด้านไวยากรณ์ในการทาความ เข้าใจ
เกี่ยวกับลาสรรพนาม ความเชื่อมโยงของเนื้อความเช่นการใช้ลาสันธานคาบุพบาท ที่กาหนด หน้าที่
ของภาษาว่าเป็นการขอร้อง เชื้อเชิญ ขออนุญาต ฯลฯ ได้มากน้อยเพียงใด
2. เกณฑ์กาหนดความสามารถทางการอ่านแบบรวมจะเป็นดังนี้
2.1 ความสามารถเรียบเรียงความ ได้แก่การอ่านแล้วเข้าใจความได้ สามารถแสดง
ความเข้าใจโดยการตอบลาถามที่ให้เรียบเรียงถ้อยลาใหม่โดยให้ได้ใจความเดิมหรือสามารถ ตอบลา
ถามแบบเลือกตอบและแบบเรียงลาดับข้อความเป็น 1, 2, 3 ได้
2.2 ความสามารถอ่านข้อมูลที่เป็นรายละเอียด ผู้เข้า สอบสามารถโยง รายละเอียด
ที่เกี่ยวข้องกับใจความสาคัญของเรื่องได้ว่าเป็นรายละเอียดสนับสนุน หรือเป็น รายละเอียดเพื่อให้
ข้อมูลตรงกันข้าม ตลอดทั้งเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างรายละเอียดด้วยกัน
2.3 ความสามารถอ่านจับใจความสาคัญ ผู้เข้าสอบสามารถระบุแล่นเรื่อง หัวเรื่อง
และใจความสาคัญของเรื่องที่อ่านได้
2.4 ความสามารถวิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น ความสั ม พั น ธ์ ข องเนื้ อ ความและ
สุนทรียศาสตร์ของการใช้ภาษา ผู้เข้าสอบสามารถใช้ความรู้ด้านศัพท์ ไวยากรณ์ ความเข้าใจสิ่งที่ อ่าน
และความรู้เกี่ยวกับรูปแบบลีลาภาษาที่ใช้ในบทอ่าน ที่เป็นตัวกระตุ้น วิเคราะห์ ประเมิน และ สรุปได้
ว่าสารที่อ่านนั้นเป็นสารประเภทใด ลีลาภาษาที่ใช้เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ เจตนา ทัศนคติ
ของผู้เขียนที่แฝงอยู่ส ามารถวิพากษ์วิจารณ์ถึงเหตุและผลที่เกิดขึ้น ถึงความมั่นคงน่าเชื่อถือ ของ
สมมุติฐานที่ผู้เขียนตั้งไว้ ความเป็นไปได้ของข้ อสรุป ตลอดจนสามารถประเมินประสิทธิผลของ บท
อ่านนั้นได้ว่ามีความชัดเจนเข้าสู่ประเด็นอย่างไม่อ้อมค้อมและใช้ภาษาได้อย่างกระชับ ไม่เยิ่นเย้อ
หรือไม่ ความสามารถในระดับนี้ เป็นระดับสูงซึ่งต้องอาศัยความรู้ในระดับต้น ๆ เป็นนั้นฐาน การ
กาหนดระดับความสามารถข้างต้นเป็นลาดับขั้นตอนที่ขึ้นต่อกัน และการกาหนดความสามารถตาม
เกณฑ์ อาจใช้มาตราส่วนประเมินค่าเป็นระดับ ดังนี้
1 = ไม่มีความสามารถ
2 = มีความสามารถน้อย
3 = มีความสามารถพอประมาณ
4 = มีความสามารถดีมาก
5 = มีความสามารถยอดเยี่ยม
๑.๓ สไตล์การเรียนรู้
ความหมายและความสาคัญของสไตล์การเรียนรู้
นักการศึกษาทั้งไทยและต่างประเทศไต้อธิบายและให้ทัศนะเกี่ยวกับความหมาย
และ ความสาคัญของสไตล์การเรียนไว้หลายประการ ดังนี้
ประสาท อิศรปรีดา (2538 : 176) กล่าวว่า สไตล์การเรียนรู้ หมายถึง ลักษณะ
และวิธีการเรียนที่นักเรียนแต่ละคนชอบและถือปฏิบัติในการเรียน
กรมวิชาการ (2544 : 40) สไตล์การเรียนรู้ หมายถึง แบบการเรียนเป็นลักษณะ
นิสัยหรือความชอบของแต่ละคนในสถานการณ์เรียนรู้ต่างๆ เป็นเรื่องที่จะพิจารณาแต่ละบุคคลชอบ
เรียนที่ไหน เมื่อไร และกับใคร เขาจะเรียนไต้ดีในสภาพแวดอ้อมใด และจะเรียนไต้ดีโดยมีเงื่อนไข

๑๖

หรือมีภาวะทางร่างกายในลักษณะใด
ป้ญชลี วาสนสมสิทธ (2543 : 103) กล่าวว่า สไตล์การเรียนรู้ หมายถึง วิธีการ
ตามธรรมชาติที่เป็นนิสัยและเป็นที่ชื่นชอบของบุ คคลในการรับหรือประมวล และเก็บรักษา ข้อมูล
และทักษะใหม่ๆ โดยไม่คานึงถึงวิธีการในการสอนหรือเนื้อหาวิชา
กรมวิชาการ (2544 : 3) สไตล์การเรียนรู้ หมายถึง พฤติกรรมหรือการปฏิบัติ
ของผู้เรียนในการจัดการเกี่ยวกับการเรียนซึ่งแตกต่างกันตามสติปัญญา ลักษณะเฉพาะของผู้เรี ยน
และสภาพแวดล้อมทางการเรียนเพื่อให้เกิดกาเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
คอนเนอร์ (Conner. 2000 : Website) ได้ให้ความหมายของสไตล์การเรียนไว้
ว่า เป็นแนวทางที่กระตุ้นให้นักเรียนโต้สนองการเรียนรู้ ด้วย 3 แนวทาง คือ การดู การฟ้ง และ การ
เคลื่อนไหวหรือการสัมผัส
สรุ ป สไตล์ การเรียนรู้ หมายถึง วิธีการเรียนรู้ การรับรู้ การประมวล การเก็บ
รักษาข้อมูล และการตอบสนองการเรียนรู้ที่ผู้เรียนใช้ปฏิบัติในการเรียนรู้เฉพาะตัวของแต่ละบุคคล
สไตล์การเรียนรู้ตามแนวคิดของเดวิด คอล์บ
เดวิด คอล์บ (ประสาท อิศรปรีดา. 2538 : 102 ; อ้างอิงมาจาก David Kolb.
1984 : Web Site) ได้อธิบายกระบวนการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ของแต่ละบุคคล กล่าวว่า
กระบวนการเรียนรู้เป็นวัฏจักร 4 ขั้นด้วยกัน คือ ประสบการณ์จากสิ่งที่เป็นรูปธรรม การสังเกตและ
ไตร่ตรอง การสร้างแนวคิดเชิงนามธรรมและสรุปเป็นหลักการ และการทดลองหรือประยุกต์หลักการ
ที่สร้างขั้นในสถานการณ์ใหม่ ๆ
วิธีการเรียนรู้
วัฏจักรของกระบวนการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่เกิดจากวิธีการเรียนรู้ 4ลักษณะ
ด้วยกันคือการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงเชิงรูปธรรมเรียนรู้จากการสังเกตและไตร่ตรอง เรียนรู้จาก
การคิดเชิงนามธรรม และการเรียนรู้จากการทดลองที่เป็นนามธรรม
1.การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงเชิงรูปธรรม (Concrete Experience)
2.การเรียนรู้จากการสังเกตและไตร่ตรอง (Reflective Observation)
3. การเรียนรู้จากการจากคิดเชิงนามธรรม (Abstract Conceptualization)
4. การเรยนรู้จากการทดลองและปฏิบัติ (Active Experimentation)

ภาพประกอบ 1 ขั้นตอนการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ของ เดวิด คอล์บ
คอล์บ อธิบายขั้นตอนการเรียนรู้ ดังนี้

๑๗
ขั้นที่ 1 ประสบการณ์เชิงรูปธรรม (Concrete Experience อักษรย่อ CE) เป็นขั้นตอนของ
การเข้าไปมีส่วนร่วมและรับรู้ในประสบการณ์ต่างๆ เป็นการใช้ความรู้สึกยึดถือสิ่งที่ เกิดขั้นจริงตามที่
ตนประสบอยู่ขณะนั้น
ขั้นที่ 2 การสังเกตและการสะท้อนความคิด (Reflective Observation อักษรย่อ RO) เป็น
ขั้นที่จะมุ่งเข้าใจความหมายและประสบการณ์ที่จะได้รับโดยการสังเกตอย่าง ระมัดระวัง ขั้นนี้เน้นการ
กระจายความคิดเพื่อไตร่ตรองพิจารณา
ขั้นที่ 3 สรุปหลักการเป็นนามธรรม (Abstract Conceptualization อักษรย่อ AC) เป็นขั้น
ที่มุ่งใช้เหตุผลและใช้ความคิดในการสรุปรวบยอดเป็นหลักการต่างๆ
ขั้นที่ 4 การทดลองปฏิบัติ (Active Experimentation อักษรย่อ AE) เป็นขั้นที่มุ่งใช้เอา
ความเข้าใจที่สรุปได้จากขั้นที่ 3 ไปทดลองปฏิบัติเพื่อดูว่าถูกต้องหรือไม่ เน้นที่การประยุกต์ใช้
เดวิด คอล์บ (ประสาท อิศรปรีดา. 2538 : 132 ; อ้างอิงมาจาก David Kolb. 1984 :
Website) กล่าวว่า ผู้เรียนแต่ละคนจะเน้นในขั้นต่างๆแตกต่างกัน ทาให้การจัด กิจกรรมการเรียนการ
สอนแตกต่างกัน คอล์บ ได้แบ่งสไตล์การเรียนเป็น 4 แบบ ดังนี้
1. แบบช่างคิด (Diverger) เน้นการเรียนรู้ขั้นที่ 1 และ 2 โดยบุคคล ที่มีการเรียน
แบบนี้เป็นคนที่มีความสามารถในการรับรู้และสร้างจินตนาการต่าง ๆ ขั้นเอง สามารถ ไตร่ตรองจน
สามารถเห็นภาพโดยส่วนรวม จะทางานได้ดีในสถานการณ์ที่ต้องการความคิด หลากหลาย เช่น ใน
การระดมสมอง (Brainstorming) คนเหล่านี้จะให้ความสนใจแก'บุคคลและ วัฒนธรรมต่าง ๆ มักเป็น
ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นศิ ล ปะและมั ก ใช้ อ ารมณ์ ตั ว อย่ า งของบุ ค คลประเภทนี้ มั ก มี พื้ น ฐานทางด้ า น
มนุ ษ ยศาสตร์ แ ละศิ ล ปศาสตร์ เช่ น นั ก แนะแนว ผู้ จั ด การฝ่ า ยบุ ค คล เป็ น ด้ น ตั ง แสดงตาม
ภาพประกอบ 2
(I

)

ภาพประกอบ 2 การเรียนแบบช่างคิด (Diverger)
2. แบบเจ้าหลักการ (Assimilator) เน้นการเรียนรู้ขั้นที่ 2 และ 3 โดยบุคคลที่มีสไตล์
การเรียนรู้แบบนี้เป็นผู้มีความสามารถในการสรุปหลักการ สนใจในทฤษฎีต่าง ๆ ให้ความสนใจลับ
ประสบการณ์จริงค่อนข้างน้อย แต่สนใจในหลักการเชิงนามธรรมมากกว่า ไม่ชอบการลงมือปฏิบัติ
และมักไม่คานึงถึงการนาทฤษฎีไปประยุกต์ใช้บุคคลกลุ่มนี้มักเป็นกลุ่ม วิทยาศาสตร์พื้นฐาน สาขา
คณิตศาสตร์และในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ดังภาพประกอบ 3
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c

)

ภาพประกอบ 3 การเรียนแบบเจ้าหลักการ(Assimilator)
3. แบบนักคิดทางเดียว (Converger) เน้นการเรียนรู้ขั้นที่ 3 และ 4 บุคคล ที่มีสไตล์
การเรียนรู้แบบนี้เป็นผู้มีความสามารถในการนาแนวคิดที่เป็นนามธรรมไปใช้ในการปฏิบัติ สามารถ
สรุปวิธีที่ถูกต้องที่สุดเพียงวิธีเดียวที่จะสามารถนาไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ คนในลักษณะนี้ ไม่ชอบใช้
อารมณ์แก้ปัญหา แต่ใช้เหตุผล ชอบทางานกับวัตถุมากกว่าบุคคล มักมีความสนใจที่ เฉพาะเจาะจงใน
สิ่งใดสิ่ งหนึ่งโดยเฉพาะ และมีความเชี่ยวชาญในสิ่งนั้น ตัวอย่างของบุคคลเหล่ านี้ มักอยู่ในสาขา
วิทยาศาสตร์กายภาพ เช่น วิศวกร เป็นต้น ดังภาพประกอบ 4

(\

ภาพประกอบ 4 การเรียนแบบนักคิดทางเดียว (Converger)
4. แบบนักปฏิบัติ (Accommodator) เน้นการเรียนรู้ขั้นที่ 4 และ 1 บุคคล ที่มีสไตล์
การเรียนรู้แบบนี้เป็นผู้ที่ชอบทดลอง จะทางานได้ดีในสถานการณ์ที่ต้องใช้การปรับตัว นักปรับปรุงจะ
มีแนวโน้มจะแก้ปัญหาทีเ่ กิดขั้นด้วยวิธีการที่ตนนึกคิดขั้นเอง ในลักษณะชอบลองผิด ลองถูก และชอบ
ทางานกับบุคคล คนกลุ่มนี้มักจะมีพื้นฐานในสาขาที่ต้องการประยุกต์และใช้เทคนิค ต่างๆ เช่น นัก
บริหาร นักการตลาดและพนักงานขาย เป็นต้น ตังภาพประกอบ 5
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ภาพประกอบ 5 การเรียนแบบนักปฏิบัติ (Accommodator)
เดวิดคอล์บ (ประสาท อิศรปรีดา. 2538 : 112 ; อ้างอิงมาจาก David Kolb . 1984 : Web Site)
แบ่งสไตล์การเรียนรู้ของ คอล์บ และฟรายด์ ได้ดังตาราง 1
ตาราง 1 สไตล์การเรียนรู้ของคอล์บ และฟรายด์
สไตล์การเรียนรู้
แบบช่างคิด (Diverger)

ลักษณะการเรียนรู้
- ประสบการณ์ตรง
- การสังเกตอย่างไตร่ตรอง

แบบเจ้าหลักการ
(Assimilator)

- การสังเกตอย่างไตร่ตรอง

แบบนักคิดทางเดียว
(Converger)

- ความคิดรวบยอด

แบบนักปฏิบัติ
(Accommodator)

- การลงมือปฏิบัติ

- ความคิดรวบยอด

- การลงมือปฏิบัติ

- ประสบการณ์ตรง

รายละเอียดของผู้เรียน
- มีความสามารถในการปฏิบัติประยุกต์ใช้
- สามารถสรุปผลป้ญหา
- มีความชอบในศิลปะ
- มีความสามารถในการสรุปหลักการ
- มีเหตุผล
- สนใจหลักการมากกว่าผู้คน
- มี ค วามสามารถในการปฏิ บั ติ แ ละการ
ประยุกต์ใช้
- สามารถสรุปผลแก้ไขป้ญหาได้
- ไม่ชอบใช้อารมณ์
- มีความสนใจจากัด
-

ชอบปฏิบัติ
ชอบทางานเสี่ยง
ปฏิบัติได้ดีในสถานการณ์อย่างบันท'วงที
มีสัญชาตญาณในการแก้ป้ญหา

๒๐
1.4 แผนการจัดการเรียนรู้
การจัดทาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หรือแผนการสอน เป็นภารกิจสาคัญของ
ครูผู้สอน เป็นการเตรียมการล่วงหน้าว่าจะสอนเรื่องอะไร เพื่อจุดประสงค์ใด สอนอย่างไร ใช้สื่อ อะไร
และวัดผลประเมินผลโดยวิธีใด ทาให้ผู้สอนเกิดความมั่นใจในการสอน สอนได้ครอบคลุม เนื้อหา และ
สอนอย่างมีแนวทางและมีเป้าหมาย ดังนั้นครูผู้ส อนจึงจาเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวคับ
ความหมาย ความสาคัญ ลักษณะ ขั้นตอนการจัดทาและหลักการวางแผนการสอน ตลอดจนลักษณะ
ของแผนการสอนที่ดี เพื่อส่ ง ผลให้ การเรียนการสอนดาเนินไปสู่ จุด มุ่งหมายที่ก าหนดไว้ อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพความหมายของแผนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ นั ก การศึ ก ษาและหน่ ว ยงานให้
ความหมายของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไว้ ดังนี้
๔
สุพล วังสินธุ (2536 : 5) ได้ให้ความหมายของแผนการจัดกิจกรรม การเรียนรู้
ดังนี้ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หมายถึง แผนการ หรือโครงการที่จัดทาไว้ เป็นลาย ลักษณ์อักษร
เพื่อปฏิบัติการสอนในวิชาหนึ่ง เป็นการเตรียมการสอน ไปสู่จุดประสงค์การเรียนรู้ และจุดหมายของ
หลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ
ทวีสักด ไชยมาโย (2537 : 13) ได้ให้ความหมายของแผนการจัดกิจกรรม การ
เรี ย นรู้ หมายถึ ง แผนงานหรื อ โครงการสอนที่ ครู จั ด ทาไว้ เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร โดยการเตรี ย ม
ล่วงหน้าอย่างมีระบบ เพื่อนาไปใช้ประกอบการเรียนการสอน ในวิชาหนึ่งวิชาใด แผนการจัด กิจกรรม
การเรียนรู้ เป็นเครื่องมืออันสาคัญที่จะช่วยให้ผู้เรียน ไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทาง ที่หลักสูตร กาหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ
สมหมาย บุญฤทธิ (2540 : 51) ให้นิยามว่า แผนการสอนหรือบันทึก การสอน
หมายถึง การนาวิชาหรือกลุ่มประสบการณ์ที่จะต้องเตรียมไว้ล่วงหน้าเพื่อนามาทาการสอน ตลอด
ภาคเรียนมาสร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีองค์ประกอบหลักคือ จุดประสงค์ การ
เรี ย นการสอน เนื้ อหาสาระ กิจ กรรมการเรียนการสอน การใช้สื่ อการเรีย น การสอนและวัดผล
ประเมินผล
วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2543 : 1) ให้ความหมายแผนการสอน หมายถึง แผนการ
หรือโครงการ ที่จัดทาเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้ในการปฏิบัติการสอนในรายวิชาหนึ่ง เป็นการ
เตรีย มการสอนอย่ างมีระบบ และเป็นเครื่องมือที่ช่ว ยให้ ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ไปสู่
จุดประสงค์การเรียนรู้และจุดมุ่งหมายของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ชาญชัย วงศ์สามัญ (2543 : 39) ให้ นิยามว่า แผนการสอน หมายถึง แบบ
บันทึกที่บรรจุข้อมูลต่าง ๆ ที่ผู้สอนจัดเตรียมไว้สาหรับสอนเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
สาลี รั กสุ ทธี (2544 : 42) ได้ใ ห้ ความหมายของแผนการจัด การเรียนรู้ คื อ
แผนการหรือโครงการที่จัดทาเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้การปฏิบัติการสอนในรายวิชาใด วิชาหนึ่ง
เป็นการระดมสรรพวิธีที่จะทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
รุจิร์ ภู่สาระ (2545 : 159) ได้ให้ความหมายของแผนการจัดการเรียนรู้ คือ ว่า
เป็นเครื่องมือแนวทางในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้ผู้เรียนตามที่กาหนดไว้ในสาระการเรียนรู้ ของ
๔
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๒๑
แต่ละกลุ่ม

๕

กรมวิชาการ (2546 : 93) ให้ นิยามว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ก็คือ
แผนการสอนเป็นแผนที่เน้นให้นักเรียนได้พัฒนาการเรียนของตนด้วยกิจกรรมหลากหลาย มีครูเป็น ผู้
แนะ หรือจัดแนวการเรียนแก'นักเรียน ให้นักเรียนรู้จักคิด ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจารณ์ข้อมูล และ
สังเคราะห์เป็นความรู้ของตนเอง
จากความหมายของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ข้างต้น โดยสรุป แผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง การเตรียมการสอนอย่างมีระบบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า และ เป็น
เครื่ อ งมื อ อั น ส าคั ญ ที่ จ ะช่ ว ยให้ ผู้ เ รี ย นไปสู่ จุ ด หมายปลายทางที่ ห ลั ก สู ต รก าหนดได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
ความสาคัญของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2543 : 2) ให้แนวคิดว่า การจัดทาแผนการสอน ล่อให้
เกิดประโยชน์ดังนี้
1. ล่อให้เกิดการวางแผน และเตรียมการล่วงหน้า เป็นการนาเทคนิควิธี การสอน
การเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยี และจิตวิทยาการเรียนการสอนมาผสมผสานประยุกต์ใช้ให้ เหมาะสมคับ
สภาวะแวดล้อมด้านต่าง ๆ
2. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวคับหลักสูตร เทคนิคการเรียน การ
สอน การเลือกใช้สื่อ การวัดผลตลอดจนประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจาเป็น
3. เป็นคู'มือการสอนสาหรับตัวครูผู้สอนและครูที่สอนแทน นาไปใช้ปฏิบัติ การ
สอนอย่างมั่นใจ
4. เป็นหลักฐานแสดงข้อมูลด้านการเรียนการสอนและการวัดผลและ ประเมินผล
ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนต่อไป
รูปแบบของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่คับดุลยพินิจของหน่วยงาน
ด้นลังคัด สถานศึกษา หรือผู้สอนที่จะเลือกใช้รูปแบบที่คิดว่ามีความเหมาะสม และสะดวก ต่อการ
นาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กรมวิช าการ (2546 : 93) ให้ แนวคิดว่า การจัดทาแผนการจัดกิจกรรม การ
เรียนรู้มีการเรียบเรียงเรียง ดังนี้
1. นาหน่วยการเรียนรู้มาจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดกิจกรรม การ
เรียนรู้ทาได้ 2 รูปแบบ คือ 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ย่อยราย
ชั่วโมง 2) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นแผนการเรียนรู้รวมไม่แยกเป็นรายชั่วโมง ครูจะต้อง
นาไปจัดทาเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ย่อยเอง
1.1 ส่วนประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วยชื่อหน่วยที่ และชื่อ
หน่วย ชั้นที่สอน และเวลาที่สอน
1.2 หน่วยการเรียนรู้จัดเป็นแผนการเรียนรู้ย่อย คือ หัวข้อเรื่องการเรียนรู้ จะ
๕
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๒๒
เป็น กี่แผนขึ้นกับหัวข้อการเรียนรู้ที่กาหนดในสาระการเรียนรู้
1.3 จุดประสงค์การเรียนรู้ กาหนดมาจากผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
๑.๔ สาระการเรียนรู้ คือ เนื้อหาสาระการเรียนรู้ที่เป็นหัวข้อย่อยที่จะสอน
1.5 กระบวนการจัดการเรียนรู้ คือ การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม การ
เรียนที่ครูและนักเรียนจะต้องปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน
1.6 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ คือ การกาหนดวิธีการวัดผล และ
ประเมินผล เช่น การสังเกต การตรวจผลงาน และพฤติกรรมการเรียนซึ่งเป็นการประเมินจากสภาพ
จริง
1.7 สื่อและแหล่งการเรียนรู้ จะกาหนดหนังสือประกอบการเรียน สถานที่ ที่
จะศึกษา วิทยากร เป็นต้น

๒.งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๒.1 งานวิจัยในประเทศ
๖
จารุนัน ท์ คะเชนทร์ ชาติ (2544 : 75-76) ได้วิจัยสไตล์การเรียน และสภาวะ
เอกลักษณ์ แห่งตนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในจังหวัดนครราชสีมา พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 และ'ปีที่ 5 ในจังหวัดนครราชสีมา มีสไตล์การเรียนแบบได!วอร์เจอร์ มากที่สุด รองลงมาคือ
แบบ แอคคอมมอเดเตอร์ แบบแอสซิมิ เลเตอร์ และแบบคอนเวอร์เ จอร์ต ามล าดับ นั กเรีย นชั น
มัธยมศึกษา ปีที่ 3 สามารถบรรลุเอกลักษณ์แห่งตนร้อยละ 7.1 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 สามารถ
บรรลุ เอกลักษณ์แห่งตนคิดเป็นร้อยละ 6.7 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ'ปีที่ 5 ที่มีสไตล์การ
เรียน แบบแอคคอมมอเดเตอร์ สามารถบรรลุเอกลักษณ์แห่งตนได้มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 11.4
และ 9.7 ตามลาดับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา'ปีที่ 3 ที่มีเพศต่างกันมีลัดส่วนของสไตล์การเรียนแบบ
คอนเวอร์ เจอร์ แบบแอคคอมมอเดเตอร์ และแบบไดเวอร์เจอร์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 แต่มีลัดส่ วนของสไตล์การเรียนแบบแอสซิมิเลเตอร์ ไม่แตกต่างกัน ส่วนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา ปีที่ 5 ที่มีเพศแตกต่างกัน มีลัดส่วนของสไตล์การเรียนแบบแอสซิมิเลเตอร์ และแบบ
แอคคอมมอเด เตอร์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .01 ตามลาดับ แต่มีลัด
ส่วนของสไตล์ การเรียนแบบคอนเวอร์เจอร์และแบบไดเวอร์เจอร์ ไม่แตกต่างกัน นักเรียนชั้มัธยม
ศึกษา'ปีที่ 3 ที่มี เพศแตกต่างกัน มีลัดส่วนของสภาวะเอกลักษณ์แห่งตนแบบสับสน และแบบบรรลุ
เอกลักษณ์แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แต่มีสัดส่วนของสภาวะเอกลักษณ์แห่ง
ตนแบบอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีสัดส่วนของสกาวเอกลักษณ์แห่งตน
ทุกแบบไม่ แตกต่างกัน
๗
อิสราภรณ์ อินทร์สาราญ (2546 : 72-73) ได้ศึกษาสไตล์การเรียนภาษาอังกฤษ
๖

จารุนันท์ คะเชนทร์ชาติ, สไตล์การเรียน และสภาวะเอกลักษณ์ แห่งตนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ในจังหวัดนครราชสีมา,เอกสารงานวิจัยส่วนบุคคล,วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร,2544 : 75-76.
๗
อิสราภรณ์ อินทร์สาราญ, สไตล์การเรียนภาษาอังกฤษของ นิสิตวิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะมนุษย์
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ,เอกสารงานวิจัยส่วนบุคคล,มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ, 2546 : 72-73.

๒๓
ของ นิสิตวิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ พบว่า นิสิตส่วน
ใหญ่ มีสไตล์การเรียนแบบประสาทสัมผัส (61.6) รองลงมาคือแบบปฏิบัติในมิติด้านการจัดกระทา
ข้ อ มู ล (58.8) ส่ ว นสไตล์ ก ารเรี ย นที่ พ บน้ อ ยที่ สุ ด คื อ แบบญาณหยั่ ง รู้ ใ นมิ ติ ด้ า นการรั บ รู้ ข้ อ มู ล
(38.4)เมื่อจาแนกเป็นรายมิติพบว่า ด้านการรับรู้ข้อมูลนิสิตมีส ไตล์การเรียนแบบประสาทสัมผั ส
(61.6) มากกว่าญาณหยั่งรู้ (38.4) ด้านการนาเข้าข้อมูลนิสิตมีสไตล์การเรียนแบบภาพ (54.8)
มากกว่าแบบ ภาษา ด้านการจัดกระทาข้อมูล นิสิตมีสไตล์การเรียนแบบปฏิบัติ (58.8) มากกว่าแบบ
ไตร่ตรอง (41.2) ด้านการทาความเข้าใจข้อมูลนิสิตมีสไตล์การเรียนแบบองค์รวม (54.3)มากกว่า
แบบเป็น ชั้นตอน (45.7)
๘
ประภาสิริ จิตต์ปราณี (2547 : 82) ได้วิจัยการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ให้ สอดคล้องกับสไตล์การเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2546 จานวน 45 คน โดยใช้
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนแบบร่วมมือ มีทั้งหมด 4 วงจร วงจรละ 2 ชั่วโมง โดยทา
การวิเคราะห์ข้อมูลจากเทคนิคการสังเกตแบบไม่มีโครงสร้าง การสนทนา การสัมภาษณ์แบบ ไม่มี
โครงสร้าง และการเขียนอนุทินของนักเรียน ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏว่า กิจกรรมการเรียนรู้ ด้วย
การปฏิบัติตนตามสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม เพลง เกม การแสดงท่าทาง ประกอบ
สถานการณ์จาลอง เป็นกิจกรรมที่นักเรียนจานวนมากชอบและเกิดการเรียนรู้ได้ดี กิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยการฟิงโดยการใช้แถบบันทึกเสียง พบว่า นักเรียนจานวนมากไม่ค่อยเข้าใจจึง ต้องจัดกิจกรรมซ้า
หลายๆครั้ง กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการดูโดยใช้แผนภูมิ บัตรคา แถบประโยค พบว่า นักเรียนเข้าใจ
กล่าวโดยสรุ ป ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับ สไตล์การเรียนรู้ของ
ผู้เรียนที่มีสไตล์การเรียนรู้แตกต่างกันได้เกิดการเรียนรู้เรื่องเดียวกันดียิ่งขึ้น
๙
ประภาสิริ จิตต์ปราณี (2547 : 82) ได้วิจัยการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ให้ สอดคล้องกับสไตล์การเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2546 จานวน 45 คน โดยใช้
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนแบบร่วมมือ มีทั้งหมด 4 วงจร วงจรละ 2 ชั่วโมง โดยทา
การวิเคราะห์ข้อมูลจากเทคนิคการสังเกตแบบไม่มีโครงสร้าง การสนทนา การสัมภาษณ์แบบ ไม่มี
โครงสร้าง และการเขียนอนุทินของนักเรี ยน ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏว่า กิจกรรมการเรียนรู้ ด้วย
การปฏิบัติตนตามสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม เพลง เกม การแสดงท่าทาง ประกอบ
สถานการณ์จาลอง เป็นกิจกรรมที่นักเรียนจานวนมากชอบและเกิดการเรียนรู้ได้ดี กิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยการฟิงโดยการใช้แถบบันทึกเสียง พบว่า นักเรียนจานวนมากไม่ค่อยเข้าใจจึง ต้องจัดกิจกรรมซ้า
หลายๆครั้ง กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการดูโดยใช้แผนภูมิ บัตรคา แถบประโยค พบว่า นักเรียนเข้าใจ
กล่าวโดยสรุ ป ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับ สไตล์การเรียนรู้ของ
ผู้เรียนที่มีสไตล์การเรียนรู้แตกต่างกันได้เกิดการเรียนรู้เรื่องเดียวกันดียิ่งขึ้น
๘

ประภาสิริ จิตต์ปราณี , การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้ สอดคล้องกับสไตล์การเรียนรู้ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1,เอกสาร
งานวิจัยส่วนบุคคล, 2547,หน้า82.
๙
เรื่องเดียวกัน,หน้าเดียวกัน.

๒๔
๑๐

วิไลวรรณ แพทยา (2547 : 248-255) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อเข้าสู่ สังคมและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษา ,ปีที่ 6 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะ
การฟิง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่สังคมและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด จานวน 1 ห้องเรียน
จานวน นักเรียน 46 คน โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการในห้องเรียน (Classroom Action Research)
ใช้การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือเทคนิคในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 4 เทคนิค ได้แก่ การสังเกตแบบไม่มีโครงสร้าง การสังเกตโดยผู้ร่วมวิจัย การเขียนอนุทินของ
นักเรียนและการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง และเครื่องมือที่ใช้ในการ จัดการเรียนการสอนได้แก่
แผนการการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 22 แผน สื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การจัดกิจกรรม แบบประเมินตามสภาพจริงทักษะการฟ้ง พูดโดยการสังเกต แบบทดสอบย่อยทักษะ
การอ่าน เขียน ดาเนินการวิจัยเป็นวงจร มี 7 วงจร ตามชั้นตอนการวิ จัยเชิงปฏิบัติการ ปรากฏว่า
ผู้เรียนมีทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่สังคมและ วัฒนธรรมด้านการฟ้ง พูด อ่าน และเขียนได้ดีและ
สามารถนาไปเป็นแนวทางในการพัฒนา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนอื่น ๆ ได้
๑๑
พัชราภรณ์ นวกะคาม (2550 : 67-68) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ตามสไตล์การเรียนรู้ของเดวิด คอล์บ วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น มัธยม
ศึกษา,ปีที่ 3 การศึกษาด้นคว้าครั้งนี้มีความมู่งหมายเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแผนการ
เรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาตามสไตล์การเรียนของเดวิด คอล์บ ผลการเรียนรู้ ของนักเรียนและ
เปรียบเทียบผลการเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาก่อนและหลังเรียนที่เรียนด้วยกระบวนการ
เรียนรู้ตามสไตล์การเรียนของเดวิด คอล์บ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
บ้านสร้างหลวงสร้างคา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2549 เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ตามสไตล์การ
เรียน ของเดวิด คอล์บ จานวน 4 แผน แบบทดสอบวัดความรู้ทางวัฒนธรรม วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 1 ฉบับ จานวน 50 ข้อ ผลการศึกษาด้นคว้าปรากฏดังนี้
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมตามสไตล์การเรียนของ
เดวิด คอล์บ มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 85.90 / 71.35 และมีดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.36 แสดง
ว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนร้อยละ 36
๒. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้ตามสไตล์การเรียน
ของเดวิด คอลบ์ มีผลการเรียนรู้หลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.01

๑๐ วิไลวรรณ

แพทยา,การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่ สังคมและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษา,ปี
ที่ 6,เอกสารงานวิจัยส่วนบุคคล, 2547,หน้า 248-255.
๑๑ พัชราภรณ์

นวกะคาม,ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ตามสไตล์การ
เรียนรู้ของเดวิด คอล์บ วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น มัธยมศึกษา,ปีที่ 3,เอกสารงานวิจัยส่วนบุคคล, 2550 ,หน้า
67-68.

๒๕
๒.2. งานวิจัยต่างประเทศ
๑๒
เอลแฟนท์ (Elfant. 2002 : 875-A) ได้การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง การ
ผสมผสานสไตล์ ก ารเรี ย นรู้ ข องนิ สิ ต ใหม่ แ ละสไตล์ ก ารสอนของครู ผู้ ส อนโดยนั ก เรี ย นที่ ส าเร็ จ
การศึกษาโดยใช้กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียน128คนที่เรียนในชั้นปีที่ 1 จา น ว น 2 ก ลุ่ ม ที่เรียนในภาค
เรียนแรก มหาวิทยาลัย จอร์จ ฌสัน ระหว่างฤดูใบไม้ร่วงในปี 1999 เรียนมนุษย์ศาสตร์ และอีกกลุ่ม
เป็นนักเรียนชั้นปีที่ 2 ที่เรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ แต่ละกลุ่มสอนโดยทีมครูทั้งหมด 7 คน
โดยหมุนเวียนกันสอน โดยใช้เครื่องมือในการตรวจสอบสไตล์การเรียนของเดวิด คอล์บ จาก การวิจัย
ปรากฏว่า ไม่มีผ ลกระทบความสั มพันธ์ร ะหว่างสไตล์ การเรียนรู้กับนักเรียนมนุษย์ศาสตร์ แต่ มี
ความสัมพันธ์กับนักเรียนที่เรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ทั้งสองกลุ่มนี้ แสดงว่าไม่มี ผลกระทบ
ความสัมพันธ์ทั้งสองทางระหว่างสไตล์การสอนของครูผู้สอนและสไตล์การเรียนรู้ของ นักเรียน ว่า
สอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกัน
๑๓
คอกซ์ (Cox. 2004 : 4124-A) ได้วิจัยสไตล์การเรียนรู้ และเจตคติของนักเรียนที่มี
ต่อ การใช้เทคโนโลยีในระดับอุดมศึกษาและการศึกษาผู้ใหญ่ โดยใช้เครื่องมือวัดสไตล์การเรียนรู้ตาม
แนวคิดของเดวิด คอล์บ (LSI) และใช้รูปแบบการวัดเจตติของ ลูโกว์ เป็นเครื่องมือวัดเจตคติต่อการ
ใช้เทคโนโลยีเชิงสารวจ (ATUTS) กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนที่เรียนในระดับอุดมศึกษาและการศึกษา
ผู้ใหญ่ (HTAD) ในภาคฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วงปี2004 คณะบริหารที่มหาวิทยาลัยเมมพัส จาก
การศึกษาเจตคติที่มีต่อการใช้เทคโนโลยี ผลปรากฏว่าการจัดการเรียนการสอนจะสะดวกและง่ายเมื่อ
มี ผู้ ส อน สอนในชั้ น เรี ย น และจะวุ่ น วาย สั บ สนมากในการท ากิ จ กรรมเมื่ อ ใช้ วี ติ ทั ศ น์ แ ละแผ่ น
บันทึกเสียง เจตคติที่มีต่อการใช้เทคโนโลยีค่าต่าสุดคือ -14ถึงสูงสุด54 บางทีอาจเป็นค่า -60ถึง60
จากการศึกษาสไตล์การเรียนรู้ นักเรียนส่วนใหญ่มีสไตล์การเรียนรู้แบบเจ้าหลักการ (Assimilating)
(40.2%) ตามมาด้วย แบบนักคิดทางเดียว (Converging) (24.5%) แบบช่างคิด (Diverging)
(23.5%) และ แบบนักปฏิบัติ(Accommodating) (11.8%) นักเรียนที่มีสไตล์การเรียนรู้แบบนักคิด
ทางเดียว (Converging) เป็นกลุ่มที่มีเจตคติต่อการใช้เทคโนโลยีสูงที่สุด (32.16) และ นักเรียนที่มี
สไตล์การ เรียนรู้แบบช่างคิด (Diverging) เป็นกลุ่มที่มีเจตคติต่อการใช้เทคโนโลยีต่าที่สุด (24.21)
การวิเคราะห์ ทางสถิติโดยใช้อะโนวา (ANOVA) ผลปรากฏว่า ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อ
การใช้ เทคโนโลยีกับสไตล์การเรียนรู้
๑๔
โพลฮีมุส (Polhemus. 2005 : 76-A) ได้การเสนอความชานาญ ในการนาเสนอ
เนื้อหา บนคอมพิวเตอร์ ตามสไตล์การเรียนรู้ของเดวิด คอล์บ โดยการวิเคราะห์การเรียนรู้เฉพาะ
๑๒ เอลแฟนท์,ความสัมพันธ์ระหว่าง

การผสมผสานสไตล์การเรียนรู้ของนิสิตใหม่และสไตล์การสอน
ของครูผู้สอนโดยนักเรียนที่สาเร็จ การศึกษา,เอกสารงานวิจัยส่วนบุคคล, Elfant. 2002 หน้า 875-A.
๑๓ คอกซ์ ,สไตล์ก ารเรี ยนรู้

และเจตคติของนักเรียนที่มีต่อ การใช้เทคโนโลยีในระดับอุดมศึกษาและ
การศึกษาผู้ใหญ่,เอกสารงานวิจัยส่วนบุคคล, Cox. 2004 หน้า4124-A.
๑๔ โพลฮีมุส,การเสนอความชานาญ

ในการนาเสนอเนื้อหา บนคอมพิวเตอร์ ตามสไตล์การเรียนรู้ของ
เดวิด คอล์บ,เอกสารงานวิจัยส่วนบุคคล, Polhemus,2005 หน้า 76-A.

๒๖
บุคคลบน คอมพิวเตอร์ ได้มีการนาเสนอเนื้อหาการเรียนที่หลากหลาย โดยทดสอบกับนักเรียน 2
กลุ่ม นั กเรีย นแต่ล ะกลุ่มใช้เครื่องมือตรวจสอบตามสไตล์ การเรียนรู้ของเดวิด คอล์บ นักเรียนจะ
โต้ ต อบ กั บ การน าเสนอเนื้ อ หาวิ ช าเรี ย น 3 แบบ ในการอธิ บ ายข้ อ เท็ จ จริ ง ในธรรมชาติ ข อง
วิทยาศาสตร์ แบบ ที่ 1 จะนาเสนอเนื้อหาแบบทุกสไตล์การเรียนรู้ แบบที่ 2 นาเสนอสไตล์การเรียนรู้
แบบนักคิดทาง เดียว (Converger) และแบบที่ 3 นาเสนอสไตล์การเรียนรู้แบบช่างคิด (Diverger)
พฤติกรรมที่เก็บ ไว้และการเปลี่ยนแปลงแบบทดสอบ ไม่สัมพันธ์กับคะแนน
ผลการศึกษาอย่างใกล้ชิด ปรากฏว่า เกิดความชานาญในรูปแบบการนาเสนองานขึ้น มี
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ได้จากการศึกษาให้ และรูปแบบที่ศึกษามีโอกาสที่จะพัฒนาการ เรียนรู้
เชิงประสบการณ์ในคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นความชานาญเฉพาะบุคคล เครื่องมือที่แยกสไตล์การ เรียน
ของแต่ละบุคคลไม่สามารถยึดเป็นแก่นแท้ได้ การวิจัยนี้ได้เสนอการสารวจสไตล์การเรียนรู้จะ นาไปสู่
การชานาญในสิ่ งแวดล้อ ม ในการเพิ่ม และรูปแบบวิธีการสอนในคอมพิว เตอร์ แนะนา แนวทาง
แยกแยะ ช่วยผู้วิจัยการศึกษาได้เข้าใจการเรียนรู้ของผู้เรียนบนคอมพิวเตอร์
การศึ ก ษาแนวทางการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ จะเห็นได้ว่า สไตล์การเรียนรู้ เป็นวิธีการเรียนรู้ตามธรรมชาติ ที่สนองความแตกต่าง ของ
แต่ละบุคคล ในการรับรู้ประสบการณ์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ทาให้ผู้
ศึกษาด้นคว้าได้เกิดแนวความคิดและสร้างองค์ความรู้ใหม่โดยนาสไตล์การเรียนรู้ของเดวิด คอล์บ มา
พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๓. กรอบแนวคิดการวิจัย
กรอบแนวคิ ด ในการศึ ก ษาเรื่ อ ง “การศึ ก ษาพั ฒ นาการด้ า นภาษาอั ง กฤษของนิ สิ ต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” ผู้วิจัยมุ่งการศึกษาพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษของนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แล้วนามาประมวลเข้าเป็นกรอบแนวคิดดังนี้
ตัวแปรอิสระ
(Independent Variable)

ตัวแปรตาม
(Dependent Variable)

ปัจจัยส่วนบุคคล
- เพศ –ระดับ ชั้นการศึกษาสถานะ-คณะ

ความพึ ง อใจต่ อ การศึ ก ษาการ
พัฒนาการด้านภาษาอังกฤษของ
นิ สิ ต มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลง
กรณราชวิ ท ยาลั ย ทั้ ง ๕ ด้ า น
ได้แก่ 1.ด้านการฟัง ๒.ด้านการ
พูด ๓.ด้ านการอ่ าน ๔.ด้ านการ
เขียน

- นักวิชาการร่วมสมัย
- แ น ว คิ ด ท ฤ ษ ฎี ก า ร
พัฒนาการด้านภาษาอังกฤษ

ภาพที่ ๑ แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย

บทที่ ๓
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เรื่องการศึกษาพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษของนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ยโดยวิเคราะห์ข้อมูลจาก เอกสาร ตารา สถิติ รายงานการ
วิจัย ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยข้องทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งผู้วิจัยได้กาหนดแนวทางระเบียบวิธีวิจัยซึ่ง
ประกอบด้วย รูปแบบการวิจัย ประชากร เครื่องมือที่ใช้ การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์
เอกสาร การแจกแบบสอบถาม ได้ดาเนินการวิจัยตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
๓.๑ รูปแบบการวิจัย
๓.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
๓.๓ เครื่องมือการวิจัย
๓.๔ การเก็บรวมรวมข้อมูล
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล
๓.๖ สถิติที่ใช้ในการวิจัย

๓.๑ รูปแบบกำรวิจัย
การวิจัยใช้รูปแบบศึกษาการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้กาหนดขั้นตอนดังนี้
๓.๑.๑ ขั้น Research ดาเนินการ ดังนี้
๑. ศึกษาวิเคราะห์เอกสาร และแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
๒. ศึ ก ษาสภาพ โครงสร้ า ง การศึ ก ษาพั ฒ นาการด้ า นภาษาอั ง กฤษของนิ สิ ต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๓. ศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อ การศึกษาพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษของ
นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๓.๑.๒ ขั้นDevelopment ดาเนินการ ดังนี้
๑. ศึ ก ษาสภาพ โครงสร้ า ง การศึ ก ษาพั ฒ นาการด้ า นภาษาอั ง กฤษของนิ สิ ต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้วยแบบสอบถามแบบปลายเปิดที่ตอบโดยผู้เชี่ยวชาญ
๒. ศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อ การศึกษาพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษของ
นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจ

๒๘

๓.๒ ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
๓.๒.๑ ประชำกร
ประชากรที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ นิสิตที่เป็นสามเณร ภิกษุ ภิกษุณี นิสิตชายและนิสิต
หญิง ที่ศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก สังกัดส่ วนงานบัณฑิตวิทยาลัย,คณะพุทธ
ศาสตร์,คณะครุศาสตร์,คณะสังคมศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์ (ส่วนกลาง) ซึ่งได้จานวนประชากร
ทั้งหมด 3,347 รูป/คน ผู้วิจัยแบ่งจานวนประชากร แต่คณะตามตารางดังต่อไปนี้
ตารางที่ ๑.๑ จานวนประชากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) จาแนกตาม
ส่วนจัดการศึกษาดังนี้
ลำดับ
ส่วนจัดกำรศึกษำ
จำนวน
รวม
๑.
บัณฑิตวิทยาลัย
1,565 รูป/คน
1,565
๒.
คณะพุทธศาสตร์
339 รูป/คน
339
๓.
คณะครุศาสตร์
414 รูป/คน
414
๔.
คณะมนุษยศาสตร์
547 รูป/คน
547
๕.
คณะสังคมศาสตร์
482 รูป/คน
482
รวมทั้งสิ้น
3,347 รูป/คน

๓.๓ เครื่องมือกำรวิจัย
ผู้วิจัย ได้ดาเนินการสร้างเครื่องมือในการวิจัย โดยศึกษาเอกสารวิชาการและจากงานวิจัย
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษของนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย โดยใช้เครื่องมือในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถาม
๑. ลักษณะของเครื่องมือ
๑.๑. ศึกษาหลักแนวคิด ทฤษฎี นักวิชาการร่วมสมัยเกี่ยวกับ การศึกษาพัฒนาการ
ด้านภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑.๒.แบบสอบถามความพึงพอใจ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้น
จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ๓ ส่วน มีรายละเอียดดังนี้
ส่วนที่ ๑ เป็นคาถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง)
ส่วนที่ ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษของนิสิต
มหาวิทยาลั ย มหาจุ ฬาลงกรณราชวิ ทยาลั ย การหาคุณ ภาพเครื่องมือ ที่ใช้ ในการวิจัย มี ดังนี้ เป็ น
ลักษณะคาถามแบบปลายปิด (Closed Form) ซึ่งกาหนดไว้ ๔ ดาน ได้แก่
1. ด้านการฟัง
2. ด้านการพูด
3. ด้านการอ่าน
๔. ด้านการเขียน
ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะ

๒๙

๒. กำรสร้ำงและหำคุณภำพของเครื่องมือ
ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างตามขั้นตอน ดังนี้
๒.๑ ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๒.๒ กาหนดกรอบแนวคิดในการสร้างเครื่องมือ
๒.๓ สร้างเครื่องมือ
๒.๔ เสนอร่างเครื่องมือต่อที่ประชุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ให้ข้อเสนอแนะ แล้วนาไป
ปรับปรุงแก้ไข เพื่อพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อคา
๒.๕ เสนอเครื่องมือต่อที่ประชุม ตรวจสอบความตรงด้านโครงสร้าง (Construct
Validity) และความตรงด้านเนื้อหา (Content Validity)
๒.๖ นาแบบสอบถามมาปรับปรุงตามคาแนะนาของที่ประชุมและคณะกรรมการ ในที่
ประชุมแล้วนาไปตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
๓. กำรสร้ำงเครื่องมือ
ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างเครื่องมือเป็นแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ ศึกษาแนวคิด เอกสาร ตารา ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วนาผล
การศึกษามาสร้างแบบสอบถามพร้อมกับคาปรึกษาคณะกรรมการในที่ประชุม
ขั้นตอนที่ ๒ นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้ามาประมวลเป็นกรอบแนวคิด
กาหนดขอบเขตและเครื่องมือในการวิจัย
ขั้นตอนที่ ๓ สร้างแบบสอบถามเพื่อให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ขั้นตอนที่ ๔ นาแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้น เสนอให้คณะกรรมการในที่ประชุม เพื่อ
พิจารณาตรวจแก้ไขและเสนอแนะเชิงโครงสร้างเนื้อหา ภาษา
ขั้นตอนที่ ๕ นาแบบสอบถามที่ปรับเนื้อหาและภาษาตามคาแนะนา จากคณะ
กรรมการในที่ประชุม ตอลดถึงเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง เนื้อหา และภาษา
ขั้นตอนที่ ๖ นาแบบสอบถามปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเรื่องภาษา ตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ และเสนอคณะกรรมการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
ขั้นตอนที่ ๗ นาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างการวิจัย

๓.๔ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
๑.การศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้ทาการศึกษาแนวคิด
หลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับ การพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษของนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิท ยาลั ย หลั ง จากศึ กษาเอกสารและงานวิจั ยที่ เ กี่ย วข้ องแล้ ว ผู้ วิ จัย ได้ ป ระมวลและสรุ ปเนื้อ หา
สาระส าคัญในการศึกษาพัฒ นาการด้านภาษาอังกฤษของนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิท ยาลั ย และจั ด ทาเป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาพั ฒ นาการด้า นภาษาอั งกฤษของนิ สิ ต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๓๐

๒. ผู้วิจัยขอหนังสือจากผู้อานวยการกองแผนงาน เพื่อขออนุญาตแจกแบบสอบถาม
๓. แจกแบบสอบถามการศึกษาพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษของนิสิต มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๔. เก็บ รวบรวมข้อมูล แบบสอบถามการศึกษาพัฒ นาการด้ านภาษาอัง กฤษของนิสิ ต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

3.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ผู้ วิ จั ย วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จากแบบสอบถาม โดยใช้ โ ปรแกรมส าเร็จ รู ป เพื่ อ การวิ จั ย ทาง
สังคมศาสตร์ โดยใช้สถิติดังนี้
ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์โดยคานวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบค่าที t-test และ F-test โดยมีเกณฑ์แปลผล
ดังต่อไปนี้
๕ หมายถึง มีระดับความคิดเห็น มากที่สุด
๔ หมายถึง มีระดับความคิดเห็น มาก
๓ หมายถึง มีระดับความคิดเห็น ปานกลาง
๒ หมายถึง มีระดับความคิดเห็น น้อย
๑ หมายถึง มีระดับความคิดเห็น น้อยที่สุด
เกณฑ์ในการวิเคราะห์และแปรผลข้อมูล ดังต่อไปนี้
๔.๕๐ – ๕.๐๐ กาหนดให้อยู่ในเกณฑ์ มีผลต่อการปลูกฝังมากที่สุด
๓.๕๐ – ๔.๔๙ กาหนดให้อยู่ในเกณฑ์ มีผลต่อการปลูกฝังมาก
๒.๕๐ – ๓.๔๙ กาหนดให้อยู่ในเกณฑ์ มีผลต่อการปลูกฝังปานกลาง
๑.๕๐ – ๒.๔๙ กาหนดให้อยู่ในเกณฑ์ มีผลต่อการปลูกฝังน้อย
๑.๐๐ – ๑.๔๙ กาหนดให้อยู่ในเกณฑ์ มีผลต่อการปลูกฝังน้อยที่สุด

๓.๖ สถิตทิ ี่ใช้ในกำรวิจัย
1. ค่าตัวกลางเลขคณิต



(Arithmetic mean)

2. ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน SD (Standard deviation)

บทที่ ๔
ผลการศึกษา
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี ก ารศึ ก ษาพั ฒ นาการด้ า น
ภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อศึกษาความพึงพอใจการศึกษา
พัฒนาการด้านภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อเสนอแนะ
การศึกษาพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยวิธีการ
เก็บข้อมูลคือใช้แบบสอบถามจานวน 3,347 ชุด เก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างในมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้วิจัยจึงขอนาเสนอและอภิปรายผลการวิเคราะห์ในรูปของตาราง แบ่ง
ออกเป็น ๓ ตอน คือ
๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดย
การแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ (Percentage)
๔.๒ ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความพึ ง พอใจต่ อ การศึ ก ษาพั ฒ นาการด้ า น
ภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
๔.๓ ข้ อ เสนอแนะความคิ ด เห็ น ต่ อ การศึ ก ษาพั ฒ นาการด้ า นภาษาอั ง กฤษของนิ สิ ต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
แจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ (Percentage)
ตารางที่ ๔.๑ แสดงจานวนและค่าร้อยละของนิสิตระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
จาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
2,373
974
3,347

ร้อยละ
๗๓.๕
๒๖.๕
๑๐๐.๐

จากตารางที่ ๔.๑ พบว่า นิสิตส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 2,373 คน คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๕
และเพศหญิง จานวน 974 คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๕

๓๒
ตารางที่ ๔.๒ แสดงจานวนและค่าร้อยละของนิสิตระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

จานวน
1782
851
714
3,347

ร้อยละ
๙๑.๖
๐๔.๖
๐๓.๖
๑๐๐.๐

จากตารางที่ ๔.๒ พบว่า นิสิตส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จานวน 1782 รูป/คน คิด
เป็นร้อยละ ๙๑.๖ รองลงมาคือ ปริญญาโท จานวน 851 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๐๔.๖ และปริญญา
เอก คิดเป็นร้อยละ 03.6 ตามลาดับ
ตารางที่ ๔.๓ แสดงจานวนและค่าร้อยละของนิสิตระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
จาแนกตามสถานะ
สถานะ

จานวน

ร้อยละ

บรรพชิต
คฤหัสถ์
รวม

1,958

๕๙.๒
๔๐.๖
๑๐๐.๐

1,389
3,347

จากตารางที่ ๔.๓ พบว่า นิสิตส่วนใหญ่มีสถานะ เป็นบรรชิต จานวน 1,958 รูป คิด
เป็ น ร้ อยละ ๕๙.๒ รองลงมามีส ถานะเป็นคฤหัส ถ์ จานวน 1,389 คน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๖
ตามลาดับ
ตารางที่ ๔.๔ แสดงจานวนและค่าร้อยละของนิสิตระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
จาแนกตามคณะ
คณะ
พุทธศาสตร์
ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์
รวม

จานวน
730
806
938
873
3,347

ร้อยละ
07.4
20.7
49.5
22.2
๑๐๐.๐

จากตารางที่ ๔.๔ พบว่า นิสิตส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามศึกษาอยู่คณะมนุษยศาสตร์
จานวน 838 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 49.5 รองลงมาศึกษาคณะสังคมศาสตร์ จานวน 873 รูป/คน

๓๓
คิดเป็นร้อยละ 22.2 รองลงมาคือศึกษาคณะพุทธศาสตร์ จานวน 806 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 20.7
และศึกษาคณะพุทธศาสตร์ จานวน 730 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 07.4 ตามลาดับ
๔.๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนิสิตต่อการศึกษาพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)
ตารางที่ ๔.๕ แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิต
ต่อการศึกษาพัฒ นาการด้านภาษาอังกฤษมหาวิทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย
โดยรวมและจาแนกเป็นรายด้าน
หลักการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนมัธยมศึกษา
๑.
๒.
๓.
๔.

ด้านการฟัง
ด้านการพูด
ด้านการอ่าน
ด้านการเขียน
รวม

X

S.D.

ระดับ

๓.๘๒
๓.๙๖
๓.๙๒.
๓.๗๑
๓.๘๔

๐.๕๐
๐.๖๒
๐.๕๖
๐.๗๐
๐.๔๙

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ ๔.๕ นิ สิ ต มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การศึ ก ษาพั ฒ นาการด้ า นภาษาอั ง กฤษ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = ๓.๘๔) พิจารณาเป็นราย
ด้าน ตามลาดับค่าเฉลี่ย คือ ด้านการพูด ( X = ๓.๙๖) ด้านการอ่าน ( X = ๓.๙๒) ด้านการฟัง ( X =
๓.82) ด้านการเขียน ( X = ๓.71) ตามลาดับ
ตารางที่ ๔.๖ แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิต
ต่อการศึกษาพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใน
ด้านการฟัง
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ด้านการฟัง
การสนทนาในชีวิตประจาวัน
ข่าวจากโทรทัศน์ หรือ วีดีโอ
การฟังบรรยาย
สาเนียงการออกเสียง
ฝึกการฟังเพลงภาษาอังกฤษ
ค่าเฉลี่ยโดยรวม

X
๓.๗๙
๓.๘๐
๔.๐๐
๓.๓๖
๓.๗๓
๓.๘๒

S.D.
๐.๗๐
๐.๗๔
๐.๘๒
๐.๙๔
๐.๙๖
๐.๕๐

ความพึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก

๓๔
จากตารางที่ ๔.๖ พบว่านิสิตมีความพึงพอใจที่มีต่อการศึกษาพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในด้านการฟัง ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = ๓.82)
ข้อทีน่ ิสิตมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากสี่ข้อคือ การฟังบรรยาย ( X =4.00) ข่าวจากโทรทัศน์ หรือ
วีดีโอ ( X =3.80) การสนทนาในชีวิตประจาวัน ( X =3.79) ฝึกการฟังเพลงภาษาอังกฤษ ( X =
3.73) และข้อ ที่ นิ สิ ตมี ค วามพึ ง พอใจอยู่ ในระดั บปานกลาง หนึ่ ง ข้ อ คื อ ส าเนี ย งการออกเสี ย ง
( X =3.36)
ตารางที่ ๔.๗ แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตที่
มีต่อการศึกษาพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใน
ด้านการพูด
ด้านการพูด
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

การถามและการตอบคาถามในการทางาน
การสนทนาในชีวิตประจาวัน
การนาเสนอ
การอภิปรายทางการศึกษา
การประชาสัมพันธ์
ค่าเฉลี่ยโดยรวม

X
๓.๙๘
๔.๐๑
๓.๗๐
๓.๘๖
๔.๓๐
๓.๙๖

S.D.
๐.๗๙
๐.๗๗
๐.๙๐
๐.๙๗
๐.๗๕
๐.๖๒

ความพึง
พอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ ๔.๗ พบว่ า นิ สิ ต มี ค วามพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ การศึ ก ษาพั ฒ นาการด้ า น
ภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยมหาจุ ฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในด้านการพูด ภาพรวม อยู่ในระดับมาก
( X =3.96) ที่ นิ สิ ต มี ค วามพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดั บ มากทุ ก ข้ อ คื อ การประชาสั ม พั น ธ์ ( X =4.30)
การสนทนาในชีวิตประจาวัน ( X =4.01) การถามและการตอบคาถามในการทางาน ( X =3.98)
การอภิปรายทางการศึกษา( X =3.86) และการนาเสนอ ( X =3.70)
ตารางที่ ๔.๘ แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตที่
มีต่อการศึกษาพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในด้านการอ่าน
X
ความพึง
ด้านการอ่าน
S.D.
พอใจ
๑. การอ่านเร็ว
๓.๙๕ ๐.๗๖
มาก
๒. การอ่านเพื่อจับใจความสาคัญ
๓.๘๗ ๐.๗๕
มาก
๓. การอ่านเชิงวิเคราะห์
๓.๗๗ ๐.๘๔
มาก
๔. การเข้าใจความหมายของคาจากบริบท
๓.๙๘ ๐.๗๖
มาก
๕. การใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ
๔.๐๖ ๐.๗๕
มาก
ค่าเฉลี่ยโดยรวม
๓.๙๒ ๐.๕๖
มาก

๓๕
จากตารางที่ ๔.๘ พบว่ า นิ สิ ต มี ค วามพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ การศึ ก ษาพั ฒ นาการด้ า น
ภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยมหาจุ ฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในด้านการอ่าน ภาพรวม อยู่ในระดับมาก
( X =3.92) ที่ นิ สิ ต มี ค วามพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดั บ มากทุ ก ข้ อ คื อ การใช้ พ จนานุ ก รมภาษาอั ง กฤษ
( X =4.06) การเข้าใจความหมายของคาจากบริบท ( X =3.98) การอ่านเร็ว ( X =3.95) การ
อ่านเพื่อจับใจความสาคัญ ( X =3.87) และการอ่านเชิงวิเคราะห์( X =3.77)
ตารางที่ ๔.๙ แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตที่
มี ต่ อ การศึ ก ษาพั ฒ นาการด้ า นภาษาอั ง กฤษมหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ใน
ด้านการเขียน
ด้านการเขียน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ทบทวนการใช้ไวยากรณ์
การบันทึกย่อจากหนังสือ
การเขียนเรียงความ
การเขียน E-mail
การบันทึกย่อจากการฟังบรรยาย
ค่าเฉลี่ยโดยรวม

X
๓.๗๒
๓.๖๖
๓.๙๕
๓.๗๕
๓.๖๐
๓.๗๑

S.D.
๐.๙๓
๐.๘๒
๐.๗๘
๐.๘๓
๐.๙๘
๐.๗๐

ความพึง
พอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ ๔.๙ พบว่ า นิ สิ ต มี ค วามพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ การศึ ก ษาพั ฒ นาการด้ า น
ภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยมหาจุ ฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในด้านการเขียน ภาพรวม อยู่ในระดับมาก
( X =3.71) ที่นิสิตมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อคือ การเขียนเรียงความ ( X =3.95) การ
เขียน E-mail ( X =3.75) ทบทวนการใช้ไวยากรณ์ ( X =3.72) การบันทึกย่อจากหนังสือ ( X =
3.66) และการบันทึกย่อจากการฟังบรรยาย( X =3.60)
๔.๓ ข้อเสนอแนะความคิดเห็นต่อการศึกษาพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษมหาวิทยาลั ย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตารางที่ ๔.๑0 ข้อเสนอแนะการศึกษาพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ด้านการฟัง
(N=3,347)
ข้อที่
๑
๒
๓

ข้อเสนอแนะการศึกษาพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษ
ด้านการฟัง
ควรมีห้องสาหรับให้นิสิตค้นคว้าสนทนาโต้ตอบกัน

จานวน

ร้อยละ

ควรมีการปรับปรุงการสอนโดยสือประกอบเยอะๆ

110
90

3.28
2.68

ควรมีกิจกรรมการฟังอย่างน้อย 15 นาทีทุกวัน

220

6.57

๓๖
ตารางที่ ๔.11 ข้ อ เสนอแนะการส่ ง เสริ ม การบริ ก ารวิ ช าการด้ า นพระพุ ท ธศาสนาของนิ สิ ต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้านการพูด
(N=3,347)
ข้อที่

ข้อเสนอแนะการศึกษาพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษ
ด้านการพูด

จานวน

ร้อยละ

๑

ควรมีการจัดกิจกรรมการพูด โต้ตอบกัน บนเวที

260

7.76

๒

สร้างความกล้า ให้กับนิสิต

150

4.48

๓

การได้โต้ตอบกับชาวต่างชาติอย่างจริงจัง

128

3.82

ตารางที่ ๔.12 ข้ อ เสนอแนะการส่ ง เสริ ม การบริ ก ารวิ ช าการด้ า นพระพุ ท ธศาสนาของนิ สิ ต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้านการพูด
(N=3,347)
ข้อที่
๑
๒
๓

ข้อเสนอแนะการศึกษาพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษ
ด้านการอ่าน
ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านและเจตคติ
ต่อวิชาในวิชาอื่นๆ
ครูควรมีการพัฒนาในการใช้สื่อเทคโนโลยีในการสอนที่
ทันสมัยให้มากขึ้นเหมาะกับการเรียน
มหาวิทยาลัยควรจะจัดหาสื่อ และแหล่งเรียนรู้ให้ตรงกับการ
พัฒนาการด้านการอ่าน

จานวน

ร้อยละ

110

3.28

338

10.09

88

2.62

ตารางที่ ๔.13 ข้ อ เสนอแนะการส่ ง เสริ ม การบริ ก ารวิ ช าการด้ า นพระพุ ท ธศาสนาของนิ สิ ต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้านการเขียน
(N=3,347)
ข้อที่

ข้อเสนอแนะการศึกษาพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษ
ด้านเขียน

จานวน

ร้อยละ

๑

ควรมีกิจกรรมทดสอบการเขียนวันละ 15 นาที

155

4.63

๒

การทารายงานควรเน้นการเขียน ไม่ควร copy

89

2.66

๓

นิสิตจะได้ออกความคิดเห็น กับครูและเพื่อนโดยการเขียน

211

6.30

บทที่ ๕
สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี ก ารศึ ก ษาพั ฒ นาการด้ า น
ภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อศึกษาความพึงพอใจการศึกษา
พัฒนาการด้านภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อเสนอแนะ
การศึกษาพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประชากร
ที่ใช้ ในการวิ จั ย คือ นิ สิ ต ที่ ศึกษาอยู่ใ นระดั บ ปริญ ญาตรี ปริญญาโท และปริญ ญาเอก จานวน
3,347 รูป/คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การหาค่าความถี่และค่า ร้อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติทดสอบค่าที (t-test)
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์สถิติสาเร็จรูป ผลสรุปการวิจัยได้ดังนี้
๕.๑ สรุปผลการวิจัย
การศึกษาพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุ ฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สรุปได้ดังนี้
๕.๑.๑ ผลการวิเ คราะห์ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเ คราะห์
ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ
เพศ นิสิตผู้ตอบแบบสอบถามจานวนทั้งสิ้น 3,347 รูป/คน พบว่า นิสิตส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย จานวน 2,373 คน คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๕ และเพศหญิง จานวน 974 คน คิดเป็นร้อย
ละ ๒๖.๕
ระดับการศึกษา นิสิตผู้ตอบแบบสอบถามจานวนทั้งสิ้น 3,347 รูป/คน นิสิตส่วนใหญ่มี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี จานวน 1782 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖ รองลงมาคือ ปริญญาโท
จานวน 851 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๐๔.๖ และปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 03.6
สถานะ นิสิตผู้ตอบแบบสอบถามจานวนทั้งสิ้น 3,347 รูป/คน นิสิตส่วนใหญ่มีสถานะ
เป็นบรรชิต จานวน 1,958 รูป คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๒ รองลงมามีสถานะเป็นคฤหัสถ์ จานวน
1,389 คน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๖
คณะ นิ สิตผู้ตอบแบบสอบถามจานวนทั้งสิ้น 3,347 รูป/คน นิสิตส่ วนใหญ่ที่ตอบ
แบบสอบถามศึกษาอยู่คณะมนุษยศาสตร์ จานวน 838 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 49.5 รองลงมา
ศึกษาคณะสังคมศาสตร์ จานวน 873 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 22.2 รองลงมาคือศึกษาคณะพุทธ
ศาสตร์ จานวน 806 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 20.7 และศึกษาคณะพุทธศาสตร์ จานวน 730 รูป/คน
คิดเป็นร้อยละ 07.4 ตามลาดับ

๓๘
๕.๑.๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนิสิตต่อ การศึกษาพัฒนาการด้าน
ภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พบว่า
๑. ภาพรวม นิสิตมีความคิดเห็นต่อการศึกษาพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษของนิสิต
มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย โดยรวม อยู่ ใ นระดั บ มาก พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า น
ตามลาดับค่าเฉลี่ย คือ ด้านการพูด ด้านการอ่าน ด้านการฟัง และด้านการเขียน
๒. ด้านการฟัง นิสิตมีความพึงพอใจที่มีต่อการศึกษาพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในด้านการฟัง ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ข้อที่นิสิตมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากสี่ ข้อ คือ การฟังบรรยาย ข่าวจากโทรทัศน์ หรือ วีดีโอ การสนทนาใน
ชีวิตประจาวัน ฝึกการฟังเพลงภาษาอังกฤษ และข้อที่นิสิตมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง หนึ่ง
ข้อ คือ สาเนียงการออกเสียง
๓. ด้านการพูด นิสิตมีความพึงพอใจที่มีต่อการศึกษาพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในด้านการพูด ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ที่นิสิตมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อคือ การประชาสัมพันธ์ การสนทนาในชีวิตประจาวัน การถามและการ
ตอบคาถามในการทางาน การอภิปรายทางการศึกษา และการนาเสนอ
๔. ด้านการอ่าน นิสิตมีความพึงพอใจที่มีต่อการศึกษาพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยมหาจุ ฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในด้านการอ่าน ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ที่นิสิ ตมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อคือ การใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ การเข้าใจความหมายของคาจาก
บริบท การอ่านเร็ว การอ่านเพื่อจับใจความสาคัญ และการอ่านเชิงวิเคราะห์
๕. ด้านการเขียน นิสิตมีความพึงพอใจที่มีต่อการศึกษาพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในด้านการเขียน ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ที่นิสิตมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อคือ การเขียนเรียงความ การเขียน E-mail ทบทวนการใช้ไวยากรณ์
การบันทึกย่อจากหนังสือ และการบันทึกย่อจากการฟังบรรยาย
๕.๑.3 ข้อเสนอแนะความคิดเห็นต่อการศึกษาพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดังนี้
ด้านการฟัง คือ ควรมีห้องสาหรับให้นิสิตค้นคว้าสนทนาโต้ตอบกัน ,ควรมีการปรับปรุง
การสอนโดยสือประกอบเยอะๆ,ควรมีกิจกรรมการฟังอย่างน้อย 15 นาทีทุกวัน
ด้านการพูด คือ ควรมีการจัดกิจกรรมการพูด โต้ตอบกัน บนเวที ,สร้างความกล้า ให้กับ
นิสิต,การได้โต้ตอบกับชาวต่างชาติอย่างจริงจัง
ด้านอ่าน คือ ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านและเจตคติต่อวิชาในวิชา
อื่นๆ ,ครูควรมีการพัฒนาในการใช้สื่อเทคโนโลยีในการสอนที่ทันสมัยให้มากขึ้นเหมาะกับการเรียน,
มหาวิทยาลัยควรจะจัดหาสื่อ และแหล่งเรียนรู้ให้ตรงกับการพัฒนาการด้านการอ่าน
ด้านการเขียน คือ ควรมีกิจกรรมทดสอบการเขียนวันละ 15 นาที , การทารายงานควร
เน้นการเขียน ไม่ควร copy, นิสิตจะได้ออกความคิดเห็น กับครูและเพื่อนโดยการเขียน

๓๙
๕.๒ อภิปรายผล
จากผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ข้อสรุปทีม่ ีประเด็นที่ผู้วิจัยได้นามาอภิปรายผล ดังต่อไปนี้
๕.๒.๑ ผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการศึกษาพัฒนาการด้าน
ภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จากการศึกษาวิจัยความพึงพอใจของนิสิตที่มี
ต่อการศึกษาพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยมหาจุ ฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้าน อยู่ในระดับมากทังหมด ได้แก่ ด้านการฟัง,ด้านการ
พูด,ด้านการอ่านและด้านการเขียน ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการส่งเสริม
การบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยู่ใน
ระดับมาก
๕.๒.๒ จากผลการวิจัยที่ได้ศึกษาทาให้เห็นได้ว่าความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการศึกษา
พัฒนาการด้านภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยมหาจุ ฬาลงกรณราชวิทยาลัย ย่อมมีผลต่อการบริ หารงาน
วิชาการ และการจัดการเรียนการสอนของนิสิตเป็นอย่างมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านปรากฏผลดังนี้
๑. ด้านการฟัง นิสิตมีความพึงพอใจที่มีต่อการศึกษาพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในด้านการฟัง ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ข้อที่นิสิตมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากสี่ ข้อ คือ การฟังบรรยาย ข่าวจากโทรทัศน์ หรือ วีดีโอ การสนทนาใน
ชีวิตประจาวัน ฝึกการฟังเพลงภาษาอังกฤษ และข้อที่นิสิตมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง หนึ่ง
ข้อ คือ สาเนียงการออกเสียง
๒. ด้านการพูด นิสิตมีความพึงพอใจที่มีต่อการศึกษาพัฒนาการด้า นภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในด้านการพูด ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ที่นิสิตมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อคือ การประชาสัมพันธ์ การสนทนาในชีวิตประจาวัน การถามและการ
ตอบคาถามในการทางาน การอภิปรายทางการศึกษา และการนาเสนอ
๓. ด้านการเขียน นิสิตมีความพึงพอใจที่มีต่อการศึกษาพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในด้านการเขียน ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ที่นิสิตมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อคือ การเขียนเรียงความ การเขียน E-mail ทบทวนการใช้ไวยากรณ์
การบันทึกย่อจากหนังสือ และการบันทึกย่อจากการฟังบรรยาย
๔. ด้านการอ่าน นิสิตมีความพึงพอใจที่มีต่อการศึกษาพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยมหาจุ ฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในด้านการอ่าน ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ที่นิสิ ตมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อคือ การใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ การเข้าใจความหมายของคาจาก
บริบท การอ่านเร็ว การอ่านเพื่อจับใจความสาคัญ และการอ่านเชิงวิเคราะห์ ศรีแพร ออมสิน ได้
ศึกษาความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการตามทัศนะของนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหลุมหลัง
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔ ผลการศึกษาพบว่า
๑. ความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการตามทัศนะของนักเรียนอยู่ในระดับมากทุกด้าน
๒. นักเรียนหญิงมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการสูงกว่านักเรียนชาย ๓ ด้าน
คือ ด้านหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการจัดกิจกรรม ส่วนนักเรียนชายมีความ
พึงพอใจสูงกว่านักเรียนหญิง ๑ ด้าน คือ ด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี สื่อ และห้องสมุด

๔๐
๓. นักเรียนที่มีผลการเรียนต่ากว่า ๒.๐๐ มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการสูง
กว่านักเรียนที่มีระดับผลการเรียน ๒.๐๐ ขึ้นไป ๒ ด้าน คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน และ
ด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี สื่อ และห้องสมุด ส่วนนักเรียนที่มีระดับผลการเรียน ๒.๐๐ ขึ้นไป มี
ความพึงพอใจสูงกว่านักเรียนที่มีผลการเรียนต่ากว่า ๒.๐๐ ๒ ด้าน คือ ด้านหลักสูตร และด้าน
การจัดกิจกรรม
๕.๒.3 ข้อเสนอแนะความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา
ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดังนี้
ด้านการฟัง คือ ควรมีห้องสาหรับให้นิสิตค้นคว้าสนทนาโต้ตอบกัน ,ควรมีการปรับปรุง
การสอนโดยสือประกอบเยอะๆ,ควรมีกิจกรรมการฟังอย่างน้อย 15 นาทีทุกวัน
ด้านการพูด คือ ควรมีการจัดกิจกรรมการพูด โต้ตอบกัน บนเวที ,สร้างความกล้า ให้กับ
นิสิต,การได้โต้ตอบกับชาวต่างชาติอย่างจริงจัง
ด้านอ่าน คือ ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านและเจตคติต่อวิชาในวิชา
อื่นๆ ,ครูควรมีการพัฒนาในการใช้สื่อเทคโนโลยีในการสอนที่ทันสมัยให้มากขึ้นเหมาะกับการเรียน,
มหาวิทยาลัยควรจะจัดหาสื่อ และแหล่งเรียนรู้ให้ตรงกับการพัฒนาการด้านการอ่าน
ด้านการเขียน คือ ควรมีกิจกรรมทดสอบการเขียนวันละ 15 นาที , การทารายงานควร
เน้นการเขียน ไม่ควร copy, นิสิตจะได้ออกความคิดเห็น กับครูและเพื่อนโดยการเขียน
๕.๓ ข้อเสนอแนะทั่วไป
๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ผลการวิจัยในครั้งนี้สามารถนาไปปรับใช้กับ สถานศึกษาได้ เป็นอย่างดี เช่น ๑. การนา
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ผลการวิจัยในครั้งนี้สามารถนาไปปรับใช้กับ มหาวิทยาลัยที่มีปัญหาในด้าน
ต่าง ได้แก่
๑. ด้านการบริ ห ารสถานศึกษาตามบทบาท ภาระ หน้ าที่และงานของผู้ บริห าร
สถานศึกษานั้น งานวิชาการถือว่าเป็นงานหลัก ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผู้เรียน ทั้งในเชิงปริมาณ
และคุ ณ ภาพ ส่ ว นงานอื่ น ๆ ถื อ ว่ า เป็ น งานที่ ส าคั ญ รองลงมาและเป็ น งานสนั บ สนุ น ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาควรยึดเอางานวิชาการเป็นหลักในการบริหารและมีความเป็นผู้นาทางวิชาการที่จะนา
มหาวิทยาลัยไปสู่ความสาเร็จ
๒. ด้านการบริหารงานวิชาการ เป็นหัวใจสาคัญของสถานศึกษาและเป็นส่วนหนึ่ง
ของการบริ ห ารการศึ ก ษา เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการเรี ย นการสอนของแต่ ล ะสถานศึ ก ษา ดั ง นั้ น
การศึกษาจึงยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาที่ดีตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
จะพบได้ว่าผลการวิจัยได้กล่าวถึงปัญหาการบริหารการศึกษา และนักบริหารการศึกษาได้เน้นให้มีการ
ปฏิรูปการศึกษา โดยมีเป้าหมาย คือการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาผู้เรียน พัฒนาการเรียน
การสอน และพัฒนาสถานศึกษา

๔๑
๓. การจัดสภาพการเรียนหรือจัดบรรยากาศในการเรียนที่เหมาะสม จะทาให้ ผู้เรียน
เกิดความพึงพอใจและสนุกสนานกับการเรียน โดยที่สถานศึกษาจะต้องจัดบรรยากาศในการเรียนให้
ผู้เรียนสนใจหรือพึงพอใจได้ และเกิดความอยากเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีการกาหนดทิศทางในการ
ทางานและนโยบายในการบริหารงานวิชาการที่ชัดเจน
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ภาคผนวก ก
-

หนังสือแบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับหัวข้อวิจัยสถาบัน
แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับหัวข้อวิจัยสถาบัน
ผลแบบสอบถามความพึงพอใจต่อหัวข้อวิจัยสถาบัน กลุ่มงานวิจัยสถาบัน
และสารสนเทศ กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย

๔๖

๔๗

๔๘

วิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจต่อหัวข้อวิจัยสถาบัน
กลุ่มงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
...............................................................................

ส่วนที่ ๑ ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของส่วนงานในกากับของ
มหาวิทยาลัยต่อหัวข้อวิจยั โดยภาพรวม

N

Valid
Missing

Mean
Std. Deviation

Statistics
หัวข้อที่1 หัวข้อที่2 หัวข้อที่3 หัวข้อที่4
173
173
173
173
0
0
0
0
.53
.50
.56
.43
.500
.501
.498
.563

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามโดยภาพรวม ๒ ลาดับ พบว่า ส่วนงานใน
กากับของมหาวิทยาลัยต่อหัวข้อวิจัย มีความพึงพอใจหัวข้อวิจัยที่ ๓ มากที่สุด คือ เรื่องการส่งเสริม
การบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คิด
เป็นร้อยละ(Mean : 0.56 และค่า S.D. 0.49) รองลงมา คือ หัวข้อที่ ๑ คือ เรื่องการศึกษา
พัฒนาการด้านภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ
(Mean : 0.53 และค่า S.D. 0.50)

๔๙

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามแยกเป็นหัวข้อโดยเรียงลาดับจากมากไป
หาน้อยได้แก่
หัวข้อที่ 3 เรื่องการส่งเสริมการบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาของนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยา
หัวข้อที่ ๓
Valid 0
การส่งเสริมการบริการ
วิชาการด้าน
พระพุทธศาสนาของนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยา
Total

Frequency Percent
76
43.9
97
56.1

173

100.0

Valid
Cumulative
Percent
Percent
43.9
43.9
56.1
100.0

100.0

หัวข้อที่ ๑ เรื่องการศึกษาพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษของนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หัวข้อที่1
Valid 0
การศึกษาพัฒนาด้าน
ภาษาอังกฤษของนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย
Total

Frequency Percent
81
46.8
92
53.2

173

100.0

Valid
Cumulative
Percent
Percent
46.8
46.8
53.2
100.0

100.0

๕๐

หัวข้อที่ ๒ เรื่องการส่งเสริมงานวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หัวข้อที่2
Valid 0
การส่งเสริมงานวิจัยของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย
Total

Frequency Percent
87
50.3
86
49.7

173

100.0

Valid
Cumulative
Percent
Percent
50.3
50.3
49.7
100.0

100.0

หัวข้อที่ ๔ เรื่องศึกษาความมีส่วนร่วมการจัดกิจกรรมทะนุบารุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของ
นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หัวข้อที่4
Valid 0
ศึกษาความมีส่วนร่วมการ
จัดกิจกรรมทะนุบารุงและ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของ
นิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย
4
Total

Frequency Percent
101
58.4
71
41.0

1
173

.6
100.0

Valid
Cumulative
Percent
Percent
58.4
58.4
41.0
99.4

.6
100.0

100.0

๕๑

ส่วนที่ ๒ ข้อเสนอแนะ
๑.ควรพัฒนาให้มีคุณภาพต่อไป
๒.ควรศึกษาเฉพาะด้านพระพุทธศาสนา
๓.เสริมสร้างคู่กับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
๔. มีการพัฒนาและปรับปรุงให้เกิดการใช้ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ๆอยู่เสมอ
๕. เพิ่มการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีกับนิสิตและพุทธบริษัท
ทั่วไป
๖.ควรจัดแนะแนวการศึกษาภาษาต่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับ AEC ให้กับ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยรวมไปถึงพระสงฆ์และฆราวาสทุกรูป/คนด้วย
๗.ส่งเสริมให้นิสิตของมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพย์สินทางพระพุทธศานา
ไม่ลบหลู่สถาบันการศึกษาและวัตถุทางศาสนาของมหาวิทยาลัย
๘. จัดหลักสูตรอบรมพระนิสิตเพื่อขัดเกลาจิตใจ กาย และวาจาให้เหมาะกับเป็นเพศ
บรรพชิต และ พานิสิตศึกษาดูงานที่เกี่ยวเนื่องกับศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
๙.ควรมีความเกี่ยวข้องกับบริหารเรื่องงบประมาณกองแผนงานรับผิดชอบ
๑๐.คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของวิทยาลัย
๑๑. แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนานาๆชาติ
๑๒. ในการพัฒนางานวิจัยสถาบันในมหาวิทยาลัยควรสอดคล้องกับแผนพัมนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และต้องอยู่บนพื้นฐานของปรัชญา ปณิธาน
และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเป็นสาคัญ
๑๓. ควรวิจัยในเรื่องที่ครอบคลุมเฉพาะส่วนงาน /มหาวิทยาลัยและสามารถนาไปใช้ได้จริง
๑๔. ควรทาวิจัยเรื่อง การจัดการศึกษาพระพุทธศาสนากับการบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่
เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม /เพื่อศึกษาพัฒนาการกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับปรัชญา
ของมหาวิทยาลัย
๑๕. มหาวิทยาลัยควรมุ่งวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQF,นวลักษณ์และอัต
ลักษ์
๑๖. ควรสนับสนุนให้ทุกส่วนงานทาวิจัยแบบ R2R
๑๗.แนวทางการส่งเสริมด้านการรักสถาบันและมีจิตอาสาของนิสิต มจร./แนวทางการ
ส่งเสริมให้บุคลากรมีความเสียสละมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ มจร.
๑๘. ไม่เห็นชอบทั้ง 4 ชื่อเรื่อง ขอเสนอชื่อเรื่องงานวิจัยที่เมื่อได้ผลแล้วนามาพัฒนา
กิจกรรม/งานของสถาบัน เช่น
- ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของการปฏิบัติงานด้าน...................
- เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายต่อหัว นิสิต ป.ตรี ของส่วนงานจัดการศึกษาทุกส่วน
- ความจาเป็นของการฝึกอบรมด้าน......................
- การพัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริการและตัดสินใจด้าน.................
- การประเมินระดับทักษะ/สมรรถนะ บุคลากรด้านการวิเคราะห์
- การประเมินระดับทักษะ/สมรรถนะ บุคลากรด้านภาษาต่างประเทศ

๕๒

ภาคผนวก ข.
-

หนังสื อขอแจกแบบสอบถาม

-

แบบสอบถามวิจัย เรื่องการส่ งเสริมบริ การวิชาการด้ านพระพุทธศาสนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๕๓

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง การศึกษาพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษของนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
คาชี้แจง
๑.แบบสอบถามนี้ สาหรั บ นิสิตคณะพุทธศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลาไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
๒. การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อการวิจัย เรื่องศึกษาการพัฒนาการด้าน
ภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๓. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน
๓.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
๓.๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับ การพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษของนิ สิตมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จานวน ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านการฟัง ๒) ด้านการพูด ๓) ด้านการ
อ่าน
๔) ด้านการเขียน
๓.๓ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับศึกษาการพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษของนิสิ ต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๔.ในการตอบแบบสอบถามขอความกรุณานิสิตตอบคาถามทุกข้อและคาตอบของนิสิตจะถูก
เก็บเป็นความลับ จะไม่มีผลเสียต่อตัวนิสิตและคณะของท่านด้วยแต่ประการใด
๕. เมื่อท่านตอบแบบสอบถามเสร็จแล้ว กรุณาตรวจสอบอีกครั้งว่า ท่านได้ตอบครบทุกข้อ
แล้วหรือไม่ แบบสอบถามที่ท่านตอบครบทุกข้อเท่านั้น จะเป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์ และนามาใช้
วิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยหวังว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี และขอบใจในความร่วมมือจากนิสิตทุกคน

พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี
ผู้อานวยการกองแผนงาน

๕๔

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย ลงตามความเป็นจริง
๑.เพศ
 ชาย
๒.ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาเอก
๓. สถานะ
 บรรพชิต
๔. คณะ
คณะพุทธศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์

 หญิง
ปริญญาโท
 คฤหัสถ์
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์

ส่วนที่ ๒ แบบสอบถามการพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษของนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จานวน ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านการฟัง ๒) ด้านการพูด ๓) ด้านการอ่าน ๔) ด้านการเขียน
คาชี้แจง
๑. โปรดอ่านรายการในแต่ละข้อ และใส่เครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของ
นิสิตมากที่สุด
๒. ความหมายระดับคะแนน
5 หมายถึง มากที่สุด ๔ หมายถึง มาก
๓ หมางถึง ปานกลาง
๒ หมายถึง น้อย
๑ หมายถึง น้อยที่สุด
ข้อ

รายการ

๑. ด้านการฟัง
๑. การสนทนาในชีวิตประจาวัน
๒. ข่าวจากโทรทัศน์ หรือ วีดโี อ
๓. การฟังบรรยาย
๔. สาเนียงการออกเสียง
๕.

ฝึกการฟังเพลงภาษาอังกฤษ

ความคิดเห็น
๕ ๔ ๓ ๒ ๑

๕๕

ข้อ

รายการ

ความคิดเห็น
๕ ๔ ๓ ๒ ๑

๒. ด้านการพูด
๖. การถามและการตอบคาถามในการทางาน
๗. การสนทนาในชีวิตประจาวัน
8.. การนาเสนอ
๙. การอภิปรายทางการศึกษา
๑๐.

การประชาสัมพันธ์

๓. ด้านการอ่าน
11.
12.
๑๓.
๑๔.
๑๕.

การอ่านเร็ว
การอ่านเพื่อจับใจความสาคัญ
การอ่านเชิงวิเคราะห์
การเข้าใจความหมายของคาจากบริบท
การใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ

๔.ด้านการเขียน
16.
๑๗.
18.
19.
20.

ทบทวนการใช้ไวยากรณ์
การบันทึกย่อจากหนังสือ
การเขียนเรียงความ
การเขียน E-mail
การบันทึกย่อจากการฟังบรรยาย

ส่ ว นที่ ๓ ให้ ศึ ก ษาแสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ศึ กษาการพั ฒ นาการด้ า นภาษาอั ง กฤษของนิ สิ ต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
กองแผนงานขอขอบคุณนิสิตที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม

๖๑

คณะผู้จัดทำ
ที่ปรึกษำ
พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.
พระราชวรเมธี,รศ.ดร.
พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.
พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ.ดร.
พระราชวรมุนี,ดร.
พระโสภณวชิราภรณ์
พระเมธีธรรมาจารย์
รศ.ดร. สุรพล สุยะพรหม
คณะทำงำน
รศ.ดร.ธีรยุทธ พี่งเทียร
นายธวัชชัย สมอเนือ้
พระมหาบัณฑิต ปณฺฑติ เมธี
พระมหาเพ็ชร อธิปญฺโ
พระเฉลิมพงษ์ จรณสมฺปนฺโน
นายทักษิณ ประชามอญ
นางสาวชฎารัตน์ ไชยบุญตา
นายเสน่ห์ แซวรัมย์
นายธนิศร์ มีชื่อ
นางสาวกาญจนา นารี
ทีมงำนวิจัย
พระมหาคณิตศาสตร์ คเวสโก
นางสาวกิตฑามาศ ศิรไิ ชย
นายบุญล้อม วิปุระ

อธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ
รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนงบประมาณ
ผูอ้ านวยการกองแผนงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักจัดการงานทั่วไป
รองผู้อานวยการกองแผนงาน
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผูว้ ิจัย 1
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผูว้ ิจัย 2
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผูว้ ิจัย 3

