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 The purpose of this study was to investigate the problems with studying and teaching 

English 1 of the first year engineering students and the instructors at Rajamangala University of 

Technology Thanyaburi. The problems were investigated in five aspects: curriculum, instructors, 

learning and teaching management, assessment, and atmosphere and environment in the 

classroom. The study was carried out in the second semester of the academic year 2007. 

 The samples consisted of 210 respondents who were categorized into two groups, 

namely 200 students and 10 instructors. All of them were randomly selected from 700 engineering 

students and 20 instructors. The instrument used for collecting data was questionnaires with a set 

of five level rating scales including an open ended question. The data were statistically analyzed 

in terms of mean score, percentage and standard deviation. 

 The results of this study were as follows: 

1. The result of the problem with studying and teaching English1 of the teachers and the  

first  year engineering students is at a moderate level.  

2.    According to the statistic data results in each aspect, the most perceived problem in 

studying and teaching English1 based on the instructors’ opinion is  the assessment and 

evaluation with the mean score of 2.95. The least perceived problem is the instructors with the 

mean score of 1.92.  

3. The problem in studying and teaching English1 based on students’ opinion is the 

curriculum with the mean score of 2.89 . The least perceived problem is the instructors with the 

mean score of 2.64. 
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บทที่  1 
 บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 ในปจจุบันนี้โลกของเราไดเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว  ซึง่เปนผลมาจากความ

เจริญกาวหนาทางดานวทิยาการและเทคโนโลยทีําใหผูคนทัว่โลกสามารถติดตอส่ือสารกันไดอยาง

สะดวกและรวดเร็ว  โดยมีภาษาเปนเคร่ืองมือในการเช่ือมโยงติดตอสัมพันธระหวางกันเพื่อ

ถายทอดความรู  ความคิด  ซึ่งจะทาํใหเกดิความเขาใจอันดีระหวางชนในชาติ  ทัง้ดานเศรษฐกิจ  

สังคม การเมือง  การปกครอง  ตลอดจนวฒันธรรมที่แตกตางกันของเช้ือชาติ การรูภาษาอังกฤษ

จึงมคีวามสําคัญอยางยิง่ทีจ่ะชวยสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางผูคนใหมีความเขาใจอันดีตอกัน

และสามารถปฏิบัติตนตอกันไดอยางถกูตอง  (กระทรวงศึกษาธิการ. 2544 : 1) อยางไรก็ตามการ

เรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยเรานัน้เปนทีท่ราบกนัดีในหมูของนักการศึกษาและผูที่

เกี่ยวของวายงัขาดประสิทธภิาพ และยังมปีญหาอยูหลายประการ 

 ปญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรีก็คือ  ผูเรียนไมตระหนกัถึงความ

จําเปนหรือประโยชนของภาษาอังกฤษโดยเฉพาะอยางยิ่งนักศึกษาในสาขาวิชาทางอาชีพซ่ึงสวน

ใหญมาจากตางจังหวัดซึ่งมส่ิีงแวดลอมที่ไมเอ้ือตอการใชภาษาอังกฤษ ทาํใหโอกาสในการเรียนรู

ภาษาจากนอกตํารานอยมาก  อีกประการหนึง่  การที่จะสอนภาษาอังกฤษใหไดผลตามความมุง

หมายนัน้ตองอาศัยความพรอมทั้งทางดาน  ครู  ตําราเรียน  อุปกรณการเรียนการสอน  และอ่ืนๆ  

โดยเฉพาะอยางยิง่ ปริมาณและคุณภาพของครูที่ตองเปนผูทรงคุณวฒุิเพียงพอกับการที่

จําเปนตองสอนภาษาอังกฤษใหกับผูเรียนทั่วประเทศ (สุมิตรา  อังวัฒนกุล. 2539 : 14 – 15) 

  สําหรับมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ถึงแมจะมีการพัฒนา การเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษมาตลอดนับต้ังแตกอต้ังมหาวทิยาลัยมา แตทักษะการใชภาษาอังกฤษของผูเรียน  

ไดแก  การพูด  การอาน  การฟง  และการเขียน ยังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร  และพบวาเปน

วิชาที่เปนปญหาในการเรียนการสอนของผูสอนและผูเรียนตลอดมา ( ทัศนัย ไชยโกษี. 2547: 21) 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปนสถานศึกษาระดับปริญญาตรีที่มุงผลิต

บุคลากรที่เปนกําลังแรงงานของประเทศ ใหมีความรูเชิงวิชาชพีและเทคโนโลย ีโดยไดกําหนด

วิสัยทัศนไวดังนี้ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะเปนผูนาํดานการจัดการศึกษา 

สหวทิยาการตามมาตรฐานสากล ผลิตและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรทีเ่ปนกาํลัง

แรงงานของประเทศ มีความชํานาญดานวิชาชพีและเทคโนโลยทีี่ทนัสมัย มุงมัน่สูความเปนเลิศ

และสรางคุณคาที่ดีแกสังคม และพฒันาใหมีคุณภาพ มีคุณธรรม มจีริยธรรม สามารถปฏิบัติงาน
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ไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพรวมทั้ง ใหสอดคลองกับความตองการของสังคมตลอดจน

แผนพัฒนาประเทศฉบับที่ 9 ที่มุงพฒันาทรัพยากรมนุษยเปนสําคัญ (ธีระศักด์ิ อุรัจนานนท. 2548: 

3) สวนพันธกจิของมหาวิทยาลัยไดกาํหนดไวดังนี้ ผลิตนักศึกษาที่เชีย่วชาญทางวชิาชีพและ

เทคโนโลยทีี่มคุีณภาพตามความตองการของตลาดแรงงานและความเปนสากล สรางผลงานวิจยั

ส่ิงประดิษฐคิดคนนวัตกรรมที่เปนประโยชนตอบสนองตอความตองการของอุตสาหกรรม สามารถ

นําเปนขอมูลหรือ เคร่ืองมือชี้นําทิศทางการปฏิบัติงานอยางมีคุณคารวมทัง้การถายทอดเทคโนโลยี

ที่เหมาะสมใหกับสังคมอยางตอเนื่อง เปนศูนยบริการความรูทางวิชาการ วิชาชีพและพัฒนา

เทคโนโลยทีี่ทนัสมัยสูธุรกิจชุมชน สังคมทัง้ในประเทศและตางประเทศ ( มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคล. 2540: 2 ) 

  จากรายงานการวิจัยการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี ( 2548: 2 ) พบวาตลอดเวลาที่ผานมา จํานวนผูตองการเขาศึกษาตอมากข้ึนทุกป

ในขณะที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษามีแนวโนมตํ่าลงเร่ือยๆ โดยเฉพาะ

นักศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร ซึ่งถือเปนคณะทีมุ่งเนนทางดานการสรางคนสูงานใหเชี่ยวชาญ

เทคโนโลยีเพื่อใหเปนไปตามวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยที่วามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี เปนมหาวทิยาลัยช้ันนําดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีอีกทัง้ปรัชญาการจดัการศึกษา

กลาวไววา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มุงเนนการพัฒนากําลังคนดานวทิยาศาสตร

และเทคโนโลยีใหมทีักษะความชํานาญดานวิชาชพี เสริมสรางทุนมนษุยทีม่ีมูลคาเพิ่มใหกับ

ประเทศไทยและเนื่องจากความรูสวนใหญถูกถายทอดและบันทกึไวเปนภาษาอังกฤษ การที่ผูเรียน

เขาใจภาษาอังกฤษจะทําใหเขาสูความรูนัน้ไดผูเรียนก็จะสามารถศึกษาตอเนื่องและนําไปสู

แนวทางปฏิบัติได แตนักศึกษาสวนใหญมผีลการเรียนตํ่ากวาเกณฑ  

จากการสัมภาษณหัวหนาภาควิชาภาษาตะวันตก  คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  กลาววา ปญหานี้นาจะเกิดมาจากพืน้ฐานความรู ภาษาอังกฤษของ

นักศึกษาแตละคนและแตละวิชาเอกมีความแตกตางกนัอยางมาก เพราะทางมหาวิทยาลัยรับ

นักศึกษา  ทัง้ผานการสอบจากทางทบวง  การสอบตรงและระบบโควตา  มทีัง้หลักสูตร 4 ป  และ

หลักสูตรตอเนือ่งทาํใหพื้นฐานความรูและการรับรูของนักศึกษาแตกตางกนั  ตลอดจนส่ิงแวดลอม

และสภาพความพรอมของนักศึกษาแตกตางกนั  บางคนตองทํางานหาเงินมาชําระคาลงทะเบียน

เอง  ทาํใหหยดุบอยและมาสาย  บางคนเวลาเรียนไมพอทําใหตองหมดสิทธิ์สอบไป บางคนสอบ

กลางภาคไดคะแนนวิชาภาษาอังกฤษตํ่ามากก็ตองถอนรายวิชานี้ไป  ระบบการสอนของครูก็ยงั 

ไมสามารถตอบสนองการเรียนรูของนักศึกษาแตละคนไดดีเพียงพอไมวาจะเปนวิธกีารสอน  การใช

ส่ือการสอน และการใชหองปฏิบัติการทางภาษา  (Sound Lab)  เพื่อฝกทักษะการฟงกย็ังไมมี
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ประสิทธิภาพเทาที่ควร  คุณลักษณะของผูสอน  และวิธกีารสอนจะตองปรับใหตอบสนองการรับรู

ของนักศึกษาที่แตกตางกันเหลานี้ใหได  ถาไมเชนนัน้  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่มี

คะแนนสะสมไมถึง 2.00  กจ็ะไมสามารถจบการศึกษาตามหลักสูตรกําหนดได  (นชุนาฏ  วรยศ

ศรี. 2544 : 4) 

เนื่องจากเหตุผลดังที่กลาวขางตน  ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปญหาการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ1  ในคณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี  ประกอบกับ

ความสําคัญและความจาํเปนของวิชาภาษาอังกฤษตอการฝกทักษะดานตางๆ  ของนักศึกษาจึง

เปนส่ิงทีน่าสนใจที่จะศึกษาถึงปญหาดานการเรียนการสอนวามีสาเหตุมาจากส่ิงใดบางมากนอย

เพียงใด  เพื่อที่จะไดนาํขอมลูที่ไดจากการวิจัยไปเปนแนวทางการปรับปรุง  การเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรีใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

เพื่อศึกษาปญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ1 ใน คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในดานหลักสูตร ดานอาจารยผูสอน  ดานการสอน ดาน

การวัดและประเมินผลการเรียน และดานส่ิงแวดลอมและบรรยากาศในชั้นเรียน 

 
ความสําคัญของการวิจัย 

 
1. เปนแนวทางใหผูที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ของมหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีไดปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ใหมปีระสิทธิภาพ

มากยิง่ข้ึน 

2. เปนแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรภาษาอังกฤษของคณะศิลปศาสตร  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ใหเหมาะสมและสอดคลองกบัความตองการของผูเรียน 
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ขอบเขตการศึกษาคนควา 
1. แหลงขอมูล 
ประชากร ไดแก อาจารยผูสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ1 จํานวน 20 คน และนักศึกษาคณะ

วิศวกรรมศาสตรชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทีผ่านการเรียนรายวิชา

ภาษาอังกฤษ1 มาแลว จํานวน 700 คน  

กลุมตัวอยาง ไดแก อาจารยผูสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ1 จํานวน 10 คนไดมาจากการสุม

อยางงาย สําหรับการกาํหนดกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษา จาํนวน 200 คนไดมาจาการสุมตัวอยาง

อยางงายซ่ึงเปนนกัศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรรวม 9 สาขาวิชาสาขาวิชาละ 25 คนและไดตอบ

แบบสอบถามครบถวน 

 
2. ตัวแปรที่ศกึษา 
ตัวแปรที่ศึกษา ไดแก ปญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ1  

 
นิยามศัพทเฉพาะ 

1. ปญหาและอุปสรรค  หมายถงึ  ส่ิงที่ทาํใหการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ1  ในคณะ 

วิศวกรรมศาสตรมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี  ไมประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย โดย

พิจารณาจากองคประกอบดังตอไปนี้คือ ดานหลักสูตร ดานอาจารยผูสอน ดานการสอน ดานการ

วัดและประเมนิผลการเรียน และดานส่ิงแวดลอมและบรรยากาศในช้ันเรียน (รวมทัง้ส่ือ 

อิเล็กทรอนกิสที่ใชในช้ันเรียน) 

2. อาจารย หมายถึง อาจารยที่สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ1 ของคณะวิศวกรรมศาสตร  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

3. นักศึกษา  หมายถงึ  นกัศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรชั้นปที่ 1 ปการศกึษา 2550  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ผานการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ1 มาแลว  



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาจากเอกสารและงานวิจยัดังนี ้
 1.  ประวัติความเปนมามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 2.  ประวัติคณะวิศวกรรมศาสตรมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี 

 3.  หลักสูตรรายวิชาภาษาอังกฤษ1 คณะวิศวกรรมศาสตร 

4.  เอกสารทีเ่กี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

4.1 ดานหลักสูตร  

4.2 ดานอาจารยผูสอน  

4.3 ดานการเรียนการสอน   

4.4 ดานการวดัและประเมินผลการเรียน  

4.5 ดานส่ิงแวดลอมและบรรยากาศในช้ันเรียน 

 5. ปจจัยทีน่ําไปสูความสําเร็จในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

 6. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับปญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

  6.1  งานวิจยัที่เกีย่วของภายในประเทศ 

  6.2  งานวิจยัที่เกีย่วของในตางประเทศ 
1. ประวัติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเปนสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ใหบริการ

การศึกษา และผลิตทรัพยากรมนุษยทีม่ีคุณคาใหกับสังคมไทยเปนระยะเวลายาวนาน นบัยอน

จากการสถาปนาในนาม “วทิยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” วนัที ่27 กุมภาพันธ 2518 เปน

วันที่พระราชบัญญัติ “วิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา” ไดถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

และมีผลบังคับใชเพื่อผลิตครูอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี ใหการศึกษาทางดานอาชีพทั้งระดับตํ่า

กวาปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี และประกาศนียบัตรชั้นสูง ทําการวิจัยสงเสริมการศึกษา

ทางดานวิชาชพีและใหบริการทางวชิาการแกสังคม  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาไดพัฒนา ระบบการเรียนการสอนใหไดมาตรฐาน

การศึกษาที่มคุีณภาพ และศักยภาพมีความพรอมในหลาย ๆ ดาน จนกระทั่งในป 2531 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทาน ชื่อใหมวา 

“สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” ในวนัที่ 15 กันยายน 2531  
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     สืบเนื่องจากแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.

2542 ที่มุงเนนการกระจายอํานาจ การบริหารจัดการสูสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อให

สถานศึกษาของรัฐดําเนนิการโดยอิสระ และมีความคลองตัวในการบริหารจัดการภายใตการกาํกบั

ดูแลของสภาสถานศึกษา ดังนัน้ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จึงไดปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติ

ฉบับเดิมและยกรางเปนพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมีการรวมกลุม

วิทยาเขตจัดต้ังเปนมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จาํนวน 9 แหง ไดแก มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลรัตนโกสินทร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมแิละมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แหง มีวัตถุประสงค เพื่อเปนมหาวิทยาลัยดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยทีี่สามารถจัดการศึกษาวิชาการและวิชาชีพช้ันสูงทีเ่นนการปฏิบัติ ทั้ง

ในระดับปริญญาตรี โท และเอก เพื่อรองรับการศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบัน

อาชีวศึกษาเปนหลัก รวมถึงใหโอกาสแกผูจบการศึกษาจากจากวทิยาลัยชุมชนและการศึกษาข้ัน

พื้นฐานในการศึกษาตอวิชาชพีระดับปริญญา  

       
2. ประวัติคณะวศิวกรรมศาสตร 
          ปจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร มีภาควิชาตางๆ รวม 9 ภาควิชา ไดแก สาขาวชิาวิศวกรรม

โยธา  สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟา  สาขาวชิาวิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงทอ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม  สาขาวิชาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหะการ  มีพืน้ที่ใชงานทั้งหมด 

43,462 ตารางเมตร มีอาคารเรียน และอาคารปฏิบัติการ 22 หลัง นอกจากนี้คณะวศิกรรมศาสตร

มีศูนยตางๆ ทัง้หมด 3 แหง คือ    

1. ศูนยเทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลอัตโนมัติ  

2. ศูนยวิจัยเทคโนโลยีเส้ือผาและส่ิงทอ  

3. ศูนยวิจัยเทคโนโลยพีลาสติก 

 

 



 7 

3.หลักสูตรรายวชิาภาษาอังกฤษ1 คณะวิศวกรรมศาสตร 

 ลักษณะรายวิชาภาษาอังกฤษ1 
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี วิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง 2549 

 ของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 

1. รหัสและช่ือ  01 320 101 ภาษาอังกฤษ 1 ( English 1 ) 

2. สภาพรายวชิา วิชาศึกษาทั่วไป 

3. ระดับรายวชิา  จัดในภาคการศึกษาที1่ ชั้นปที1่  

4. พื้นฐาน  - 

5. เวลาศึกษา  45 ชั่วโมง เรียนตลอด15 สัปดาห 

   ทฤษฎี 3 ช่ัวโมง  ปฏิบัติ – ชั่วโมงตอสัปดาห 

   และนักศึกษาจะตองใชเวลาศึกษาคนควานอกเวลา 6 ชั่วโมงตอสัปดาห 

6. หนวยกิต  3 (3-0-6) หนวยกิต 

7. จุดมุงหมายรายวชิา 1.รูศัพท สํานวนที่ใชในชีวิตประจําวนัและโครงสรางภาษาพืน้ฐาน 

   2. เขาใจสาระสําคัญของเร่ืองที่อานและฟง  

   3. มีทักษะในการใชภาษาทีเ่หมาะสมในการพูด และการเขียนขอความ 

                                        ส้ันๆ 

    4. มีเจตคติที่ดีตอการใชภาษาอังกฤษเปนเคร่ืองมือในการส่ือสารและ    

                                        หาความรูเพิ่มเติม 

 

8. คําอธิบายรายวิชา ศึกษาและฝกทักษะการฟงและการพูดเพือ่ส่ือสารในชีวติประจําวนั การ

อานเพื่อบอกใจความสําคัญและประเด็นยอย พรอมทั้งนาํโครงสรางจากการอานมาใชในการเขียน

เพื่อการส่ือสารแบบไมซับซอน 
4. เอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
 ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อใหประสบผลสําเร็จ มีส่ิงที่ควรคํานึง

ดังตอไปนี้ 
 
4.1 ดานหลักสตูร 
 ยุทธพงษ   ไกยวรรณ (2541 : 9) ไดกลาวไววา การจัดการศึกษาของประเทศใดก็ตาม จะ

ไมสําเร็จลุลวงไปตามความมุงหมายที่กาํหนดไวถาไมมหีลักสูตรเปนโครงการและเปนแนวทางใน
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การใหการศึกษา ซึง่ถือเปนหัวใจสําคัญยิง่ของการจัดการศึกษา และเปนเคร่ืองวัดสัมฤทธิ์ผลของ

การดําเนินงานทางการศึกษาดวย ปญหาสําคัญของการจัดการการศึกษายุคปจจบัุน ก็คือจะ

จัดทําและพัฒนาหลักสูตรอยางไร จงึทาํใหหลักสูตรนั้นทันตอสภาวะทางการเมืองเศรษฐกิจสังคม

และการเปล่ียนแปลงทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในปจจุบันและอนาคต 

 กูด (Good. 1973 : 157) ไดใหความหมายของหลักสูตร 3 ประการ คือ 

 1.  หลักสูตร คือ กลุมของรายวิชาและประสบการณทีก่าํหนดใหผูเรียนไดเรียน 

 2.  หลักสูตร คือ โครงการศกึษาที่ทางโรงเรียนวางไวกวางๆ เพื่อจัดสอนใหเด็กแตละช้ัน 

 3.  หลักสูตร คือ ลําดับของวิชาที่ตองเรียนเพื่อใหสําเร็จการศึกษา 

 จากการศึกษาแนวคิดของนกัการศึกษา เกี่ยวกับหลักสูตร ยุทธพงษ   ไกยวรรณ (2541 : 

10) ไดสรุปความหมายของหลักสูตรไววา หลักสูตรหมายถึงมวลประสบการณทัง้หมดที่ทาง

โรงเรียนจัดใหผูเรียน เพื่อใหผูเรียนไดรับประสบการณและเปล่ียนแปลงพฤติกรรมทั้ง 3 ดาน คือ

ดานพทุธพิิสัย (cognitive Domain) จิตพสัิย (Affective Domain) และดานทักษะพสัิย 

(Psychomotor Domain) ไปในทางที่ดีและสังคมตองการ 

 สวนปทีป   เมธาคุณวุฒ ิ(2545 : 1) ไดกลาวสรุปความหมายของหลักสูตรไววา หลักสูตร 

คือ แผนของการเรียนการสอนที่ประกอบดวยจุดมุงหมายของการศึกษา วธิีการเพื่อบรรลุ

จุดมุงหมายซึง่ หมายถงึ การพิจารณาคัดเลือกจัดรวบรวมและเรียบเรียงเนื้อหาวิชา และ

ประสบการณตลอดจนการประเมินผล เพือ่ใหผูเรียนเปนบุคคลที่มีสติปญญา และคุณธรรม

สามารถสรางองคความรู คิดวิเคราะหไดและนําความรูมาแกไขปญหาและสรางสรรคในสวน

วิชาการวิชาชพีและการดํารงชีวิต 

 ในสภาพปจจบัุนที่เกี่ยวของกับหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาสวนมากจะมีลักษณะที่มี

ความยืดหยุนนอยเนื่องจากมีขอกําหนดของวิชาบังคับทีต่องเรียน และหลักสูตรมักจะเนนเนื้อหา

สาระมาก ถงึแมวาในระบบหนวยกิตที่นาํมาใชในการกาํหนดเนื้อหาและกระบวนการในการ

จัดการหลักสูตรและรายวิชาจะมวีัตถุประสงคเพื่อใหเกดิความหลากหลายในกระบวนการการ

เรียนรูของผูเรียน อีกทัง้หลักสูตรมีการเปล่ียนแปลงบอยเกินไปทาํใหผูสอนปรับการสอนตามไมทัน 

หรือขาดประสบการณในรูปแบบการสอนแบบใหมๆ นัน้ หลักสูตรใสเนื้อหาเกนิกวาที่จะทาํการ

สอนไดอยางครบถวน ทาํใหผูสอนสอนไมทัน ตองรีบเรงใหจบเพื่อจะไดข้ึนเร่ืองใหม ใหทนัตาม

แผนการสอน เนื้อหาและตําราเรียนไมนาสนใจไมรวมสมัย หรือไมดีพอที่จะดึงดูดใหผูเรียนสนใจ 

และเขาถึงประเด็น เนื้อหา  (วสิษฐ  เกษมทรัพย. 2548 : 83) 
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 หลักสูตรมีความสําคัญ ยิ่งในการจัดการศึกษา เปนแนวทางในการจัดการศึกษาของ

ครูผูสอน และครูผูทําหนาทีบ่ริการการศึกษาเพราะหลักสูตรจะกําหนดเนื้อหา สาระ เวลาเรียน 

แนวทางในการวัดผล และการประเมินผลเกณฑ ในการจบหลักสูตร และความรูความสามารถของ

ผูเรียนทีจ่บการศึกษา 
 
4.2 ดานอาจารยผูสอน 
 การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปจจุบัน เปล่ียนจากการสอนท่ีเนนไวยากรณเปนแนว

การสอนแบบสื่อสาร( Communicative Approach ) คือเนนใหผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียน

การสอน ใหผูเรียนสามารถใชภาษาในการสื่อสารไดอยางถูกตอง แตบทบาทผูสอนยงัเปนส่ิง

สําคัญ เพราะผูสอนจะสามารถทาํใหการเรียนการสอนดําเนนิไปดวยดีและประสบผลสําเร็จได 

ทั้งนี้ผูสอนตองมีความพรอมในดานตางๆ มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน รูหลัก

จิตวิทยา และศาสตรที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนภาษา ( ทิพวัลย  มาแสง. 2532: 2 ) 

 มิลเลอร ( Miller. 1987: 40-41) ไดใหความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของครูสอน

ภาษาอังกฤษที่ดีวา ควรมีลักษณะ ดังนี ้

1. มีความกระตือรือรนในการสอน ปจจยัสําคัญที่สุดในการสอนคือ ตัวครูและวิธีการ 

สอนของครู อันจะทําใหผูเรียนมีปฏิกิริยาโตตอบโดยใชภาษาอังกฤษ 

2. มีความคิดสรางสรรค เพราะการสอนจะตองมีมากกวาการใชหนงัสือ ทําแบบฝกหัด 

และปฏิบัติตามคูมือครูที่เขียนโดยคนอ่ืน ครูควรหากิจกรรมมาชวยใหผูเรียนสนใจทาํแบบฝกหัด 

เชน เกมเพลง กิจกรรมการแกปญหา หรือกิจกรรมอ่ืนๆที่ทาํใหผูเรียนไดใชทักษะที่ไดเรียนรูมาแลว 

3. มีอารมณขัน ซึ่งจะชวยใหผูเรียนผอนคลายความตรึงเครียดและลดความกังวลใจลง  

เกิดความสัมพันธกันเพิ่มข้ึนเพราะไดหัวเราะดวยกัน ผูเรียนก็ไมกลัวทีจ่ะตอบผิด 

4. ทักทายผูเรียน ทัง้ในและนอกหองเรียนทําใหผูเรียนเกิดความเชื่อมัน่ในตนเอง และ 

ทาทายใหผูเรียนโตตอบดวยภาษาอังกฤษเชนกัน 

ประพาศน  พฤทธิประภา ( Prapart  Brudhiprabha. 1984: 4) ไดสรุปคุณสมบัติของครู

สอนภาษาอังกฤษไวดังนี ้

1. มีความสามารถในทกัษะทัง้ส่ี คือ การฟง การพูด การอาน และการเขียน 

2. มีความรูดานวชิาภาษาศาสตร ภาษาศาสตรสังคม (Sociolinguistics) ในการสอน

วิชาภาษาอังกฤษ 

3. เขาใจหลักเกณฑในการสอนภาษา (Language Pedagogy) โดยใชทฤษฎี เทคนิค

และวิธีสอนอยางเหมาะสม 
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4. เขาใจนโยบายตางประเทศ สภาพการศึกษา ระบบโรงเรียนและความสําคัญของว ิ

ภาษาอังกฤษในหลักสูตรและในสังคม 

นิพนธ  วรรณเวช ( 2538: 45 ) กลาววาคุณลักษณะของครูที่เอ้ืออํานวยตอการสราง

สภาพแวดลอมดานการเรียนการสอนที่ดีนั้นตองมีความรูดานวิชาการและวิชาชพีครูเปนอยางดี มี

ประสบการณและทักษะการสอน ซึ่งชวยใหครูเขาใจปญหาและสภาพการณตามความเปนจริง 

สวนดานทักษะการสอนครูตองมีความสามารถในการสอน รูจักใชวิธสีอนที่เหมาะสมและ

สอดคลองกับความตองการของผูเรียนและสภาพสังคม 

 สุรพล   เยน็เจริญ (2543 : 20 – 21) กลาววา ในดานการเรียนการสอน ครูมีสวนสําคัญ

อยางมาก การสอนของครูแตละคนยอมแตกตางกนัออกไป ข้ึนอยูกับลักษณะของรายวิชา หรือ

บุคลิกภาพของผูสอนที่แตกตางกนั 

 รวงอรุณ   ล้ิมเล็ก (2541 : 25) ไดกลาวโดยสรุปวาครูสอนภาษาอังกฤษ ควรเปนผูมี

ความรู ความเขาใจในเร่ืองเนื้อหาวิชา ภาษาอังกฤษเปนอยางดี และมีทักษะในการสอนไดอยางดี

เหมาะสมกับเนื้อหาและสถานการณ 

 เกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษในระดับมหาวิทยาลัยนัน้  ประเสริฐ   จันทรอุดม  

(2545 : 10 -11) กลาววาควรมุงเนนทางวชิาการใหผูเรียนนาํไปใชไดในสาขาของตนเอง คือ ฝกฝน

ใหไดเรียนรูทกัษะแบบตางๆ โดยใชตัวผูเรียนและครูเปนอุปกรณในการเรียนการสอน ใชการ

สนทนาเปนเคร่ืองมือในการฝก ในกิจกรรมและสถานการณที่หลากหลายเพื่อใหผูเรียนไดฝกทกัษะ

การใชภาษา 

 วิภาดา  ประสารทรัพย (2542 : 119 – 144) ไดรวบรวมขอมูลปญหาเกีย่วกับผูสอน

ภาษาอังกฤษในเมืองไทยดังนี ้
 
ปญหาเกี่ยวกบัผูสอน 

 1.  ความรูของครูยังไมไดมาตรฐาน 

 2.  การเตรียมการสอนของครู 

 3.  ครูไมเขาใจโครงสรางของหนังสือแบบเรียน 

 4.  ปญหาเร่ืองการแปล สรางพิสัยในทางทีไ่มถูก 

 5.  ปญหาเร่ืองการแสวงหาความรูเพิม่เติมของครู 

 6.  ปญหาเกี่ยวกับการทาํความเขาใจผูเรียนในชัน้ของตน 

 วิภาดา  ประสารทรัพย ยงัไดกลาวอีกวาปญหาเร่ืองวัตถปุระสงคในการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ ปญหาเร่ืองนีม้ีความสําคัญมากประการหนึ่ง ถาครูไมเขาใจจุดประสงคก็จะสอนไป



 11 

อยางไมมจีุดหมายปลายทาง ครูผูสอนภาษาอังกฤษบางคนไมเคยเหน็หนังสือหลักสูตรเลย ซึ่งโดย

หลักการแลวตัวหลักสูตรจะเปนแมบทในการเรียนการสอน มีความสัมพันธกับระเบียบวิธีสอน และ

จะตองสอดคลองกับการประเมินผลการเรียน 

 นอกจากนี ้จรวยพร  ตนตระกูล (2543 : 21) กลาววา นกัศึกษาทั้งชายและหญิงอาจไม

เห็นความจําเปนในการใชทกัษะการพูด เนื่องจากในชีวติประจําวนัของคนไทยไมมีความ

จําเปนตองใชภาษาอังกฤษยิ่งส่ิงแวดลอมรอบตัวผูเรียนก็ไมเอ้ือใหผูเรียนไดมีโอกาสใช

ภาษาอังกฤษนอกหองเรียน 

 นันทกา  ทาวฒุิ (2542 : 15 – 16) กลาววา นักศึกษาไทยในระดับอุดมศึกษาสวนมากจะ

มีความรูสึกกลัว ไมกลาแสดงออก กลัวพดูผิดทําใหเกิดความอายก็เปนได จึงทําใหนักศึกษาชาย

และหญิงมีปญหาในทักษะดานการพูดไมแตกตางกนั 

 วัชรินทร   เมฆา (2542) ไดสํารวจปญหาในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนกัศึกษา

ภาคคํ่า หลักสูตรตอเนื่อง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต พบวาปญหาที่นกัศึกษามีในระดับมาก ไดแก 

พื้นฐานความรูทางภาษาอังกฤษไมดี ไมมโีอกาสใชภาษาอังกฤษในชีวติประจําวนั กลัวการตอบ

คําถามในช้ันเรียน และฟงบทสนทนา ในหองปฏิบัติการทางภาษาไมเขาใจ 

 จากเอกสารทีก่ลาวมาสรุปไดวา ผูสอนมีความสําคัญในการดําเนินการจัดการเรียนการ

สอน เพราะผูสอนเปนส่ือกลางในการถายทอดความรูสูผูเรียน ซึง่ผูสอนตองมีความรูในดานตางๆ

และมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับสภาพของผูเรียนตลอดจน

การหาวิธกีารวัดผลประเมินผลการเรียนมาใชกับผูเรียน เพื่อใหไดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

ผูเรียนอยางแทจริง ดังนัน้ผูสอนจึงเปนอีกปจจัยหนึ่งทีท่าํใหเกิดปญหาในการเรียนการสอนวิชา

ภาษาอังกฤษ ดวยเหตุนี้ผูวิจยัจึงนําประเด็นของอาจารยผูสอนมาเปนหัวขอหนึง่ในการศึกษา

ปญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ1 ของอาจารยและนักศึกษาในการทาํ

วิจัยคร้ังนี ้
 
4.3 ดานการเรียนการสอน 
 ทิศนา  แขมมณี (2548 : 3) กลาววา การสอนเปนการบอกกลาว ส่ัง อธบิาย ชี้แจง หรือ

แสดงใหดู การสอนเปนการถายทอดความรู ทักษะ และเจตคติตาง ๆ โดยผูสอนและผูรับหรือครู

และศิษย มีปฏิสัมพันธตอกนัและกนัในกระบวนการเรียนรู โดยครูเปนผูมีบทบาทสําคัญ เปน

ผูจัดการเรียนรูใหเกิดข้ึนตามความคิดเหน็และความสามารถของตน ผูเรียนหรือศิษยเปนผูรับการ

ถายทอดตามแตครูจะให การสอนโดยครูนี้เกิดข้ึนไดทกุแหง ไมจาํกัดเวลาและสถานที่ แลวแต

สถานการณและความพอใจของครู 
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 บูช (Buch. 1973 : 1 – 12) ใหความหมายของการเรียนการสอน (instruction) แตกตาง

จากคําวา การสอน (teaching) ดังนี ้

 1.  การเรียนการสอน คํานงึถึงการเรียนรูของผูเรียน ในการเรียนการสอนผูเรียนมีสวนรวม

ในการเรียนรู แทนการที่ครูเปนศูนยกลางในการเรียน ซึง่เปนลักษณะของการสอน 

 2.  การเรียนการสอน เปนการถายทอดความรู ทักษะและเจตคติตางๆ โดยมีการ

เตรียมการมกีารวางแผนตามหลักวิชา มีข้ันตอนหรือกระบวนการการสอนที่เปนแบบแผนชัดเจน มี

กิจกรรมการเรียนรูที่ใหผูเรียนมีสวนรวมเพือ่ใหบรรลุจุดมุงหมาย เปนการใชศาสตรในการสอน

มากกวาในเร่ืองของการสอน  

3.  การเรียนการสอน ครอบคลุมปฏิสัมพนัธ หลายรูปแบบมิใชเพียงปฏิสัมพันธระหวาง

บุคคลกับบุคคลเทานั้น อาจเปนบุคคลกับส่ือตางๆ ก็ได ในขณะทีก่ารสอนเนนปฏิสัมพันธระหวาง

มนุษยกับมนษุยคือครูกับผูเรียน 

 4.  การเรียนการสอน มกัเกดิข้ึนในสถานการณของการเรียนการสอน ในขณะที่การสอน 

เกิดข้ึนไดทุกหนทุกแหงไมจํากัดเวลาและสถานที ่

 วสิษฐ   เกษมทรัพย (2548 : 84) กลาววา วิธีการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยนัน้มี

แนวทางการสอนสวนทางกบักระบวนการเรียนรูทางธรรมชาติ ซ้าํการเปล่ียนแปลง ปรับปรุง และ

ปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอนหลายตอหลายคร้ัง กลับสรางความสับสนใหกับผูเรียนผูสอน

เสมอมา ซึ่งสาเหตุมาจากหลายฝายที่เกี่ยวของ คือ ปญหาจากตัวผูเรียน ปญหาจากตัวผูสอน 

ปญหาจากหลักสูตร – ตํารา และปญหาจากส่ิงแวดลอมโดยที่แตละฝายก็มีสวนเสริมใหปญหาใน

สวนอ่ืนๆ ทวีความรุนแรงข้ึน ในระดับมหาวทิยาลัยผูเรียนภาษาอังกฤษมีความจําเปนที่จะตองใช

ภาษาอังกฤษมากข้ึนเพราะหนังสือเรียนบางวิชาเปนหนงัสือภาษาอังกฤษแตอาจารยมักจะไม

อธิบายและสอนมากนกั แตจะส่ังใหผูเรียนศึกษาคนควาเอาเอง การอานหนงัสือแปลจึงงายกวา

และเปนทางเลือกที่ยงัคงใชเปนภาษาไทยอยูเชนเดิม เมือ่ผูเรียนภาษาอังกฤษยังไมเห็นวา การ

เรียนรูภาษามปีระโยชนที่จะทําใหเขาสามารถส่ือสารกับคนอ่ืนๆ ไดแลวนัน้ การเรียนภาษาโดยการ

ถูกบังคับ ฝนใจใหทองจํา จะไมกอใหเกิดการเรียนรูระยะยาวเลย ผูเรียน ขาดความกระตือรือรน 

สงผลใหผูสอนหมดกําลังใจที่จะสอนตามไปดวย 

 สรุปไดวาการเรียนการสอนจะดีหรือไมนัน้ข้ึนอยูกับปจจัยตางๆมากมาย เชนตัวผูสอน 

วัสดุอุปกรณการศึกษาและเทคโนโลยีใหมๆ  ส่ิงเหลานี้จะชวยเราความสนใจใหผูเรียนสนใจที่จะ

เรียนทัง้ยงัสงผลใหผูเรียนจดจําไดนานดวย ดังนั้นสถานศึกษาและผูสอนจึงควรสรางและสนับสนนุ
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ใหมีบรรยากาศทางวิชาการข้ึน เชนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาอังกฤษและสนับสนุน

งบประมาณในการจัดซื้อส่ือภาษาอังกฤษ เปนตน 

  
4.4 ดานการวัดและประเมินผลการเรยีน 

การวัดและประเมินผลการเรียน หมายถงึ กระบวนการหรือวิธีการเพื่อใหไดจํานวนตัวเลข

ซึ่งมีความหมายแทนปริมาณหรือขนาดหรือคุณสมบัติของส่ิงที่ตองการวัดดวยการเก็บรวบรวม

ขอมูล เชนจากการทดสอบ การสัมภาษณ การสงัเกต การสะสมผลงานหรือการทาํโครงงาน เปน

ตน แลวจึงสังเคราะหและตีความขอมูลโดยเปรียบเทยีบกบัเกณฑเพื่อตัดสินคุณภาพกิจกรรมใน

หลักสูตรของผูเรียนออกมาไดวา สูง ปานกลาง หรือตํ่ากวาเกณฑ เพือ่ชวยใหครูติดตามและ

ตรวจสอบความสามารถของผูเรียนหลังการเรียนการสอน (กาญจนา จันทะดวง. 2542: 118; 

สุมาลี  จันทรชะลอ. 2542: 7) 

ณัฐชยา เฉลยทรัพย (2539: 236-237) กลาววาการวัดและประเมินผลการเรียน

ภาษาอังกฤษ มุงเนนไปที่ความสามารถดานการสื่อสารและการทดสอบความสามารถในดานการ

ใชภาษาอังกฤษควรเปนแบบทักษะสัมพนัธ ซึง่สามารถทดสอบความรูและทักษะในการใชภาษา

ไดหลายดานในเวลาเดียวกนั กลาวคือเปนการทดสอบการใชภาษาในบริบทและสถานการณจริง 

ไมทดสอบเฉพาะไวยากรณเปนจุดๆเชนการทดสอบการฟง-พูด อาจใชวิธทีดสอบโดยการฟงแลว

พูดแปล สอบสัมภาษณ สถานการณสมมติุ และสนทนาทั่วไป การทดสอบการอาน-พูด อาจ

ทดสอบโดยการใหอานแลวพูดสรุป อานแลวพูดตีความ เปนตน 

ศิริพงศ  พะยอมแยม (2533: 61-62) กลาวถงึการวัดและประเมินผลที่ดีควรมีลักษณะ

ดังนี ้

1. มีความเชื่อมั่นสูง (Reliability) หมายถงึ ไมวาจะวัดหรือประเมินผลกี่คร้ัง ลําดับ

ความสามารถของผูเรียนนั้นๆก็จะไมเปล่ียนมากนกั 

2. มีความเที่ยงตรง (Validity) หมายถึงสามารถวัดและประเมินผลไดตรงวัตถุประสงคที่

ตองการวัด 

3. มีอํานาจจําแนก (Discrimination) หมายถึงสามารถแยกออกไดระหวางผูเรียนที่เกงกับ

ผูเรียนที่ออนไดตรงกับสภาพการเรียนรู 

4. มีความเปน ปรนัย (Objectively) หมายถึงความคงทีใ่นการวัดและประเมิน 

การวัดผลแบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี ้
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4.1 การประเมนิผลแบบอิงกลุม ( Norm-referenced evaluation) เปนการจัดลําดับของ

ผูเรียน โดยนาํเอาคะแนนของแตละคนมาจัดเรียงตามความสามารถต้ังแตสูงสุดจนถึง

ตํ่าสุด 

4.2 การประเมนิผลแบบอิงเกณฑ (Criterion-referenced evaluation) เปนการประเมิน

โดยอาศัยเกณฑมาตรฐาน 

สรุปการวัดและประเมินผลการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษนัน้มีวธิีการทําไดหลายวิธีซึง่ 

ทั้งนี้ควรกระทาํโดยยึดหลักการตามความจําเปนซึ่งเปนเคร่ืองบงชี้ทางดานการเรียนการสอนทั้ง

ของผูสอนและผูเรียนวาไดเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตรที่ไดกาํหนดไวหรือไม และ

นอกจากนีย้ังตองคํานงึถงึจาํนวนและระดับความรูความสามารถของผูรับการประเมนิอีกดวย 

 
4.5 สิ่งแวดลอมและบรรยากาศในชัน้เรียน 

ส่ิงแวดลอมและบรรยากาศในช้ันเรียนเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอการเรียนรูของผูเรียน  

เพราะถือเปนตัวแปรที่ทาํใหผูเรียนมีความสุขหรือไมมีความสุขในการเรียนรู 

 สุพิชญา  ธีรกลุและคณะ (2544 : 182-187) กลาววาส่ิงแวดลอมมีอิทธิพลตอผูเรียน เอ้ือ

ใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  ถาสถานศึกษามกีารจัดสภาพแวดลอมที่ดีกจ็ะชวยสรางเสริมการเรียน

การสอนใหไดผลดี 

 ธีระ รุญเจริญ( 2526: 61) ไดศึกษาสภาพแวดลอมทางการเรียนในหองเรียน พฤติกรรม

ของครูและพฤติกรรมของนักเรียน ไดผลสรุปวาบุคลิกลักษณะเฉพาะของครูทักษะครูและ

พฤติกรรมของเด็กในช้ันเรียนของนักเรียนมีความสัมพนัธกับลักษณะบุคลิกของครู ดังนัน้ครูจึงควร

สรางสภาพแวดลอมทางการเรียนการสอนใหสอดคลองกันระหวางผูสอนกับผูเรียนจะชวยสราง

บรรยากาศเกีย่วกับการสอนใหเกิดการเรียนรูมากย่ิงข้ึน 

 เกอรลาช และอีลี (Gerlach and Ely. 1991: 282) ไดกลาววาส่ือการสอนถือเปนกุญแจ

สําคัญในการวางแผนและการสอนเชิงระบบ ส่ือเปนคําที่มีความหมายกวางขวางมากไมวาจะเปน

บุคคล วัสดุอุปกรณ หรือเหตุการณที่สรางเงื่อนไขซึ่งสามารถทาํใหผูเรียนเกิดความรู ทักษะ 

ตลอดจนทัศนคติ โดยนัยนี้ ครู ตํารา และสิ่งแวดลอมทัง้ในและนอกหองเรียนตางเปนส่ือการเรียน

การสอนทั้งส้ิน 

 จากผลการวิจยัจํานวนมากที่เนนใหเหน็ถงึคุณคาของส่ือการเรียนการสอนเพื่อชวยสราง

บรรยากาศในการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพน้ัน ไชยยศ เรืองสุวรรณ ( 2536: 140) ไดสรุปไว

ดังนี ้

1. หองเรียนที่ไดเตรียมและวางแผนการใชภาพยนตรในการสอนจะทําใหผูเรียนไดรับ 
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ความรูสูงทั้งทางดานความเขาใจ และมโนทัศนตางๆตามหลักสูตรและจุดมุงหมายของหลักสูตร

ที่ต้ังไว 

2. ส่ือประเภทกราฟก เชน แผนภูมิ แผนภาพ แผนสถิติ รูปภาพ เปนตน จะชวยใหจะ 

ชวยทําใหผูเรียนเขาใจไดมากกวาการฟงบรรยายเพยีงอยางเดียว 

3. ส่ือประเภทบันทกึเสียงจะชวยในการสอนภาษาไดดี 

4. การใชโทรทัศนประกอบการเรียนการสอนอยางมีระบบจะชวยใหผูเรียนเรียนรูไดดี 

อยางมีนยัสําคัญทางสถิติโดยเฉพาะแขนงวิชาทางดานภาษาตางประเทศ 

5. การใชส่ือใหสอดคลองกับจดุมุงหมายของการสอนจะมผีลดานการจดัสภาพแวดลอม 

และบรรยากาศในช้ันเรียน 

การสรางบรรยากาศทางวิชาการเก่ียวกับภาษาอังกฤษและสนับสนนุงบประมาณการ

จัดสรรเพื่อพฒันาส่ือที่ใชในชั้นเรียน สภาพแวดลอมและบรรยากาศในช้ันเรียนถือเปนปจจัยที่

สําคัญที่มีผลตอการเรียนรูของผูเรียน ซึ่งเปนตัวแปรที่จะทําใหผูเรียนมีความสุขหรือไมมีความสุข

ในการเรียนรูเพราะฉะนัน้ส่ิงแวดลอมตางๆ ในบริเวณสถานศึกษาหรือบรรยากาศในการจัดการ

เรียนรูจึงมีความสําคัญเปนอยางมากอีกประการหนึ่ง 

 

5. ปจจัยที่นาํไปสูความสาํเร็จในการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษ  

  สตีเฟน (Strevens.1980 : 25 – 38) ไดกลาวถงึเหตุผลทีท่ําใหผูเรียนประสบความสําเร็จ

และความลมเหลวในการเรียนภาษาอังกฤษไวดังนี ้

 1.  ผูเรียนมีความเต็มใจที่จะเรียนมากนอยเพียงใด ความกระตือรือรนในการเรียนเปน

คุณสมบัติที่ยิง่ใหญ และเปนส่ิงที่สามารถทําใหเกดิข้ึนไดในตัวผูเรียน ตรงกันขามถาผูเรียนขาด

ความเต็มใจทีจ่ะเรียนแลวมกัจะพบกับความลมเหลวในการเรียนภาษา 

 2.  ผูเรียนเห็นความสัมพันธของการเรียนภาษากับชีวิตของเขามากเพียงใดเมื่อนักเรียน

เขาสูวัยเรียน นักเรียนมีความคิดและตองการหาเหตุผลในการเรียนภาษาตางประเทศ ถาเขา

สามารถหาเหตุผลหรือยอมรับเหตุผลของการเรียน ก็จะมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนสูง แตถาเขาไมพบ

เหตุผลทีย่อมรับไดเขาก็มีแนวโนมที่จะเกิดปญหาในการเรียน 

 3.  ภาษาตางประเทศที่เรียนมีสถานภาพที่ดีในสังคมหรือไม ถาภาษาใดเปนที่นยิมและ

เปนทีย่อมรับของสังคม ผูเรียนกม็ีแนวโนมที่จะตองการเรียนภาษานัน้ๆ 

 4.  ในเร่ืองการจัดการในดานการเรียนการสอนและความตองการทางดานกายภาพ 

กลาวคือ ผูเรียนเรียนไดอยางสบายใจ ไมมีส่ิงรบกวน ไมมีปญหาเร่ืองความเหนื่อย อุณหภูมิที่รอน
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หรือหนาวเกนิไป ตลอดจนในเร่ืองเกีย่วกับการเรียนการสอนมีเคร่ืองมือและอุปกรณตางๆ ในทาง

ตรงขามการเรียนภาษาตางประเทศจะเกดิปญหาถามีจาํนวนผูเรียนมากเกนิไปในแตละหอง 

หนงัสือหรืออุปกรณตางๆ สงไปไมถึงมือผูสอนหรือผูเรียนมีหองแปลภาษาแตขาดผูชํานาญงาน 

กระดานดําเกาเกนิไปจนนักเรียนอานตัวหนังสือที่เขียนไมออก ส่ิงเหลานี้ถงึแมวาจะเปนส่ิงเล็กๆ 

นอยๆ แตก็มีผลตอการเรียนภาษาตางประเทศทัง้ส้ิน 

 5.  มีประมวลการสอนที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพหรือไม 

 6.  ระยะเวลาของการเรียน ถาจัดการเรียนภาษาตางประเทศมากข้ึนและเรียนในชวงเวลา

ที่ส้ันลง เชน สอนสัปดาหละ 20 ชั่วโมง อาจทําใหนกัเรียนเรียนรูเพิ่มข้ึน แตตองจํากดัในเร่ืองภาระ

งานดวย 

 7.  ครูมีความสามารถในการสอนมากเทาใด โรงเรียนควรเปดโอกาสใหครูไดไปศึกษา

อบรม เพิ่มพนูประสิทธิภาพในการสอนใหมาก 

 ลิตเต้ิลวูด (Littlewood. 1990 : 62 – 67) ไดกลาวถึงปจจัยที่มีอิทธพิลตอความสําเร็จใน

การเรียนรูภาษาตางประเทศวานอกจากจะมีแรงจูงใจที่ทาํใหผูเรียนเกิดความตองการที่จะเรียน

และการที่ผูเรียนมีโอกาสในการเรียนรูภาษาตางประเทศแลว ยังมีองคประกอบอ่ืนๆ อีก ไดแก 

สติปญญา (Intelligence) และความถนัดทางภาษา (Language aptitude) นอกจากนัน้

ความสําเร็จในการเรียนภาษาที่สองยังข้ึนอยูกับความสามารถในการเรียนรู ปจจัยที่มีอิทธิพลให

ผูเรียนสามารถเรียนไดดีกวาผูอ่ืน คือ การรูจักคิดเปน บุคลิกลักษณะที่ดี อายุ และแบบเรียน หรือ

กลวิธกีารเรียนรูภาษาแบบมีสวนรวม 

 กลาวสรุปไดวา ปจจยัที่จะนาํไปสูความสําเร็จดานการเรียนภาษาอังกฤษนัน้มหีลายปจจัย 

แตที่สําคัญประการแรกนัน้มาจากการที่ผูเรียนมีแรงจงูใจและเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ 

ผูเรียนจะเรียนรูไดดีข้ึนนั้นจําเปนตองรูจักคิดเปน และมีสวนรวมในการเรียนรูภาษา 

 
6. งานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับปญหาในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
 6.1 งานวิจัยที่เกี่ยวของในประเทศ 

 วิชาภาษาอังกฤษเปนวิชาหนึ่งที่มีปญหามากสําหรับการเรียนการสอนในประเทศ

ไทย เพราะเปนวิชาที่ผูเรียนสวนใหญมีผลสัมฤทธิ์ตํ่าและไมสามารถนาํความรูที่ไดรับในหองเรียน

ไปใชในชีวิตจริงได โดยพิสูจนไดจากงานวจิัยตอไปนี ้
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ลดาวัลย รุจิพรวศิน ( 2544. บทคัดยอ) ไดทําการวิจยัเร่ืองการรับรูถึงความสําคัญของการ

พูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยคณะวศิวกรรมศาสตร เพื่อพจิารณาการเรียนรูและการพูด

ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีกลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรชั้นปที ่2 จากมหาวิทยาลัย 

มหิดล 146 คน และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรชั้นปที่ 2 จากมหาวทิยาลัยอัสสัมชัญ จํานวน 

43 คน เกบ็ขอมูลโดยการใชแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ พบวา นกัศึกษาทั้งสอง

กลุมเหน็ดวยวาการพูดภาษาอังกฤษมีความสําคัญ เมื่อใช t-test พบวาไมมีความแตกตางทาง

สถิติอยางมีนยัสําคัญ  เพศ ประสบการณในการไปตางประเทศ และการเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ

ไมมีผลกระทบกับการรับรูถงึความสําคัญในการพูดภาษาอังกฤษของนกัศึกษา ในทางกลับกนัเมือ่

เปรียบเทยีบปญหาการพูดภาษาอังกฤษและการเรียนรูการพูดภาษาอังกฤษ ระหวางนักศึกษา

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและมหิดลพบวา มีความแตกตางทางสถิติอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที ่.05 

เพศและประสบการณไปตางประเทศมีผลกระทบตอความเห็นของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญที่มตีอปญหาในการพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษ 

 สิริลักษณ  แยมเนตร (2544. บทคัดยอ) ไดศึกษาสภาพ ปญหา และความตองการใชส่ือ

การสอนของอาจารยผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา ในกรุงเทพมหานครทีม่ีเพศ วุฒิ

การศึกษา และประสบการณการสอนวิชาภาษาอังกฤษแตกตางกนั พบวา  

1. อาจารยมีสภาพ ปญหา และความตองการใชส่ือการสอน ดังนี้  

    1.1 สภาพการใชส่ือการสอน พบวา ความรูและประสบการณที่อาจารยเคยไดรับ

เกี่ยวกับการใชส่ือการสอนไดมาจาก ไดรับคําแนะนําจากผูมีประสบการณการใชส่ือการสอน 

วัตถุประสงคทีอ่าจารยสวนใหญใชส่ือการสอน เพราะเหน็วาทาํใหอธิบายบทเรียนไดงายข้ึน ปจจัย

สนับสนนุที่ทาํใหการใชส่ือการสอน สวนใหญคือ มีส่ือการสอนที่สอดคลองกับเนื้อหาและกิจกรรม

อยูแลว เหตุผลที่ไมใชส่ือการสอนในบางคร้ัง สวนใหญเห็นวาสภาพหองเรียนไมเอ้ืออํานวยใหใช

ส่ือการสอนบางชนดิ การดําเนนิการสอนของอาจารยทีใ่ชอยูในปจจุบัน สวนใหญใชการบรรยาย

โดยมีส่ือการสอนประกอบดวย แหลงที่มาของส่ือการสอนท่ีอาจารยใชสวนใหญคือ ผลิตหรือ

เตรียมข้ึนใชเอง และอาจารยสวนใหญใชส่ือการสอนในชวงระหวางนําเสนอเนื้อหามากที่สุด โดย

จะดําเนนิการใชส่ือการสอนดวยตนเองโดยไมมีผูชวยเหลือ และอาจารยมีสภาพการใชส่ือการสอน

ตามชนิดของส่ือ โดยภาพรวมและทกุประเภทอยูในระดับปานกลาง ยกเวนประเภทกระบวนการ

และวิธีการมีสภาพการใชอยูในระดับนอย  

1.2 อาจารยมปีญหาการใชส่ือการสอน โดยภาพรวมและทุกดานอยูในระดับปานกลาง 

1.3 อาจารยมคีวามตองการใชส่ือการสอนในดานตาง ๆ โดยภาพรวมและทุกดานอยูใน 
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ระดับมาก สวนความตองการใชส่ือการสอนตามชนิดของส่ือพบวา อาจารยมีความตองการ โดย

ภาพรวมและทุกประเภทอยูในระดับปานกลาง  

2. เปรียบเทียบสภาพ ปญหา และความตองการใชส่ือการสอนของอาจารย ที่มีเพศ วุฒ ิ

การศึกษา และประสบการณการสอนวิชาภาษาอังกฤษแตกตางกนั พบวา  

    2.1 อาจารยที่มีเพศ วุฒกิารศึกษา และประสบการณการสอนวิชาภาษาอังกฤษ

แตกตางกนัมสีภาพการใชส่ือการสอนตามชนิดของส่ือ โดยภาพรวมและทุกประเภทไมแตกตางกนั 

ดวยความม่ันใจรอยละ 95  

    2.2 อาจารยที่มีเพศและวฒุิการศึกษาแตกตางกนัมีปญหาการใชส่ือการสอนโดย

ภาพรวมและทุกดานไมแตกตางกัน ดวยความมัน่ใจรอยละ 95 ยกเวนดานคุณภาพและปริมาณ

ของส่ือการสอน และดานการบริการสื่อการสอนมีปญหาแตกตางกนั อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 สวนอาจารยที่มปีระสบการณการสอนวิชาภาษาอังกฤษแตกตางกนัมีปญหาการใชส่ือ

การสอน โดยภาพรวมและทุกดานแตกตางกนั อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเวนดาน

การผลิตและจัดหาส่ือการสอน ดานการบริการสื่อการสอน และดานสถานที่และส่ิงอํานวยความ

สะดวกมีปญหาไมแตกตางกัน ดวยความมั่นใจรอยละ 95  

    2.3 อาจารยที่มีเพศ วุฒกิารศึกษา และประสบการณการสอนวิชาเคมีแตกตางกันมี

ความตองการใชส่ือการสอนในดานตาง ๆ และตามชนิดของส่ือ โดยภาพรวมไมแตกตางกนัดวย

ความมัน่ใจรอยละ 95 

คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ( 2541. บทคัดยอ) ไดทําการวิจยัเร่ืองการ

เปรียบเทยีบการใชเทคนิคส่ือการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ ระหวางนกัศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน

ในภาคการศึกษาตน 2540 กับนักศึกษาทีล่งทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปลาย 2540 และ

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาตน 2541 ของนักศึกษาสาขาตางๆในมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการใชส่ือการเรียนการสอนประเภท

ตางๆในรายวชิาภาษาอังกฤษ ผลการวิจยัพบวามีปจจยัหลักสําคัญ 4 ประการที่มผีลตอการใช

เทคนิคส่ือการสอนเมื่อเปรียบเทียบกับ3 ภาคการศึกษา คือ นักศึกษาชั้นปที่สูงกวาจะมีความเหน็

เกี่ยวกับผูสอนและเทคนิคการใชส่ือการเรียนการสอนทีเ่หมาะสม มากกวากลุมนกัศึกษาที่อยูใน

ชั้นเรียนที่ตํ่ากวา นักศึกษา จากคณะที่ตางกนัมีความเหน็เกีย่วกับผูสอนและเทคนิคการใชส่ือการ

เรียนการสอนที่เหมาะสมแตกตางกัน พบวา นักศึกษาทีเ่ขารวมกิจกรรมการเรียนการสอนมากกวา

จะมีความคิดเห็นและการยอมรับเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา ส่ือประกอบการสอน การวัดผล ผูสอนและ
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วิธีการสอนมากกวากลุมที่เขารวมกิจกรรมการเรียนการสอนนอยกวา ประการที่สอง คือ “เนื้อหา” 

พบวานกัศึกษามีทัศนคติใหปรับปรุงเนื้อหาไมใหมีรายละเอียดเนื้อหามากจนเกนิไป ตลอดจนใหมี

ความทันสมัยและสามารถประยุกตใชได ซึง่ผูวิจยัก็ไดนํามาสูการปรับปรุงในภาคการศึกษาตน 

2541 ประการที่สาม คือ “ผูสอน” พบวานกัศึกษามีทัศนคติตองการใหผูสอนตองเพิม่การวาง

แผนการเรียนการสอนและใชเทคนิคการใชส่ือประกอบการสอนใหเกดิแรงจูงใจ และเหมาะสมกับ

เนื้อหา นักศึกษา และสภาพหองเรียน ประการที่ส่ี คือ “สภาพอาคารเรียน หองเรียนและศูนยโสต

ทัศนศึกษา” พบวายงัมีสภาพไมเหมาะสมตอขนาด จํานวนนักศึกษา ระบบการติดต้ังอุปกรณ 

อุปกรณการใชส่ือไมเพียงพอ กอปรกับโครงสรางของอาคารเรียนที่มีผลตอความสวางในหองเรียน

ขนาดใหญมากเกนิไป และความรอนอบอาวภายในหองเรียน แมจะมพีัดลมแตก็ไมเพยีงพอ 

           วัชรา   หมัดหองตัว (2545) ไดศึกษาปญหาการเรียนภาษาอังกฤษในทักษะทางภาษาทัง้ส่ี

ดานของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงสาขาบริหารธุรกิจ โรงเรียนเกษมโปลีเทคนิค พบวา 

นักศึกษามีปญหาในดานการฟงและการพูดในระดับมาก 

 พงศพรรณ สินธุชัย (2534 : 85 - 90) ไดศึกษาปญหาและความตองการในเรียนรู

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะบริหารธรุกิจ ชั้นปที่ 2 มหาวิทยาลัยสยาม พบวา นักศึกษามี

ปญหาในเร่ืองการเรียนรูภาษาอังกฤษ ในดานการฟงและการพูดอยูในระดับมาก แตมีความ

ตองการเรียนรูในการอานและการเขียนอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามตัวแปร เพศ 

นักศึกษาที่มีเพศตางกันมีปญหาและความตองการในการเรียนรูในดาน 4 ดานแตกตางกนัอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ 

 ทัศนีย พิศาลรัตนคุณ (2539 : 91-92) ไดศึกษาปญหาการเรียนการสอนของนิสิตปริญญา

โท วิชา เอกการศึกษาผูใหญ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ในดานเนื้อหาหลักสูตร 

ดานวธิีการเรียนการสอน ดานสภาพแวดลอมในการเรียน และดานสวนตัวผูเรียน พบวา นิสิตมี

ปญหาดานเนือ้หาหลักสูตรมากกวาดานอ่ืน ๆ คือ ควรปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับภาวะ

เศรษฐกิจ สังคมการเมือง เนนเนื้อหาใหม ๆ ดานวิธกีารเรียนการสอนควรเนนการปฏิบัติ ดาน

สภาพแวดลอมในการเรียน หองสมุดควรเปดบริการภาคพิเศษในวันหยุด ดานผูเรียนควรเปล่ียน

เวลาโดยเฉพาะภาคพิเศษทีต่องเรียนในวนัศุกร 

  
 6.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของในตางประเทศ 
 จาโคโบวทิส (Jakobovits. 1991: 141-142) ไดศึกษาเกี่ยวกับองคประกอบในการเรียน

การสอนภาษาตางประเทศ สรุปไดวา องคประกอบที่จะทําใหการเรียนการสอนเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพนั้นม ี3 ประการ คือ 
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1. องคประกอบทางการสอน ซึ่งประกอบดวยคุณภาพการสอนของครู โอกาสการเรียนรู

ของผูเรียน เกณฑการวัดและประเมินผล  

2. องคประกอบในดานตัวผูเรียน ซึง่ประกอบดวย ความสามารถทีจ่ะเขาใจการสอน 

ความถนัดทางการเรียนภาษา ความมานะที่เกิดจากแรงจูงใจและทัศนคติที่ดีตอ

ภาษาที่เรียนและวัฒนธรรมตางประเทศ และยุทธวิธีในการเรียน 

3. องคประกอบทางสังคมและวัฒนธรรมที่มอิีทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชน การ

ยึดมั่นตอภาษาของตนเอง ภาวะสองวฒันธรรมที่ปรากฏในสังคม เปนตน 

 คีช Keech (1980) ไดสํารวจปญหาการใชภาษาอังกฤษของนกัศึกษาตางชาติ ใน

วิทยาลัยซิลโซวิศวกรรมการเกษตรนานาชาติเพื่อศึกษาเกี่ยวกับปญหาของนักศึกษา เปนแนวทาง

ในการจัดหลักสูตร โดยสัมภาษณนกัศึกษาที่มาจาก ชิล่ี มาเลเซีย เคนยา ศรีลังกา เนปาล ไซปรัส 

และฮอลแลนด ที่กาํลังศึกษาในระดับประกาศนยีบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก 

พบวา นักศึกษาตองการใหมีรายวิชาภาษาอังกฤษดานทกัษะการฟง การพูด เพื่อใชในสถานการณ

ที่เกีย่วกับการสอน การบรรยาย การสัมมนา และสถานการณตางๆ ในสังคม ทกัษะการเขียนเพือ่

ใชในการทํารายงาน การเขียนโครงการ 

 แซ็กแกฟ (Saggaf.1982 : 282 – 285) ไดศึกษาวิจยัถงึประสิทธิภาพของการสอน

ภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองของภาควิชาภาษาอังกฤษในมหาวทิยาลัย King Abdul – Aziz ใน

เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย พบวา สาเหตุที่ทาํใหการสอนภาษาอังกฤษไมประสบ

ผลสําเร็จเทาที่ควรเพราะมีสาเหตุเนื่องมาจาก 

 1.  หลักสูตรซึง่ไมมีความสัมพันธกับความตองการ และความสนใจของผูเรียน 

 2.  ความรูพืน้ฐานทางภาษาอังกฤษยงัไมเพียงพอกอนจะเขาเรียนในมหาวิทยาลัย 

 3.  การขาดครูที่มีประสิทธิภาพ 

 4.  แหลงขอมลูไมไดถูกใชอยางเต็มที ่

 5.  วิธีการสอนของครูยังเนนเกีย่วกับความจํามากกวาใหเกิดความเขาใจ 

 6.  นักเรียนไมมีโอกาสไดเลือกกิจกรรมในการเรียน 

 7.  การขาดความรวมมือระหวางครูผูสอนภาษาอังกฤษดวยกนั 

 รีด (Reid 1987 : 87 -91) ไดศึกษารูปแบบหรือวิธีการในการเรียนรูของนักศึกษา ทีเ่รียน

ภาษาอังกฤษเปนภาษาที ่2 โดยนาํมาเปรียบเทยีบกับวธิีการในการเรียนรูของผูที่พดูภาษาอังกฤษ 

กลุมตัวอยางเปนนกัศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเรงรัด จํานวน 1,234 คน และนักศึกษา

มหาวิทยาลัยที่พูดภาษาอังกฤษจํานวน 154 คน พบวา มีความแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญใน
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รูปแบบหรือวิธีการเรียนรูภาษาและพบวา ในหมูนักศึกษาท่ีเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่ 2 ดวย

กันเอง มีความแตกตางกนัในวิธกีารเรียนรูภาษาอังกฤษเชนกนั โดยมีองคประกอบดานเพศ 

ระยะเวลาที่ศึกษาในสหรัฐ สาขาวิชาทีเ่รียน ระดับการศึกษา พืน้ฐานทางดานภาษา คะแนนสอบ 

TOEFL และอายุเปนตัวแปรที่นาํมาศึกษา Reid พบวา ครูที่สอน ESL มักใชวิธกีารสอนและส่ือการ

สอนทีพ่ฒันามาจากความตองการของเจาของภาษา (native speakers) จึงทําใหเกิดปญหาใน

การเรียนการสอนโดยที่ทัง้ครูและนักศึกษาไมไดตระหนักวาแทที่จริงแลว ความรูสึกทีว่าแบบเรียน

ยากมากเกินไป ความคับของใจ และแมกระทั่งความลมเหลวในการเรียนไมไดข้ึนอยูกับส่ือการ

สอนทีน่ํามาใชเพียงอยางเดียว แตยงัเปนเพราะมีความชอบในวิธกีารเรียนรู และรับรูภาษาตางกนั

ในหมูผูเรียน 

 มิชโก (Michko. 2007: 207) ไดศึกษาการวิเคราะหผลของการใชเทคโนโลยีในการเรียน

การสอนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยฮุสตัน สหรัฐอเมริกา พบวาเทคโนโลยีมีผล

อยางมากตอการเรียนการสอน โดยมีวัตถปุระสงคเพื่อศึกษาผลของการใชเทคโนโลยีของนกัศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร โดยใชนักศึกษาทีก่ําลังศึกษาในหองปฏิบัติการที่ไดเรียนกับอาจารยผูสอน

เปรียบเทยีบกบันักศึกษาที่ไมไดเรียนผานเทคโนโลยีจากนั้นนําผลมาเปรียบเทียบกนั สรุปวาการ

เรียนจําเปนตองอาศัยทั้งบุคคลและเทคโนโลย ีกระบวนการเรียนและบุคลิกของผูสอนมี

ความสัมพันธกัน 

จอหน (Johns. 1981) ไดเสนองานวิจัยเชิงสํารวจเร่ืองภาษาอังกฤษที ่จําเปนเพื่อศึกษาวา

ทักษะใดเปนทักษะที่เปนประโยชนที่สุดตอความสําเร็จของผูที่ไมใชเจาของภาษาในชั้นเรียนระดับ

มหาวิทยาลัย โดยใชแบบสอบถามในการสํารวจความคิดเห็นของผูสอนจากคณะตาง ๆ ใน

มหาวิทยาลัยซานติเอโก จาํนวน 200 คน พบวาทกัษะการอานมีความสําคัญตอนักศึกษาทุกคณะ

โดยเฉพาะคณะธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร คณะมนษุยศาสตร และคณะวิทยาศาสตรสังคม

เพราะมีความตองการเกนิรอยละ 50 และทักษะที่รองลงมาคือ การฟง การเขียน และการพูด

ตามลําดับ สําหรับคณะที่ตองการภาษาองักฤษเพื่อวัตถปุระสงคเฉพาะรอยละ 100 คือ คณะ

วิศวกรรมศาสตร 

 ฮุย เอียน รูทซ ฮุย ลุง และ ฟลอยด (Hiu-Uen, Ruth, Hui-Lung and Floyd. 1999) ศึกษา

ถึงความตองการในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตรของไตหวนัพบวา 

ภาษาอังกฤษมีความสําคัญตอการเรียนในปจจุบันและการทาํงานในอนาคต นักศึกษาตองการ

วิชาภาษาอังกฤษพืน้ฐานที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาทักษะการฟงและความตองการเวลา

มากกวา 1 ปสําหรับการเรียนภาษาอังกฤษในมหาวทิยาลัย 



 22 

  

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยตางๆทีเ่กี่ยวของกับการเรียนการสอนแสดงใหเหน็ถึง

ความสําคัญของปญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอน และตระหนักถึงการนาํไปทําการวิจยัเพือ่

คนหาปญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ1 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 



บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การวิจยัคร้ังนีม้ีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา และเปรียบเทยีบปญหาและอุปสรรคของการเรียน

การสอนภาษาอังกฤษในคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีซึ่งผูวิจยั

ไดดําเนินการตามลําดับข้ันตอน ดังนี ้
 

การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
ประชากร ไดแก อาจารยผูสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ1 จํานวน 20 คน และนักศึกษาคณะ

วิศวกรรมศาสตรชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทีผ่านการเรียนรายวิชา

ภาษาอังกฤษ1 มาแลว จํานวน 700 คน  

กลุมตัวอยาง ไดแก อาจารยผูสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ 1 จํานวน 10 คนไดมาจากการ

สุมอยางงาย สําหรับการกําหนดกลุมตัวอยางที่เปนนกัศึกษา จํานวน 200 คนไดมาจาการสุม

ตัวอยางอยางงายซ่ึงเปนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรรวม 9 สาขาวชิาสาขาวิชาละ 25 คนและ

ไดตอบแบบสอบถามครบถวน 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจยั 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาการเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษ1ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดย

แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี ้

 ตอนท่ี 1  เปนแบบสอบถามความคิดเหน็ของนกัศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร เกี่ยวกับ

ปญหาและอุปสรรคของการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทั้ง 

5 ดาน คือ ดานหลักสูตร ดานครูผูสอน ดานวิธกีารสอน ดานการวัดผลและประเมินผลการเรียน 

และดานส่ิงแวดลอมและบรรยากาศในช้ันเรียน ซึง่ดัดแปลงจากแบบสอบถามของ รัชนี โปะฟา

(2546: 94-98) จํานวน 30 ขอ ซึ่งมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ 

ของไลเคิรท (Likert) คือ 

 มากที่สุด หมายถงึ เปนปญหาอยูในระดับมากที่สุด 

 มาก  หมายถงึ เปนปญหาอยูในระดับมาก 

 ปานกลาง หมายถงึ เปนปญหาอยูในระดับปานกลาง 

 นอย  หมายถงึ เปนปญหาอยูในระดับนอย 

นอยที่สุด หมายถงึ เปนปญหาอยูในระดับนอยที่สุด 
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ผูวิจัยกาํหนดคาน้ําหนักคะแนนของแบบสอบถามปญหาและอุปสรรคในการเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษ 

 มากที่สุด ให 5 คะแนน 

 มาก  ให 4 คะแนน 

 ปานกลาง ให 3 คะแนน 

 นอย  ให 2 คะแนน 

 นอยที่สุด ให 1 คะแนน 

  

 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามปลายเปด สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรค

การเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 1 นอกเหนือจากแบบสอบถามตอนที่ 1 และขอเสนอแนะในการแกไข

ปญหา 
 

การสรางเครือ่งมือที่ใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ แบบสอบถาม มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 

ซึ่งมีรายละเอียดในการสรางเคร่ืองมือดังตอไปนี้ 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยัทีเ่กี่ยวของกับปญหาและอุปสรรคการเรียนภาษาอังกฤษ 

2. ศึกษาวธิีการสรางแบบสอบถามจากตําราและงานวิจยัตางๆ 

3. สรางแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

4. นําแบบสอบถามที่สรางข้ึนไปใหผูเชี่ยวชาญดานการสรางเคร่ืองมอืวดัทางการศึกษา
คือ อาจารย ดร. ปาริชาต คล่ืนสุวรรณ ผูชวยศาสตราจารย ดร. นิศากร สิงหเสน ี

อาจารยพลรพ ีทุมมาพันธ และที่ปรึกษาโครงการวิจยัใหชวยตรวจสอบความถกูตอง 

โดยการพิจารณาความครอบคลุม และความเหมาะสมของขอคําถามแตละขอ 

5. นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงตามคําแนะนําและขอเสนอแนะของผูเชีย่วชาญไป
ทดลองใช (Try out) กับนกัศึกษาคณะอ่ืนที่ไมใชกลุมตัวอยาง จาํนวน 50 คน เพือ่หา

ขอบกพรองของแบบสอบถาม 

6. ปรับปรุงแบบสอบถามตามที่ไดไปทดลองใชโดยปรับเปล่ียนคําถามและการจัด
เรียงความสัมพัธของขอคําถาม 

7. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใชอีกคร้ังหนึ่งเพื่อใหไดขอคําถามที่
เหมาะสม 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยดําเนนิการเก็บขอมลูดวยตนเองโดยดําเนนิการตามข้ันตอน

ดังตอไปนี้ 

1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อขอความ

อนุเคราะหในการเก็บขอมูลจากคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลธัญบุรี 

2. ผูวิจัยขออนุญาตอาจารยผูสอนแจกแบบสอบถาม 

3. ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม  

4. นําแบบสอบถามที่สมบูรณมาทาํการวิเคราะหดวยวิธทีางสถิติ 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดนาํขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาดําเนนิการวิเคราะหขอมูลตามความมุงหมายของ

การวิจยั โดยใชโปรแกรมสถติิสําเร็จรูปคอมพิวเตอร SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences) ซึ่งดําเนนิการดังนี ้

1. แบบสอบถามตอนที่ 1  เปนแบบสอบถามเกีย่วกบัสภาพปญหาและอุปสรรคการ

เรียนวิชาภาษาอังกฤษ 1ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี ทําการวเิคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย ( X ) คาความเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) สําหรับเกณฑที่ใชในการแปลความหมายเกี่ยวกับปญหาและ

อุปสรรคของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนัน้ จะยึดเกณฑตามที่  เบส  

(Best .1970:175 ) ไดเสนอแนะไวดังนี ้

นําผลที่ไดมาแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียโดยผูวจิัยกําหนดเกณฑในการแปลความหมายของ

ขอคําถามในแบบสอบถามดังนี ้

 คาเฉลี่ยระหวาง 4.50 – 5.00 หมายถงึ เปนปญหามากที่สุด 

 คาเฉลี่ยระหวาง 3.50 – 4.49 หมายถงึ เปนปญหามาก 

 คาเฉลี่ยระหวาง 2.50 – 3.49 หมายถงึ เปนปญหาปานกลาง 

 คาเฉลี่ยระหวาง 1.50 – 2.49 หมายถงึ เปนปญหานอย 

คาเฉลี่ยระหวาง 1.00 – 1.49 หมายถงึ เปนปญหานอยที่สุด 

2. แบบสอบถามตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามปลายเปดทาํการวิเคราะหขอมูลโดยการ

จับกลุมและแจกแจง ตามเนื้อหานาํเสนอในรูปรอยละ แลวเสนอผลการวิเคราะห

ขอมูล เชิงบรรยายเพื่อใชประกอบในการอภิปรายผล 
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 คาสถิติตางๆ ที่ใชในการวิเคราะหขอมูลทั้งหมดคํานวณจากโปรแกรมคอมพิวเตอร ดังนี ้

 สถิติสําหรับวิเคราะหขอมูล 

  วิเคราะหขอมลูเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ1 

โดยคํานวณหาคาเฉลี่ย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคารอยละ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

การวิจยัคร้ังนีเ้ปนการศึกษาสภาพปญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอนวิชา

ภาษาอังกฤษ1 ของอาจารยและนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี โดยแหลงขอมูลมีจาํนวนทั้งส้ิน 210 คน จําแนกเปนอาจารย 10 คน นักศึกษา 200 คน  

ผูวิจัยไดนาํเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังนี ้

 
สัญลกัษณทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูลและการแปรผลการวิเคราะหขอมลูจากการศึกษาคนควาคร้ังนี้

ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณตางๆ ในการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้ 

 X  แทน คะแนนเฉล่ียของแหลงขอมลู 

 S.D. แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนแหลงขอมูล 

 
การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 ในการเสนอผลการวิเคราะห ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหดังนี ้

 ตอนที่  1  เปรียบเทยีบสภาพปญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอนวชิาภาษาอังกฤษ 1

ของอาจารย และนักศึกษา 

 ตอนที่  2  ความคิดเหน็ดานปญหาและอุปสรรคของการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ1  

และขอเสนอแนะของอาจารยและนักศึกษา  
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ผลการวิเคราะหขอมูล 

ตอนท่ี  1  เปรียบเทียบสภาพปญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอนวชิาภาษาอังกฤษ1 

ของอาจารยและนักศึกษา 

จากแบบสอบถามสภาพปญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 1 ของ

อาจารยและนกัศึกษาซ่ึงเปนลักษณะประเมินคา 5 ระดับที่ไดจากอาจารยจํานวน 10 ชุด และ

นักศึกษาจํานวน 200 ชุดมาเปรียบเทยีบสภาพปญหาและอุปสรรค รวม 5 ดาน คือดานหลักสูตร  

ดานอาจารยผูสอน  ดานการสอน  ดานการวัดและประเมนิผลการเรียน  และดานส่ิงแวดลอมและ

บรรยากาศในช้ันเรียนผลปรากฏดังแสดงในตาราง 1-5 ตามลําดับดังนี ้

 

ตาราง 1  เปรียบเทยีบคาเฉล่ียของปญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 1     

     ของอาจารยและนักศึกษาดานหลักสูตร  

  
อาจารย นักศึกษา 

ดานหลักสูตร 
X  S.D. 

ระดับ
ปญหา X  S.D. 

ระดับ
ปญหา 

1. เนื้อหาที่เรียนไมไดฝกทักษะผูเรียนใหครบ

ทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟง การพูดการอาน การ

เขียน 

2.8 1.31 ปาน

กลาง 

2.96 0.98 ปาน

กลาง 

2. เนื้อหาของหลักสูตรที่เรียนเนนแตทฤษฏีมี

ภาคปฏิบัตินอยไมเพียงพอใหผูเรียนไดฝก

ทักษะ 

3.2 1.03 ปาน

กลาง 

3.04 0.92 ปาน

กลาง 

3. เนื้อหาที่เรียนไมตรงกับการนําไปใชปฏิบัติ

จริงในชีวิตประจําวันหรือการทํางาน 

3.1 0.99 ปาน

กลาง 

3.04 0.99 ปาน

กลาง 

4. เนื้อหาวิชาไมมีความเหมาะสมกับเวลา

เรียนที่กําหนดให 

1.8 0.63 นอย 2.68 1.10 ปาน

กลาง 

5. เนื้อหาที่เรียนไมตรงกับจุดประสงคของ

การเรียนรู 

1.3 0.48 นอย

ที่สุด 

2.73 1.09 ปาน

กลาง 

6. เนื้อหาวิชามีมากเกินไปไมสามารถเรียน

ไดครบทุกหัวขอหรือทุกเร่ือง 

2.4 0.84 นอย 2.87 1.01 ปาน

กลาง 

เฉล่ียรวม 2.43 0.57 นอย 2.89 0.68 ปาน
กลาง 
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 จากตาราง 1 พบวาปญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 1 ของ

อาจารย และนักศึกษา ดานหลักสูตร ปญหาและอุปสรรคโดยรวมความคิดเห็นของอาจารยอยูใน

ระดับนอย มคีาเฉลี่ย 2.43  ซึ่งแตกตางจากนักศึกษา ที่มีปญหาและอุปสรรคโดยรวมอยูในระดับ

ปานกลาง มีคาเฉลี่ย 2.89 ทั้งนี้นกัศึกษามีความคิดเหน็วาปญหาดานหลักสูตรในทุกรายการอยูใน

ระดับปานกลาง  สวนอาจารยเหน็วาปญหาดานเนื้อหาที่เรียนไมตรงกับจุดประสงคของการเรียนรู 

( ขอ 5) มีปญหานอยที่สุดและเนื้อหาวิชาไมมีความเหมาะสมกับเวลาท่ีกาํหนดให ( ขอ 4) มี

ปญหาระดับนอยปานกลาง สวนรายการทีเ่หลือทัง้หมดอยูในระดับคอนขางนอย สําหรับรายการที่

ระดับปญหามีคะแนนเฉล่ียสูงสุดทั้งตามความคิดเห็นของอาจารยและนักศึกษาคือเนื้อหาของ

หลักสูตรที่เรียนเนนแตทฤษฏีมีภาคปฏิบัตินอยไมเพียงพอใหผูเรียนไดฝกทักษะ  และเนื้อหาที่เรียน

ไมตรงกับการนําไปใชปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวนัหรือการทํางาน  สวนรายการที่เหลือระดับ

คะแนนเฉล่ียของระดับปญหา ความคิดเหน็ของนกัศึกษาสูงกวาของอาจารย  

 

ตาราง 2  เปรียบเทยีบคาเฉล่ียของปญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 1 ของ   

     อาจารยและนักศึกษา ดานอาจารยผูสอน 

 
อาจารย นักศึกษา 

ดานอาจารยผูสอน 
X  S.D. 

ระดับ
ปญหา X  S.D. 

ระดับ
ปญหา 

1. ผูสอนสอนโดยมีส่ือหรืออุปกรณชวย

สอนไมเพียงพอท่ีจะชวยใหผูเรียนเขาใจได

งายขึ้น 

2.10 0.99 นอย 2.76 1.06 ปาน

กลาง 

2. ผูสอนเขาสอนไมตรงเวลาหรือไมครบ

ตามเวลาท่ีกําหนด 

2.00 1.15 นอย 2.42 1.17 นอย 

3. ผูสอนมอบหมายงานหรือแบบฝกหัดให

นอยเกินไป 

1.80 0.79 นอย 2.91 1.14 ปาน

กลาง 

4. ผูสอนสอนไมครอบคลุมทุกทักษะ คือ 

การฟง การพูด การอาน การเขียน 

1.80 0.79 นอย 2.60 1.07 ปาน

กลาง 

5. ผูสอนไมสรางบรรยากาศในการเรียน

การสอนใหนาสนใจ 

1.90 0.87 นอย 2.63 1.12 ปาน

กลาง 

6. ผูสอนขาดการเตรียมการสอนท่ีดีในการ

จัดกิจกรรมใหผูเรียน 

1.90 0.99 นอย 2.50 1.22 ปาน

กลาง 

เฉล่ียรวม 1.92 0.75 นอย 2.64 0.81 ปาน
กลาง 
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จากตาราง 2  พบวาปญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 1 ดาน

อาจารยผูสอน  ตามความเหน็ของอาจารยผูสอนพบวาโดยรวมมีปญหาอยูในระดับนอย คาเฉลีย่ที ่

1.92  ซึ่งแตกตางจากความเห็นของนกัศึกษาทีม่ีระดับปญหาและอุปสรรคโดยรวมอยูในระดับปาน

กลาง คาเฉลีย่ที่ 2.64 เมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวา ความคิดเห็นของอาจารยผูสอน ปญหาและ

อุปสรรคทุกขออยูในระดับนอย สวนความเหน็ของนกัศึกษา ปญหาและอุปสรรคทุกขออยูในระดับ

ปานกลาง 

 

ตาราง 3  เปรียบเทยีบคาเฉล่ียของปญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 1  

     ของอาจารยและนักศึกษา ดานการสอน 

 
อาจารย นักศึกษา 

ดานการสอน 
X  S.D. 

ระดับ
ปญหา X  S.D. 

ระดับ
ปญหา 

1. วิธีการสอนขาดความหลากหลายท่ีสามารถ

ชวยใหผูเรียนเขาใจบทเรียนไดงายขึ้น 

2.4 0.69 นอย 2.75 1.11 ปานกลาง 

2. วิธีการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนไม

เหมาะสมกับวัยและความสนใจ ของผูเรียน 

2.1 0.73 นอย 2.69 1.08 ปานกลาง 

3. ในการสอนมีวิธีการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญนอยเกินไป 

2.4 1.07 นอย 3.01 1.09 ปานกลาง 

4. ผูสอนขาดการสรางบรรยากาศการเรียนการ

สอนโดยการใชภาษาอังกฤษส่ือสารกับผูเรียน 

2.5 1.17 ปาน

กลาง 

2.63 1.08 ปานกลาง 

5. ผูสอนใชเพียงตําราขาดการใชเอกสาร

เพิ่มเติมหรือหนังสือประกอบการสอนและ

คนควา 

2.1 0.87 นอย 2.96 1.14 ปานกลาง 

6. ขาดเทคนิควิธีการฝกทักษะการเรียนรูของ

ผูเรียนที่ครบท้ัง 4 ทักษะ คือการฟง การพูด 

การอาน และการเขียน 

2.1 0.99 นอย 2.71 1.13 ปานกลาง 

เฉล่ียรวม 2.26 0.70 นอย 2.79 0.76 ปานกลาง 

 
จากตาราง 3  ปญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 1 ดานการสอน 

พบวาอาจารยมีปญหาและอุปสรรคโดยรวมอยูในระดับนอย  คาเฉลีย่ 2.26  แตกตางจาก

นักศึกษาที่มีระดับปญหาและอุปสรรคโดยรวมอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 2.79  เมื่อพิจารณา

เปนรายขอปรากฏวา ผูสอนขาดการสรางบรรยากาศการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษส่ือสาร
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กับผูเรียน  พบวาทั้งอาจารยและนักศึกษามีปญหาและอุปสรรคอยูในระดับปานกลาง  แตในเร่ือง

วิธีการสอนขาดความหลากหลายท่ีสามารถชวยใหผูเรียนเขาใจบทเรียนไดงายข้ึน  วิธีการสอนและ

การจัดกิจกรรมการเรียนไมเหมาะสมกับวยัและความสนใจของผูเรียน ในการสอนมีวิธีการเรียนรูที่

เนนผูเรียนเปนสําคัญนอยเกินไป  ผูสอนใชเพียงตําราขาดการใชเอกสารเพิ่มเติมหรือหนังสือ

ประกอบการสอนและคนควา  ขาดเทคนิควิธีการฝกทกัษะการเรียนรูของผูเรียนที่ครบทั้ง 4 ทกัษะ 

คือการฟง การพูด การอาน และการเขียน พบวาอาจารยมีระดับปญหาอยูในระดับทีน่อย โดยที่

นักศึกษามีปญหาและอุปสรรคอยูในระดับปานกลาง   

 

ตาราง 4 เปรียบเทียบคาเฉลีย่ของปญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 1  

     ของอาจารยและนักศึกษาดานการวัดและประเมินผลการเรียน 

 
อาจารย นักศึกษา 

ดานการวัดและประเมินผลการเรียน 
X  S.D 

ระดับ
ปญหา X  S.D 

ระดับ
ปญหา 

1. ขอสอบไมตรงกับเนื้อหาที่นักศึกษาได

ศึกษามาในชั้นเรียน 
1.7 0.82 นอย 2.51 1.12 ปานกลาง 

2. ระยะเวลาในการสอบยอยเพื่อเก็บคะแนน

ในแตละหนวยการเรียนไมเพียงพอ 2.4 1.35 นอย 2.58 1.10 ปานกลาง 

3. วิธีการวัดผลและประเมินผลสวนมากเปน

แบบปรนัยเพียงอยางเดียว 
2.9 0.87 ปานกลาง 2.86 1.14 ปานกลาง 

4. การวัดผลและประเมินผลเนนเฉพาะ

ทักษะใดทักษะหน่ึงมากเกินไป 
3.1 1.1 ปานกลาง 2.67 1.06 ปานกลาง 

5. แบบทดสอบที่ใชในการประเมินผลมี

ขอผิดพลาด เชน ตัวเลือกซ้ําหรือไมมีความ

ชัดเจน 

3.4 1.2 ปานกลาง 2.96 1.08 ปานกลาง 

6. ขอสอบไมตรงกับจุดประสงคของรายวิชา

ที่เรียน 
4.2 0.91 มาก 2.59 1.13 ปานกลาง 

รวม 2.95 0.86 ปานกลาง 2.70 0.71 ปานกลาง 

 

จากตาราง 4  ปญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 1 ของ

อาจารยและนักศึกษาดานการวัดและประเมินผล  ในระดับปญหาและอุปสรรคของอาจารยและ

นักศึกษาพบวาโดยรวมอยูในระดับปานกลาง  คาเฉลีย่ 2.95 และ 2.75 ตามลําดับ  เมื่อพิจารณา

เปนรายขอ ขอสอบไมตรงกับจุดประสงคของรายวิชาที่เรียน อาจารยมีระดับปญหาอยูในระดับที่
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มากสวนนักศึกษามีปญหาและอุปสรรคอยูในระดับปานกลาง   สวนวิธีการวัดผลและประเมินผล

สวนมากเปนแบบปรนัยเพียงอยางเดียว  การวัดผลและประเมินผลเนนเฉพาะทักษะใดทักษะหนึง่

มากเกินไป และแบบทดสอบที่ใชในการประเมินผลมีขอผิดพลาด เชน ตัวเลือกซ้ําหรือไมมีความ

ชัดเจน ทั้งอาจารยและนกัศึกษามีปญหาและอุปสรรคอยูในระดับปานกลาง สวนขอสอบไมตรงกับ

เนื้อหาทีน่ักศึกษาไดศึกษามาในช้ันเรียน และระยะเวลาในการสอบยอยเพื่อเกบ็คะแนนในแตละ

หนวยการเรียนไมเพยีงพอ พบวาอาจารยมีปญหาและอุปสรรคในระดับนอย สวนนกัศึกษามี

ปญหาและอุปสรรคในระดับปานกลาง   

 

ตาราง 5 เปรียบเทียบคาเฉลีย่ของปญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 1  

     ของอาจารย และนกัศึกษา ดานส่ิงแวดลอมและบรรยากาศในช้ันเรียน 

 
อาจารย นักศึกษา 

ดานส่ิงแวดลอมและบรรยากาศใน
ช้ันเรียน 

X  S.D 
ระดับ
ปญหา X  S.D 

ระดับ
ปญหา 

1. ส่ืออุปกรณเคร่ืองมือสําหรับใช

ประกอบการเรียนการสอน ยังดอย

ประสิทธิภาพ 

2.9 0.99 ปานกลาง 2.77 1.10 ปานกลาง 

2. ความพรอมของหองเรียน อาคาร

เรียน โตะและเกาอี้สําหรับนักศึกษาที่

นั่งฟงบรรยายมีนอย 

2.7 1.05 ปานกลาง 3.04 1.04 ปานกลาง 

3. หองสมุดมีส่ือเทคโนโลยีและ

สารสนเทศในการเรียนภาษาอังกฤษไม

เพียงพอ 

2.04 0.84 นอย 2.86 1.08 ปานกลาง 

4. สภาพอุปกรณที่ใชใหบริการใน

หองปฏิบัติการทางภาษาไมพรอม

ใหบริการ 

3.2 1.14 ปานกลาง 2.86 1.05 ปานกลาง 

5. ภายในชั้นเรียนมีวัสดุอุปกรณที่

จําเปนสําหรับประกอบการเรียนการ

สอนวิชาภาษาอังกฤษไมเพียงพอ 

3.0 081 ปานกลาง 2.81 0.96 ปานกลาง 

6. บริเวณอาคารเรียนมีเสียงดังอึกทึก

ครึกโครมจากการกอสรางตึกอาคารทํา

ใหฟงผูสอนไมชัดเจน 

2.0 0.81 นอย 2.74 1.04 ปานกลาง 

เฉล่ียรวม 2.64 0.79 ปานกลาง 2.85 0.75 ปานกลาง 
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จากตาราง 5  ปญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 1 ของอาจารย

และนักศึกษาดานส่ิงแวดลอมและบรรยากาศในช้ันเรียน ในระดับปญหาและอุปสรรคของอาจารย

และนักศึกษาพบวาโดยรวมอยูในระดับปานกลาง  คาเฉล่ีย 2.64 และ 2.85 ตามลําดับ  เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอ แสดงวาส่ือและอุปกรณเคร่ืองมือสําหรับใชประกอบการเรียนการสอน ยงั

ดอยประสิทธภิาพ  ความพรอมของหองเรียน อาคารเรียน โตะและเกาอ้ีสําหรับนักศึกษาที่นัง่ฟง

บรรยายมนีอย  สภาพอุปกรณที่ใชใหบริการในหองปฏิบัติการทางภาษาไมพรอมใหบริการ  

ภายในช้ันเรียนมีวัสดุอุปกรณที่จําเปนสําหรับประกอบการเรียนการสอน วชิาภาษาอังกฤษไม

เพียงพอ  ทั้งอาจารยและนักศึกษามีปญหาและอุปสรรคอยูในระดับปานกลาง  สวนหองสมุดมีส่ือ

เทคโนโลยีและสารสนเทศในการเรียนภาษาอังกฤษไมเพียงพอ และบริเวณอาคารเรียนมีเสียงดัง

อึกทึกครึกโครมจากการกอสรางตึกอาคารทําใหฟงผูสอนไมชัดเจน อาจารยมีปญหาและอุปสรรค

ในระดับนอย สวนนักศึกษามีปญหาและอุปสรรคอยูในระดับปานกลาง 

   จากการวิเคราะหสภาพปญหาและอุปสรรคในแตละดานของการเรียนการสอนวิชา

ภาษาอังกฤษ1 ของอาจารยและนักศึกษาสามารถสรุปไดดังตาราง 6 

 

ตาราง 6  สรุปสภาพปญหาและอุปสรรคในแตละดานของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 1 ของ 

     อาจารยและนักศึกษา 

 

อาจารย นักศึกษา รวม ปญหาและอุปสรรค 
ในดานตางๆ 

X  ระดับปญหา 
X  ระดับปญหา 

X  ระดับปญหา 

1. ดานหลักสูตร 2.43 นอย 2.89 ปานกลาง 2.66 ปานกลาง 

2. ดานอาจารยผูสอน 1.92 นอย 2.64 ปานกลาง 2.28 นอย 

3. ดานการสอน 2.26 นอย 2.79 ปานกลาง 2.53 ปานกลาง 

4. ดานการวัดและประเมินผลการ

เรียน 
2.95 ปานกลาง 2.70 ปานกลาง 2.83 ปานกลาง 

5. ดานส่ิงแวดลอมและบรรยากาศ

ในช้ันเรียน 
2.64 ปานกลาง 2.85 ปานกลาง 2.75 ปานกลาง 

เฉล่ียรวม 2.44 นอย 2.77 ปานกลาง 2.61 ปานกลาง 

 

จากตาราง 6 พบวาระดับปญหาและอุปสรรคของการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 1 

ของอาจารยและนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดย

ภาพรวมแลวอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ียเทากับ 2.61 โดยมีปญหาและอุปสรรคในดานการวดั
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และการประเมินผลการเรียนมากเปนอันดับ1 มีคาเฉลีย่ที่ 2.83 รองลงมาไดแก ดานส่ิงแวดลอม

และบรรยากาศในช้ันเรียนและดานหลักสูตร โดยมีคาเฉล่ียที่ 2.75 และ 2.66 ตามลําดับ 

 เมื่อวิเคราะหความคิดเหน็ของอาจารย พบวา มีปญหาและอุปสรรคอยูในระดับนอยมี

คาเฉลี่ยที ่2.44 ซึ่งมีปญหามากที่สุดในดานการวัดและประเมินผลการเรียน มีคาเฉล่ีย 2.95 

รองลงมาไดแก ดานส่ิงแวดลอมและบรรยากาศในช้ันเรียน และดานหลกัสูตร โดยมีคาเฉลี่ยที2่.64

และ2.43 ตามลําดับ 

ในขณะทีน่ักศึกษาคิดวามีปญหาและอุปสรรคอยูในระดับปานกลาง มคีาเฉล่ีย 2.77โดย

พบวาปญหาและอุปสรรคสวนใหญเปนดานหลักสูตร มีคาเฉลี่ย 2.89 รองลงมาไดแก ดาน

ส่ิงแวดลอมและบรรยากาศในการเรียน และดานการสอน โดยมีคาเฉล่ีย 2.89 และ 2.79 

ตามลําดับ 

 เมื่อเปรียบเทยีบปญหาและอุปสรรคโดยรวมของแตละดานพบวาอาจารยและนกัศึกษามี

ความคิดเหน็ที่แตกตางกันในแตละดาน ดังจะแสดงใหเห็นตามแผนภูมิ1 ดังนี ้ 

 
หลักสูตร  อาจารยผูสอน  การสอน  การวัดและ    ส่ิงแวดลอม 

ประเมินผล และบรรยากาศ 

ภาพประกอบ1 เปรียบเทยีบปญหาและอุปสรรคการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 1 ของ    

     อาจารยและนักศึกษา 
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ตอนท่ี 2  ความคิดเหน็ดานปญหาและอุปสรรค และขอเสนอแนะของอาจารยและ

นักศึกษา 

ความคิดเหน็และขอเสนอแนะเก่ียวกับปญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอนวิชา

ภาษาอังกฤษ 1 ของอาจารยและนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลธัญบุรี ที่ไดจากการตอบแบบสอบถามแบบปลายเปดสามารถสรุปเปนประเด็นไดดังนี้  

1. ความคิดเหน็และขอเสนอแนะของอาจารย พบวา รอยละ 40 ของอาจารย

ผูสอนคิดวา จาํนวนนักศึกษาในแตละหองมีมากเกินไป รอยละ 30 คิดวา อาจารยทกุคนควรมี

โอกาสไดออกขอสอบรวมกัน  รอยละ 20 คิดวา การวัดและประเมินผลในทุกดานควรยึดเกณฑ

เดียวกนัเชน การใหคะแนนเก็บ และรอยละ 10 คิดวา อาจารยควรศึกษาหาความรูเพิ่มเติมจาก

การจัดสัมมนาทางวิชาการบอยๆ     

2. ความคิดเหน็ของนกัศึกษาที่ตอบแบบสอบถามตอนที ่2  พบวา รอยละ 33.33

มีความเหน็วา อาจารยควรมีวิธีการสอนที่หลากหลายเพ่ือไมใหเกิดความนาเบ่ือ รอยละ 16.67 คิด

วานักศึกษาไมคอยมีโอกาสในการฟงพูดทําใหฟงไมเขาใจ และอาจารยควรใชภาษาอังกฤษในการ

สอนใหมากกวานี้ และรอยละ 8.33 คิดวาการสอนดีแลวแตควรใหงานเพิม่เติมเพื่อฝกมากข้ึน 

อาจารยควรอธิบายโครงสรางใหผูเรียนเขาใจโดยทัว่ถงึกัน ควรเชิญชาวตางชาติมาสอนใหมาก

ที่สุด เทาที่จะเปนไปไดหรือจัดโครงการใหนักศึกษาไดใชภาษาอังกฤษกับชาวตางชาติบอยๆ และ

ควรสรางหองน้ําใหเพยีงพอ 

 



บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล ขอเสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจยัคร้ังนี้ผูวิจยัไดศึกษาสภาพปญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอนวิชา

ภาษาอังกฤษ 1 ในการจัดการเรียนการสอน ของอาจารยและนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พรอมทัง้การอภิปรายผล และขอเสนอแนะ เพื่อเปนขอมลู

พื้นฐานประกอบการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

 
วัตถุประสงคของการวิจยั 
 เพื่อศึกษา และเปรียบเทยีบปญหาและอุปสรรคของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
 
กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจัยคร้ังนี้มีสองกลุม ไดแก อาจารยผูสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ 1 

จํานวน 10 คน และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรชั้นปที่ 1  จํานวน 200 คน ซึง่กลุมตัวอยางทัง้

สองกลุมนี้ไดมาจากการสุมตัวอยางอยางงาย 
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจยั 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามการศึกษาปญหาและอุปสรรคการเรียนการ

สอนวิชาภาษาอังกฤษ1 ของอาจารยและนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี จํานวน 2 ชุด คือ แบบสอบถามอาจารย และแบบสอบถามนักศึกษา และแตละ

ชุดแบงเปน 2 ตอน คือ 

 ตอนที่ 1 สภาพปญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอนวชิาภาษาอังกฤษ 1 ของอาจารย

และนักศึกษา 

 ตอนที่  2 ความคิดเห็นดานปญหาและอุปสรรคของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ1 และ

ขอเสนอแนะของอาจารยและนักศึกษา  
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยไดศึกษาหลักการ ทฤษฎี และแนวคิดจากเอกสาร ตําราตางๆ และรายงานการวิจัยที่

เกี่ยวของนาํมาเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามตามคําแนะนําของที่ปรึกษาสารนิพนธ  และ

นําไปใหผูเช่ียวชาญ (อาจารย ดร. ปาริชาต คล่ืนสุวรรณ  ผูชวยศาสตราจารย ดร. นศิากร สิงหเสน ี

และ อาจารยพลรพี ทุมมาพันธ) ตรวจสอบเพื่อหาความถูกตองและเหมาะสม แลวนําไปเก็บ

รวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง แลวนาํขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาคาทางสถิติ 
 
การวิเคราะหขอมูล 

1. หาคาเฉล่ีย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) สภาพปญหาและอุปสรรคการ 

จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 1 ของนักศึกษาและอาจารยคณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

2. สรุปผลการวิจยัจากขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหแบบสอบถาม ทัง้ของอาจารย และ 

นักศึกษา จํานวน 210 ชุด 
 
สรุปผลการวจิัย 
 ปญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 1 จากแบบสอบถาม สรุปได

ดังนี ้
1. ดานหลกัสูตร 

ปญหาและอุปสรรคโดยรวมในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 1 ตามความคิดเห็น

ของอาจารยดานหลักสูตร อยูในระดับนอย   ซึ่งเมื่อพิจารณาเปนรายขอ สรุปไดวา ปญหาและ

อุปสรรคในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 1 ดานหลักสูตรตามความคิดเห็นของอาจารยนัน้มี

ระดับปญหาทีอ่ยูในระดับปานกลาง 4 ขอ เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยมากไปหาคาเฉล่ียนอยดังนี ้คือ

เนื้อหาของหลักสูตรที่เรียนเนนแตทฤษฏีมภีาคปฏิบัตินอยไมเพียงพอใหผูเรียนไดฝกทักษะ เนื้อหา

ที่เรียนไมตรงกับการนําไปใชปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวันหรือการทาํงาน เนื้อหาทีเ่รียนไมไดฝก

ทักษะผูเรียนใหครบทั้ง 4 ทกัษะ คือ การฟง การพูด การอาน การเขียน และเนื้อหาวิชามมีาก

เกินไปไมสามารถเรียนไดครบทุกหัวขอหรือทุกเร่ือง สวนระดับปญหาทีอ่ยูในระดับนอยและนอย

ที่สุด มีอยางละ 1 ขอ คือเนือ้หาวิขาไมมีความเหมาะสมกับเวลาเรียนที่กําหนดให และเนื้อหาที่

เรียนไมตรงกับจุดประสงคของการเรียนรู  ตามลําดับ ซึง่เมื่อเปรียบเทยีบกับความคิดเห็นของ

นักศึกษาพบวา ปญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 1 ในดานหลักสูตรนั้น 

คาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ ระดับปญหาทั้ง 6 ขอ อยูใน

ระดับปานกลาง ซึ่งเรียงตามลําดับระดับปญหาจากมากไปหานอยไดดังนี้ คือ เนื้อหาของหลักสูตร

ที่เรียนเนนแตทฤษฏีมีภาคปฏิบัตินอยไมเพียงพอใหผูเรียนไดฝกทกัษะ เนื้อหาที่เรียนไมตรงกับการ
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นําไปใชปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวนัหรือการทํางาน เนื้อหาที่เรียนไมไดฝกทักษะผูเรียนใหครบทั้ง 4 

ทักษะ คือการฟง การพูด การอาน การเขียน เนื้อหาวิชามีมากเกินไปไมสามารถเรียนไดครบทุก

หัวขอหรือทุกเร่ือง  เนื้อหาทีเ่รียนไมตรงกับจุดประสงคของการเรียนรู และ เนื้อหาวิชาไมมีความ

เหมาะสมกับเวลาเรียนทีก่ําหนดให 
2. ดานอาจารยผูสอน   

ปญหาและอุปสรรคของอาจารยผูสอนในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 1 ดาน

อาจารยผูสอนโดยรวมอยูในระดับนอย และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ ทกุขอก็มีระดับปญหาอยูใน

ระดับนอย ซึง่เรียงตามลําดับระดับปญหาจากมากไปนอยไดดังนี้ คือ ผูสอนสอนโดยมีส่ือหรือ

อุปกรณชวยสอนไมเพยีงพอในการชวยใหผูเรียนเขาใจไดงายข้ึน ผูสอนเขาสอนไมตรงเวลาหรือไม

ครบตามเวลาที่กําหนด ผูสอนไมสรางบรรยากาศในการเรียนการสอนใหนาสนใจ ผูสอนขาดการ

เตรียมการสอนที่ดีในการจัดกิจกรรมใหผูเรียน ผูสอนมอบหมายงานหรือแบบฝกหัดใหนอยเกินไป 

และผูสอนสอนไมครอบคลุมทุกทักษะ คือ การฟง การพูด การอาน การเขียน และเมื่อเปรียบเทยีบ

กับความคิดเห็นของนักศึกษาแลว พบวาโดยรวมระดับปญหาในดานอาจารยผูสอนนั้น อยูใน

ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอทุกขอก็อยูในระดับปานกลาง เรียงตามลําดับจากระดับ

ปญหาที่มากไปหานอยไดดังนี ้ผูสอนมอบหมายงานหรือแบบฝกหัดใหนอยเกนิไป ผูสอนสอนโดย

มีส่ือหรืออุปกรณชวยสอนไมเพียงพอในการชวยใหผูเรียนเขาใจไดงายข้ึน ผูสอนไมสราง

บรรยากาศในการเรียนการสอนใหนาสนใจ ผูสอนสอนไมครอบคลุมทุกทักษะคือการฟงการพูดการ

อานการเขียน ผูสอนขาดการเตรียมการสอนที่ดีในการจัดกิจกรรมใหผูเรียน และผูสอนเขาสอนไม

ตรงเวลาหรือไมครบตามเวลาที่กาํหนด 
3. ดานการสอน   

 ปญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 1 ดานการสอนโดยรวม ตาม

ความเห็นของอาจารยนั้น สรุปไดวา มีปญหาอยูในระดับนอย และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ ระดับ

ปญหาในระดับนอยม ี5 ขอ ซึ่งเรียงตามลําดับจากมากไปหานอยคือ วธิีการสอนขาดความ

หลากหลายท่ีสามารถชวยใหผูเรียนเขาใจบทเรียนไดงายข้ึน ในการสอนมีวธิีการเรียนรูที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญนอยเกนิไป วิธกีารสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนไมเหมาะสมกับวยัและความสนใจ

ของผูเรียน ผูสอนใชเพยีงตําราขาดการใชเอกสารเพิ่มเติมหรือหนังสือประกอบการสอนและคนควา 

และขาดเทคนคิวิธีการฝกทกัษะการเรียนรูของผูเรียนที่ครบทั้ง 4 ทกัษะ คือการฟง การพูด การอาน 

และการเขียน สวนอีก 1 ขอ คือ ผูสอนขาดการสรางบรรยากาศการเรียนการสอนโดยการใช

ภาษาอังกฤษส่ือสารกับผูเรียนนั้น ระดับปญหาอยูในระดับปานกลาง และเมื่อมีการเปรียบเทยีบ

กับความคิดเห็นของนักศึกษา พบวาระดับปญหาและอุปสรรคในดานการสอนทั้งโดยรวมและทกุ

ขออยูในระดับปานกลาง ซ่ึงเรียงตามลําดับของระดับปญหาจากมากไปหานอยไดดังนี ้คือ ในการ
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สอนมีวธิีการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญนอยเกนิไป ผูสอนใชเพยีงตําราขาดการใชเอกสาร

เพิ่มเติมหรือหนังสือประกอบการสอนและคนควา วธิีการสอนขาดความหลากหลายที่สามารถชวย

ใหผูเรียนเขาใจบทเรียนไดงายข้ึน ขาดเทคนิควิธีการฝกทักษะการเรียนรูของผูเรียนที่ครบทั้ง 4 

ทักษะ คือการฟง การพูด การอานและการเขียน วิธีการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนไม

เหมาะสมกับวยัและความสนใจของผูเรียน และผูสอนขาดการสรางบรรยากาศการเรียนการสอน

โดยการใชภาษาอังกฤษส่ือสารกับผูเรียน 
4. ดานการวัดและการประเมินผล  
ปญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 1 ในดานการวัดและ

ประเมินผลการเรียน ตามความเห็นของอาจารยผูสอน พบวา ระดับปญหาโดยรวมอยูในระดับปาน

กลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอมีปญหาในระดับมาก 1 ขอ คือ ขอสอบไมตรงกับจุดประสงคของ

รายวิชาที่เรียน และปญหาอยูในระดับนอย 2 ขอ คือระยะเวลาในการสอบยอยเพือ่เก็บคะแนนใน

แตละหนวยการเรียนไมเพียงพอ และขอสอบไมตรงกับเนื้อหาทีน่ักศึกษาไดศึกษามาในช้ันเรียน 

ตามลําดับ สวนอีก 3 ขอมีระดับปญหาในระดับปานกลาง เรียงตามระดับปญหาจากมากไปหา

ระดับปญหานอยไดดังนี้ แบบทดสอบที่ใชในการประเมนิผลมีขอผิดพลาด เชน ตัวเลือกซ้ําหรือไม

มีความชัดเจน การวัดผลและประเมินผลเนนเฉพาะทกัษะใดทักษะหนึ่งมากเกินไป และวิธกีาร

วัดผลและประเมินผลสวนมากเปนแบบปรนัยเพียงอยางเดียว แตเมื่อพจิารณาตามความคิดเห็น

ของนักศึกษาแลวทุกขอมีระดับปญหาในระดับปานกลาง ซึง่เรียงตามลําดับของระดับปญหา

ตามลําดับดังนี้ แบบทดสอบที่ใชในการประเมินผลมีขอผิดพลาด เชนตัวเลือกซ้ําหรือไมมีความ

ชัดเจน วิธีการวัดผลและประเมินผลสวนมากเปนแบบปรนัยเพียงอยางเดียว การวัดผลและ

ประเมินผลเนนเฉพาะทักษะใดทักษะหนึง่มากเกนิไป  แบบทดสอบไมตรงกับจุดประสงคของ

รายวิชาที่เรียน ระยะเวลาในการสอบยอยเพื่อเก็บคะแนนในแตละหนวยการเรียนไมเพียงพอ และ

ขอสอบไมตรงกับเนื้อหาที่นกัศึกษาไดศึกษามาในช้ันเรียน 
5. ดานสิ่งแวดลอมและบรรยากาศในชัน้เรียน  
ปญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 1 ดานส่ิงแวดลอมและ

บรรยากาศในช้ันเรียน ตามความคิดเหน็ของอาจารยผูสอนโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอ ปรากฏวา ปญหาอยูในระดับปานกลาง 4 ขอ เรียงตามลําดับปญหาจากมาก

ไปหานอยดังนี้ คือสภาพอุปกรณที่ใชใหบริการในหองปฏิบัติการทางภาษาไมพรอมใหบริการ 

ภายในช้ันเรียนมีวัสดุอุปกรณที่จาํเปนสําหรับประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษไม

เพียงพอ ส่ืออุปกรณเคร่ืองมือสําหรับใชประกอบการเรียนการสอน ยังดอยประสิทธภิาพ และความ

พรอมของหองเรียน อาคารเรียน โตะและเกาอ้ีสําหรับนักศึกษาที่นัง่ฟงบรรยายมนีอย และปญหาที่

อยูในระดับนอยมี 2 ขอ คือ หองสมุดมีส่ือเทคโนโลยีและสารสนเทศในการเรียนภาษาอังกฤษไม
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เพียงพอและบริเวณอาคารเรียนมีเสียงดังอึกทึกครึกโครมจากการกอสรางตึกอาคารทาํใหฟงผูสอน

ไมชัดเจน ตามลําดับ สวนความคิดเห็นของนกัศึกษาเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในการเรียนการ

สอนวิชาภาษาอังกฤษ 1 ในดานส่ิงแวดลอมและบรรยากาศในช้ันเรียนนัน้ ปรากฏวา ทุกขอมี

ระดับปญหาในระดับปานกลาง เรียงตามลําดับระดับปญหาจากมากไปหานอยไดดังนี ้ความ

พรอมของหองเรียน อาคารเรียน โตะและเกาอ้ีสําหรับนกัศึกษาที่นัง่ฟงบรรยายมนีอย หองสมุดมี

ส่ือเทคโนโลยแีละสารสนเทศในการเรียนภาษาอังกฤษไมเพียงพอ สภาพอุปกรณทีใ่ชใหบริการใน

หองปฏิบัติการทางภาษาไมพรอมใหบริการ ภายในช้ันเรียนมวีัสดุอุปกรณที่จําเปนสําหรับ

ประกอบการเรียนการสอนวชิาภาษาอังกฤษไมเพยีงพอ ส่ืออุปกรณเคร่ืองมือสําหรับใช

ประกอบการเรียนการสอนยงัดอยประสิทธภิาพ และบริเวณอาคารเรียนมีเสียงดังอึกทึกครึกโครม

จากการกอสรางตึกอาคารทาํใหฟงผูสอนไมชัดเจน 
  
อภิปรายผล 

1. ดานหลักสูตร  
ดานหลักสูตร พบวานกัศึกษาและอาจารยมีความคิดเหน็แตกตางกัน ซึ่งนกัศึกษาเหน็วา

ปญหาดานหลักสูตรอยูในระดับปานกลาง ในขณะที่อาจารยเหน็วาปญหาดังกลาวอยูในระดับ

นอย แตเมื่อพจิารณาในรายละเอียด พบวาทัง้นกัศึกษาและอาจารยมคีวามเห็นที่สอดคลองกันใน

หลายประเด็น ไดแก เนื้อหาที่สอนเนนแตทฤษฎี ไมไดฝกครบทั้ง 4 ทกัษะ( การฟง การพูด การ

อาน และการเขียน) เพราะในตําราที่ใชเรียนนัน้มีการเนนทักษะการพูดและไวยากรณมากเกินไป 

และไมสามารถนําไปใชไดจริง แมวาคําอธบิายรายวิชาภาษาอังกฤษ 1 (ดูหนา 8) กําหนดให

ผูเรียนฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ทักษะ และสามารถใชศัพทและสํานวนที่เกีย่วของ

กบัชีวิตประจาํวันได แตเมื่ออาจารยปฏิบัติการสอนจริงก็มิอาจทําได อาจเนื่องมาจากสาเหตุของ

จํานวนนักศึกษาในแตละหองมากเกนิไป ดังเชนผลการวิเคราะหแบบสอบถามความคิดเห็นใน

ตอนที่ 2 ของอาจารยที่แสดงความคิดเหน็ดังกลาวมากเปนอันดับ 1 คิดเปนรอยละ 40 ซึ่งจํานวน

นักศึกษาตอหองที่มากเกินไป สงผลกระทบตอการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 1 ทาํใหเกิด

ปญหาในการฝกทักษะไมทัว่ถึง จากขอมลูผลการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ 1 ของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในภาคเรียนที1่ ปการศึกษา 2550 (สํานกั

บริการทางวิชาการและทดสอบ. 2550: ออนไลน) มีจาํนวนกลุมทัง้หมด 30 กลุม นักศึกษารวม

ทั้งหมด 1,424 คน จาํนวนนักศึกษาเฉล่ียตอหอง 47.47 คน   ซึ่งขัดแยงกับแผนยทุธศาสตร

ปรับปรุงการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในยทุธศาสตรที่ 2 ขอ 2.2 (คณะทํางานเสนอแผน

ยุทธศาสตรปรับปรุงการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ. 2551: Online) ไดสนบัสนุนใหอาจารยปรับ

การเรียนการสอนแตละกลุม โดยมีนกัศึกษาขนาดไมเกิน 30 คน และงานวิจยัของ โคเคลเล็นเบิรก 
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ดิลลอน และคริสต้ี (Kokkelenberg; Dillon; & Christy. 2008) ที่ศึกษาผลกระทบขนาดของช้ัน

เรียนตอผลการเรียน พบวา ขนาดของช้ันเรียนมีผลกระทบตอระดับผลการเรียนในแงลบ โดยผล

การเรียนเฉล่ียลดลงเมื่อชั้นเรียนมีขนาดใหญข้ึน  
2. ดานอาจารยผูสอน  
ดานอาจารยผูสอน พบวานกัศึกษาและอาจารยมีความคิดเห็นแตกตางกนั โดย  

ในมุมมองของอาจารยเหน็วาปญหาหลักเกี่ยวกับอาจารยผูสอน คือส่ือหรืออุปกรณชวยสอนไม

เพียงพอในการชวยใหนักศึกษาเขาใจไดงายข้ึน ซึง่สอดคลองกับประสบการณของผูวิจัย ที่ตอง

สอนวิชาภาษาอังกฤษ1ในอาคารเรียนของคณะตาง ๆ ซึง่ไมไดจัดไวสําหรับการสอนภาษา

โดยเฉพาะและไมเอ้ือตอการฝกทักษะ ทําใหผูวิจัยตองอาศัยอุปกรณชวยสอนที่ไมเหมาะสมตอ

สภาพการเรียนการสอน ตัวอยาง เชน เคร่ืองเลนซีดีที่มีกาํลังในการกระจายเสียงนอยเมื่อเทยีบกับ

ขนาดของหอง เคร่ืองฉายภาพขามศีรษะหรือคอมพิวเตอรที่ไมไดอยูในสภาพพรอมใชงาน มกีาร

ติดต้ังส่ืออิเล็กทรอนิกสภายในหองเรียนไมครบทุกหอง เปนตน ทาํใหนกัศึกษาไมสนใจและ

อาจารยไมสามารถดําเนนิการสอนไดดีเทาที่ควร ดังแนวคิดของชุติรัตน  เจริญสุข (2545: 43) ที่

กลาวไววาส่ือสามารถดึงดูดใจ ทาํใหนักศึกษาสนใจและต้ังใจเรียนรูมากข้ึน อีกทั้งยงัชวยให

อาจารยสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งข้ึน ซึง่สอดคลองกับแนวคิดของจิตตชา นนิดํา (2542) ทีว่าส่ือ

การสอนมีความสําคัญและเปนเคร่ืองมือหรืออุปกรณที่เปนตัวกลางในการถายทอดจากอาจารย

ไปสูนักศึกษาใหเกิดการเรียนรูไดอยางเหมาะสมและรวดเร็ว 
 3. ดานการสอน  

ดานการสอน พบวา นักศึกษาและอาจารยมีความเหน็แตกตางกนั นักศึกษาเห็นวา 

ปญหาดานการสอนอยูในระดับปานกลาง สวนอาจารยเห็นวาปญหาการสอนอยูระดับนอย และ

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวา ทั้งอาจารยและนกัศึกษามีความเหน็ตรงกนัวาอาจารยขาดการ

สรางบรรยากาศการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษส่ือสารกับนกัศึกษา ซึ่งมีปญหาอยูในระดับ

ปานกลาง ดังสังเกตจากผลการวิเคราะหขอมูลของผูเรียนในตอนที่ 2 พบวานกัศึกษามีความ

ตองการเรียนภาษาอังกฤษกับชาวตางชาติ คิดเปนรอยละ 8.33  ซึ่งแสดงใหเห็นวานักศึกษามี

ความตองการใชภาษาอังกฤษในหองเรียนใหมากกวานี ้ ดังนัน้อาจารยควรมีวิธีการสงเสริมหรือ

กระตุนใหนักศึกษาใชภาษาอังกฤษในการส่ือสาร ดังแนวคิดของ เออร (Ur. 1996: 121-122) ที่

กลาววาอาจารยควรพูดภาษาอังกฤษในชั้นเรียนอยางสมํ่าเสมอเพื่อสรางความคุนเคยใหกับ

นักศึกษาในการใชภาษาอังกฤษ   
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4. ดานการวดัและประเมนิผลการเรียน  
ดานการวัดและประเมินผลการเรียน พบวานักศึกษาและอาจารยมีความเหน็ตรงกนั 

วาปญหาในดานนี้อยูในระดับปานกลาง และมีความเหน็พองกนัหลายดาน ไดแก วิธกีารวัดผล

และประเมินผลสวนมากเปนแบบปรนัยอยางเดียว การวัดผลและประเมินผลเนนเฉพาะทักษะใด

ทักษะหนึ่งมากเกนิไป และแบบทดสอบที่ใชในการประเมินผลมีขอผิดพลาด  

   อยางไรก็ตามอาจารยยงัมีความเหน็วาปญหาใหญในดานการวัดและประเมินผล

การเรียน คือขอสอบไมตรงกับจุดประสงคของรายวิชาที่เรียน ซึง่เปนปญหาที่อยูในระดับมาก มี

คาเฉลี่ย 4.20 ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการออกขอสอบที่อาจารยผูสอนไมไดมีสวนรวมในการออก

ขอสอบทุกคน ดังผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามตอนที ่2 ของอาจารย พบวา รอยละ 30 

มีความเหน็วาอาจารยทุกคนควรมีโอกาสไดออกขอสอบรวมกนั เนื่องจากรายวิชาภาษาอังกฤษ1 

เปนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่บังคับใหนกัศึกษาช้ันปที1่ ทกุคนลงทะเบียนเรียน ดังนัน้จึงมีอาจารย

ผูสอนหลายคน และในการออกขอสอบอาจารยทุกคนควรมีสวนในการรับผิดชอบรวมกนั อีกทัง้

เปนการเปดโอกาสใหผูที่ยงัไมมีประประสบการณดานออกขอสอบไดเพิ่มพนูประสบการณมากข้ึน

ซึ่งสอดคลองกับผลการวจิัยของ สมศักด์ิ  บุตราช ( 2547: 69 ) ที่ไดทาํการศึกษาความคิดเหน็ของ

อาจารยภายนอกตอการออกขอสอบในสาขาวิชาตางๆในมหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พบวา

การออกขอสอบแตละคร้ังผูออกขอสอบทั้งหมดมีความพรอมที่จะออกขอสอบ รอยละ 36 และ

ผูสอนในแตละสาขาวิชาควรเปนผูออกขอสอบเองทกุคร้ัง รอยละ 43 
5. ดานสิ่งแวดลอมและบรรยากาศในชั้นเรียน  
ดานส่ิงแวดลอมและบรรยากาศในช้ันเรียนพบวา นกัศึกษาและอาจารยมีความเหน็ใน 

ทิศทางเดียวกนั มีคาเฉลี่ย 2.85 และ 2.64 ตามลําดับ ซึง่อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแยก

ในรายละเอียดพบวา นกัศึกษามีความเหน็ตอปญหาดานส่ิงแวดลอมและบรรยากาศอยูในระดับ

ปานกลางทกุดาน โดยเรียงลําดับจากปญหาที่มีคาเฉลีย่มากไปหานอยไดดังนี้ ความพรอมของ

หองเรียนและอุปกรณในหองเรียน ส่ือเทคโนโลยีในหองสมุดมีนอย สภาพอุปกรณใน

หองปฏิบัติการไมพรอมใชงาน  วัสดุประกอบการเรียนไมเพียงพอ ส่ืออุปกรณดอยคุณภาพ เชน

ระบบกระจายเสียงของเครื่องเสียงไมดัง คอมพิวเตอรชํารุดบอย หฟูงใชงานไมได เปนตน และ

เสียงดังจากภายนอกหองเรียน ซึ่งเกิดจากการกอสรางตึกอาคารเรียน อาจารยมีความเหน็วา

ประเด็นยอยของปญหาดานส่ิงแวดลอมและบรรยากาศในช้ันเรียนอยูในระดับกลางเกือบทุกดาน 

ยกเวนประเด็นเกีย่วกับบริเวณอาคารเรียนมีเสียงดังอึกทึกครึกโครมจากการกอสรางตึกอาคาร ทาํ

ใหนักศึกษาฟงอาจารยสอนไมชัดเจน ดังแนวคิดของ สุมน   อมรววิัฒน (2550: 13) ที่กลาววา

สภาพแวดลอมในสถานศึกษาเปนปจจัยหนึง่ทีท่ําใหเกดิปญหาดานการเรียนการสอนของอาจารย

ในปจจุบัน สภาพแวดลอมทีไ่มดี เชน บริเวณอาคารเรียนอยูใกลชุมชนแออัด สถานบันเทงิ 
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หางสรรพสินคา หรือ สถานที่ที่มเีสียงรบกวนจากยานพาหนะ เปนตน สภาพเชนนี้ทาํใหนักศึกษา

คํานึงถึงแตส่ิงรบกวนภายนอกหองเรียน สงผลใหขาดสมาธิในการเรียนซ่ึงไมสงเสริมใหเกิดการ

เรียนรูหรือสรางความสนใจใฝรูและศรัทธาตอการเรียน 

 
ขอจํากัดในการทําวิจัยครัง้นี้ 
 

1. กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาคร้ังนี้เปนอาจารยผูสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ 1 

และนักศึกษาคณะวศิวกรรมศาสตรชั้นปที1่ เทานั้น 

2. ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางจะไมนํามาใชในการวิเคราะหขอมูลเนื่องจากขอจํากัด
เร่ืองเวลาในการทําวิจัยและจํานวนของกลุมตัวอยาง 

 
ขอเสนอแนะ 
 
 ขอเสนอแนะและแนวทางปฏิบัติ 
 1. ดานหลักสูตร 
  จากการสํารวจ ไดพบปญหาที่ผูเรียนไมไดฝกทักษะครบทั้ง 4 ทักษะซึ่งมีสาเหตุ

มาจากจํานวนนกัศึกษาตอหองเรียนมากเกินไปทาํใหการฝกทกัษะไมทั่วถงึโดยเฉพาะทกัษะการ

การเขียน และในสวนของการจัดการเรียนการสอน ควรจํากัดจํานวนนักศึกษาตอหองใหมีความ

เหมาะสมตอสภาพการศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ1 ทั้งนี้จากแผนยุทธศาสตรปรับปรุงการเรียนการ

สอนภาษาอังกฤษในยุทธศาสตรที่ 2 ขอ 2.2 (คณะทํางานเสนอแผนยทุธศาสตรปรับปรุงการเรียน

การสอนภาษาอังกฤษ. 2551: Online) โดยเฉล่ียควรมนีกัศึกษาไมเกินหองละ 30 คน  เพื่อให

นักศึกษาสามารถฝกทักษะไดอยางทั่วถึงกนั 

   
 2. ดานอาจารยผูสอน 
  ปญหาในดานอาจารยผูสอนจากความคิดเห็นของนักศึกษาในงานวจิัยคร้ังนี ้

นักศึกษาตองการทาํแบบฝกหัดเพิ่มเติม ดังนัน้อาจารยอาจมอบหมายงานในรูปแบบของการใชส่ือ

บทเรียนออนไลน เพื่อลดภาระงานในการตรวจงานเนื่องจากนักศึกษาสามารถตรวจคําตอบไดดวย

ตนเอง 

  มหาวิทยาลัยควรจัดหาส่ือและอุปกรณการสอน เชน เคร่ืองคอมพวิเตอร เคร่ือง

เลนซีดี เคร่ืองขยายเสียง และเคร่ืองฉายภาพใหเพยีงพอตอจํานวนอาจารยและนกัศึกษา รวมถงึ

ส่ือที่มีอยูแลวใหพรอมใชงานอยูเสมอโดยมีการสํารวจคุณภาพของส่ืออยางสม่ําเสมอและมี

ผูรับผิดชอบในการซอมแซมและบํารุงรักษาใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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  ควรจัดอาจารยผูสอนที่เปนชาวตางชาติซึ่งเปนเจาของภาษาและมีความ

เชี่ยวชาญทางดานการสอนในทกุทกัษะ เพือ่ใหนักศึกษาไดคุนเคยและมีโอกาสไดใชภาษาอังกฤษ

กับเจาของภาษา 

  
3. ดานการสอน 

  จากผลการวิจยัที่ผูเรียนมีความประสงคใหอาจารยใชภาษาอังกฤษ ส่ือสารกับ

นักศึกษา แตนักศึกษาแตละคนยงัมีความพรอมไมเทากัน ผูสอนจึงควรส่ือสารภาษาอังกฤษกับ

ผูเรียนแบบคอยเปนคอยไปเพื่อใหผูเรียนเขาใจและมั่นใจที่จะส่ือสารดวยภาษาอังกฤษแลวจึง

คอยๆเพิ่มระดับของการใชภาษาอังกฤษมากข้ึนเร่ือยๆ และในการจัดการเรียนการสอนควรเนน

ผูเรียนเปนสําคัญโดยใหผูเรียนไดปฏิบัติ ซึง่สามารถทาํไดโดยการมอบหมายงานนอกเวลาเรียนให

ผูเรียนไดเรียนรูดวยตัวเองเพิม่เติม จากศูนยการเรียนภาษาดวยตนเองของมหาวิทยาลัย และใน

ขณะเดียวกนัผูสอนควรมีระบบการตรวจการปฏิบัติงานของนักศึกษาทุกสัปดาหโดยจัดใหมีแฟม

ลงช่ือการเขาใชบริการของศูนยภาษาและมีแฟมสะสมงานเพื่อตรวจสอบวานกัศึกษาไดมีการ

ปฏิบัติจริง 

  
4. ดานการวดัและการประเมินผลการเรียน 
 ปญหาในดานการวัดและประเมินผลการเรียนจากความคิดของอาจารยในการ

วิจัยคร้ังนี้ขอสอบไมตรงกับจดุประสงคของรายวิชาที่เรียนทัง้นีเ้นื่องมาจากอาจารยสวนใหญยึด

ตําราเรียนในการออกขอสอบเพราะใชขอสอบรวมกัน และเพื่อหลีกเล่ียงการซ้ําซอนของการออก

ขอสอบควรมีการจัดคณะกรรมการซึ่งเปนผูสอนและผูมีสวนรวมในการออกขอสอบตรวจสอบ

ความถกูตองและปรับปรุงขอสอบกอนทีจ่ะนําสงพิมพและจดัขอสอบใสซอง เนื่องจากตําราเรียนไม

สามารถตอบสนองวัตถุประสงคของรายวชิาไดครบถวน ทาํใหผูเรียนไมสามารถบรรลุไดตาม

จุดประสงคการเรียนรู ดังนั้นควรเลือกตําราที่ใกลเคียงจดุประสงคของหลักสูตร และอาจารยควรมี

เอกสารและแบบฝกเสริมเพือ่ใหครอบคลุมในสวนที่ขาด เนื่องจากตําราที่ใชอยูในปจจุบันยงัขาด

ทักษะการเขียนซ่ึงไมไดฝกนกัศึกษาในการเขียนขอความสั้นๆดังที่ไดระบุไวในคําอธิบายรายวิชา 

   
5. ดานสิ่งแวดลอมและบรรยากาศในชั้นเรียน 
  ควรจัดบรรยากาศทางกายภาพ สภาพแวดลอมส่ิงอํานวยความสะดวกตอการ

จัดการเรียนการสอนตางๆทีเ่สริมความรูใหเปนระเบียบและเพียงพอตอจํานวนผูเรียน เชน จัดโตะ 

เกาอ้ี ปายนิเทศ ชั้นวางหนังสือ หรืออุปกรณชวยสอนตางๆ เปนตน และควรคํานงึถงึความ
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ปลอดภัยของผูเรียนเปนสําคัญ เชนการติดต้ังจอฉายภาพ การเดินสายไฟฟา และโตะเกาอ้ีที่ชํารุด

ควรรีบนําไปจดัซอม 

  ผูสอนควรคํานึงถึงเสียงรบกวนภายนอกชั้นโดยทําการทดสอบระบบเคร่ืองเสียง

ในช้ันเรียนวานักศึกษาไดยนิทัว่ถงึหรือไม 

  
 ขอเสนอแนะในการทําวิจยัครั้งตอไป 

1. ควรมีการศึกษาปญหาและอุปสรรคในรายวิชาศึกษาทั่วไปกับนักศึกษาสาขาวิชาอ่ืน 

2. ควรมีการศึกษาปญหาและอุปสรรคของนักศึกษาตามระดับความสามารถทางการเรียน 

3. ควรมีการทาํวิจัยเร่ืองของหลักสูตรเพื่อนําขอมูลมาปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาการ 

เรียนการสอนใหสนองตอบตอความตองการของนักศึกษาและสามารถนําไปใชในการประกอบ

อาชีพและการดํารงชีวิตในอนาคตอยางมปีระสิทธิผล 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บรรณานุกรม 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง  การศกึษาปญหาและอุปสรรคดานการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ1 ของอาจารยและ

นักศกึษาคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี
ฉบับสอบถามอาจารย 

---------------------------------------------------------------- 

ตอนท่ี 1  แบบสอบถามสภาพปญหาและอุปสรรคของการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ1 ของ 

        อาจารยและนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

    คําชี้แจง  โปรดใสเคร่ืองหมาย   ลงในชองที่ตรงกับความเปนจริง   

ระดับปญหา 
ขอ
ที่ 

รายการปญหา มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

นอย นอย 
ที่สุด 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

6 

 

 

 

7 

   

8 

ดานหลกัสูตร 
ทานมีปญหาและอุปสรรคในเร่ืองตอไปนีใ้นระดับใด 

เนื้อหาที่สอนไมไดฝกทักษะผูเรียนใหครบทั้ง 4 ทกัษะ 

คือ การฟง การพูด การอาน และการเขียน 

เนื้อหาของหลักสูตรที่สอนเนนแตทฤษฏีมปีฏิบัตินอย

ไมเพียงพอใหผูเรียนไดฝกทกัษะ 

เนื้อหาที่สอนไมตรงกับการนาํไปใชปฏิบัติจริงใน

ชีวิตประจําวันหรือการทาํงาน 

เนื้อหาวิชาไมมีความเหมาะสมกับเวลาเรียนที่

กําหนดให 

เนื้อหาที่สอนไมตรงกับจุดประสงคของการเรียนรู 

เนื้อหาวิชามีมากจนเกนิไปไมสามารถสอนไดครบทุก

หัวขอหรือทุกเร่ือง 
ดานครูผูสอน 
ทานมีปญหาและอุปสรรคในเร่ืองตอไปนีใ้นระดับใด 

ขาดสื่อหรืออุปกรณชวยสอนใหผูเรียนเขาใจบทเรียน

งายข้ึน 

ผูสอนตองปฏิบัติภาระงานอ่ืนนอกเหนือจากงานสอน

จึงเขาสอนไดไมตรงเวลาทุกคร้ัง 
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ระดับปญหา 
ขอ
ที่ 

รายการปญหา มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

นอย นอย 
ที่สุด 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

 

 

13 

 

14 

 

15 

16 

 

17 

 

18 

 

 

 

 

19 

 

 

ผูสอนมอบหมายงานและแบบฝกหัดใหทําทุกหนวย

เรียน 

ผูสอนสอนครอบคลุมทุกทักษะ คือ การฟง การพูด 

การอาน และการเขียน 

ผูสอนสรางบรรยากาศในการเรียนการสอนให

นาสนใจอยูเสมอ 

ผูสอนเตรียมการสอนโดยการเขียนแผนการสอนกอน

การจัดกิจกรรมใหผูเรียน 
ดานการสอน 
ทานมีปญหาและอุปสรรคในเร่ืองตอไปนีใ้นระดับใด 

มีวิธีการสอนที่หลากหลายชวยใหผูเรียนเขาใจ

บทเรียนไดงายข้ึน 

วิธีการสอนและการจัดกิจกรรมเหมาะสมกับวัยของ

ผูเรียน 

สอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ผูสอนสรางบรรยากาศในการเรียนการสอนโดยใช

ภาษาอังกฤษส่ือสารกับผูเรียนเสมอ 

ผูสอนใชเอกสารเพิ่มเติมหรือหนงัสือประกอบการ

สอนและคนควา 

สอนโดยวธิีการฝกทักษะการเรียนรูของผูเรียนที่ครบ

ทั้ง 4 ทกัษะ คือ การฟง การพูด การอาน และการ

เขียน 
ดานการวัดผลและประเมนิผลการเรียน 
ทานมีปญหาและอุปสรรคในเร่ืองตอไปนีใ้นระดับใด 

ขอสอบไมตรงตามเนื้อหาที่สอนในช้ันเรียน 

การมีสวนรวมในการออกขอสอบกลางภาคและ

ปลายภาค 
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ระดับปญหา 
ขอ
ที่ 

รายการปญหา มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

นอย นอย 
ที่สุด 

20 

 

21 

22 

23 

 

 

24 

 

25 

 

26 

 

27 

 

28 

 

 

30 

กระบวนการวดัและประเมินผลวัดความสามารถ

ผูเรียนไดไมเต็มที ่

การวัดและประเมินผลที่ไมครอบคลุมทุกทกัษะ 

แบบทดสอบทีเ่อ้ือตอการทุจริต 

การจัดหองสอบตอจํานวนนกัศึกษาที่มากเกินไป 
ดานสิ่งแวดลอมและบรรยากาศในชัน้เรียน 
ทานมีปญหาและอุปสรรคในเร่ืองตอไปนีใ้นระดับใด 

ส่ืออุปกรณเคร่ืองมือสําหรับใชประกอบการเรียนการ

สอนในหองเรียนยงัดอยประสิทธิภาพ 

สภาพหองเรียน อาคารเรียนโตะและเกาอ้ีไมเอ้ือตอ

การสอนวิชาภาษาอังกฤษ 

หองสมุดมีส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียน

ภาษาอังกฤษไมเพียงพอ 

สภาพอุปกรณที่ใชใหบริการในหองปฏิบัติการทาง

ภาษาไมพรอมใหบริการ 

ภายในหองเรียนมวีัสดุอุปกรณที่จําเปนสําหรับ

ประกอบการเรียนการสอนวชิาภาษาอังกฤษไม

เพียงพอ 

บริเวณอาคารเรียนมีเสียงดังอึกทึกครึกโครมจากการ

กอสรางตึกอาคารทําใหขาดสมาธิในการจดัการเรียน

การสอน 
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ตอนท่ี  2 

 

แบบสอบถามความคิดเหน็ และขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคดานการเรียนการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษ1 เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนวิชา

ภาษาอังกฤษใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

คําชี้แจง 
 โปรดพิจารณาปญหาอ่ืนๆ นอกเหนือจากปญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ1ในตอนที่ 1 ทานคิด

วามีปญหาเกีย่วกับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ หรือ ขอเสนอแนะอ่ืนใดอีกโปรดระบุ เชน ตําราเรียน 

บุคลากรที่สอนวิชาภาษาอังกฤษ การบริการดานตางๆ  เปนตน 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง  การศกึษาปญหาและอุปสรรคดานการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ1 ของอาจารยและ

นักศกึษาคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี
ฉบับสอบถามนักศกึษา 

---------------------------------------------------------------- 

ตอนท่ี 1  แบบสอบถามสภาพปญหาและอุปสรรคของการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ1 ของ 

        อาจารยและนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

    คําชี้แจง  โปรดใสเคร่ืองหมาย   ลงในชองที่ตรงกับความเปนจริง  (แบบสอบถามชุดนี้สรางข้ึนเพื่อ

นําขอมูลไปปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ1 ไมมีผลตอคะแนนใด ๆ ทัง้ส้ิน) 

ระดับปญหา 
ขอ
ที่ 

รายการปญหา มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

นอย นอย 
ที่สุด 

 

 

1 

 

2 

 

  3 

 

4 

 

5 

6 

 

 

 

7 

 

8 

ดานหลกัสูตร 
ทานมีปญหาและอุปสรรคในเร่ืองตอไปนีใ้นระดับใด 

เนื้อหาทีเ่รียนไมไดฝกทักษะผูเรียนใหครบทั้ง 4 

ทักษะ คือ การฟง การพูด การอาน และการเขียน 

เนื้อหาของหลักสูตรที่เรียนเนนแตทฤษฏีมปีฏิบัตินอย

ไมเพียงพอใหผูเรียนไดฝกทกัษะ 

เนื้อหาทีเ่รียนไมตรงกับการนาํไปใชปฏิบัติจริงใน

ชีวิตประจําวันหรือการทาํงาน 

เนื้อหาวิชาไมมีความเหมาะสมกับเวลาเรียนที่

กําหนดให 

เนื้อหาทีเ่รียนไมตรงกับจุดประสงคของการเรียนรู 

เนื้อหาวิชามีมากจนเกนิไปไมสามารถเรียนไดครบทุก

หัวขอหรือทุกเร่ือง 
ดานครูผูสอน 
ทานมีปญหาและอุปสรรคในเร่ืองตอไปนีใ้นระดับใด 

ผูสอนไมใชส่ือหรืออุปกรณชวยสอนเพื่อใหผูเรียน

เขาใจบทเรียนงายข้ึน 

ผูสอนตองปฏิบัติภาระงานอ่ืนนอกเหนือจากงานสอน

จึงเขาสอนไดไมตรงเวลาทุกคร้ัง 
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ระดับปญหา 
ขอ
ที่ 

รายการปญหา มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

นอย นอย 
ที่สุด 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

 

 

13 

 

14 

 

15 

16 

 

17 

 

18 

 

 

 

 19 

20 

 

ผูสอนมอบหมายงานและแบบฝกหัดใหทําทุกหนวย

เรียน 

ผูสอนสอนครอบคลุมทุกทักษะ คือ การฟง การพูด 

การอาน และการเขียน 

ผูสอนสรางบรรยากาศในการเรียนการสอนให

นาสนใจอยูเสมอ 

ผูสอนขาดการเตรียมการสอนและขาดความชัดเจน

ในการจัดกิจกรรมใหผูเรียน 
ดานการสอน 
ทานมีปญหาและอุปสรรคในเร่ืองตอไปนีใ้นระดับใด 

ผูสอนมีวธิีการสอนทีห่ลากหลายชวยใหผูเรียนเขาใจ

บทเรียนไดงายข้ึน 

วิธีการสอนและการจัดกิจกรรมของผูสอนเหมาะสม

กับวัยของผูเรียน 

ผูสอนสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ผูสอนสรางบรรยากาศในการเรียนการสอนโดยใช

ภาษาอังกฤษส่ือสารกับผูเรียนเสมอ 

ผูสอนใชเอกสารเพิ่มเติมหรือหนงัสือประกอบการ

สอนและคนควา 

ผูสอนฝกทักษะการเรียนรูของผูเรียนครบทัง้ 4 ทักษะ 

คือ การฟง การพูด การอาน และการเขียน 
ดานการวัดผลและประเมนิผลการเรียน 
ทานมีปญหาและอุปสรรคในเร่ืองตอไปนีใ้นระดับใด 

ขอสอบไมตรงตามเนื้อหาที่เรียนในช้ันเรียน 

การมีสวนรวมในการออกขอสอบกลางภาคและ

ปลายภาค 
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ระดับปญหา 
ขอ
ที่ 

รายการปญหา มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

นอย นอย 
ที่สุด 

21 

 

22 

23 

24 

 

 

25 

 

26 

 

27 

 

28 

 

29 

 

 

30 

กระบวนการวดัและประเมินผลวัดความสามารถ

ผูเรียนไดไมเต็มที ่

การวัดและประเมินผลไมครอบคลุมทุกทักษะ 

แบบทดสอบเอ้ือตอการทุจริต 

การจัดหองสอบตอจํานวนนกัศึกษามากเกนิไป 
ดานสิ่งแวดลอมและบรรยากาศในชัน้เรียน 
ทานมีปญหาและอุปสรรคในเร่ืองตอไปนีใ้นระดับใด 

ส่ืออุปกรณเคร่ืองมือสําหรับใชประกอบการเรียนการ

สอนในหองเรียนยงัดอยประสิทธิภาพ 

สภาพหองเรียน อาคารเรียนโตะและเกาอ้ีไมเอ้ือตอ

การสอนวิชาภาษาอังกฤษ 

หองสมุดมีส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียน

ภาษาอังกฤษไมเพียงพอ 

สภาพอุปกรณที่ใชใหบริการในหองปฏิบัติการทาง

ภาษาไมพรอมใหบริการ 

ภายในหองเรียนมวีัสดุอุปกรณที่จําเปนสําหรับ

ประกอบการเรียนการสอนวชิาภาษาอังกฤษไม

เพียงพอ 

บริเวณอาคารเรียนมีเสียงดังอึกทึกครึกโครมจากการ

กอสรางตึกอาคารทําใหขาดสมาธิในการจดัการเรียน

การสอน 
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ตอนท่ี  2 
 

แบบสอบถามความคิดเหน็ และขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคดานการเรียนการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษ1 เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนวิชา

ภาษาอังกฤษใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

คําชี้แจง 
 โปรดพิจารณาปญหาอ่ืนๆ นอกเหนือจากปญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ1ในตอนที่ 1 ทานคิด

วามีปญหาเกีย่วกับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ หรือ ขอเสนอแนะอ่ืนใดอีกโปรดระบุ เชน ตําราเรียน 

บุคลากรที่สอนวิชาภาษาอังกฤษ การบริการดานตางๆ  เปนตน 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 

ชื่อ – ชื่อสกุล นางสาวชลธิชา  นางาม 

วันเดือนปเกิด 23  สิงหาคม  2520 

สถานที่เกิด จังหวัดสกลนคร 

สถานที่อยูปจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี 

ตําแหนงหนาที่การงานปจจบัุน อาจารย 

สถานทีท่ํางานปจจุบัน ภาควิชาภาษาตะวนัตก  คณะศิลปศาสตร  มหาวทิยาลัย 

 เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ตําบล คลองหก  อําเภอธัญบุรี   

 จังหวัดปทุมธานี 12110 

ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ. 2539 มัธยมปลาย 

  โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 

 พ.ศ. 2543 คบ. (ภาษาอังกฤษ) 

  มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 

 พ.ศ. 2551 ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ) 

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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