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กลุมผูเชี่ยวชาญ 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสมกับ
นักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมตามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญและนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม กลุม
ตัวอยาง ไดแก กลุมผูเช่ียวชาญและกลุมนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 
2552 จํานวน 240 คน การเก็บรวบรวมขอมูลใชแบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูลใชคาความถ่ี รอย
ละ คาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยใชการวิเคราะหเนื้อหา 
  

ผลการวิจัยพบวา 
1. ขอมูลความคิดเห็นเร่ืองทักษะภาษาอังกฤษท่ีควรพัฒนามากท่ีสุด ผลการวิจัยพบวา 

ผูตอบแบบสอบถามคิดวาบัณฑิตแสงธรรมควรมีทักษะภาษาอังกฤษดานตางๆ เรียงตามลําดับดังนี้ 
 

 
1.1 ทักษะการใชภาษาอังกฤษ  
1.2 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ  
1.3 ทักษะการใชคําศัพท  
1.4 ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ  
1.5 ทักษะการอานภาษาอังกฤษ  
1.6 ทักษะการฟงภาษาอังกฤษ  

 
 

2. ขอมูลความคิดเห็นเร่ืองจํานวนเวลาท่ีใชในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ผลการวิจัย
พบวา ผูตอบแบบสอบถามคิดวาบัณฑิตแสงธรรมควรใชเวลาในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเปน
จํานวนเวลา เรียงตาม 3 ลําดับท่ีตอบมากท่ีสุดดังนี้ 
 

 
 

 
 
 
 
 

กลุมนักศึกษา 
1.1 ทักษะการใชภาษาอังกฤษ  
1.2 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 
1.3 ทักษะการใชคําศัพท  
1.4 ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
1.5 ทักษะการฟงภาษาอังกฤษ 
1.6 ทักษะการอานภาษาอังกฤษ  

กลุมผูเชี่ยวชาญ 
2.1 จํานวนเวลา 2 ช่ัวโมง / 1 วัน 
2.2 จํานวนเวลา 1 ช่ัวโมง / 1 วัน  
2.3 จํานวนเวลา 1 ช่ัวโมง 30 นาที / 1 
วัน  

กลุมนักศึกษา 
2.1 จํานวนเวลา 2 ช่ัวโมง 30 นาที / 1 วัน 
2.2 จํานวนเวลา 2 ช่ัวโมง / 1 วัน 
2.3 จํานวนเวลา 1 ช่ัวโมง 30 นาที / 1 วัน  
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 3. ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกบัวิธีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษพบวา 
3.1 กลุมผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาทักษะฯ ในภาพรวมอยูใน

ระดับมาก ( X  = 3.58) เม่ือพิจารณาแยกเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีคาคะแนนมากท่ีสุด คือ การเรียน
เพิ่มเติมดวยตนเอง ( X  = 4.43) รองลงมา คือ การเรียนตามหลักสูตรของวิทยาลัย ( X  = 4.17) และ
ขอท่ีมีคาคะแนนต่ําท่ีสุด คือ การเรียนพิเศษท่ีศูนยภาษาของเอกชน ( X  = 3.00) 

3.2 กลุมนักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาทักษะฯ ในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ( X  = 3.88) เม่ือพิจารณาแยกเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีคาคะแนนมากท่ีสุด คือ การเรียน
ตามหลักสูตรของวิทยาลัย ( X  = 4.68) รองลงมา คือ การเรียนทางเว็บไซตภาษาอังกฤษ ( X  = 4.56) 
และขอท่ีมีคาคะแนนต่ําท่ีสุด คือ การเรียนคอรสพิเศษตามสถาบันการศึกษา ( X  = 3.34) 

4. ขอมูลความคิดเห็นสืบเนื่องจากขอคําถามขางตนวา หากวิทยาลัยแสงธรรมใชรูปแบบ
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามความคิดเห็นของผูตอบแลว รูปแบบท่ีใชจะมีประสิทธิภาพมาก
นอยเพียงใดพบวา  

4.1 กลุมผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการพัฒนา ในภาพรวมอยู
ในระดับมาก ( X  = 4.20) เม่ือพิจารณาแยกเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีคาคะแนนมากที่สุด คือ 
ประสิทธิภาพดานประโยชนท่ีไดรับจากการพัฒนา ( X  = 4.68) รองลงมา คือ การพัฒนามีความ
เหมาะสมกับนักศึกษา ( X  = 3.89) และขอท่ีมีคาคะแนนตํ่าท่ีสุด คือ ทําใหมีทัศนคติท่ีดีตอการเรียน
ภาษาอังกฤษ ( X  = 3.84) 

4.2 กลุมนักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการพัฒนา ในภาพรวมอยู
ในระดับมาก ( X  = 4.14) เม่ือพิจารณาแยกเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีคาคะแนนมากที่สุด คือ 
ประสิทธิภาพดานการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ( X  = 4.65) รองลงมา คือ การพัฒนามีความ
เหมาะสมกับนักศึกษา ( X  = 4.55) และขอท่ีมีคาคะแนนตํ่าท่ีสุด คือ การพัฒนามีความเปนไปไดใน
การพัฒนา ( X  = 3.34) 
 

คําสําคัญ :   1) รูปแบบการพัฒนาทักษะ  
2) พัฒนาทักษะ  
3) ทักษะภาษาอังกฤษ 
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The Experts 

ABSTRACT 
 

This research' s objective is to study the suitable schema of English skill development for 
Saengtham College's students through the opinions of the experts and  Saengtham College's 
students. The representative samples are the experts and 240 Saengtham College's students in first 
semester 2009. The data collection was made by the questionnaire distribution. The frequency, 
percentage, mean and standard deviation were used for the data analysis. Furthermore, the 
qualitative information was made by content analysis. 
The research results are found that 

1. The opinions from the responders about English skills of Saengtham College's 
graduates that should be developed by ranking :-  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

2. The opinions from the responders about time period for English skill development of 
Saengtham College's graduates that should be spent by ranking :-    
 

 
 

 
 
 
 3. The opinions about the methods of English skill development 

3.1 The expert's opinions about the methods of English skill development are in 
the level of high ( X  = 3.58). When considered as the methods with ranking scores are self-

The Students 
1.1 Using skill  
1.2 Writing skill 
1.3 Vocabulary skill 
1.4 Speaking skill 
1.5 Listening skill 
1.6 Reading skill  

The Experts 
2.1 2 hours / 1 day 
2.2 1 hour / 1 day  
2.3 1 hour 30 minutes / 1 day 

The Students 
2.1 2 hours 30 minutes / 1 day 
2.2 2 hours / 1 day 
2.3 1 hour 30 minute / 1 day  

1.1  Using skill  
1.2 Writing skill 
1.3 Vocabulary skill 
1.4 Speaking skill 
1.5 Reading skill  
1.6 Listening skill 
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studying ( X  = 4.43), course studying in college ( X  = 4.17) and studying in private language 
institute  ( X  = 3.00) respectively. 

3.2 The student's opinions about the methods of English skill development are in 
the level of high ( X  = 3.88). When considered as the methods with ranking scores are course 
studying in college ( X  = 4.68), e-studying ( X  = 4.56) and studying in private language institute 
( X  = 3.34) respectively. 

4. The issues as above, if Saengtham College applied the schema of English skill  
development along the responder's opinions, how effective it is. 

4.1 The expert's opinions about efficiencies of development are in level of high 
( X  = 4.20). When considered as the efficiencies with ranking scores are benefit receiving from 
development ( X  = 4.68),  proper development for students ( X  = 3.89)  and positive attitude to 
English studying  ( X  = 3.84) respectively. 

4.2 The student's opinions about efficiencies of development are in level of high 
 ( X  = 4.14). When considered as the efficiencies with ranking scores are application for daily life 
( X  = 4.65), proper development for students ( X  = 4.55) and  potentiality of development ( X  = 
3.34) respectively. 
 
Keywords:   1) The Schema of Skill Development  

2) Skill Development   
3) English Skill 
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ภาษาอังกฤษ เปนภาษาสําคัญและจําเปนตอการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาปรัชญาและ 
เทววิทยา ซ่ึงเปนรายวิชาจําเปนสําหรับการเปนศาสนบริกรของคริสตศาสนจักร  

คณะผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญและความจําเปนเรงดวนในการดําเนินการวิจัยเพื่อศึกษา
รูปแบบพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม เพื่อเปนขอมูลสําหรับการ
ฝกอบรมปฏิบัติการท่ีมีระบบและมีประสิทธิภาพในการสรางหลักสูตรฝกอบรมท่ีตรงกับความ
ตองการของนักศึกษาท่ีจะตองทํางานอภิบาลตอไปในอนาคต 
 ขอบคุณคณะกรรมการดําเนินงานศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม 
ท่ีชวยอํานวยความสะดวกและอนุมัติใหงานวิจัยนี้เปนสวนหนึ่งของแผนปฏิบัติการประจําป 2552 
 หวังเปนอยางยิ่งวาผลการวิจัยนี้ จะเปนขอมูลเพื่อการวางแผนการผลิตบัณฑิต วิทยาลัย 
แสงธรรมตอไป 
 
 

คณะผูวจิัย 
พฤษภาคม 2553 
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ท่ี เร่ือง หนา 
1 บทคัดยอ ก 

2 คํานํา จ 
3 สารบัญ ฉ 
4 สารบัญตาราง ซ 

5 บทท่ี 1   บทนํา  
  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 1 
  วัตถุประสงคของการวิจยั  3 

  ขอบเขตของงานวิจยั 3 
  นิยามศัพทเฉพาะ 3 
  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 3 
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  ตอนท่ี 2 รูปแบบการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 14 

  2.1 หลักการ 14 
  2.2 วิธีการเรียนการสอน 18 
  2.3 เนื้อหา 39 

7 บทท่ี 3   วิธีดําเนินการวิจัย  
  กลุมผูใหขอมูล 44 
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  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 49 
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12 ประวัติผูวิจัย 75 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
การดําเนินงานตามมาตรการระยะยาวดานการศึกษาท่ีมุงเนนเปนอันดับตนๆ ของการ

พัฒนาการศึกษาคือการเรงพัฒนาการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนอยางจริงจัง ท้ังนี้เพราะการลงทุนทาง
การศึกษาชวยพัฒนาศักยภาพ ความรูความสามารถและทักษะ ตลอดจนเจตคติท่ีดีของคนท้ังนี้มี
งานวิจัยหลายเร่ืองท่ีใหขอสรุปวา การลงทุนดานทรัพยากรมนุษย โดยเฉพาะการศึกษาพื้นฐานและ
การศึกษาตลอดชีพใหผลตอบแทนอยางนาพอใจเทาๆ กับผลตอบแทนจากการลงทุนทางดานวัตถุ 
(Levinger, 1996) ท้ังนี้การศึกษาจะสงผลโดยตรงตอการเติบโตทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและมีผล
ตอการเพ่ิมผลผลิตและรายไดของกําลังแรงงาน รวมท้ังสงผลกระทบตอความม่ันคงของสังคม ดวย
เหตุนี้ การใหความสําคัญกับการลงทุนดานการพัฒนาคนอยางตอเน่ืองเปนส่ิงจําเปนและสําคัญท่ีสุด
ท่ีจะฟนฟูประเทศ ทําใหการพัฒนาประเทศเกิดความยั่งยืนไดในท่ีสุด 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเทาท่ีศึกษากันอยูในมหาวิทยาลัย
นั้น มักเปนภาษาท่ีใชในชีวิตประจําวันท่ัวๆ ไป หรือเปนภาษาวิชาการที่จะพบในเอกสารวิชาการ
ตางๆ เทานั้น แตจะหาหนังสือ ตํารา หรือหลักสูตรเฉพาะทางท่ีชวยปูพื้นฐานทางภาษาที่ใชในการ
ทํางานใหแกผูเรียนไดนอยมาก ท้ังๆ ท่ีผูเรียนมีความตองการในสวนนี้สูง การมีพื้นฐานทางภาษาท่ี
ใชในการปฏิบัติงานเปนส่ิงสําคัญท่ีจะชวยใหผูจบการศึกษาเกิดความคุนเคยและม่ันใจ เม่ือ
จําเปนตองใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันก็ชวย
ใหผูเร่ิมปฏิบัติงานไมเกิดความรูสึกวาตนเองตกอยูในโลกใหมโดยส้ินเชิง (ศิริลักษณ ล้ิมภักดี. 
2542) และสําหรับผูสําเร็จการศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรมซ่ึงเปนบุคคลท่ีตองเกี่ยวของ มีความถนัด 
ในดานการใชภาษาอังกฤษ อยางไรก็ดีการจัดการเรียนการสอนในการเรียนตามหลักสูตรปกติมิได
มุงเนนหรือใหความสําคัญตอการนําภาษาอังกฤษไปใชในการส่ือสารในงานอาชีพท่ีนักศึกษาตอง
ออกไปเผชิญหนาในโลกแหงความเปนจริงของงานเทาท่ีควร ท้ังๆ ท่ีภาษาอังกฤษเปนภาษากลางท่ี
ใชในการติดตอส่ือสารท่ัวโลก  
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การแกปญหาดังกลาวขางตนจําเปนตองมีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาเพื่อ
พัฒนาและยกระดับความสามารถในการติดตอส่ือสารดวยภาษาอังกฤษของนักศึกษาใหเช่ียวชาญ 
ไดรับความรูเฉพาะทางในเร่ืองภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการส่ือสารไดในเวลาอันรวดเร็ว และมี
คุณภาพตามวัตถุประสงคท่ีวางไว 

จากเหตุผลดังกลาวขางตน คณะผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญและความจําเปนเรงดวนในการ
ดําเนินการวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม เพ่ือ
เปนขอมูลสําหรับการฝกอบรมปฏิบัติการท่ีมีระบบและมีประสิทธิภาพในการสรางหลักสูตร
ฝกอบรมท่ีตรงกับความตองการของนักศึกษาท่ีจะตองทํางานอภิบาลตอไปในอนาคต 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับนักศึกษาวิทยาลัย 

แสงธรรมตามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 
2. เพื่อศึกษาความตองการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม 
 

ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ  ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงสํารวจเพื่อศึกษาความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญและนักศึกษาตอรูปแบบการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา วิทยาลัย 
แสงธรรม ขอมูลที่ไดจะเปนแนวทางพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาแสงธรรมในอนาคต 
 

ขอบเขตดานเน้ือหา 
การวิจัยคร้ังนี้ศึกษารูปแบบการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสมกับนักศึกษา

วิทยาลัยแสงธรรม ซ่ึงประกอบดวยหัวขอดังตอไปนี้ 
1) ทักษะท่ีควรพฒันา 
2) จํานวนเวลาท่ีใชในการพัฒนา 
3) วิธีการพัฒนา 
4) ประสิทธิภาพของรูปแบบ 

 

ขอบเขตดานประชากร 
กลุมผูใหขอมูลในการวจิัยคร้ังนี้ประกอบดวย 
1. กลุมผูเชี่ยวชาญซึ่งเปนผูใหแนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับ

นักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม ประกอบดวย สังฆราช/อุปสังฆราช อธิการเจาคณะ อธิการบานอบรม 
กรรมการสภาวิทยาลัย ผูใหการอบรม ศิษยเกาวิทยาลัยแสงธรรม องคกรคาทอลิก ฯลฯ 

2. นักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2552 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
1. รูปแบบการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ หมายถึง การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ

นักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม ซ่ึงประกอบดวยหัวขอดังตอไปนี้ 1) ทักษะท่ีควรพัฒนา 2) จํานวนเวลา
ท่ีใชในการพัฒนา 3) วิธีการพัฒนา 4) ประสิทธิภาพของรูปแบบ 

2. ชุมชนคาทอลิก หมายถึง ผูนับถือศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกในประเทศไทย ใน
การศึกษาคร้ังนี้จําแนกเปน 2 กลุม คือ กลุมหนวยงานภายนอกวิทยาลัยและกลุมหนวยงานภายใน
วิทยาลัย 

3. ผูเชี่ยวชาญ หมายถึง บัณฑิตท่ีจบหลักสูตร อาจารยผูสอน  ผูบริหาร  ผูบังคับบัญชา 
หัวหนางานบัณฑิตและกรรมการสภาวิทยาลัยของภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา 2552 

4. นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม ประจําภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา 2552 
 

ประโยชนที่ไดรับจากการศึกษา 
1. ไดทราบถึงรูปแบบการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสมสําหรับนักศึกษาวทิยาลัย

แสงธรรม 
2. ไดทราบความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษท่ี

เหมาะสมสําหรับนักศึกษาวทิยาลัยแสงธรรม 
3. ไดทราบความคิดเห็นของนกัศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมเก่ียวกับรูปแบบการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสมสําหรับตน 
4. ไดแนวทางในการนําขอมูลไปใชในการวางนโยบาย จัดการเรียนการสอน จัดกจิกรรม

ตางๆ ท่ีสงเสริมใหนกัศึกษามีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษท่ีดีข้ึน 
5. ไดขอมูลพื้นฐานสําหรับปรับปรุงหลักสูตรของวิทยาลัยแสงธรรมในการจัดการเรียน

การสอนภาษาอังกฤษใหมีคุณภาพ สามารถตอบสนองตอความตองการของสังคมปจจุบันไดมาก
ข้ึน 

6. ทําใหทราบความกาวหนาในการปฏิบัติงานของวิทยาลัยแสงธรรมและความคิดเห็น
ของผูเกี่ยวของในดานการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือประโยชนตอการจัดการศึกษาของวิทยาลัย
แสงธรรม 
  



 
 

งานวิจัยเร่ืองรูปแบบการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม 
ศึกษาทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวของ แบงออกตามลําดับดังนี้ 
 

ตอนท่ี 1 การจัดการศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรมในฐานะท่ีเปนสถาบันการศึกษาเฉพาะทาง 
1.1 หลักการ 
1.2 แนวทาง/นโยบาย 
1.3 วิธีการจัดการเรียนการสอน 

ตอนท่ี 2 รูปแบบการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
2.1 หลักการ 
2.2 วิธีการเรียนการสอน 
2.3 เนื้อหา 

 

ตอนท่ี 1 การจัดการศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรมในฐานะท่ีเปนสถาบันการศึกษา 
เฉพาะทาง 

วิทยาลัยแสงธรรม เปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย การบริหารจัดการ และ
การจัดการเรียนการสอนยอมดําเนินตามแนวทางกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองหลักเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี และแนวทางจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)   
อยางไรก็ตาม วิทยาลัยแสงธรรม เปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีลักษณะเฉพาะ กลาวคือ การเปนสถาบัน
อบรมผูเตรียมตัวเปนบาทหลวงของคริสตศาสนจักร  ดังนั้น ในเร่ืองสาระสําคัญของการบริหาร
จัดการ การจัดการเรียนการสอนจึงนําแนวทางจากคริสตศาสนจักรเปนแนวทางการจัดการบริหาร
จัดการ และการจัดการเรียนการสอน  

ในเร่ืองน้ี วุฒิชัย  อองนาวา และคณะ (2552: 19 – 31) อธิบายวาวิทยาลัยแสงธรรม เปน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย กอกําเนิดตามแนวคิดของสภาประมุขแหงบาทหลวง
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โรมันคาทอลิก ประเทศไทย ท่ีตอบสนองขอเรียกรองจากสภาสังคายนาวาติกันคร้ังท่ี 21 (ค.ศ. 1962 
-1965) ท่ีกําหนดไวในเอกสาร Optatam totius (1966: 1) วาใหมีการจัดต้ังสถานอบรมบาทหลวงข้ึน
ในแตละประเทศ  “วิทยาลัยแสงธรรม” ไดถือกําเนิดข้ึนและไดรับใบอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัย
ใหเปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในวันท่ี 19 เมษายน พ.ศ. 2519  และใหการรับรองมาตรฐาน
การศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา และหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทววิทยา  ซ่ึงสอดคลองกับแนวทางการอบรมผูเตรียมเปนบาทหลวง ในคริสตศาสนจักร
คาทอลิก ท่ีกําหนดในประมวลกฎหมายคริสตศาสนจักร2 (Cannon Law, 1983: มาตรา 250) วาใหผู
เตรียมตัวเปนบาทหลวง ศึกษาวิชาปรัชญาและเทววิทยา  เพื่อความพรอมสูการเปนศาสนบริกรของ

                                                 
1 สภาสังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2 เปนการจัดประชุมสังคายนาคร้ังลาสุดของศาสนาคริสต นิกายโรมันคาทอลิก จัด
ขึ้นที่นครรัฐวาติกัน ระหวางป ค.ศ. 1962 – 1965  โดยพระสันตะปาปา ยอหน ที่ 23 ทรงเรียกประชุมบรรดามุข
นายกทั่วโลกกวา 3,000 องค รวมท้ังผูแทนบาทหลวง นักบวช ฆราวาสและผูเช่ียวชาญแขนงตาง ๆ เขารวมเปนที่
ปรึกษาและสังเกตการณ โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือปฏิรูปคําสอนและวิถีปฏิบัติของศาสนาคริสต โรมันคาทอลิกใหทัน
ยุคสมัยปจจุบัน หลังการจัดสังคายนาน้ี มีการจัดทําเอกสารเพ่ือสงเสริมใหนํามติที่ประชุมไปดําเนินการ. 
2 กฎหมายคริสตศาสนจักร (Canon Law)  เปนเหมือนกับประมวลกฎหมายที่แตละประเทศมีกัน มีกําเนิดและ
พัฒนาการเชนเดียวกับประมวลกฎหมายทั่วไป  โดยประมวลกฎหมายน้ีมีเปาหมายเพ่ือเปนหลักปฏิบัติเพ่ือความ
สะดวกตอการดําเนินงานของคริสตศาสนจักร เพ่ือความรอดพนของมนุษยชาติ  พัฒนาการของประมวลกฎหมาย
คริสตศาสนจักรก็เหมือนกับประมวลกฎหมายทั่วไป กลาวคือ สืบเน่ืองจากจํานวนสมาชิกคริสตศาสนจักรทวี
จํานวนมากขึ้น และสิ่งที่ตามมาคือมี “กรณีศึกษา” เก่ียวกับการปฏิบัติศาสนกิจของคริสตชน  ผูนําของคริสตศาสน
จักรแตละยุคมีการตัดสิน/การใหแนวปฏิบัติเปนกรณี ๆ  ตามสภาพแวดลอม พรอมทั้งเสนอวิธีแกไขในแตละ
ปญหา  ตอมามีการรวบรวม “กรณีศึกษา” ตาง ๆ ที่เคยเกิดขึ้นและการตัดสินตาง ๆ ที่เก่ียวเน่ือง  ลาสุด ผลจากการ
ประชุมสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 มีแนวคิดใหปฏิรูปและจัดทําประมวลกฎหมายข้ึนใหม หลังจากไดมีการพิจารณา
รวมกันของผูนําคริสตศาสนจักรทั่วโลก พระสันตะปาปา ยอหน ปอลที่ 2 ไดประกาศใชประมวลกฎหมายคริสต
ศาสนจักรฉบับลาสุด ในป ค.ศ. 1983  ซึ่งเปนประมวลกฎหมายคริสตศาสนจักรฉบับปจจุบัน  มีทั้งหมด 1752 
มาตรา แบงออกเปน 7 ภาค (7 บรรพ) ดังน้ี 

บรรพ 1  วาดวยเรื่องกฎเกณฑทั่วไป  
บรรพ 2  วาดวยเรื่องประชากรของพระเจา 
บรรพ 3  วาดวยเรื่องอํานาจการสั่งสอนของคริสตศาสนจักร 
บรรพ 4  วาดวยเรื่องอํานาจบันดาลความศักด์ิสิทธิ์ของคริสตศาสนจักร 
บรรพ 5  วาดวยทรัพยสินของคริสตศาสนจักร 
บรรพ 6 วาดวยการลงโทษในคริสตศาสนจักร 
บรรพ 7  วาดวยกระบวนการทางศาล 
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คริสตศาสนจักร ซ่ึงมีภารกิจในการประกอบพิธีกรรม การประกาศสอนพระวาจาของพระเจา และ
การปกครองดูแลชุมชน (Presbyterotum Ordinem, 1966: 4-6)  

จากบริบทขางตน จึงเห็นไดวาแมวิทยาลัยแสงธรรมเปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีเชนเดียวกับ
สถาบันอุดมศึกษาตางๆ ในประเทศไทยตามท่ีสมาคมปรัชญาและศาสนาไดรวบรวมขอมูลไว  แต
เนื่องจากวิทยาลัยแสงธรรม เปนสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง ดังท่ี ปรีชา ชางขวัญยืน (2550: 
สัมภาษณ) ประธานคณะผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบ 1 (พ.ศ. 2548) และ รอบ 2 
(พ.ศ. 2551) ใหคํานิยามวา วิทยาลัยแสงธรรมเปน “Seminary” (สามเณราลัย) เปนสถาบันสําหรับ
การอบรมผูเตรียมตัวเปนศาสนบริกรของคริสตศาสนจักร ดังนั้นการเรียนวิชาปรัชญาของวิทยาลัย
แสงธรรม จึงมีอัตลักษณท่ีตางจากการจัดการศึกษาวิชาปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ จึง
สมควรอยางยิ่งท่ีจะศึกษาอัตลักษณการเรียนวิชาปรัชญาของวิทยาลัยแสงธรรม ในฐานะท่ีเปนการ
เรียนวิชาปรัชญา ท่ีมีเปาหมายเฉพาะ คือ การเตรียมความพรอมสูการศึกษาเทววิทยา สูการเปน 
ศาสนบริกรของคริสตศาสนจักรคาทอลิก   ดังท่ีคณะผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ไดนําเสนอวา “วิทยาลัยแสงธรรมเปน
สถาบันอุดมศึกษาที่มีลักษณะเฉพาะ ไมเพียงตางกับสถาบันอุดมศึกษาของฝายฆราวาส แตยังตาง
กับสถาบันอุดมศึกษาของฝายศาสนาดวยกัน คือ มีจุดประสงคเพื่อสรางนักบวชที่สามารถบริหาร
องคการและเผยแผศาสนา” (คณะผูตรวจประเมิน, 2551: 14) และ “วิทยาลัยเปนสถาบันการศึกษา
ทางคริสตศาสนา ภายใตการควบคุมดูแลของสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศ
ไทย (สภาพระสังฆราช)”  (คณะผูตรวจประเมิน, 2551: 19) 

 

1.1 หลักการ  
วิทยาลัยแสงธรรม ในฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในประเทศไทย ดังท่ี

คณะผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.)  วิเคราะหจุดเดนของวิทยาลัยแสงธรรมวา “เปนสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางท่ีมุง
ผลิตบัณฑิตใหพรอมซ่ึงความรูทางดานปรัชญาศาสนาและเทววิทยา ความประพฤติที่เปยมดวย
คุณธรรม จริยธรรม และศักยภาพที่จะสรางเสริมคุณคาแหงมนุษยชาติและมีความสามารถในการ
ช้ีนําและพัฒนาสังคม” (คณะผูตรวจประเมิน, 2551: 12) กลาวคือ วิทยาลัยแสงธรรมเปน  “สามเณ-
ราลัย”  (Seminary) ดังท่ี ปรีชา  ชางขวัญยืน กลาวไวในการมาตรวจประเมิน (ปรีชา  ชางขวัญยืน, 
สัมภาษณ)กลาวคือ เปนสถาบันอบรมศึกษาเพื่อเตรียมนักศึกษาสูการเปนบาทหลวง ดังนั้น หลักการ
พื้นฐานของวิทยาลัยแสงธรรมจึงตองดําเนินบนกรอบ/บริบทของคริสตศาสนจักรคาทอลิกและ
เจตนารมณของคริสตศาสนจักรคาทอลิก ประเทศไทย (สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิก
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แหงประเทศไทย) ซ่ึงมีพื้นฐานบนคําสอนของสภาสังคายนาวาติกัน คร้ังท่ี 2 และประมวลกฎหมาย
คริสตศาสนจักร3   

นอกจากนั้น ในฐานะท่ีสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย 
ดําเนินการจัดต้ังวิทยาลัยแสงธรรม ใหเปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย จึงตองดําเนิน
ตามแนวทางของทบวงมหาวิทยาลัย (ในอดีต) หรือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ตามรูปแบบของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยเฉพาะการดําเนินตาม
พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงมีระบุในพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  
มาตรา 6 ท่ีวา  “สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปนสถาศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงคในการใหการศึกษา 
สงเสริมวิชาการ และวิชาชีพช้ันสูง ทําการสอน ทําการวิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม และทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ”   

ดังนั้น จึงสรุปธรรมชาติ/ลักษณะของวิทยาลัยแสงธรรมไดวา 
1.1.1 การเปนสถาบันเตรียมบุคลากรสูการเปนบาทหลวง (ผูอภิบาล) ของคริสต

ศาสนจักรคาทอลิก ประเทศไทย   และ 
1.1.2 การเปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ตามเจตนารมณของสภา
ประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย   

 

1.2 แนวทาง/นโยบาย   
จากการวิเคราะหหลักการพื้นฐานและธรรมชาติ/ลักษณะของวิทยาลัยแสงธรรม จึงสรุป

ท่ีมาของแนวทาง/นโยบายการจัดการศึกษาและการดําเนินงานของวิทยาลัยแสงธรรมวามาจาก
แหลงท่ีมาสองแหลง เปนพื้นฐานการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคและนโยบายของ
สถาบัน กลาวคือ (วุฒิชัย  อองนาวา และคณะ, 2551: 33 – 36) 

1.2.1 แนวทางจากคริสตศาสนจักรคาทอลิก  
เนื่องจากวิทยาลัยแสงธรรม เปนสถาบันเตรียมบุคลากร (นักศึกษา) สูการเปน

บาทหลวง  (ผูอภิบาล) ของคริสตศาสนจักร  ดังนั้น จึงตองนําแนวทาง/นโยบายจากคริสตศาสนจักร  
โดยเฉพาะ เอกสารท่ีบันทึกคําสอนของสภาสังคายนาวาติกัน คร้ังท่ี 2 และประมวลกฎหมายคริสต
ศาสนจักรโรมันคาทอลิก (Canon Law) รวมท้ังเอกสารที่เกี่ยวของอ่ืนๆ ในเร่ืองการอบรมผูเตรียม
เปนบาทหลวง  โดยเฉพาะเอกสารของพระสันตะปาปา ยอหน ปอลที่ 2 “Pastores Dabo Vobis” 
(1992)  ท่ีเนน “อบรมใหเปนผูอภิบาล”  (John Paul II, 1992: 57) เปนตน 

                                                 
3 รวมท้ังเอกสารท่ีเก่ียวของกับการอบรมผูเตรียมเปนบาทหลวงเลมอื่นๆ ที่เปนคําแนะนําจากคริสตศาสนจักร
คาทอลิก   
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นอกจากนั้น  ในฐานะท่ีวิทยาลัยแสงธรรม จัดต้ังโดยสภาประมุขแหง
บาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย และเปนสถาบันเตรียมนักศึกษาสูการเปนบาทหลวงใน
คริสตศาสนจักร ประเทศไทย  ดังนั้น จึงตองนําแนวทาง/นโยบายจากสภาประมุขแหงบาทหลวง
โรมันคาทอลิกแหงประเทศไทยท่ีมอบนโยบาย แนวทางและคําแนะนําเปนระยะๆ ผานทางการ
ประชุมสามัญ/วิสามัญของสภาฯ 

1.2.2 แนวทางจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 
ตามที่สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย ดําเนินการ

จัดต้ังวิทยาลัยแสงธรรม เปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย  จึงตองดําเนินตามกรอบของ
กฎหมายประเทศไทยท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาข้ันอุดมศึกษาของประเทศไทย โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง การนําแนวทางแผนพัฒนาชาติ  แผนการศึกษาแหงชาติ  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ประกาศทบวง/กระทรวงศึกษาธิการ ฯลฯ เพื่อรักษา
มาตรฐานการศึกษาและพัฒนาใหมีคุณภาพตามหลักการของการจัดการศึกษาข้ันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทยมาเปนสวนหนึ่งของวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบายและแนวทางการดําเนินงานของ
วิทยาลัยแสงธรรมดวย (วุฒิชัย, 2551) 

1.2.3 วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย และนโยบายวิทยาลัยแสงธรรม 
จากการศึกษาวิเคราะหคุณลักษณะเฉพาะของวิทยาลัยแสงธรรม ในฐานะเปน

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเฉพาะทาง ในการผลิตบัณฑิตสูการเปนศาสนบริกรของคริสตศาสนจักร 
จึงมีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมายและนโยบาย ตามท่ีระบุไวในคูมือประกัน
คุณภาพการศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ปการศึกษา 2552 ดังนี้ 

ก. วิสัยทัศน 
วิทยาลัยแสงธรรม เปนแหลงความรูท่ีใหแสงสวางสองทางชีวิตของมนุษย และ

จรรโลงคุณงามความดีของสังคมตามหลักธรรมของคริสตศาสนา 
ข. พันธกิจ 

1) จัดการศึกษาข้ันอุดมศึกษาดานวิชาปรัชญาและศาสนาเปนหลัก 
2) ฝกอบรมจิตใจดวยศีลธรรม จริยธรรม และคุณธรรม ควบคูไปกับการเรียน 

การสอน 
3) คนควาและวิจัยทางวิชาการ เฉพาะอยางยิ่งดานปรัชญา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 
4) บริการทางวิชาการแกสังคม และทํานุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ 
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ค. วัตถุประสงคในการจัดการศึกษา 
1) ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู ความสามารถดานปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา เพ่ือ

นําไปใชใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคม 
2) ผลิตบุคลากรและผูนําทางศาสนาท่ีมีความรู ความสามารถใหแกองคกรและ

สถานศึกษาของคริสตศาสนจักร 
3) เปนผูนําและเปนแบบอยางในดานคุณธรรม จริยธรรมและการอบรมแก

บรรดาคริสตชน เพื่อเปนพลเมืองท่ีดีของประเทศ 
4) เปนแหลงศึกษา คนควาวิจัยทางดานปรัชญา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

เพื่อกอใหเกิดความรู ความเขาใจท่ีถูกตองถองแทและลึกซ้ึง รวมทั้งนํามา
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

ง. เปาหมาย 
1) เพื่อผลิตบัณฑิตซ่ึงจะเปนบาทหลวง และผูนําในสถานะอ่ืนขององคกร

คริสตศาสนา หรือองคกรอ่ืนๆ อยางผูมีความรู ทักษะ คุณธรรม และ
คุณสมบัติอ่ืนท่ีสอดคลองกับตําแหนงหนาท่ี 

2) เพื่อเปนศูนยปฏิบัติงานคนควา และวิจัยขององคกรคริสตศาสนาคาทอลิก
ในประเทศไทย เกี่ยวกับเร่ืองศาสนา วัฒนธรรม และสังคม 

จ. นโยบายการจัดการศึกษา 
1) นโยบายดานการเรียนการสอน 

1.1)  ถายทอดความรูเชิงวิชาการซ่ึงนอกจากวิชาปรัชญาและวิชาทางศาสนา
ท่ีเปนวิชาหลักแลวยังเสริมดวยการใหความรูดานภาษาตางประเทศ วิชาสังคมวิทยา และวิชาอ่ืนๆ ท่ี
เอ้ือประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูนําทางศาสนาอยางทันตอสถานการณ 

1.2) ฝกอบรมใหรูหลักการและมีความชํานาญเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาท่ีใน
ฐานะผูนําทางศาสนาเปนตนวาหนาท่ีเกี่ยวกับการบําเพ็ญศาสนกิจ(Sanctifying) การสอนศาสนา 
(Religious Teaching) และการปกครองดูแลชุมชน (Community Ruling) 

1.3) ปลูกฝงศีลธรรม มนุษยธรรม และคุณธรรมดานจิตใจ สติปญญา 
อารมณ อันเปนคุณสมบัติท่ีมีคุณคาตอการเสริมสรางความสัมพันธอันดีกับมนุษยดวยกันและกับ
พระเจา และท่ีสําคัญยิ่งอีกประการหนึ่งคือ ความสัมพันธ และสมานฉันทระหวางศาสนา 

1.4) ใหความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยเฉพาะอยางยิ่ง
คณาจารย ผูมีบทบาทหลักในการสรางสรรคคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 
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2)   นโยบายดานการคนควา และการวิจัยทางวิชาการ 
2.1) ใหความสําคัญตอการคนควาและการวิจัยเกี่ยวกับความเช่ือมโยง 

ระหวางวัฒนธรรมไทยกับวิถีชีวิตตามหลักธรรมของคริสตศาสนา (Inculturation) ซ่ึงมีประเด็น
ตางๆ อาทิเชน    เทววิทยา  พิธีกรรม  ศีลศักดิ์สิทธ์ิ ธรรมเนียมประเพณี ดนตรี และศิลปะทาง
ศาสนา 

2.2) ใหความสนใจที่จะคนควาและวิจัยเกี่ยวกับประเด็นตางๆ ทางสังคมท่ี
พึงพัฒนาหรือปรับปรุงเปล่ียนแปลง 

2.3) จัดใหนักศึกษาไดเรียนรูและมีสวนรวม 
3)   นโยบายดานการบริการแกสังคม 

3.1) ดานวิชาการ 
เปดหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับกลุมบุคคลเปาหมาย เพื่อใหความรูเกี่ยวกับ

ขอความเช่ือ ศีลธรรม ปญหาในวิถีชีวิตคริสตชน การมีสวนรวมของคริสตชนในคริสตศาสนจักร 
และในสังคม ฯลฯ 

3.2)  ดานการอยูรวมกับสังคม 
รวมกับชุมชนทองถ่ิน และประเทศชาติในการอนุรักษ พัฒนา หรือ

แกไขปญหาเกี่ยวกับสภาพแวดลอม ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ 
 

1.3 วิธีการจัดการเรียนการสอน 
การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยแสงธรรม ดําเนินการตามลักษณะของการเปน

สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง กลาวคือ การเปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ การเปนสถาบันเตรียมบุคลากรสูการเปนบาทหลวง (ผู
อภิบาล) ของคริสตศาสนจักรคาทอลิก ประเทศไทย    

ในเอกสารสภาสังคายนาวาติกันคร้ังท่ี 2  (Presbyterotum Ordinem, 1966: 13-15) ซ่ึง
ขยายความในประมวลกฎหมายคริสตศาสนจักร (1983 มาตรา 248 – 261) สรุปความไดวาคริสต
ศาสนจักรใหแนวทางการจัดการเรียนการสอนสําหรับผูเตรียมตัวเปนบาทหลวงของคริสตศาสน-
จักรคาทอลิก วาตองมีเปาหมายเพื่อความพรอมในการปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูนําทางศาสนาเปนตน
วาหนาที่เกี่ยวกับการบําเพ็ญศาสนกิจ(Sanctifying) การสอนศาสนา (Religious Teaching) และการ
ปกครองดูแลชุมชน (Community Ruling) โดยมีพื้นฐานบนการมีความรูและความสัมพันธท่ีลึกซ้ึง
กับพระเจาและเพ่ือนมนุษย ในบริบทวัฒนธรรม การประสานความรูเปนบูรณาการและสามารถ
อธิบายความเช่ือและคําสอนในคริสตศาสนาไดอยางมีประสิทธิภาพ  

นอกจากนั้นยังกําหนดวาวิธีสอนท้ังหมดจะตองมุงกระตุนใหผูเรียนรักความจริงชอบ
แสวงหา พิจารณา พิสูจนอยางเขมงวด  (Presbyterotum Ordinem, 1966: 15) และตองสอนใหให
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สามารถวิเคราะหปญหาตางๆ โดยการคนควาท่ีเหมาะสมดวยตนเอง ตามหลักวิชาการ ดังนั้นใหมี
การฝกเขียนรายงานภายใตการแนะนําของอาจารย เพื่อใหไดเรียนรูท่ีจะศึกษาดวยความพยายามของ
ตนเอง (Canon Law, 1983 มาตรา 254) 

อยางไรก็ตาม เนื่องจากสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิก ประเทศไทย 
กําหนดใหดําเนินการจัดต้ังวิทยาลัยแสงธรรม ใหเปนสถาบันอุดมศึกษา  วิทยาลัยแสงธรรมจึงตอง
ดําเนินตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาข้ันอุดมศึกษา ท่ีมีการประกาศใชผานทาง
กระทรวง ทบวง หรือสํานักงานท่ีเกี่ยวของ 

การจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปจจุบันดําเนินตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548  
ท่ีจัดการเรียนการสอนเปนหลักสูตร โครงสรางหลักสูตรประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรีสถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาท่ัวไปในลักษณะ
จําแนกเปนรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใด ๆ ก็ได โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาท่ีครอบคลุมสาระ
ของกลุมวิชาสังคมศาสตร มนุษยศาสตร  ภาษา และกลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตรในสัดสวน
ท่ีเหมาะสม  เปนตน   

ในเร่ืองนี้ มีการอธิบายในรายละเอียด ดวยการกําหนดวาการจัดการเรียนการสอน 
เปนองคประกอบท่ีสําคัญของการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา เปนตัวบงช้ีตามเกณฑของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ .) ท่ีกําหนดวาสถาบันอุดมศึกษาพึงจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ มีความพรอมเกี่ยวกับหลักสูตร อาจารย กระบวนการเรียนการสอน นักศึกษา และ
ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน  ดังนี้ 

1) หลักสูตร:  สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรท่ีเปดสอนทุกหลักสูตร ให
สอดคลองกับความตองการทางดานวิชาการและอาชีพ มีการประเมินหลักสูตรอยางสมํ่าเสมอ มีการ
บริหารหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ และมีการปรับปรุงหลักสูตรใหทันตอความเปล่ียนแปลง 

2) อาจารย  : สถาบันอุดมศึกษามีระบบการสรรหา พัฒนา และธํารงรักษาไวซ่ึง
อาจารยท่ีมีคุณวุฒิ ความรูความสามารถ ประสบการณ คุณธรรมและจริยธรรม มีการกําหนดภารกิจ
ของอาจารยไวชัดเจน และมีการประเมินผลการปฏิบัติภารกิจอยางสมํ่าเสมอ เพื่อพัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 

3) กระบวนการเรียนการสอน:  สถาบันอุดมศึกษามีการจัดการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ มีการทําแผนการสอน การเตรียมการสอน การทํารายละเอียดชุดวิชา การ
ใชนวัตกรรมในการสอน การประเมินการเรียน และการประเมินการสอนของอาจารย  
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4) นักศึกษา:  สถาบันอุดมศึกษามีการจัดระบบการคัดเลือกนักศึกษา และระบบ
ติดตามผลการศึกษาของนักศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ มีการประเมินผลคุณภาพของบัณฑิตท้ังท่ี
ศึกษาตอ และท่ีเขาทํางาน 

5) การวัดและประเมินผล : สถาบันอุดมศึกษามีการวัดและประเมินผลการเรียน
อยางเปนระบบ และไดมาตรฐานตามหลักการวัดและประเมินผล 

6) ปจจัยเกื้อหนุน : สถาบันอุดมศึกษาพึงจัดปจจัยเกื้อหนุน เพื่อสงเสริมการเรียนรู
ของนักศึกษาอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ มีอาคารสถานท่ีท่ีเอ้ืออํานวยตอการจัดการเรียนการ
สอนในหลายรูปแบบ เชน แบบกลุมใหญ กลุมเล็ก และแบบศึกษาคนควาดวยตนเอง มีหองสมุด 
ตําราหนังสือ วารสารท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ มีเคร่ืองคอมพิวเตอรส่ือการเรียนการสอน 
และวัสดุอุปกรณท่ีเอ้ืออํานวยตอการสืบคน และเสาะแสวงหาความรูจากทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ มีอาณาบริเวณและบรรยากาศท่ีเสริมสรางความคิดสรางสรรคและการใฝรูใฝเรียนของ
นิสิตนักศึกษา 

ซ่ึงวิทยาลัยแสงธรรม ไดดําเนินการจัดระบบและตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ตามรายละเอียดขางตน ซ่ึงคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยแสงธรรม 
ท่ีเสนอในรายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2551 วิทยาลัยแสงธรรม (2552) ในบทสรุป
สําหรับผูบริหารดานการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตร ท่ีเสนอวา วิทยาลัยมีระบบ และ
กลไกพัฒนา และการประกันคุณภาพหลักสูตรครบตามมาตรฐานของหลักสูตร เชน มี
คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการคณะวิชา อาจารยประจําหลักสูตรรายวิชา มีการวิเคราะหและ
นําผลการวิเคราะหของการดําเนินงานบริหารหลักสูตรประจําปไปพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง มี
การกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยชัดเจน แตยังขาดการประเมินผลที่นําไปสูการพัฒนา
คณาจารยเปนรายบุคคล การมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนของศิษยเกา ผูปกครอง และ
ชุมชน ยังมีบทบาทนอย จํานวนอาจารยประจําวุฒิปริญญาเอกในบางสาขายังไมเปนไปตามเกณฑ 
และผลงานทางวิชาการ โดยเฉพาะผลงานวิจัยการเรียนการสอนยังมีนอย สงผลตอตัวบงช้ีดาน
ผลงานทางวิชาการของวิทยาลัยในภาพรวม  ไดคะแนนเฉล่ียตามเกณฑประเมินเทากับ 2.42 ระดับ
คุณภาพพอใช 

นอกจากนั้นไดเสนอแนวทางการปรับปรุงพัฒนาวา ควรกําหนดมาตรฐานในการ
กํากับและประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ เพื่อพัฒนาคณาจารยอยางตอเนื่อง และควร
กําหนดเปาหมายดานวางแผนพัฒนาผลงานและการใหบริการทางวิชาการทั้งระยะส้ันและระยะยาว
อยางตอเน่ือง 

สอดคลองกับท่ี วุฒิชัย  อองนาวา และคณะ (2552: 33 – 34) ในงานวิจัยเร่ือง 
อัตลักษณการศึกษาวิชาปรัชญา วิทยาลัยแสงธรรม ไดสรุปกระบวนการจัดการเรียนรูวา กลุมผูให
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ขอมูลมีความเห็นวาอาจารยควรมีกฎเกณฑในการประเมินผลที่เปนมาตรฐาน มีความรูเร่ืองหลักการ
วัดและประเมินผลเบ้ืองตน ไมควรเนนเฉพาะความรูในเนื้อหาท่ีเรียนแตควรเนนท่ีการนําไป
ประยุกตใช ควรเปดโอกาสใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็น ความเขาใจสวนตัว ควรใหผูเรียนไดมี
โอกาสแสดงความคิดท่ีแตกตางจากอาจารย การเรียนการสอนควรฝกใหนักศึกษามีทักษะการสังเกต 
การต้ังคําถามและกระบวนการท่ีจะไดมาซ่ึงความรู ควรปรับพื้นฐานทางความคิดของนักศึกษาตอ
การศึกษารายวิชาท่ีเกี่ยวของกับการศึกษารายวิชาตางๆ ของสถาบันโดยใชเนื้อหาประวัติศาสตร 
วิธีการท่ีชัดเจน เปนระบบ สรางแหลงคนควาใหมากข้ึน สรางความกระตือรือรนในตัวนักศึกษา 
ควรใหมีการทําวิจัยรวมกันระหวางอาจารยและนักศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งการวิจัยเพื่อพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอน ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา เพื่อบรรลุอัตลักษณการจัดการศึกษาของ
วิทยาลัยแสงธรรมอยางจริงจัง นอกจากนั้น ไดสรุปปจจัยท่ีสงผลตอการเรียนรูวาควรใหบริการ
คนควาในโลกท่ีกวางข้ึน  ควรจะมีการทดสอบสม่ําเสมอเพ่ือความเขาใจในเน้ือหาท่ีเรียน และควร
สงเสริมใหมีกิจกรรมเสริมหลักสูตร เชน เวทีทรรศนะเก่ียวกับประเด็นทางการเมืองและสังคมใน
ปจจุบัน 

ซ่ึง ประกอบ  คุปรัตน (2005) ไดเสนอแงคิดในการจัดการศึกษาสําหรับผูท่ีตอง
รับผิดชอบตอการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ใหยึดหลักดังนี้ 

1) การศึกษาท่ีเนนผลประโยชนของตัวผูเรียนเปนท่ีตั้ง ไมใชตามใจผูสอน กลาวคือ 
การจัดบริการในรูปของการใหสิทธิในการเลือกแกผูเรียนใหมาก ใหผูใหบริการตองมีการแขงขัน
กันพัฒนาส่ิงท่ีดีกวาอยูเสมอ 

2) การไมติดยึดตายตัวกับรูปแบบ โดยเฉพาะการจัดหาผูสอน การจัดหลักสูตรการ
เรียนการสอน และไมนําเอาอดีตมาเปนเคร่ืองตัดสินอนาคต การตองกลาคิดแบบยอนกลับ หรือคิด
แบบกลับหัวกลับหาง (Upside-down Thinking) ท่ีเคยคิดเคยทํากันมาอยางไรนั้น ตองสามารถยอน
คิดใหมวา จําเปนตองทําเชนนั้นตอไปหรือไม  

3) การตองใชเทคโนโลยีใหมใหไดประโยชนอยางเหมาะสม (Information 
Technology) ซ่ึงกระทําไดโดยนาจะพิจารณาส่ิงสําคัญดังตอไปนี้ คือ (1) การใชการส่ือสารดวย
ระบบอินเตอรเน็ต ซ่ึงสามารถทําใหผูเรียนมีความสามารถในการคนควาหาขอมูลไดอยางกวางขวาง 
(2) การใชส่ือท่ีหลากหลาย  (Multi-Media) หรือระบบฐานขอมูลอยางเหมาะสม บางอยางตองสราง
ข้ึนเอง แตเปนอันมากคือเลือกของท่ีไดมีอยูแลวในตลาด และนํามาใชอยางเหมาะสม 

นอกจากน้ัน ไดใหขอเสนอแนะดานการเรียนการสอนวามีหลักงายๆ ไดแก 
1) สอนโดยมีเปาหมายที่แนชัด วัดได ประเมินได และทาทาย (Goals, Clear, 

Measurable, and Challenging)  
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2) สอนโดยตองลงมือสอนเองใหนอยท่ีสุด เนนไปท่ีบทบาทผูเรียนใหมาก (Stress 
learning not teaching)  

3) ใหวิธีการเรียนรู ไมใชเพียงการใหความรูอยางเดียว (Learning how to learn)  
4) ทําการศึกษา  การเรียนรูใหนาสนุก  เกิดแรงจูงใจในการเรียนดวยตัวเอง 

(Educatainment - Infotainment)  
5) การสรางระบบขอมูลสะทอนกลับ  ใหผู เ รียนไดพัฒนาตนเองใหไดมาก 

(Immediate feedback - Interactive Learning)  
6) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนประโยชนใหมาก (Information Technology)  
7) ของดีและทําใหถูกไดนั้นเปนเร่ืองท่ีเปนความจริงได แตตองปรับวิธีการคิด 

(Good things can be much less expensive)  
8) สรางทีมการสอนในลักษณะ เปนพลังรวมจากความตาง แตเสริมใหแกกัน 

(Synergic team)  
 

ตอนท่ี 2 รูปแบบการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
2.1 หลักการ 

ภาษาเปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญในการติดตอส่ือความหมายใหเขาใจซ่ึงกันและกัน เพื่อ
ถายทอดความคิด ความรูสึก และความตองการตางๆ ภาษาจึงมีความจําเปนและสําคัญอยางยิ่ง
สําหรับการดํารงชีวิตในสังคม นอกจากการรูภาษาของตนเปนอยางดีแลว การรูภาษาตางประเทศ
เปรียบเสมือนการมีเคร่ืองมือเพิ่มเติม เพ่ือใชประโยชนในการแสวงหาความรูใหมๆ เพ่ือใชในการ
ติดตอส่ือสารกับบุคคลตางชาติและเพื่อใชในการประกอบอาชีพ (สุมิตรา อังวัฒนกุล, 2540: บทนํา 
อางใน กมลวรรณ สัมฤทธิกุล, 2009) 

ภาษาอังกฤษ (อังกฤษ: English Language) ในวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรีอธิบายวา เปน
ภาษาตระกูลเจอรเมนิกตะวันตก มีตนตระกูลมาจากอังกฤษ เปนภาษาที่มีคนพูดเปนภาษาแรกมาก
ท่ีสุดเปนอันดับ 3 (พ.ศ. 2545: 402 ลานคน) ภาษาอังกฤษถือเปนภาษากลาง (Lingua Franca) 
เนื่องจากอิทธิพลทางทหาร เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร การเมือง และวัฒนธรรมของสหราชอาณาจักร
และสหรัฐอเมริกา จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีนักศึกษาทุกคนจําเปนตองเรียนรูภาษาอังกฤษ 
เพราะวาภาษาอังกฤษนั้นไดเขามามีบทบาทอยางยิ่งตอผูคนในหลากหลายอาชีพ ซ่ึงบางอาชีพ
ตองการผูท่ีมีความเชี่ยวชาญทางดานภาษาอังกฤษมาชวยประสานงาน ทําใหงานทุกอยางนั้นงาย
ราบร่ืนและสําเร็จลงไปไดดวยดี  นอกจากนั้น มีการนําเสนอเหตุผลถึงความสําคัญของภาษาอังกฤษ 
ดังท่ีมีผูตั้งกระทูวา “ทําไมตองเรียนภาษาอังกฤษ” ในวิชาการ.คอม ซ่ึงมีผูยกเหตุผลนําเสนอใน
เว็บไซตดังกลาว  เชน 
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1) เปนภาษาท่ีใชกันแพรหลายมากที่สุด พูดอังกฤษได ไปไหนก็พอหาคนท่ีพูดได 
ไมวาจะเปนเมืองไทย จีน ญ่ีปุน ฝร่ังเศส สเปน เยอรมัน  

2) การคมนาคม ใชภาษาอังกฤษเปนสวนใหญ เชน การติดตอซ้ือขาย การทูต การ
เจรจา แมกระท่ังการติดตอระหวางเคร่ืองบินกับหอบังคับการบิน ไมวาประเทศไหนรวมท้ังไทยดวย 
ใชอังกฤษท้ังนั้น 

3) ตํารา หนังสือ วารสาร มีเปนภาษาอังกฤษมากกวาภาษาอื่น ถาจะเรียน
วิศวกรรมศาสตร คอมพิวเตอร วิทยาศาสตร แพทย จําเปนตองอานภาษาอังกฤษออก ไมเชนนั้นก็
ตองรอใหคนอ่ืนแปลเปนไทยจึงจะไดอาน สวนมากไมมีคนแปลดวยซํ้า 

จากตัวอยางการนําเสนอเหตุผลขางตน จึงกลาวไดวา ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล
ของโลก  สอดคลองกับประชัญญา  ศรีสวัสดิ์ (2009) อธิบายความสําคัญของการเรียนรูภาษาอังกฤษ
และคําศัพทภาษาอังกฤษวา ความสําคัญของภาษาอังกฤษในฐานะภาษาโลกไดปรากฏเดนชัดข้ึน
เร่ือยๆ ท้ังนี้เนื่องมาจากอิทธิพลทางดานการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศท่ีใชภาษาอังกฤษเปน
ภาษาพูด ซ่ึงดําเนินตอเนื่องมานานกวา 200 ป และสถานะของภาษาอังกฤษก็ม่ันคงข้ึนเร่ือยๆ ตาม
เวลาท่ีผานไป ซ่ึง Crystal (1987, อางถึงใน ประชัญญา  ศรีสวัสดิ์, 2009) ประมาณวา ผูพูด
ภาษาอังกฤษเปนภาษาแมมีอยูมากถึงประมาณ 300 ลานคน มีผูใชภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองอีก
ถึง 300 ลานคน แลวยังมีอีกประมาณ 100 ลานคนท่ีใชภาษาอังกฤษท่ีเปนภาษาตางประเทศไดอยาง
คลองแคลว อยางไรก็ตามนี่เปนเพียงประมาณการอยางต่ําเทานั้น หากเรานับรวมไปถึงผูท่ีมีความ
คลองแคลวต่ําลงไป ผูใชภาษาอังกฤษจะมีจํานวนรวมถึงกวาหนึ่งพันลานคน   

สอดคลองกับผลการสํารวจขององคการสหประชาชาติ  (UNESCO) ท่ีระบุวา
ภาษาอังกฤษไดถูกใชเปนภาษาทางการและก่ึงทางการในประเทศกวา 60 ประเทศท่ัวโลก และมี
ความสําคัญในประเทศอ่ืน ๆ อีก 20 ประเทศ ภาษาอังกฤษครองความสําคัญหรืออยางนอยก็มีการใช
อยูในทวีปท้ัง 6 ทวีป และถูกใชเปนภาษาหลักในหนังสือ หนังสือพิมพ สนามบิน ธุรกิจระดับสากล 
การประชุมระดับสากล วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การแพทย การทูต การกีฬา ดนตรี และโฆษณา  
รวมท้ังบรรดานักวิทยาศาสตรสองในสามของโลกเขียนโดยใชภาษาอังกฤษ จดหมายสามในส่ีสวน
ในโลกน้ีเขียนเปนภาษาอังกฤษ ขอมูลในส่ืออิเล็คทรอนิคสถึง 80 เปอรเซ็นตของโลกอยูในรูปของ
ภาษาอังกฤษ รายการวิทยุภาษาอังกฤษมีผูรับฟงมากกวา 150 ลานคนใน 120 ประเทศ เด็ก ๆ กวา 50 
ลานคนเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาเสริมต้ังแตช้ันประถมศึกษา และอีกกวา 80 ลานคนเรียนในช้ัน
มัธยมศึกษา (ขอมูลนี้ไมไดรวมถึงประเทศจีน) 

จึงสรุปไดวาภาษาตางประเทศท่ีมีในปจจุบัน จัดไดวาภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สําคัญ
มากภาษาหนึ่งเน่ืองจากภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลที่ใชในการสื่อสารของคนท่ัวโลก การ
ติดตอส่ือสารดานการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และการศึกษาของคนชาติตางๆ จําเปนตองใช
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ภาษาอังกฤษในการส่ือสารตลอดจนเอกสาร ตํารา และแหลงเรียนรูของชาติตางๆ ก็นําเสนอเปน
ภาษาอังกฤษ  (กมลวรรณ สัมฤทธิกุล, 2009) 

จากความสําคัญดังกลาว กระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดใหวิชาภาษาอังกฤษ เปนวิชาท่ี
สําคัญซ่ึงอยูในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ และกําหนดใหเรียนทุกชวงช้ัน โดย
สถานศึกษาตองจัดเปนสาระการเรียนรูพื้นฐานท่ีผูเรียนทุกคนตองเรียน การเรียนภาษาอังกฤษ 
ไมไดเรียนภาษาเพื่อความรูเกี่ยวกับภาษาเทานั้น แตเรียนภาษาเพ่ือใหสามารถใชภาษาเปนเคร่ืองมือ
ในการติดตอส่ือสารกับผูอ่ืนไดตามความตองการในสถานการณตางๆ ท้ังในชีวิตประจําวันและการ
งานอาชีพ การท่ีผูเรียนจะใชภาษาไดถูกตองคลองแคลวและเหมาะสมนั้น ข้ึนอยูกับทักษะการใช
ภาษา ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนภาษาท่ีดี ผูเรียนจะตองมีโอกาสไดฝกทักษะการใชภาษาให
มากท่ีสุด ท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียน การจัดกระบวนการเรียนการสอนตองสอดคลองกับ
ธรรมชาติ และลักษณะเฉพาะของภาษา การจัดการเรียนการสอนภาษาจึงควรจัดกิจกรรมให
หลากหลาย ท้ังกิจกรรมการฝกทักษะ และกิจกรรมการฝกผูเรียนใหรูวิธีการเรียนภาษาดวยตนเอง
ควบคูไปดวย (Learner – Independence) และสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต (Life Long Learning) 
โดยใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือในการคนควาหาความรูในการเรียนสาระการเรียนรูอ่ืนๆ ใน
การศึกษาตอรวมท้ังประกอบอาชีพ ซ่ึงเปนจุดหมายสําคัญประการหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษา 
(กรมวิชาการ, 2546: 1 อางใน กมลวรรณ สัมฤทธิกุล, 2009) 

อยางไรก็ตาม ประชัญญา  ศรีสวัสดิ์ (2009) ใหขอสังเกตวาในประเทศไทย แมวา
นักเรียน นักศึกษาก็มีความสนใจที่จะเรียนรูภาษาอังกฤษอยางมากเชนกัน แตระบบการศึกษาตาม
หลักสูตรในโรงเรียนยังไมสามารถเอ้ืออํานวยใหไดอยางเพียงพอ ดังจะเห็นไดจากการที่มีโรงเรียน
สอนภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึนจํานวนมาก ซ่ึงก็สามารถตอบสนองผูตองการเรียนรูภาษาอังกฤษไดใน
ระดับหนึ่ง แตก็ยังคงมีจุดดอยอยูบางประการ เชน ราคาคาเลาเรียนสูง ความไมสะดวกในการ
เดินทาง การขาดแคลนบุคลากรผูสอนท่ีมีคุณภาพ   

ดวยเหตุผลถึงความจําเปนของภาษาอังกฤษดังตัวอยางท่ีนําเสนอมาขางตน สงผลให
การจัดการศึกษาในประเทศไทย ใหความสําคัญตอการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในรูปแบบ
ตางๆ  โดยเฉพาะในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซ่ึงวิกพีี
เดีย สารานุกรมเสรี อธิบายวามีการกําหนดคุณสมบัติของรับสมัครบุคลากรเขาศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยวาตองมีการสอบภาษาอังกฤษ ตามการทดสอบทางการศึกษา
แหงชาติข้ันพื้นฐาน หรือ โอเน็ต (Ordinary National Education Test: O-NET) กําหนดใหการวัดผล
ความรูดานภาษาอังกฤษเปนสวนหนึ่งของการทดสอบในระบบดังกลาว โดยวัดความรูภาษาอังกฤษ
ในเร่ืองการใชภาษาและคําศัพท  การอาน  การเขียน (หาท่ีผิดทางไวยากรณ) และการพูด  
เชนเดียวกับการรับสมัครเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ ซ่ึง สมบัติ นพรัก (ไมระบุ
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ป) ไดศึกษาและสรุปวามีการกําหนดคะแนนการสอบภาษาอังกฤษเพื่อการรับเขาเรียน เชน ท่ี 
Washington State University (WSU) กําหนดคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในฐานะเปน
ภาษาตางประเทศ (Test of English as a Foreign Language) หรือช่ือยอวา  “TOFEL”  ชวงคะแนน 
คือ ระหวาง 550 – 600 แลวแตคณะ / สาขาวิชาท่ีจะเรียน สวนท่ี University of Idaho (UI) กําหนด
คะแนน TOFEL ตั้งแต 525 ข้ึนไป อยางไรก็ตามแมวาจะกําหนดคะแนนรับเขาก็จริง แตยังมีการจัด
อบรมภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาตางชาติโดยแบงเปน 2 กลุม ดังนี้ 

1) นักศึกษาท่ียังไมไดรับเขาเรียนในโปรแกรม คือ กลุมท่ีรับเขาโดยมีเง่ือนไขตอง
ผานภาษาอังกฤษตามเกณฑ นักศึกษาเหลานี้จะตองเรียนภาษาอังกฤษใหผานระดับ 6 (Level 6)กอน 
จึงจะรับเขาเรียนในโปรแกรมตอไป โดยถือวามีคะแนนเทียบเทา TOFEL ท่ีกําหนด 

2) นักศึกษาท่ีรับเขาเรียนในโปรแกรมแลว และมีผลคะแนน TOFEL สูงกวา 550 แต
ไมสามารถส่ือสารไดในหองเรียน อาจารยท่ีปรึกษาจะกําหนดใหเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 

จึงกลาวไดวา ทักษะภาษาอังกฤษ เปนส่ิงจําเปนตอการศึกษาท้ังการศึกษาในและ
ตางประเทศ  ในฐานะท่ีภาษาอังกฤษ  ได ช่ือวา เปนภาษาสากลทางการศึกษา  ดวยเหตุนี้
กระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตระหนักถึงความ
จําเปนของการมีทักษะภาษาอังกฤษ เพ่ือประโยชนตอการศึกษาคนควาและการประกอบอาชีพของ
บัณฑิต  จึงสงเสริมใหมีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอยางจริงจัง เชน การจัดต้ังศูนยพัฒนา
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ (ศสษ.) ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ศูนย
พัฒนาความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ, 2549)  อางถึงมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 
2546 เห็นชอบให สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดตั้งศูนยพัฒนาความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษ (ศสษ.) โดยเปนหนวยงานในกํากับ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มี
ระบบการบริหารจัดการ โดยอาศัยเครือขายสถาบันอุดมศึกษาเปนหลัก เพื่อทําหนาท่ีเปนศูนยกลาง
ในการใหคําแนะนํา แกหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน โดยการวิเคราะหความตองการ 
และจัดทําแผนการฝกอบรม การใชภาษาอังกฤษ สนับสนุน สงเสริม และประสานกับเครือขาย
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และเอกชน รวมท้ังองคกรตางประเทศ ในการใหบริการฝกอบรม และ
ประเมินสถานการณ ดานอุปสงคอุปทาน และผลกระทบท่ีเกิดจากการพัฒนาขีดความสามารถดาน
ภาษาในระยะยาว รวมท้ังการดําเนินการตรวจสอบ และประเมินผลโปรแกรมการฝกอบรม พรอม
ท้ังจัดสรรงบประมาณใหดําเนินการในปงบประมาณ 2547 เปนตนมาน้ัน ศูนยฯ ไดดําเนินการศึกษา
วิเคราะหความตองการในการใชภาษาอังกฤษของบุคลากรในกลุมอุตสาหกรรมยุทธศาสตร 6 กลุม 
ท่ีมีความสัมพันธ เช่ือมโยง และมีผลตอเศรษฐกิจของชาติ ไดแก ทองเท่ียว วิทยาศาสตรสุขภาพ 
อาหาร แฟช่ัน ยานยนต และเทคโนโลยีสารสนเทศ และไดจัดทํามาตรฐานภาษาอังกฤษสําหรับ
อาชีพตางๆ ท่ีสอดคลอง กับความตองการของกลุมอุตสาหกรรม รวมท้ังจัดสรางหลักสูตรฝกอบรม 
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เพื่อสนองตอบความตองการ ของกลุมเปาหมายดังกลาว รวม 11 หลักสูตร และอยูระหวาง
ดําเนินการ 10 หลักสูตร (เปนหลักสูตรออนไลน 3 หลักสูตร) ซ่ึงศูนยฯ ไดจัดประชุมสัมมนา
สมาคม/องคกรสาขาอาชีพตางๆ และกระทรวงที่เกี่ยวของ (ฝายอุปสงค) เม่ือวันท่ี 16 พฤษภาคม 
2549 เพ่ือรวมกันหาแนวทางการพัฒนาบุคลากร ในสาขาอาชีพตางๆ และจัดสงบุคลากรมาเขารับ
การอบรม และไดจัดประชุมผูบริหารที่รับผิดชอบการจัดฝกอบรม ของเครือขายสถาบันอุดมศึกษา 
(ฝายอุปทาน) เม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม 2549 เพื่อหารือความรวมมือในการจัดฝกอบรม ใหแก
กลุมเปาหมายตามความตองการของฝายอุปสงคดังกลาวตอไป เพื่อใหการจัดฝกอบรมหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาบุคลากรในสาขาอาชีพตางๆ ดังกลาวประสบผลสําเร็จ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงเห็นสมควรใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผูใหการอบรม (Training 
the Trainers) เพื่อใหผูสรางสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษดังกลาว มาช้ีแจงวัตถุประสงค และ
แนะนําวิธีการใชส่ือแกวิทยากรสอนภาษาอังกฤษ ในสถาบันเครือขายของศูนยฯ เพื่อนําไปฝกอบรม
ภาษาอังกฤษ แกบุคลากรในอาชีพนั้นๆ ตอไป รวมท้ังการสงเสริมใหบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
ตางๆ ใหความสําคัญตอการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแกบุคลากรทางการศึกษา  

แนวคิดดังกลาว สอดคลองกับสภาวิทยาลัย ซ่ึงไดรับนโยบายจากสภาประมุขแหง
บาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย (สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศ
ไทย, 2550 อางถึงในสภาวิทยาลัยแสงธรรม, 2550) ใหดําเนินการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก
นักศึกษา เพื่อประโยชนตอการศึกษาคนควาเอกสารและคําสอนของคริสตศาสนจักร ซ่ึงสวนใหญมี
การแปลเปนภาษาอังกฤษ รวมท้ังการเปดโลกทัศนตอการศึกษาคนควาท่ีลึกซ้ึงยิ่งข้ึน เพื่อประโยชน
ตอการทําหนาท่ีศาสนบริกรของคริสตศาสนจักร แนวทางดังกลาว สงผลใหคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการฝายวิชาการ คณะกรรมการคณะมนุษยศาสตรและศาสนศาสตร  ไดกําหนดนโยบาย 
เร่ิมจากการศึกษาความเปนไปไดและระดมความคิดเห็นจากทุกภาคสวน ท่ีสุด เห็นควรดําเนินการ
โครงการบริหารและพัฒนาหลักสูตร ศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ  ในแผนปฏิบัติ
การประจําปการศึกษา 2552 ของแผนกบริหารหลักสูตรและประกันคุณภาพการศึกษา  ศูนยสงเสริม
และพัฒนางานวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม (ฝายวิชาการ, 2552: 88)   

  

2.2 วิธีการเรียนการสอน 
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  กําหนดแนวทางการจัดการเรียนการ

สอน โดยถือผูเรียนเปนสําคัญ  ตองมีวิธีการเรียนการสอนท่ีสงเสริมใหผูเรียนสามารถเรียนรูและ
พัฒนาตนเองได  การจัดกระบวนการเรียนรูจึงมุงฝกทักษะการปฏิบัติ  การแกปญหา และการเรียนรู
จากประสบการณจริง เพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพ  โดยผูสอนสามารถ
จัดการเรียนการสอนไปพรอมกับการประเมินตามสภาพจริง  ซ่ึงมีแนวคิดในการจัดเรียนการสอน  
ซ่ึง ขจิต ฝอยทอง (2550) นําหลักการดังกลาวมาประยุกตใชกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
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เสนอแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษวา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเปนกระบวนการที่ซับซอนตองอาศัยความสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน ตลอดจน
กระบวนการเรียนการสอนซ่ึงมีพื้นฐานท่ีอยูบนทฤษฎีและวิธีการตางๆมากมายซ่ึงไดแก การศึกษา
ถึงความตอเนื่องของเนื้อหา หนาท่ีของภาษา ความหลากหลายของภาษา วัฒนธรรม และการ
วิเคราะหปฏิสัมพันธท่ีดีตอกัน  ในปจจุบันมีแนวคิดในดานการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
หลายแนวความคิดท่ีเปนประโยชนแกผูสอน ผูสอนตองเลือกการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลอง
กับผูเรียนของตนเอง  สอดคลองกับ สมบัติ นพรัก  (ไมระบุป) ท่ีเสนอวา การเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ตองคํานึงถึงระดับการมีทักษะภาษาอังกฤษ รวมทั้งการกําหนดใหชัดเจน ซ่ึง วชิร  
ภุมมา (2550) แบงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมีลักษณะเปนสองประเภท ไดแก 
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในฐานะเปนภาษาท่ีสอง (ESL) หรือเปนภาษาตางประเทศ 
(EFL)  ซ่ึง วีร ระวัง (2551) วิเคราะหสาเหตุสําคัญท่ีเปนอุปสรรคตอการส่ือสารภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาตางประเทศสําหรับคนไทย สามารถจําแนกออกเปน 2 ระดับ ไดแก ระดับลึกกับระดับ
ตื้น ท้ังนี้ ระดับลึกเปนสาเหตุเกี่ยวกับทักษะภายใน ซ่ึงสัมพันธกับความถูกตอง ในการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษ สวนระดับตื้นเปนสาเหตุเกี่ยวกับทักษะภายนอก ซ่ึงสัมพันธกับความชํานาญในการ
ส่ือสารภาษาอังกฤษ ดวยเหตุนี้การพัฒนาคนไทยใหสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาตางประเทศไดอยางม่ันใจ ถูกตอง ชํานาญ และมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองจัดกระบวนการ
เรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารท่ีทําใหผูเรียนสามารถถายโอนความหมาย คํา วลี ประโยค ตอน
ความ และเรียงความ จากภาษาไทยไปเปนคํา วลี ประโยค ตอนความ และเรียงความภาษาอังกฤษได
ดวยตนเอง รวมท้ังเรียนรูคุณสมบัติของเสียง และสัญลักษณ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารซ่ึงทํา
หนาท่ีนําขอมูลขาวสาร ไปสูทักษะและความชํานาญในการส่ือสารภาษาอังกฤษในข้ันตอนตอไป   

รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ มีหลากหลาย ไดแก การเรียนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ (Lerner – Centered Language Curriculum) การสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร (Communicative 
Language Teaching) การสอนภาษาเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ (Language for Specific Purposes) การ
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ (Integrated Learning)  การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative 
Learning)  การจัดการเรียนการสอนแบบภาษาท่ีเนนเนื้อหา (Content-Based Instruction) การสอน
ภาษาแบบองครวม (Whole Language Approach) การเรียนรูจากการทําโครงงาน (Project-Based 
Learning) การเรียนรูท่ีเนนภาระงาน (Task-Based Language)การสรางองคความรู (Constructivism)  
วิธีการสอนดวยการตอบสนองดวยทาทาง (Total Physical Response) (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2548  อางใน เสวก วงษเจริญผล, 2008) 

อยางไรก็ตาม สามารถประมวลภาพรวมเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษได 5 รูปแบบสําคัญ ดังนี้    
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2.2.1 การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ (Learner-
Centered  Language  Curriculum) 

ก. ความหมายและแนวคิดพ้ืนฐาน 
 การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีพื้นฐานบนแนวคิดวาการ

เรียนโดยการทองหนังสือหรือเอาวิชาเปนตัวตั้ง  ไมสามารถทําใหมนุษยเผชิญและแกปญหาตางๆ
ได  เพราะโลกแหงวิชาและโลกความเปนจริงตางกัน   การเรียนการสอนโดยเอาเนื้อหาวิชาเปนตัว
ตั้ง  ทําใหแยกตัวผูเรียนออกจากความเปนจริงของชีวิตและสังคมท่ีซับซอนและเปล่ียนแปลงอยาง
รวดเร็ว  จึงมีแนวคิดท่ีเสนอวา ควรใหผูเรียนไดเรียนรูจากสถานการณจริง ผานทางประสบการณ  
กิจกรรม และการทํางาน  อันนําไปสูการพัฒนาผูเรียนมีความสมดุลในชีวิต กลาวคือ มีสุขภาวะแบบ
องครวม ไมแยกตนเองออกจากส่ิงตางๆ สถานการณท่ีประสบ สุขภาวะแบบองครวมทั้ง 4 มิติ 
ไดแก สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางปญญา 

ข. กระบวนการ 
 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญมีกระบวนการ 3 

ข้ันตอนสําคัญ ไดแก ข้ันวางแผน (Planning) ข้ันดําเนินการ (Implementation) และข้ันประเมินผล 
(Evaluation) กลาวคือ (ขจิต ฝอยทอง, 2550)  

1)   ข้ันวางแผน (Planning) ซ่ึงประกอบดวย 
1.1) การวิเคราะหความตองการของผูเรียน 
1.2) การตั้งเปาหมายและจุดประสงคของรายวิชา 
1.3) การเลือกเนื้อหา ตองดําเนินการเลือกเนื้อหาท่ีครอบคลุมทักษะ

ทางดานภาษา ( Language  Skills ) และทักษะการเรียนรู (Learning Skills ) ซ่ึงมีแนวทางในการ
ดําเนินการดังนี้ 

(1) ดานทักษะทางภาษา ควรดําเนินการดังนี้ 
(1.1) ใหผูเรียนเขาใจและเห็นประโยชนของส่ิงท่ีเรียน  และมีสวน

รวมในการเลือกเนื้อหา 
(1.2) เปดโอกาสใหผูเรียนไดปฏิบัติและฝกใชทักษะความรูท่ีจะ

นําไปสูผลท่ีวางไว 
(1.3) เปดโอกาสใหผูเรียนไดตระหนักถึงบทบาทของตนเองในฐานะ

ผูเรียนภาษา 
(1.4) กิจกรรมท่ีจัดตองมีความสัมพันธกับชีวิตจริงของผูเรียน 
(1.5) เนนใหผูเรียนฝกทักษะและกระบวนการเรียนทางภาษาทีละ

นอย  ในลักษณะท่ีคอยเปนคอยไป 
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(2) ดานการเรียน ควรดําเนินการดังนี้ 
(2.1) เอ้ือใหผูเรียนไดใชกลยุทธในการเรียนภาษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
(2.2) ชวยใหผูเรียนรูจักวิธีการเรียนท่ีตนพอใจ 
(2.3) สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะท่ีชวยใหเรียนตามหลักสูตร

ไดอยางราบร่ืน 
(2.4) สงเสริมใหผู เ รียนไดรูจักกําหนดเปาหมายที่ตองการและ

ชวงเวลาที่จะบรรลุเปาหมาย 
(2.5) ชวยใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะในการประเมินตนเอง 

1.4)  การสรางกิจกรรมสําหรับการเรียนการสอน กิจกรรมควรใหผูเรียนได
ฝกทักษะทางดานการเรียนอยางหลากหลาย เพื่อใหผูเรียนไดฝกทักษะทางความรูดานภาษา 
(Linguistic Exercises ) กิจกรรมการส่ือสาร (Communicative Tasks)ในรูปแบบท่ีหลากหลาย เชน  

(1) การแสดงบทบาทสมมุติ ( Role-play ) 
(2) การใชสถานการณจําลอง ( Simulation ) 
(3) การเรียนรูจากโครงงาน ( Project-Based Learning ) 
(4) การเรียนแบบสืบสวนสอบสวน ( Inquiry  Learning ) 
(5) การเรียนแบบรวมมือ ( Cooperative Learning ) 
(6) การเรียนรูแบบมีสวนรวม ( Participatory Learning ) 
(7) การเรียนแบบสรางความรู ( Constructive Learning ) 
(8) กิจกรรมการแกปญหา ( Problem-Solving  Activities ) 

1.5)  การสรางแบบทดสอบ  
2)  ข้ันดําเนินการ ( Implementation )  มีข้ันตอนดังนี ้

2.1) วิธีการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาโดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญ เปนไปในลักษณะเดียวกับการสอนภาษาเพื่อส่ือสาร (Communicative Approach) 

2.2)  แหลงความรู ควรเปนการตกลงรวมมือกันระหวางผูสอนกับผูเรียน
และเปนไปตามความตองการของผูเรียน 

3) ข้ันการวัดและประเมินผล (Evaluation) ประกอบดวยการประเมินท้ังรายวิชา
และการจัดการเรียนการสอน กลาวคือ 

3.1)  การประเมินรายวิชา (Course Evaluation ) เปนการประเมินเพื่อศึกษา
ประสิทธิผลของแตละวิชาวา  บรรลุจุดมุงหมายของรายวิชานั้นหรือไม ซ่ึงมีการประเมินดังนี้ 

(1) วิเคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน 
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(2) เปรียบเทียบผลการประเมินกอนและหลังการเรียนของวิชานั้นๆ
ในดานความรู  ทักษะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

(3) ประเมินโดยใชแบบสอบถาม  สอบถามความคิดเห็นและความ
พึงพอใจในจากผูเรียน 

3.2)  การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน มีประเด็นท่ีควรพิจารณา คือ 
(1) จุดประสงคของการประเมินผลควรเปนไปเพื่อตรวจสอบความ 

กาวหนาของผูเรียนในการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรูของรายวิชานั้นๆ 
(2) ใชวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย  เชน การทดสอบ การ

สอบถาม การสังเกต การสัมภาษณ การประเมินตนเอง การบันทึกการเรียนรู แฟมสะสมงาน 
(3) ควรมีการประเมินพฤติกรรมการเรียน  การมีสวนรวม และความ

ประพฤติของผูเรียน 
(4) การวัดและประเมินผล  ควรดําเนินการควบคูไปกับการเรียนการ

สอนเปนระยะๆและตอเน่ือง 
สอดคลองกับ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2543: 18-21) ได

เสนอแนวทางการจัดการกระบวนการเรียนรู โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญไดดังนี้ 
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความแตกตางระหวาง

บุคคล ใหผูเรียนไดพัฒนาตามความสามารถ ท้ังดานความรู จิตใจ อารมณและทักษะตางๆ 
2) ลดการถายทอดเนื้อหาวิชาลง ใหผูเรียนกับผูสอนมีบทบาทรวมกันใช

กระบวนการทางวิทยาศาสตรในการแสวงหาความรู ใหผูเรียนไดเรียนจากสถานการณจริงท่ีเปน
ประโยชนและสัมพันธกับชีวิตจริง เรียนรูความจริงในตัวเองและความจริงในส่ิงแวดลอมจากแหลง
เรียนรูท่ีหลากหลาย 

3) กระตุนใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ โดยการทดลองปฏิบัติ
ดวยตนเอง ครูทําหนาท่ีเตรียมการ จัดส่ิงเรา ใหคําปรึกษา วางแนวกิจกรรม และประเมินผล 

ดังนั้น จึงสรุปไดวาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญมี
เปาหมายเพื่อพัฒนาความรู ความสามารถในการใชภาษา  และกระบวนการเรียนรู อาศัยทักษะทาง
ภาษาและทักษะการเรียนรู  ผานทางการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง ผูเรียนมี
สวนรวมและไดรับการฝกฝน โดยมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงและใชวิธีการที่
หลากหลาย  (สิริพร  กุยกระโทก, ไมระบุป)   
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2.2.2 การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative 
Language Teaching) 

ก. ความหมายและแนวคิดพื้นฐาน 
 การสอนภาษาอังกฤษเพื่อส่ือสาร  มีพื้นฐานแนวคิดเชนเดียวกับการจัดการ

เรียนการสอนตามทฤษฏีการเรียนรูท่ีเนนความสําคัญของผูเรียน โดยเนนประโยชนหรือเจตนาที่
ผูเรียนนําทักษะภาษาอังกฤษไปใชโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการติดตอส่ือสารเปนหลักสําคัญ ซ่ึง  
วีร ระวัง (2551) อธิบายวา กระบวนการพัฒนาคนไทยใหสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษไดอยาง
ม่ันใจ ถูกตอง ชํานาญ และมีประสิทธิภาพอยางยั่งยืน โดยเฉพาะในเร่ืองความถูกตองของ
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร  ความชํานาญในการส่ือสารภาษาอังกฤษ และประสิทธิภาพในการ
ส่ือสารภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะข้ันตอนแรกเปรียบเสมือนเปนการตอกเสาเข็มกอนสรางตึกสูง 
จําเปนตองมุงใหคนไทย สามารถสรางประโยคภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารไดดวยตนเอง กอน
เคล่ือนตัวไปสูการพัฒนาความชํานาญในการส่ือสารภาษาอังกฤษโดยการกระทําซํ้าในข้ันตอนสอง 
และเพิ่มประสิทธิภาพการส่ือสารภาษาอังกฤษในข้ันตอนสาม ดวยการเรียนรูขอมูลเชิงระบบ 
คําศัพทภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ การเปรียบเทียบระหวางวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมตะวันตก 
และจิตวิทยาการส่ือสาร  สอดคลองกับ  ขจิต  ฝอยทอง (2550) ท่ีเสนอวาควรใหความสําคัญตอการ
จัดลําดับการเรียนรูเปนข้ันตอนตามกระบวนการใชความคิดของผูเรียน โดยเร่ิมจากการฟงไปสูการ
พูด  การอาน การจับใจความสําคัญ  ทําความเขาใจ จดจําแลวนําส่ิงท่ีเรียนรูไปใช ดังท่ี บราวน        
(Brown, 1993  อางถึงใน ขจิต ฝอยทอง, 2550)   เสนอแนวการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อการส่ือสาร ไว 4 ประการ  ไดแก 

1) เปาหมายของการสอนเนนไปท่ี องคประกอบท้ังหมดของทักษะการ
ส่ือสารและไมจํากัดอยูภายในกรอบของเน้ือหาภาษาหรือไวยากรณ 

2) เทคนิคทางภาษาไดรับการออกแบบมา เพื่อนําไปสูการใชภาษาอยาง
แทจริงตามหนาท่ีภาษา และปฏิบัติจริงโดยมีจุดมุงหมายในการพูด รูปแบบโครงสรางภาษามิใช
เปาหมายหลัก แตตัวรูปแบบเฉพาะของภาษาตางหากที่ทําใหผูเรียนสามารถส่ือสารจนสําเร็จตาม
เปาหมาย 

3) ความคลองแคลวและความถูกตอง เปนหลักการเสริมท่ีอยูภายใตเทคนิค 
การส่ือสารมีหลายครั้งท่ีความคลองแคลวอาจจะมีความสําคัญมากกวาความถูกตอง เพื่อท่ีจะทําให
ผูเรียนสามารถนําไปใชไดอยางมีความหมาย 

4) ในการเรียนการสอนภาษาตามแนวการสอนเพ่ือการส่ือสารในตอน
ทายสุดผูเรียนตองใชภาษาอยางเขาใจและสรางสรรค  ภายในบริบทท่ีไมเคยฝกมากอน 
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ข.  กระบวนการ 
ขจิต ฝอยทอง (2550) อธิบายวา การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ

การส่ือสาร (Communicative Language Teaching) ประกอบดวยข้ันตอนสําคัญสามข้ันตอน ไดแก 
ข้ันการนําเสนอเนื้อหา ข้ันการฝกปฏิบัติ และข้ันการใชภาษาเพ่ือการส่ือสาร กลาวคือ 

1)  ข้ันการนําเสนอเนื้อหา (Presentation) 
การนําเสนอเน้ือหาจัดเปนข้ันตอนท่ีมีความสําคัญ ในข้ันนี้ครูจะใหขอมูล

ทางภาษาแกผูเรียน ซ่ึงนับเปนการเร่ิมตนการเรียนรู มีการนําเสนอเนื้อหาใหมโดยมุงเนนการให
ผูเรียนไดรับรูและทําความเขาใจเกี่ยวกับความหมายและรูปแบบท่ีใชกันจริงโดยท่ัวไป รวมท้ัง
วิธีการใชภาษา ไมวาจะเปนดานการออกเสียง ความหมาย  คําศัพท และโครงสรางไวยากรณ ท่ี
เหมาะสมกับสถานการณตางๆควบคูไปกับการเรียนรูกฎเกณฑ 

2)  ข้ันการฝกปฏิบัติ (Practice) 
ข้ันการฝกปฏิบัติเปนข้ันตอนท่ีใหผูเรียนไดฝกภาษาท่ีเพิ่งจะเรียนรูใหม  

จากข้ันการนําเสนอเนื้อหาในลักษณะของการฝกแบบควบคุมหรือช้ีนํา (Controlled  Practice / 
Directed Activities) โดยมีผูสอนเปนผูนําในการฝก  ไปสูการฝกแบบคอยๆปลอยใหทําเองมากข้ึน
เปนแบบกึ่งควบคุม (Semi - Controlled) การฝกในขั้นนี้มีจุดมุงหมายใหผูเรียนจดจํารูปแบบของ
ภาษาได  จึงเนนท่ีความถูกตองของภาษาเปนหลัก ในการฝกนั้นครูผูสอนจะเร่ิมจากการฝกปาก
เปลา  (Oral) ซ่ึงเปนการพูดตามแบบงายๆกอน  จนไดรูปแบบภาษา แลวคอยเปล่ียนสถานการณไป  
สถานการณเหลานี้จะเปนสถานการณท่ีสรางข้ึนภายในหองเรียน  เพื่อการฝกใชโครงสรางประโยค
ตามบทเรียน  ท้ังนี้ครูผูสอนตองใหขอมูลปอนกลับดวย เพื่อใหผูเรียนรูวาตนใชภาษาไดถูกตอง
หรือไม ครูผูสอนอาจตรวจสอบความเขาใจในดานความหมายไดดวยหลังจากนั้นจึงใหผูเรียนฝก
ดานการเขียน (Written) 

3)  ข้ันการใชภาษาเพ่ือการส่ือสาร (Production)   
ข้ันการใชภาษาเพื่อการส่ือสาร (Production)  ข้ันนี้เปรียบเสมือนการถาย

โอนความรู ภาษาจากสถานการณในช้ันเรียนไปสูการใชภาษาจริงนอกหองเรียนการฝกใชภาษาเพ่ือ
การส่ือสารโดยท่ัวไป มุงหวังใหผูเรียนไดใชภาษาในสถานการณตางๆท่ีจําลองจากสถานการณจริง 
การฝกในลักษณะนี้มีประโยชนในแงท่ีชวยใหท้ังครูผูสอนและผูเรียนเขาใจและเรียนรูภาษาไปแลว
มากนอยเพียงใด สามารถนําไปปรับใชตามความตองการของตนเองแคไหน นอกจากนี้ผูเรียน
สามารถใชภาษาไดอยางอิสระ ภายใตสถานการณตางๆท่ีพบในชีวิตจริง 

สอดคลองกับ วีร ระวัง (2551) ท่ีเสนอแนะวาการจัดการเรียนภาษาตาง 
ประเทศสําหรับคนไทย จึงจําเปนตองบูรณาการ กระบวนการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร กบั 
กระบวนการส่ือสารภาษาอังกฤษ เขาดวยกัน ท้ังนี้ กระบวนการเรียนรูดังกลาว ประกอบดวย  
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3 ข้ันตอน ไดแก ข้ันตอนแรก ความถูกตองเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ข้ันตอนสอง ความ
ชํานาญในการส่ือสารภาษาอังกฤษ และข้ันตอนสาม ประสิทธิภาพในการส่ือสารภาษาอังกฤษ  ซ่ึง 
ผะอบ   พวงนอย และคณะ (ไมระบุป)  อธิบายและใหขอสังเกตเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร โดยใหความสําคัญตอหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร สภาพ 
แวดลอม และส่ือการสอน  คุณภาพของผูสอน และการเสริมสรางแรงจูงใจ ไวดังนี้ 

1) หลักสูตรฝกอบรมที่สรางข้ึนควรใหสามารถยืดหยุนไดตามความ
เหมาะสมของผูเขารับการฝกอบรมซ่ึงอาจมีพื้นฐานทางภาษาอังกฤษท่ีแตกตางกันและสําเร็จ
การศึกษาจากสาขาวิชาท่ีมีความหลากหลายทั้งนี้ยอมข้ึนอยูกับครูผูสอนจะดัดแปลง ปรับเปล่ียน 
และเพิ่มเติมในดานเนื้อหา เวลาและกิจกรรมเสริมหลักสูตรทางภาษาท่ีเหมาะสมกับความจําเปนใน
การใชงานของผูเขาอบรมในแตละกลุมไดตามสมควร 

2) กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีนาสนใจสําหรับผูเขาอบรม ซ่ึงสวนใหญอยูใน
วัยผูใหญตอนตน อาจเปนการเปดวีดิโอเทป  หรือวีซีดีภาพยนตรเสียงในฟลมเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ ทักษะ ความรู ความเขาใจทางดานการส่ือสารดวยภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ตลอดจน
สรางเสริมความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม วิธีคิด และการส่ือความหมายของสังคมตะวันตกท่ีอาจมี
ความคลายคลึงหรือแตกตางจากวัฒนธรรมตะวันออกท่ีผูเขาอบรมอาศัยอยูหลาย ๆ ประการ โดยมี
ครูผูสอนทําหนาท่ีเปนพี่เล้ียงใหคําแนะนําการอธิบาย การถอดความภาษาท่ีส่ือความหมายในบาง
ชวงจากบทสนทนาในภาพยนตร ตลอดจนฝกฝนทักษะการฟงดวยตนเองในบางประโยคท่ีสําคัญ
และตรงกับเนื้อหาท่ีเรียน หรือฝกอบรม เชน การแนะนําตนเอง การแนะนําผูอ่ืน การถามสารทุกข
สุขดิบ การรับโทรศัพท การแนะนําสินคา การโตแยงปญหา ฯลฯ ท้ังนี้ครูผูสอนสามารถเลือก
ภาพยนตรแตละเร่ืองเฉพาะสวนท่ีสอดคลองกับเนื้อหาที่สอนมาประยุกตเปนอุปกรณการสอน
เพิ่มเติมไดดวยเชนกัน 

นอกจากนี้ ยังอาจจัดกิจกรรมใหผูเขาอบรมไดออกไปพบปะพูดคุยกับ
ชาวตางชาติท่ีใชภาษาอังกฤษในการส่ือสารตามแหลงทองเท่ียวตางๆ เพื่อเปนการฝกการแนะนํา
ตนเอง การพูดคุยเกี่ยวกับ อาชีพ สินคา สาขาวิชาชีพท่ีจบการศึกษา ตลอดจนความสนใจอ่ืนๆ และ
เปนการสรางเสริมประสบการณการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันอีกทางหนึ่งดวย 

3) การจัดฝกอบรมตองตรวจสอบความพรอมของสภาพหองอบรม ส่ือการ
สอนและอุปกรณโสตทัศนตางๆ ท่ีเกี่ยวของวามีความพรอมสมบูรณหรือไม ถาพบวาไมพรอม
สมบูรณ ตองรีบแกไขใหเรียบรอยกอนวันฝกอบรม ท้ังนี้เพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ
ฝกอบรม นั่นเอง 

4) การจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับผูเขาอบรม ครูผูสอนตองคอยดูแล 
แนะนํา ใหกับผูเขาอบรมอยางท่ัวถึง ซ่ึงในกรณีมีผูเขาอบรมเกินกวา 25 คน ข้ึนไป ควรเพิ่ม
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ครูผูสอนจาก 2 คน เปน 3 คน เพ่ือใหผูเขาอบรมไดรับผลสัมฤทธ์ิท่ีดีจากการฝกอบรมอยางท่ัวถึง 
นอกจากนี้ เนื้อหาการฝกอบรมบางหัวขอท่ีดูเหมือนวาผูเขาอบรมมีประสบการณแลวเปนอยางดี 
ตัวอยาง ท่ีพบในการอบรมท่ีคณะผูวิจัยจัดข้ึน คือ ผูเขาอบรมทุกคนเปนผูมีพื้นฐานความรูและมี
ประสบการณการเรียนภาษาอังกฤษเทคนิคมาแลวไมนอยกวา 4 ป ในระดับปริญญาตรี และ 5 ป ใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง แตเม่ือครูผูสอนใหออกมาแนะนําตนเองเปนภาษาอังกฤษงายๆ 
หนาช้ัน พบวาผูเขาอบรมทุกคนไมสามารถแนะนําตนเองไดเกินกวา 5 ประโยค ดังนั้น ครูผูสอน จึง
ควรเอาใจใส ใหคําแนะนําและมุงเนนการฝกฝนการทํากิจกรรมระหวางการฝกอบรมดวยความ
ขะมักเขมน สมํ่าเสมอ ตลอดการฝกอบรม ท้ังนี้เพื่อใหเกิดความกลาในการเปดปากพูดคุยเปน
ภาษาอังกฤษจนเกิดความม่ันใจ ความคุนเคยในการส่ือสารดวยภาษาอังกฤษของผูเขาอบรมแตละ
คนในท่ีสุด 

5) การสรางแรงจูงใจในการฝกอบรม มีสวนสําคัญตอการพัฒนาผูเขาอบรม
ในเร่ืองตางๆหลายประการ เชน ความตั้งใจจริง ความเอาใจใส ความตอเนื่องในการเรียนหรือการ
ฝกอบรม ตลอดจนความอดทนตอความยากลําบากในการเรียน ตัวอยางท่ีพบในการอบรมท่ี
คณะผูวิจัยจัดข้ึน คือ คณะผูวิจัยช้ีแจงความจําเปนในการจัดการฝกอบรม การมอบวุฒิบัตรสําหรับผู
ผานการฝกอบรม หนาท่ีและความรับผิดชอบของผูเขาอบรมตอประเทศชาติในฐานะปญญาชนของ
ประเทศ ฯลฯ ส่ิงเหลานี้ถือเปนแรงกระตุนและผลักดันใหหลายๆ คนประสบความสําเร็จในการ
ฝกอบรม แมวาจะมีพื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษท่ีคอนขางออนก็ตาม 

ดังนั้น จึงสรุปไดวา การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร มีเปาหมาย
เพ่ือพัฒนาทักษะการส่ือสาร โดยเนนภาษาอังกฤษท่ีใชในชีวิตประจําวัน มีการวัดและประเมินผล
โดยพิจารณาจากทักษะส่ือสารท่ีเนนความคลองแคลวและความถูกตอง (สิริพร  กุยกระโทก, ไม
ระบุป)   

2.2.3 การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ (Integrate Learning) 
ก. ความหมายและแนวคิดพ้ืนฐาน 

 บูรณาการ (Integrate) หมายถึงการทําใหสมบูรณ ซ่ึงอาจจะขยายความ
เพิ่มเติมไดอีกวาหมายถึงการทําใหหนวยยอยๆ ท่ีสัมพันธอิงอาศัยกันเขามารวมทําหนาท่ีอยาง
ประสานกลมกลืนเปนองครวมหนึ่งเดียว ท่ีมีความครบถวนสมบูรณในตัวเอง (พระเทพเวที, 2531: 
24  อางใน สมวงษ แปลงประสพโชค, 2544)  คําวา  บูรณาการในการเรียนการสอน จึงหมายถึง  
การนําหลายวิชาท่ีเปนเร่ืองเดียวกันมาสอนพรอมกัน (สกุลรัตน กมุทมาศ, 2008) หรือท่ี สุวิทย   
มูลคํา และคณะ (2543, อางใน สมวงษ  แปลงประสพโชค, 2544)  อธิบายวา หมายถึง การนําเอา
ศาสตรสาขาวิชาตาง ๆท่ีมีความสัมพันธเกี่ยวของกันมาผสมผสานเขาดวยกัน เพื่อประโยชนในการ
จัดหลักสูตรแบบบูรณาการ (Integrated Curriculum) คือหลักสูตรท่ีนําเอาเนื้อหาของวิชาตางๆ มา
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หลอมรวมเขาดวยกันทําใหเอกลักษณของแตละรายวิชาหมดไป เชนเดียวกัน การเรียนการสอนท่ี
ดําเนินการดวยวิธีบูรณาการเราเรียกวา การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ (Integrated  
Instruction) คือเนนท่ีองครวมของเน้ือหามากกวาองคความรูของแตละรายวิชา  และเนนท่ีการเรียน
ของผูเรียนเปนสําคัญยิ่งกวาการบอกเนื้อหาของครู ซ่ึง ขจิต  ฝอยทอง (2550) ขยายความวา การ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  คือ ยุทธศาสตรการเรียนรู ซ่ึงเปดโอกาสใหใชวิธีการตั้งคําถาม 
(Questioning) และกระบวนการแกปญหา (Problem Solving) มาเปนตัวนํากระบวนการแสวงหา
ความรูและทักษะ โดยไมยึดติดในโครงสรางของสาขาวิชาตางๆทางดานวิชาการ เพ่ือประโยชนใน
การจัดหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โดยมีแนวคิดพื้นฐานวา การจัดการเรียนการสอนที่
แยกเปนวิชาๆ  ไมสามารถทําใหผูเรียนนําเอาความรูและทักษะท่ีไดจากการเรียนวิชาตางๆ  มา
สัมพันธหรือเช่ือมโยงเพ่ือใชในการแกไขปญหาหรือใชในสถานการณในชีวิตประจําวันได   

การเรียนรูแบบบูรณาการเปนการเช่ือมโยงความคิดรวบยอดจากวิชาและ
ประสบการณตางๆเขาดวยกัน ชวยใหเกิดการถายโอนการเรียนรูจากวิชาหนึ่งไปยังวิชาท่ี
ผสมผสาน เปนการสงเสริมใหมีการขยายโลกทัศนและวิสัยทัศนใหกวางข้ึน ตอบสนองความ 
สามารถทางพหุปญญาของผูเรียน (Multiple  Intelligence) และตอบสนองตอความสามารถท่ี
แสดงออกทางอารมณ (Emotional Intelligence) นอกจากนี้ผูเรียนยังสามารถเช่ือมโยงส่ิงท่ีเรียนเขา
กับชีวิตจริงและสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง จนเกิดการเรียนรูท่ีมีความหมายมากข้ึน    
ซ่ึง การเรียนการสอนแบบบูรณาการ (ขจิต  ฝอยทอง, 2550) สอดคลองกับ สมวงษ แปลงประสพ-
โชค  (2544) ท่ีอธิบายวา การเรียนการสอนแบบบูรณาการ (Integrated  Instruction) เนนท่ีองครวม
ของเนื้อหามากกวาองคความรูของแตละรายวิชาและเนนท่ีการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญยิ่งกวา
การบอกเนื้อหาของครู  และมีลักษณะเปนวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบหนวยมีคุณลักษณะ
สําคัญคือการต้ังหัวเร่ืองท่ีนาสนใจข้ึนมา แลวนําความรูจากวิชาการตางๆ มาโยงสัมพันธกับหัวเร่ือง
นั้นเพื่อประโยชนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ความแตกตางท่ีสําคัญท่ีจําแนกการจัดการ
เรียนการสอนออกจากหลักสูตรก็คือ การเรียนการสอนเนนบูรณาการท่ีระดับเนื้อหาวิชาเฉพาะสวน
ท่ีเกี่ยวพันกัน แตหลักสูตรเนนบูรณาการท่ีรายวิชาโดยตรงกอนท่ีจะไปแยกกําหนดเปนเร่ืองท่ีจะ
จัดการเรียนการสอนตอไป 

ในเร่ืองนี้  ธํารง  บัวศรี (2532, อางใน สมวงษ แปลงประสพโชค, 2544) 
นําเสนอลักษณะสําคัญของการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ดังนี้ 

1) เปนการบูรณาการระหวางความรูและกระบวนการเรียนรู เพราะใน
ปจจุบันนี้ปริมาณของความรูมีมากข้ึนเปนทวีคูณ รวมท้ังมีความสลับซับซอนมากข้ึนเปนลําดับ  การ
เรียนการสอนดวยวิธีการเดิม  อาทิ  การบอกเลา  การบรรยายและการทองจํา  อาจจะไมเพียงพอท่ีจะ
กอใหเกิดการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพได  ผูเรียนควรจะเปนผูสํารวจความสนใจของตนเองวาในองค
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ความรูหลายหลากนั้น อะไรคือส่ิงท่ีตนเองสนใจอยางแทจริง ตนควรแสวงหาความรูเพื่อตอบสนอง
ความสนใจเหลานั้นไดอยางไร  เพียงใด  ดวยกระบวนการเชนไร  ซ่ึงแนนอนวา กระบวนการเรียน
การสอนลักษณะนี้ยอมข้ึนอยูกับความแตกตางระหวางบุคคล  (Individual  Differences)ไมใชนอย 

2) เปนการบูรณาการระหวางพัฒนาการความรูและพัฒนาการทางจิตใจ  นั่น
คือใหความสําคัญแก  จิตพิสัย  คือเจตคติ  คานิยม  ความสนใจ  และสุนทรียภาพ  แกผูเรียนในการ
แสวงหาความรูดวย  ไมใชเนนแตเพียงองคความรูหรือพุทธิพิสัยแตเพียงอยางเดียว  อันท่ีจริงการทํา
ใหผูเรียนเกิดความซาบซ้ึงข้ึนเสียกอนท่ีจะไดลงมือศึกษานั้น  นับไดวาเปนยุทธศาสตรท่ีสําคัญยิ่ง
สําหรับจูงใจใหเกิดการเรียนรูข้ึนท้ังแกผูสอนและผูเรียน 

3) บูรณาการระหวางความรูและการกระทําในขอนี้ก็มีนัยแหงความสําคัญ
และความสัมพันธ เชนเดียวกับท่ีไดกลาวไวแลวในขอสอง  เพียงแตเปล่ียนจิตพิสัยเปนทักษะพิสัย
เทานั้น 

4) บูรณาการระหวางส่ิงท่ีเรียนในโรงเรียนกับส่ิงท่ีเปนอยูในชีวิตประจําวัน
ของผูเรียน  คือ การตระหนักถึงความสําคัญแหงคุณภาพชีวิตของผูเรียนวาเม่ือไดผานกระบวนการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรแลว  ส่ิงท่ีเรียนท่ีสอนในหองเรียนจะตองมีความหมายและมีคุณคาตอ
ชีวิตของผูเรียนอยางแทจริง 

5) บูรณาการระหวางวิชาตางๆ  เพื่อใหเกิด  ความรู  เจตคติและการกระทําท่ี
เหมาะสมกับความตองการและความสนใจของผูเรียนอยางแทจริง  ตอบสนองตอคุณคาในการ
ดํารงชีวิตของผูเรียนแตละคน  การบูรณาการความรูของวิชาตางๆเขาดวยกันเพื่อตอบสนองความ
ตองการหรือเพื่อตอบปญหาที่ผูเรียนสนใจจึงเปนข้ันตอนสําคัญท่ีควรจะกระทําในขั้นตอนของ
บูรณาการหลักสูตรและการเรียนการสอนเปนอยางยิ่ง 

นอกจากนั้น สกุลรัตน กมุทมาศ  (2008)  ไดกลาวถึงผลดีของการสอนแบบ
บูรณาการวามีประโยชนมากมาย คือ ทําใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาวิชาลึกซ้ึงข้ึน และทําใหเนือ้หาท่ีจะ
สอนส้ันเขา เพราะครูสอนเร่ืองท่ีเหมือนกัน พรอมกัน เวลาท่ีเหลือจะไดทํากิจกรรมมากข้ึน ซ่ึง ขจติ  
ฝอยทอง (2550)  อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลดีของการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการวา 

1) เปดโอกาสใหครูผูสอนทุกวิชา ไดทํางานรวมกันหรือรวมมือกันบูรณา-
การความรู 

2) ชวยใหผูเรียนตระหนักถึงคุณคาในการนําความรูท่ีเรียนไปประยุกตใชใน
ชีวิตจริง 

3) ชวยใหผูเรียน ไดรับความรู ความเขาใจในลักษณะองครวม/ภาพรวม
มองเห็นความเช่ือมโยงของมวลความรูและประสบการณ 

4) ชวยใหผูเรียนสามารถแสวงหาความรู ความเขาใจในส่ิงตางๆท่ีอยูรอบตัว 
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5) ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีจุดหมายและมีความหมาย 
6) เปดโอกาสใหผูเรียนทํางานเปนกลุมสามารถแลกเปล่ียนความรูซ่ึงกัน

และกัน 
7) พัฒนาศักยภาพของผูเรียนอยางไมจํากัด 
8) ชวยใหผูเรียนสามารถใชชุมชนเปนแหลงวิทยาการและรวมกันพัฒนา

ชุมชนอยางเหมาะสม 
9) สงเสริมใหผูเรียนไดวิธีการเรียนรูตลอดชีวติ 
ดังนี้  การสอนแบบบูรณาการจึงเปนท่ีนิยมใชในประเทศตางๆ ท่ัวโลก เพราะ

เปนการฝกผูเรียนใหเปนคนมีความรูรอบดาน และใชความรูแกปญหาอยางผูมีไหวพริบ 
สติปญญา  จะเห็นวาผูเรียนไดรับการฝกฝนในสถาบันการศึกษาเปนเชิงบูรณาการ เม่ือเขาสําเร็จ
การศึกษาจากสถาบันไปแลว เขาก็จะสามารถผสมผสานวิชาท่ีเรียน ผนึกส่ิงท่ีเหมือนกันไป
แกปญหาในชีวิตได  (สกุลรัตน กมุทมาศ, 2008) 

ข. กระบวนการ 
 ลักษณะเดนของการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ คือ การฝกใหผูเรียน

คิดวิเคราะห  โดยมีข้ันตอนสําคัญ คือ การเลือกมาตรฐานการเรียนรูชวงช้ัน การตั้งคําถามตางๆใหมี
การคิดวิเคราะห และสามารถนําไปสูการเรียนรูตามจุดประสงคและควรมีการกําหนดผลงานให
ชัดเจน ซ่ึง ขจิต  ฝอยทอง (2550) สรุปการดําเนินการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ มีข้ันตอน 
ดังตอไปนี้ 

1) เลือกมาตรฐานการเรียนรูชวงช้ัน (Benchmark) ของวิชาตางๆท่ีจะนํามา
บูรณาการ  โดยคํานึงถึงความสัมพันธเกี่ยวของกันระหวางวิชาและการเสริมการเรียนรูซ่ึงกันและ
กัน กําหนดเปนจุดประสงคการเรียนรู 

2) จากจุดประสงคการเรียนรูท่ีเลือกมา ใหตั้งคําถามตางๆ ท่ีเปนคําถามให
คิดวิเคราะห และสามารถนําไปสูการเรียนรูตามจุดประสงคการเรียนรูนั้นๆ 

3) กําหนดผลงานของผูเรียนใหชัดเจน 
ดังนั้น จึงสรุปไดวา การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ มีเปาหมาย

เพ่ือใหผูเรียนสามารถเช่ือมโยงส่ิงท่ีเรียนเขากับชีวิตจริง และการสรางองคความรูดวยตนเอง ผาน
ทางเนื้อหาท่ีเนนความรูและทักษะวิชาตางๆท่ีเกี่ยวของ วิธีสอนจึงเนนความสัมพันธเช่ือมโยง
ความรู  และทักษะจากวิชาตางๆมาใชในการแกปญหา  มีการวัดและประเมินผลโดยพิจารณาจาก
การมีสวนรวมของผูเรียนการปฏิบัติงานกลุม  (สิริพร  กุยกระโทก, ไมระบุป)   
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2.2.4 การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบมีสวนรวม (Cooperative 
Learning) 

ก. ความหมายและแนวคิดพื้นฐาน  
 การเรียนรูแบบมีสวนรวม หมายถึง การใหทุกคนมีความรับผิดชอบรวมกัน  

มีจุดมุงหมายแหงความสําเร็จรวมกัน การเรียนรูแบบมีสวนรวมอาศัยหลักการเรียนรูท่ียึดผูเรียนเปน
ศูนยกลาง คือ  การเรียนรูเชิงประสบการณและการรูท่ีมีประสิทธิภาพ (ขจิต ฝอยทอง, 2550) หรือ
กลาวไดวา การเรียนรูแบบมีสวนรวมมีลักษณะเปนกระบวนการเรียนรูท่ีเนนการทํากิจกรรมรวมกัน
ของทุกสวน คือ ระหวางผูเรียนกับผูสอน ผูเรียนกับผูเรียน ผูเรียนกับชุมชน ผูเรียนกับสถาน
ประกอบการ  ผูเรียนกับเทคโนโลยีส่ือตางๆ  สอดคลองกับ กรมวิชาการ ( 2542 : 14 อางใน ขจิต  
ฝอยทอง, 2550)  อธิบายวา การเรียนรูแบบมีสวนรวม เปนวิธีการเรียนท่ีจัดใหนักเรียนทํางาน
รวมกันเปนกลุมยอย  โดยใหสมาชิกรับผิดชอบตอกลุมรวมกัน  ชวยกันทํางานท่ีไดรับมอบหมายให
สําเร็จโดยมีจุดมุงหมายรวมกัน สมาชิกมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน ทํางานเต็ม
ความสามารถ มีการรวมกันคิด รวมกันทํางาน  มีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอกันและรวมมือกันทํางานให
บรรลุผลสําเร็จ  เปนการอาศัยพื้นฐานสําคัญ 2 ประการคือ การเรียนรูเชิงประสบการณและการ
เรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ  การเรียนรูเชิงประสบการณ มุงเนนอยูท่ีการใหผูเรียนเปนผูสรางความรูจาก
ประสบการณเดิม  การเรียนรูเชิงประสบการณมีหลักสําคัญ 5 ประการ คือ  การเรียนรูท่ีอาศัย
ประสบการณของนักเรียน ทําใหเกิดการเรียนรูใหมๆท่ีทาทายอยางตอเนื่อง มีปฏิสัมพันธระหวาง
ผูสอนกับผูเรียนทําใหเกิดเครือขายการเรียนรู  มีเครือขายมีการส่ือสารโดยการพูดหรือการเขียนเปน
เคร่ืองมือในการแลกเปล่ียน  การวิเคราะหและสังเคราะหความรู การเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพคือ
ความตองการทําใหเกิดการเรียนรูสูงสุด ผูเรียนมีสวนรวมมากท่ีสุดในทุกองคประกอบ คือ การ
แบงปนประสบการณ การไดสะทอนความคิดและถกเถียง การสรุปความคิดรวบยอดตลอดจนได
ทดลองหรือประยุกตแนวคิดและในทุกองคประกอบนั้นจะเกิดการเรียนรู 

ในเร่ืองนี้ คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544: 24 อางในขจิต  ฝอยทอง, 
2550) ไดกลาวถึงขอดีของการเรียนรูแบบมีสวนรวมวาทําใหผูเรียนมีความสนุกสนาน เพลิดเพลิน 
ไมเบ่ือหนาย ผู เรียนมีโอกาสรวมกันในการทํากิจกรรมการเรียนการสอนในข้ันตอนตางๆ  
สอดคลองกับ กรมวิชาการ (2542 : 15 อางใน ขจิต  ฝอยทอง, 2550) ท่ีกลาวถึงขอดีของการเรียนรู
แบบมีสวนรวมวา การจัดการเรียนการสอนแบบมีสวนรวมทําใหผูเรียนมีความรับผิดชอบตอกลุม
รวมกัน มีปฏิสัมพันธตอกัน (Interaction) อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน สงเสริมความ
รับผิดชอบสวนตัว รวมทั้งการพัฒนาทักษะการทํางานกลุม  (Small Group Skills ) และมีมนุษย-
สัมพันธท่ีดีตอกัน 
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นอกจากนั้น ขจิต  ฝอยทอง (2550)  ไดนําเสนอแนวคิดการจัดการเรียนการ
สอนแบบมีสวนรวม โดยอางถึงแนวคิดของ สมใจ ปราบพล (2542) ท่ีนําเสนอหลักการเรียนรูแบบ
มีสวนรวมวา เปนการเรียนรูท่ีอาศัยประสบการณของผูเรียน สงผลใหเกิดการเรียนรูใหมๆ ท่ีทาทาย
อยางตอเนื่อง ทําใหมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนดวยกันเองและผูเรียนกับผูสอน สงผลใหเกิด
ปฏิสัมพันธท่ีทําใหเกิดการขยายตัวของเครือขายความรูท่ีทุกคนมีอยูออกไปอยางกวางขวาง อาศัย
การส่ือสารโดยการพูดหรือการเขียนเปนเคร่ืองมือในการแลกเปล่ียนความรูสอดคลองกับแนวคิด
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544: 25 อางใน ขจิต  ฝอยทอง, 2550)  ท่ีแนวคิด
และหลักการเรียนรูแบบมีสวนรวมวา  

1) เปนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนกระบวนการกลุม 
2) เปนการจัดการเรียนการสอนแบบรวมแรงรวมใจ 
3) เปนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนการสรางสรรคความรู 
4) เปนการจัดการเรียนการสอนท่ีดึงศักยภาพของทุกคนได 
5) เปนการจัดการเรียนการสอนท่ี เสริมสรางศักยภาพของกลุม 
6) เปนการจัดการเรียนการสอนท่ีท่ีสรางความเปนประชาธิปไตยความ

อิสระและมีเสรีภาพในการเรียนรู 
ข. กระบวนการ 

 การจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม มีองคประกอบและข้ันตอนสําคัญ คือ  
(ขจิต  ฝอยทอง, 2550) 

1) การกระตุนใหผูเรียนนําประสบการณเดิมมาพัฒนาความรู สามารถนํา
ประสบการณเดิมมาประยุกตใชในการเรียนได  

2) การสะทอนความคิด (Reflection) และการอภิปราย คือนักเรียนไดมี
โอกาสสะทอนความคิด ไดอภิปรายโตแยงกัน จะทําใหเกิดการเรียนรูท่ีหลากหลาย 

3) การสรุปความคิดรวบยอด  ผูเรียนเกิดความรูความเขาใจแลวสามารถ
สรุปความคิดรวบยอดไดเอง ครูเปนเพียงแตผูคอยแนะนําเทานั้น 

4) การประยุกตแนวคิดไปใช นักเรียนสามารถนําเอาความรูไปประยุกตใช
ไดในชีวิตประจําวัน 

สอดคลองกับ กระทรวงสาธารณสุข (2541:  69 อางใน ขจิต ฝอยทอง, 
2550) ท่ีนําเสนอหลักการเรียนรูแบบมีสานรวมไวโดยกลาวถึงการสอนความรู (Knowledge) วา
ประกอบดวยการสรางทักษะพ้ืนฐาน ความคิดสรางสรรค การคิดวิเคราะห วิจารณ การประยุกต
แนวคิดโดยเช่ือมโยงกับการจัดลําดับประสบการณ การสะทอนความคิดหรือการใหขอมูลยอนกลับ 
การสรางความคิดรวบยอด และการประยุกตแนวคิดไปใชในดานการเรียน 



 

 32 

จึงสรุปกระบวนการการจดัการเรียนรูแบบมีสวนรวมไดส่ีข้ันตอน คือ 
1) จัดใหผูเรียนทํางานเปนกลุม  มีความรับผิดชอบตองานรวมกัน 
2) จัดใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธตอกัน (Interaction) ไดแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นกัน 
3) จัดใหผูเรียนไดรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย 
4) จัดใหผูเรียนมีเสรีภาพในการเรียนรู  สามารถประยุกตความรูไปใชใน

ชีวิตประจําวันได 
นอกจากนั้นลักษณะสําคัญของการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม คือ 

กิจกรรมท่ีใชในการเรียนรูแบบมีสวนรวม มีความหลากหลาย ดังท่ี กรมวิชาการ (2542:  25-28 อาง
ใน ขจิต ฝอยทอง, 2550) ไดเสนอไวดังนี้ 

1) กิจกรรมเลาเร่ืองรอบวง (Round Robin ) เปนเทคนิคท่ีเปดโอกาสให
นักเรียนทุกคนเลาเร่ืองประสบการณ ความรู  ส่ิงท่ีตนกําลังศึกษา ส่ิงท่ีตนประทับใจใหเพื่อนๆกลุม
ยอยฟง การเลาเร่ืองจะพัฒนาทักษะการส่ือความหมายทางภาษาของนักเรียน 

2) มุมสนทนา (Corners) เปนเทคนิคใหนักเรียนชวยกันสรางความสามัคคี
ในช้ันเรียน นักเรียนชวยกันหาคําตอบ  เปดโอกาสใหสมาชิกในมุมใดมุมหนึ่งอธิบายเร่ืองท่ีเรียนให
เพื่อนในมุมอ่ืนฟง 

3) คูตรวจสอบ (Pair Checks) เปนเทคนิคกลุมยอย  4 หรือ 6 คน  นักเรียน
จับคูกันทํางาน นักเรียนคนท่ี 1 คอยแกปญหา นักเรียนคนท่ี 2 คอยแนะนํา เม่ือหาคําตอบไดแลวให
สลับหนาท่ีกัน เม่ือเสร็จแลว 

4) คูคิด (Think-Pair  Share) เปนเทคนิคท่ีครูตั้งคําถามใหนักเรียนตอบแลว
อภิปรายกับเพื่อนท่ีนั่งติดกัน  เม่ือไดคําตอบแลวจึงนํามาเลาใหเพื่อนท้ังช้ันฟงหนาหอง 

5) เพ่ือนเรียน (Partner) นักเรียนจับคูกันแลวหาความคิดรวบยอดใหพบ  
เม่ือไดความคิดรวบยอดแลวจึงนําไปถายทอดใหเพื่อนฟง 

6) ปริศนาความคิด (Jigsaw) ครูใหเนื้อหานักเรียนคนละตอน ถานักเรียน
อานไดเร็วก็ใหเนื้อหามากได เม่ือนักเรียนไดเนื้อหาแลวก็นํามาเลาตอๆกันและชวยกันสรุป 

7) กลุมรวมมือ (Co-operation) นักเรียนในหองแบงเปนกลุมยอย
รับผิดชอบเนื้อหาของแตละคน แลวนํามารวมกันเปนกลุมหลังจากนั้นก็นําเสนอหนาช้ัน วิธีนี้จะ
ชวยใหนักเรียนชวยกันแกไขปญหา  การทํางานกลุมสามารถแบงข้ันตอนได ดังน้ี 

7.1) นักเรียนเปนศูนยกลางในการอภิปรายหนาช้ัน 
7.2) นักเรียนสรางทีม 
7.3) นักเรียนแบงงานและทํางานหัวขอท่ีเลือก 
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7.4) นักเรียนเลือกหัวขอยอย 
7.5) นักเรียนศึกษาหัวขอยอย 
7.6) นักเรียนนําเสนอหัวขอยอยในกลุม 
7.7) นักเรียนเตรียมทีมท่ีจะนําเสนอตอช้ันเรียน 
7.8) นักเรียนสงทีมไปนําเสนอผลงาน 
7.9) ประเมินผลงาน 

8) การรวมมือกันทํางานแบบแขงขัน (Team   Games  Tournament) แบง
นักเรียนใหคละความสามารถกัน 3 กลุม กลุม 1 และกลุมท่ี 2 ศึกษาเนื้อหาและผลัดกันทบทวน
เนื้อหา กลุมท่ี 3 เปนกรรมการจัดการตอบปญหาโดยการจับฉลากให กลุมท่ี 1 และกลุมท่ี 2 มาผลัด
กันตอบคําถาม ถาตอบถูกได 1 คะแนน เม่ือจบกิจกรรมครูและนักเรียนชวยกันสรุปผลและสรุป
เนื้อหาท้ังหมด 

9) รวมกันคิด (Numbered Head Together) ครูเร่ิมตนดวยการถามคําถาม  
แลวเปดโอกาสใหกลุมยอยชวยกันหาคําตอบ นักเรียนระดมความคิดแลวชวยกันตอบคําถาม 

ดังนั้น กิจกรรมที่ใชในการเรียนรูแบบมีสวนรวมจึงมีความหลากหลาย ท่ี
ผูสอนจะนําไปใช โดยเลือกกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับการเรียน นอกจากนี้ยังสามารถใชกิจกรรมได
มากกวาหนึ่งกิจกรรมเชน เร่ิมตนดวยกิจกรรมการเลาเร่ืองแลวตามดวยกิจกรรมปริศนาความคิดก็ได 

จึงสรุปไดวาการจัดการเรียนการสอนแบบมีสวนรวม มีเปาหมายเพื่อ
สงเสริมทักษะการส่ือสารและทักษะทางสังคม  โดยการเลือกใชเนื้อหาใดๆ ก็ไดในการนําเสนอ มี
วิธีการสอน คือ กระบวนการกลุมและกิจกรรมท่ีหลากหลาย ตลอดจนมีการวัดและประเมินผลดวย
การประเมินตนเองและเพ่ือนรวมงาน  (สิริพร  กุยกระโทก, ไมระบุป)   

2.2.5 การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบโครงงาน (Project - Based 
Learning) 

 ก. ความหมายและแนวคิดพ้ืนฐาน  
การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน หมายถึง งานศึกษาคนควาท่ี

ผูเรียนทํารวมกันเกี่ยวกับหัวขอเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งท่ีผูเรียนตองการศึกษา แลวดําเนินการศึกษาคนควา
ภายในเวลาท่ีตกลงกันไวจนไดผลออกมาตามจุดประสงคท่ีไดตั้งไว (ขจิต  ฝอยทอง, 2550)  
สอดคลองกับ  Fried-Booth (2002 อางใน ณัฐกฤตา  นุมนวล, 2552) อธิบายวา การจัดการเรียนการ
สอนแบบโครงงาน คือ การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ซ่ึงเร่ิมตนมาจากความ
ตองการของผูเรียนจนกระท่ังถึงผลงานท่ีออกมา  ซ่ึง Simon Haines (2546:1 อางใน ขจิต  ฝอยทอง, 
2550)  กลาววาการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน หมายถึง การจัดกิจกรรมที่ตองใชทักษะ
หลากหลายและมีจุดเนนท่ีหัวขอเร่ืองมากกวาท่ีจะเนนเปาหมายทางภาษาท่ีเฉพาะเจาะจง  
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ความสําคัญของกิจกรรมนี้อยูตรงท่ีนักเรียนเองเปนผูมีบทบาทในข้ันตอนแรกของการเลือกเร่ืองท่ี
จะทําและตัดสินวาควรจะเลือกวิธีทํางานแบบใดจึงจะเหมาะสม ตลอดจนจัดตารางเวลาและช้ินงาน
บ้ันปลายของโครงงาน ซ่ึง ขจิต  ฝอยทอง (2550)  สรุปลักษณะของการจัดการเรียนการสอนแบบ
โครงงานวามีลักษณะสําคัญ  คือ 

1)   การยึดนักเรียนเปนสําคัญ มิใชใชหลักสูตรเปนสําคัญ 
การเลือกทําโครงงานเปนส่ิงท่ีผูเรียนจะตองเปนผูท่ีจะตองเกี่ยวของ

และรับผิดชอบตอการตัดสินใจหลักทุกชนิด โดยเฉพาะอยางยิ่งการเลือกหัวขอ วิธีการทํางาน และ
ช้ินงานหรือผลผลิตบ้ันปลาย นักเรียนจะตองมีโอกาสใชภาษาอยางสรางสรรค นักเรียนจะตองเขา
ไปเกี่ยวของกับของจริง 

2)   เนนความรวมมือ มิใชแขงขัน 
โครงงานจะสําเร็จลงไดถานักเรียนมีการรวมมือกันทํางานเพ่ือใหบรรลุ

เปาหมายที่วางไวรวมกันโดยไมตองพ่ึงพาครู เคร่ืองวัดความสําเร็จของโครงงานอยูท่ีช้ินงานบ้ัน
ปลายท่ีชวยกันทําออกมา   มากกวาจะข้ึนอยูกับระดับคะแนนหรือคําชมเชยจากครู 

3)   เนนท่ีทักษะมากกวาเร่ืองโครงสรางไวยากรณ 
โครงงานสวนใหญจะไมเนนการฝกไวยากรณหรือโครงสรางทางภาษา

เฉพาะเร่ืองอยางเปนระบบ  การทําโครงงานจะตองใชหลายทักษะรวมกัน 
4)   ความสําคัญของช้ินงานบ้ันปลาย  

โครงงานจะมีการกําหนดช้ินงานวาจะทําออกมารูปใด ช้ินงานบั้นปลาย
จะเปนตัวกระตุนใหนักเรียนทํางานอยางรวมมือรวมใจ เพื่อใหไดผลงานท่ีนาพึงพอใจดวย 

สอดคลองกับ กมลวรรณ สัมฤทธิกุล (2009)  เสนอวาวิธีสอนแบบโครงงาน
เปนวิธีหนึ่งท่ีมีสวนชวยในการพัฒนาการเรียนรู เนื่องจากการสอนแบบโครงงาน เปนวิธีสอนท่ีให
นักเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง เปนวิธีการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ตามท่ีไดกําหนดไวใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2545 หมวด 4 แนว
การจัดการศึกษา มาตราท่ี 22 กลาววา “การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตอง
สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ” และการจัดการเรียนการสอน
โดยใชโครงงานเปนการจัดกระบวนการการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดเลือกและสรางกระบวนการเรียนรู
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอยางลุมลึกดวยตนเองโดยใชวิธีการและการเรียนรูท่ีหลากหลาย และสามารถนํา
ผลการเรียนรูไปใชในชีวิตจริงได (สมศักดิ์ สินธุระเวชญ, 2542: 18 อางใน กมลวรรณ สัมฤทธิกุล, 
2009)  นอกจากนี้โครงงานเปนการทํากิจกรรมที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดศึกษาคนควา และลงมือ
ปฏิบัติดวยตนเอง ภายใตการดูแลและใหคําปรึกษาของครู ตั้งแตการคิดสรางโครงงาน การวางแผน
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ดําเนินการ การออกแบบลงมือปฏิบัติรวมทั้งรวมกําหนดแนวทางในการวัดและประเมินผล ซ่ึง
สอดคลองกับความคิดของ ลัดดา ภูเกียรติ (2547: 20 อางใน กมลวรรณ สัมฤทธิกุล, 2009 )  ท่ีกลาว
วาโครงงานเปนกิจกรรมที่ เตรียมความพรอมใหเกิดข้ึนกับตัวผู เ รียน  ทําใหผู เ รียนมีความ
กระตือรือรนท่ีจะเรียนและเรียนอยางมีชีวิตชีวา ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
ตนเอง และรูจักวิธีปรับตัวใหสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได รูจักรวบรวมขอมูลไดอยางกวางขวาง
และหลากหลาย ทําใหผูเรียนจดจําในส่ิงท่ีศึกษาคนควาและมีความหมายตอผูเรียน ท่ีสําคัญคือมีผล
ตอการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผูเรียน กระบวนการในการทํางานชวยใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห 
สังเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ เพื่อใหไดผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ และสรางสรรค ตลอดจน
สามารถคิดหาแนวทางในการนําส่ิงท่ีคนพบไปใชไดในชีวิตจริงและสามารถใชกระบวนการทํางาน
ท่ีมีการวางแผนอยางมีระบบ ปฏิบัติตามแผน ปรับปรุง แกไขใหเหมาะสมเพื่อนําไปใชแกปญหา
ตางๆ ในชีวิตความเปนอยูไดอยางดีและมีความสุข 

การนําแนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานมาประยุกตใชกับการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ชวยทําใหผูเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดและเกิดการเรียนรูได
ดวยตนเอง ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง นอกจากน้ีผูสอนสามารถบูรณาการภาษาอังกฤษใหเขากับ
สาระการเรียนรูอ่ืนๆได  ครูอาจารยผูสอนภาษาอังกฤษจะตองรูจักยั่วยุใหนักเรียนคิดและอยากทํา
โครงงาน ผูเรียนจะเกิดทักษะทางภาษา มีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห การคนควาดวยตนเอง 
และเกิดพัฒนาทางดานภาษาอังกฤษอยางเต็มศักยภาพ เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนแบบ
โครงงานภาษาอังกฤษมีลักษณะเปนกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเกิดจากความตองการของ
ผูเรียน ผูเรียนไดใชทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห สังเคราะห มีการพัฒนาทักษะทางดานพุทธิ-
พิสัย (Cognitive Domain) จิตพิสัย (Affective Domain) การคนควาหาความรูใหมๆ ไดดวยตัวเอง
จากประสบการณจริง ผูเรียนไดพัฒนาทักษะกระบวนการทํางานรวมกับผูอ่ืน (Collaborative) การ
พัฒนาทักษะทางภาษาในดานการฟง (Listening) การพูด (Speaking) การอาน (Reading) และการ
เขียน (Writing) ภาษาอังกฤษ  (ณัฐกฤตา  นุมนวล, 2552)  สอดคลองกับ ขจิต ฝอยทอง (2550)  ท่ี
อธิบายวา  การเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบโครงงานเปนวิธีการสอนใหผูเรียนเกิดการรูดวย
ตนเอง  ซ่ึงจัดอยูในแนวการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การทําโครงงานตองเร่ิม
จากผูเรียนเปนผูคิด ลงมือปฏิบัติ  หาทางแกปญหาท่ีเกิดข้ึน โดยมีครูผูสอนคอยชวยเหลือ กระตุน  
แนะนํา  ใหคําปรึกษาอยางใกลชิดจนไดผลงานออกมา  แลวจัดทํารายงาน วิธีการดําเนินงานและ
เสนอผลงาน   

ซ่ึง ณัฐกฤตา นุมนวล (2552) สรุปผลดีของการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษแบบโครงงานวา ทําใหผูเรียนมีโอกาสเลือกทําในส่ิงที่อยากเรียน ไดฝกทักษะทั้งการ
ฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ  ไดฝกการทํางานรวมกับผูอ่ืน ไดคนควาขอมูลดวย
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ตนเองตามความสนใจของแตละบุคคล และไดเรียนรูจากการปฏิบัติในสถานการณจริง  สอดคลอง
กับ กมลวรรณ  สัมฤทธิกุล (2009) ท่ีเสนอวากิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน ซ่ึงเปนวิธี
หนึ่งท่ีจะสามารถสรางเจตคติท่ีดีตอการเรียนภาษา ชวยพัฒนานักเรียนใหเปนผูท่ีมีศักยภาพในการ
เรียนภาษาอังกฤษ อันจะเปนผลใหนักเรียนนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน และ
นําไปใชประกอบการเรียนในระดับสูงตอไป สอดคลองกับ ขจิต ฝอยทอง (2550) ท่ีอธิบายผลดีของ
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบโครงงาน ดังนี้ 

1) โครงงานทําใหไดสัมผัสของจริง 
โครงงานจะทําใหนักเรียนไดทําเร่ืองเกี่ยวของสัมพันธกับโลกแหง

ความเปนจริง  เปนการบังคับกลายๆใหนักเรียนตองใชและปรับส่ิงท่ีรูมาใช 
2)  โครงงานเปนกิจกรรมท่ีเนนการมีสวนรวม 

การที่นักเรียนไดมีโอกาสมีสวนรวมในการเลือกและตัดสินใจจะชวย
เพิ่มความสนใจและแรงจูงใจใหแกนักเรียน 

3)  โครงงานเปดโอกาสใหนักเรียนผูมีความสามารถตางกันไดแสดงออก
อยางทัดเทียมกัน 

โครงงานสวนใหญจะทําใหนักเรียนไดรวมมือกันทํางานอยางทัดเทียม
กัน นักเรียนซ่ึงออนดานภาษาอาจใชความสามารถพิเศษดานอ่ืนของตนชวยงานใหสําเร็จไดไมแพผู
ท่ีเกงดานการอานหรือการเขียนภาษาอังกฤษ   เพราะโครงงานสวนใหญมักมีงานซ่ึงไมตองใช
ความรูทางภาษารวมอยูดวย เชน การทําแผนพับ การวาดภาพ การกําหนดเวลา การดูแล การใช
กลองถายรูป เปนตน 

4)  โครงงานชวยใหภาษาบูรณาการเขาดวยกันอีกคร้ัง 
โครงงานจะเอ้ือใหเกิดบริบทภาษาท่ีเปนธรรมชาติ มีการบูรณาการ

ภาษาเขาดวยกันไมแยกเปนการสอน โครงสราง หนาท่ี หรือคําศัพท 
5)   โครงงานทําใหรูสึกผอนคลายจากความจําเจ  

โครงงานจะทําใหผูเรียนรูสึกวาเกิดการผอนคลาย  ไดเรียนในส่ิงใหมๆ
และตอบสนองความตองการของผูเรียนไดเปนอยางดี 

ข.   กระบวนการ 
 เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบโครงงานมีจุดมุงหมาย

เพื่อเพื่อพัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง  ผูเรียนสามารถเช่ือมโยงองคความรูกับการดําเนินชีวิตและ
พัฒนาความรับผิดชอบของตน ดังนั้น ส่ิงท่ีเอาใจใสเปนพิเศษ คือการเลือกหัวขอโครงงาน โดย
พิจารณาจากความสนใจของผูเรียน สภาพแวดลอมในทองถ่ิน  การสังเกตส่ิงท่ีพบในชีวิตประจําวัน  
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เนื้อหา (Content) ท่ีเรียนหรือจากหัวขอเนื้อหา (Notion) ในบทเรียน หรือพิจารณาจากปญหาการ
ส่ือสารเปนภาษาอังกฤษ (ขจิต ฝอยทอง, 2550) เปนตน   

กระบวนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบโครงงาน  ขจิต  
ฝอยทอง (2550)  สรุปข้ันตอนในการดําเนินงานท่ีสําคัญ คือ การวางแผนในหองเรียน (Classroom 
Planning) การดําเนินโครงงาน (Carrying out the Project) และการทบทวนและติดตามงาน 
(Reviewing and Monitoring the Work) รวมท้ังทักษะท่ีจําเปนตอการดําเนินการแตละข้ันตอน 
กลาวคือ  

1. การวางแผนในหองเรียน (Classroom Planning) ครูผูสอนและผูเรียน
อภิปรายรวมกันเกี่ยวกับเนื้อหาและขอบขายของโครงงานท่ีจะทํา คาดคะเนเกี่ยวกับภาษาท่ี
จําเปนตองใช แนวคิดในการดําเนินการ วิธีการดําเนินขอมูล ฯลฯ ซ่ึงผูเรียนตองมีพื้นฐานหรือ
ทักษะท่ีจําเปนไดแก ทักษะการเขียน (Writing) ทักษะการพูด (Speaking)  

2. การดําเนินโครงงาน (Carrying  Out  the Project) หรือการปฏิบัติการ 
กลาวคือ ผูเรียนดําเนินการตามข้ันตอนในแผนท่ีวางไว โดยผูเรียนตองมีทักษะท่ีจําเปน ไดแก 
ทักษะฟง-พูด (Listening / Speaking) ทักษะการเขียน (Writing) 

3. การทบทวนและติดตามงาน (Reviewing and Monitoring the Work) 
อภิปรายและประเมินผลยอนกลับ ท้ังระหวางและหลังการทําโครงงาน ผูสอนคอยใหคํา
วิพากษวิจารณและเสนอแนะ กลุมชวยกันวิเคราะหงานและรวมกันติดตามผลการทํางาน โดย
ผูเรียนตองมีทักษะที่จําเปน ไดแก ทักษะฟง-พูด (Listening / Speaking) 

ในขณะท่ี ณัฐกฤตา นุมนวล (2552) เสนอวา การดําเนินโครงงาน
ภาษาอังกฤษจําเปนอยางยิ่งท่ีผูสอนตองสอนข้ันตอนในการดําเนินโครงงานวาทําอยางไร ไมใช
ปลอยใหผูเรียนทําเอง ถาผูสอนไมไดสอนการทําโครงงานจะทําใหผูเรียนทอและไมอยากทํา
โครงงาน เม่ือผูเรียนสามารถดําเนินโครงงานเองได ผูสอนตองคอยเปนท่ีปรึกษาให  ข้ันตอนการทํา
มีดังนี้  

1) ข้ันวิเคราะหปญหา (Identification of a Problem) นักเรียนชวยกัน
วิเคราะหวาอะไรเปนปญหา อาจเปนปญหาของผูเรียนเองหรือปญหาของชุมชนก็ได การตั้งปญหา
ไมควรกวางเกินไป ผูเรียนและผูสอนมีสวนสําคัญในการทําใหปญหาแคบลง โดยการชวยกันถามวา
อะไรคือปญหา เม่ือไดปญหาแลวจะดําเนินการตอไปอยางไร เชน นักเรียนท่ีผมสอนอยูในหมูบานท่ี
ผลิตสับปะรด แตผลผลิตของสับปะรดตอไรต่ํามาก นอกจากนี้การใสปุยวิทยาศาสตรยังเพิ่มรายจาย
ใหแกครอบครัวของนักเรียนดวย  ดังนั้นปญหาของนักเรียนคือตองการเพิ่มผลผลิตในไรสับปะรด
จะทําอยางไรโดยไมใชปุยวิทยาศาสตร   
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2) ข้ันต้ังจุดประสงคของโครงงาน (Purpose of Project Work) ผูเรียน
จะตองต้ังจุดประสงควาเม่ือทําโครงงานแลวไดอะไร มีผลงานในดานทักษะทางภาษาอังกฤษ 
(Language Skills) ในข้ันสุดทายออกมาเปนอะไร เชน จากโครงงานท่ี 1 คือเพิ่มผลผลิตในไร
สับปะรดโดยไมใชปุยวิทยาศาสตร โครงงานท่ี 2 มีจุดประสงคเพื่อการเผยแพรกลอนเปน
ภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ  

3) ข้ันวางแผน (Planning) ผูเรียนจะตองวางแผนวาจะทําอะไร ทําท่ีไหน 
และทําอยางไร การวางแผนการดําเนินการควรวางแผนอยางละเอียด เชน ถาไปสัมภาษณชาวบาน
เกี่ยวกับสับปะรด หรือสัมภาษณนักทองเท่ียวที่มาเท่ียวในทองถ่ิน นักเรียนก็ตองวางแผนวาจะ
สัมภาษณใคร สัมภาษณท่ีไหน สัมภาษณทําไม เม่ือไดผลแลวจะเอาคําตอบไปทําอยางไร  

4) ข้ันตอนการดําเนินการ (Processes) นักเรียนดําเนินการโครงงาน
ภาษาอังกฤษตามข้ันตอนท่ีไดวางแผนไวตามลําดับข้ันตอน  

5) ข้ันประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลโครงงานภาษาอังกฤษควร
ประเมินผูเรียนเพ่ือใหเกิดทักษะทางดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะทางดานภาษาอังกฤษ การ
ประเมินผลอาจประเมินโดยตัวนักเรียนเอง (Self-Evaluation) ประเมินโดยเพ่ือนนักเรียน (Peer-
Evaluation) และประเมินโดยครู (Teacher Evaluation) อาจจะเพิ่มเติมใหผูปกครองนักเรียนมีสวน
ในการประเมินดวยก็ได  

อยางไรก็ตาม ณัฐกฤตา นุมนวล (2552) ใหขอสังเกตวา การดําเนินโครงงาน
ภาษาอังกฤษไมใชปลอยใหนักเรียนทําโครงงานโดยท่ีครูผูสอนไมไดชวยเหลืออะไรเลย  การ
ดําเนินโครงงานภาษาอังกฤษนั้นครูผูสอนมีสวนชวยเหลือผูเรียน เชน  ถานักเรียนทําโครงงาน
ภาษาอังกฤษโดยเขียนจดหมายติดตอกับชาวตางประเทศ ครูผูสอนจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองสอน
รูปแบบการเขียนจดหมายใหแกนักเรียน ยังมีความเขาใจผิดอยูวาการสอนโครงงานน้ันครูไมตอง
สอนอะไรเลย ซ่ึงไมเปนความจริง ถานักเรียนไมมีความสามารถในการเขียนใหถูกตองตามหลัก
ไวยากรณ ครูจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองสอนหลักการเขียนใหถูกตองตามหลักไวยากรณแกนักเรียน
กอน ผมอยากใหกําลังใจครูผูสอนทุกทานวาโครงงานภาษาอังกฤษไมใชเร่ืองยาก เพียงแตครูผูสอน
ตองมีความขยัน เตรียมการสอนอยางดีและมีการวางแผนอยางเปนระบบกอนการจัดการเรียนการ
สอนโครงงานใหแกนักเรียน  

จึงสรุปไดวา การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบโครงงาน มี
เปาหมายเพื่อการเกิดการเรียนรูดวยตนเอง  การเช่ือมโยงองคความรูกับชีวิตจริง อาศัยกิจกรรมตางๆ
ในสถานการณจริง  วิธีแสวงหาความรูและการรวบรวมอยางเปนระบบ  ใชวิธีสอนท่ีเนนการลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมตางๆ และงานศึกษาคนควาท่ีทํารวมกัน  มีการวัดและประเมินผลโดยพิจารณาจาก
การวางแผนการทํางานความรับผิดชอบผลสําเร็จของงาน (สิริพร  กุยกระโทก, ไมระบุป)   
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จากการศึกษารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีนําเสนอขางตน พบ
ความสัมพันธของการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ไมวาจะเปนการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบใดก็ตาม ส่ิงสําคัญของการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ คือ การเรียนรูคําศัพท ดังท่ี Meara 
(1993, อางใน ประชัญญา ศรีสวัสดิ์, 2007) ไดเนนถึงความสําคัญของเร่ืองนี้เอาไววา การเรียนรู
คําศัพท เปนจุดศูนยกลางของการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การเรียนรูคํา ความหมายและการใชคํา 
เปนสวนสําคัญของการเรียนรูภาษา เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสูทักษะการพูด การฟง การอาน
และการเขียน ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

2.3 เนื้อหา 
ในฐานะท่ีวิทยาลัยแสงธรรมเปนสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง ดังท่ีนําเสนอขางตน  

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมจึงมีเปาหมายเฉพาะ คือ การพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษแกนักศึกษา เพื่อความพรอมสูการปฏิบัติหนาท่ีศาสนบริกรของคริสตศาสนจักร  
ตามวิสัยทัศน พันธกิจ  วัตถุประสงค เปาหมาย และนโยบายวิทยาลัยแสงธรรม 

อยางไรก็ตาม การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแกนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม ตอง
ดําเนินการสอดคลองกับการเปนสถาบันอุดมศึกษา ท่ีกําหนดใหจัดการเรียนการสอนภายใต
หลักสูตร ท่ีไดรับการอนุมัติจากสภาวิทยาลัยและการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เชนเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ 

2.3.1 หลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรม 
วิทยาลัยแสงธรรมไดถือกําเนิดข้ึนและไดรับใบอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัย

ใหเปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในวันท่ี 19 เมษายน พ.ศ. 2519  และใหการรับรองมาตรฐาน
การศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา และหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทววิทยา  มีการปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ ใน พ.ศ. 2537 วิทยาลัย 
แสงธรรมไดเปล่ียนแปลงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา เปนสาขาวิชาปรัชญาและ
ศาสนา และใชหลักสูตรนี้เร่ือยมา โดยมีการปรับปรุงยอยๆ มาตลอด (วุฒิชัย อองนาวา และคณะ, 
2552) รวมทั้งการเปดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา ใน พ.ศ. 2542   

จน พ.ศ. 2549 - 2550 มีการสํารวจและการทําวิจัยเร่ืองการประเมินหลักสูตรท้ัง
สามหลักสูตร ไดแก หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา หลักสูตรศิลป-
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา และหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา 
เพื่อเปนขอมูลสูการปรับปรุงหลักสูตรในป พ.ศ. 2551 เพื่อใหปรัชญา วัตถุประสงค โครงสราง
หลักสูตร รายวิชาและคําอธิบายรายวิชามีความสอดคลองกับเจตนารมณการจัดตั้งวิทยาลัย 
แสงธรรมยิ่งข้ึน 
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ระหวางปการศึกษา 2550 – 2551  มีการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร ตาม
นโยบายของฝายวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม  ไดผานกระบวนการจัดทํา ประชาพิจารณและพิจารณา
จากผูเกี่ยวของ ท่ีสุดสภาวิทยาลัยแสงธรรม ไดอนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
และศาสนา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 และหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 25514  สงผลใหเร่ิมดําเนินการใชหลักสูตรปรับปรุงดังกลาว ในปการศึกษา 2552   
โดยมีสาระสําคัญในเร่ืองปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร ดังนี้ (สภาวิทยาลัยแสงธรรม, 
2552) 

ก.  ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
และศาสนา 

1) ปรัชญา 
  การศึกษาปรัชญาและศาสนา คือ ระบบการศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษาสู
ความสมบูรณพรอมดวยคุณธรรม จริยธรรม และสติปญญา  อันเปนพื้นฐานสําคัญในการศึกษาเทว-
วิทยา ตอการเปนผูนําคริสตศาสนา 

2) วัตถุประสงค 
2.1) เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม จริยธรรม เปนแบบอยางชีวิตคริสตชน 

เปนผูนําดานจิตวิญญาณและปญญา สามารถดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ  
2.2) เพื่อผลิตบัณฑิตใหใฝรู ใฝเรียน มีความรอบรู ในกระบวนทัศนทาง

ปรัชญาและศาสนา 
2.3) เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีทักษะการคิดอยางเปนระบบ สามารถใชเหตุผล

เพื่อวิเคราะห สังเคราะห วิพากษ และวิจารณ เปนการวางพื้นฐานเพ่ือการศึกษา คนควา วิจัยท่ีลึกซ้ึง
ตอไป  

2.4) เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีจิตสํานึกท่ีจะทํานุบํารุง สืบทอด ศาสนา อนุรักษ
และสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  และสภาพแวดลอม อยางเหมาะสมตามบริบทของสังคมไทย 

ข. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสต-
ศาสนศึกษา 

1) ปรัชญา 
การศึกษาคริสตศาสนศึกษา คือ ระบบการศึกษาเพื่อพัฒนาคริสตชนให

เปนศาสนบริกร ดานการสอนคริสตศาสนธรรม 
 

                                                 
4 ขณะทําวิจัย ระหวางการรอใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหการรับรอง. 
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2) วัตถุประสงค 
2.1) เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม จริยธรรม เปนแบบอยางชีวิตคริสต-

ชนและเปนผูนําดาน  จิตวิญญาณและปญญา 
2.2) เพื่อผลิตบัณฑิตใหใฝรูใฝเรียน มีความรอบรู คําสอนของคริสต

ศาสนจักรคาทอลิก มีความสามารถในการสอน และมีประสิทธิภาพในการพัฒนารูปแบบการสอน 
คริสตศาสนธรรม 

2.3) เพื่อผลิตบัณฑิตใหสามารถนําคําสอนของคริสตศาสนจักรคาทอลิก
มาปฏิบัติและประยุกตใชในการพัฒนาชีวิตและสังคมท้ังตอตนเองและผูอ่ืน 

2.4) เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีจิตสํานึกท่ีจะทํานุบํารุง สืบทอด ศาสนา 
อนุรักษและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  และสภาพแวดลอม อยางเหมาะสมตามบริบทของสังคมไทย 

ค.  ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
เทววิทยา 

1) ปรัชญา 
การศึกษาเทววิทยา คือ ระบบการศึกษาอบรมเพื่อพัฒนานักศึกษา ใหเปน

ผูนําดานคริสตศาสนา โดยเฉพาะการสืบทอดความเช่ือคริสตชน การบําเพ็ญศาสนกิจ การอภิบาล
และการเผยแผ คริสตศาสนธรรม 

2) วัตถุประสงค 
2.1) เพื่ อผลิตบัณฑิตให เปนผูนํ าของคริสตศาสนาท่ีมี คุณธรรม 

จริยธรรม เปนแบบอยางชีวิตคริสตชน เปนผูนําดานจิตวิญญาณและปญญา ธํารงหลักธรรมของ
คริสตศาสนาในการอภิบาลศาสนิกชน 

2.2) เพื่อผลิตบัณฑิตใหใฝรู ใฝเรียน มีความรอบรูอยางลึกซ้ึงทางดาน
เทววิทยาของคริศตศาสนจักรคาทอลิก 

2.3) เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีจิตอาสา เสริมสรางสันติสุขในชุมชน ดวยการ
เสวนา และศาสนสัมพันธ  

2.4) เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีจิตสํานึกท่ีจะทํานุบํารุง สืบทอด ศาสนา 
อนุรักษและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและสภาพแวดลอม อยางเหมาะสมตามบริบทของสังคมไทย 

2.3.3 รายวิชาภาษาอังกฤษในหลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรม 
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ดําเนินการตามกรอบของการจัดการเรียนการ

สอนในรายวิชาตามหลักสูตรการศึกษาของสถาบัน เนื้อหาการเรียนการสอนจึงมีพื้นฐานบนปรัชญา
และวัตถุประสงคของหลักสูตร ท้ังนี้ มีการกําหนดใหเปนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุม
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วิชาภาษา จัดเปนรายวิชาบังคับเรียนและเลือกเรียน  รวมท้ังมีการกําหนดรายวิชาภาษาอังกฤษใน
หมวดวิชาเฉพาะ  สรุปความไดดังนี้  (สภาวิทยาลัยแสงธรรม, 2552) 

1) รายวิชาภาษาอังกฤษ เปนรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาภาษาใน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตและศาสนศาสตรบัณฑิต 

มีการกําหนดรายวิชาภาษาอังกฤษ อยูในหมวดศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาภาษา  
ประกอบดวยรายวิชาจํานวน 2 รายวิชาๆ ละสองหนวยกิต ไดแก รายวิชา ภษ.121 การใช
ภาษาอังกฤษ 1 (LA.121  English Usage 1)  และ ภษ.122  การใชภาษาอังกฤษ 2  (LA.122  English 
Usage 2)  การจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษท้ังสองรายวิชา ในหลักสูตรศิลปศาสตร-
บัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา  สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา และหลักสูตรศาสนศาสตร-
บัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา เปนรายวิชาเดียวกันของท้ังสามหลักสูตร อันเปนรายวิชาภาษาอังกฤษ
ข้ันพื้นฐาน สําหรับการศึกษาข้ันอุดมศึกษา สําหรับนักศึกษาช้ันปท่ี 1 โดยมีคําอธิบายรายวิชาดังนี้ 

(1) ภษ.121 การใชภาษาอังกฤษ 1 (LA.121 English Usage 1) คําอธิบาย
รายวิชา คือ ทบทวนหลักการใชภาษาอังกฤษข้ันกลางและข้ันสูงสําหรับนักศึกษาไทยท่ีไมไดใช
ภาษาอังกฤษเปนภาษาแม เนนหลักการใชภาษาในชีวิตประจําวันในสถานการณและโอกาสตางๆ 
ท้ังโดยการพูดและการเขียน เพื่อเตรียมความพรอมในการศึกษาคนควาเอกสารวิชาการและตํารา ใน
ระดับสูงตอไป 

(2) ภษ.122  การใชภาษาอังกฤษ 2  (LA.122  English Usage 2)คําอธิบาย
รายวิชา คือ ทบทวนหลักการใชภาษาอังกฤษตอจาก ภษ.121 การใชภาษาอังกฤษ 1 โดยเฉพาะ
หลักการอานและเก็บความจากเอกสารวิชาการและตําราระดับอุดมศึกษา ฝกฝนการอานเพื่อความ
เขาใจ การจับประเด็นและการสรุปความ 

2) รายวิชาภาษาอังกฤษ เปนรายวิชาในหมวดวชิาเฉพาะ หลักสูตรศิลปศาสตร-
บัณฑิต สาขาวชิาปรัชญาและศาสนา 

เนื่องจากการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและ
ศาสนา เปนการศึกษาเพื่อเปนพื้นฐานสูการศึกษาหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา 
(วุฒิชัย  อองนาวา และคณะฯ, 2552)  เพื่อมุงสูการผลิตบัณฑิตสูการเปนศาสนบริกรของคริสต
ศาสนจักร จึงมีความจําเปนตองจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อเสริมสรางสูการศึกษาคนควา
ดานปรัชญาและเทววิทยา อันเปนการศึกษาที่คริสตศาสนจักรกําหนดไวสําหรับผูเตรียมตัวเปน
บาทหลวง จึงมีการกําหนดใหมีการศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษในหมวดวิชาเฉพาะจํานวน 4 
รายวิชาๆ ละ 2 หนวยกิต จัดการเรียนการสอนในช้ันปท่ี 2 และ 3 โดยมีช่ือและคําอธิบายรายวิชา 
ดังนี้ (สภาวิทยาลัยแสงธรรม, 2552) 
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(1) ปร.221  ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาปรัชญาและศาสนา 1 (PH.221  
English for Philosophy and Religious Studies I)  คําอธิบายรายวิชา คือ ศึกษาและฝกทักษะการอาน 
คนควา จับประเด็นและสรุปความ เอกสารวิชาการ บทความและตําราทางปรัชญา และศาสนา เพื่อ
ชวยในการคนควาทางวิชาการท่ีจําเปนตอการศึกษาทางปรัชญาและเทววิทยา 

(2) ปร.222  ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาปรัชญาและศาสนา 2    (PH.222  
English for Philosophy and Religious Studies II) คําอธิบายรายวิชา คือ ศึกษาและฝกทักษะการอาน 
คนควา จับใจความและสรุปประเด็นจากตํารา บทความ เอกสารทางวิชาการทางปรัชญาและศาสนา  
เพื่อชวยในการคนควาทางวิชาการที่จําเปนตอการศึกษาทางปรัชญาและเทววิทยาโดยเฉพาะจาก
เอกสารตนฉบับ 

(3)  ปร.321  สัมมนาภาษาอังกฤษทางปรัชญาและศาสนา  1   (PH.321  
English Seminar in Philosophy and Religion I)  คําอธิบายรายวิชา คือ ศึกษาและฝกทักษะการใช
ภาษาอังกฤษในการสัมมนาทางปรัชญาละศาสนา 

(4) ปร.322  สัมมนาภาษาอังกฤษทางปรัชญาและศาสนา  2   (PH.322 
English Seminar in Philosophy and Religion II)  ศึกษาและฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษในการ
สัมมนาทางปรัชญาละศาสนา เนนวิธีคิดแบบวิเคราะห สังเคราะห  และการนําเสนอรายงาน 

3) รายวิชาภาษาอังกฤษ เปนรายวิชาเลือกเรียน ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาคริสตศาสนศึกษา 

มีการกําหนดรายวิชาภาษาอังกฤษ เปนรายวิชาเลือกเรียน เพื่อเปนตัวเลือก
สําหรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา เพื่อเสริมสรางและพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมแกนักศึกษาท่ีเตรียมเปนครูสอนคริสตศาสนธรรมของคริสตศาสนจักร 
ท่ีสนใจและตองไปทําหนาท่ีครูสอนคริสตศาสนธรรมตามโรงเรียน ซ่ึงจําเปนตองมีความรูและ
ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม  โดยกําหนดใหมีการเรียนการสอน 1 รายวิชาๆ ละ 2 หนวยกิต  ไดแก 
รายวิชา ภษ.223 การใชภาษาอังกฤษ 3 (LA.123 English Usage 3) คําอธิบายรายวิชา คือ ทบทวน
หลักการใชภาษาอังกฤษตอจาก ภษ.122 การใชภาษาอังกฤษ 2 โดยเฉพาะหลักการอานและเก็บ
ความจากเอกสารวิชาการและตําราระดับอุดมศึกษา ฝกฝนการอานเพ่ือความเขาใจ การจับประเด็น
และการสรุปความ 

จึงเห็นไดวา การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของวิทยาลัยแสงธรรม ดําเนินไป
ตามอัตลักษณเฉพาะ ภายใตวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบายและเปาประสงคของสถาบัน การจัดการ
เรียนการสอนหรือการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม จึงมีลักษณะพิเศษ 
คือ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแกนักศึกษา เพื่อการศึกษาคนควาและพัฒนาตนเองสูการเปน 
ศาสนบริกรของคริสตศาสนจักร ท่ีจําเปนตองเปดโลกทัศน อาศัยทักษะภาษาอังกฤษเปนเคร่ืองมือ 



 
  

งานวิจัยเร่ืองรูปแบบการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ วิทยาลัยแสงธรรม เปนการศึกษา
แนวทางพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยแสงธรรมใหมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน เพื่อใหการวิจัยคร้ังนี้ เปนไปตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว ผูวิจัยจึงไดลําดับ
วธีิดําเนินการตามข้ันตอน ซ่ึงมีรายละเอียดตามหัวขอดังตอไปนี้ 
 1. กลุมผูใหขอมูล 
 2. เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 3. วิธีดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูล 
 4. การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 
 

กลุมผูใหขอมูล 
กลุมผูใหขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ มีจํานวน 240 คน โดยใชวิธีการสุมเลือกอยางงาย (Simple 

Random Sampling) จากกลุมผูใหขอมูล 2 กลุม ซ่ึงประกอบดวย 
1. กลุมผูเชี่ยวชาญซ่ึงเปนผูใหแนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา

วิทยาลัยแสงธรรม ประกอบดวย พระสังฆราช/อุปสังฆราช อธิการเจาคณะ อธิการบานอบรม 
กรรมการสภาวิทยาลัย ผูใหการอบรม บัณฑิตวิทยาลัยแสงธรรมและตัวแทนจากกลุมองคกร
คาทอลิก จํานวน 120 คน โดยใชวิธีการสุมเลือกอยางงาย (Simple Random Sampling)  

2. กลุมนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม ประจําปภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2552 จํานวน 120 
คน โดยใชวิธีการสุมเลือกอยางงาย (Simple Random Sampling)  
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เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยข้ันตอนนี้ คือ แบบสอบถามเร่ืองรูปแบบการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษแกบัณฑิตแสงธรรม มีสาระครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 1) ขอมูลท่ัวไปของผูตอบ
แบบสอบถาม  2) ทักษะท่ีควรพัฒนา  3) จํานวนเวลาท่ีใชในการพัฒนา  4) วิ ธีการพัฒนา  
5) ประสิทธิภาพของรูปแบบ 6) ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ซ่ึงมีข้ันตอนการสรางและพัฒนาดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของกับหลักการ วิธีการเรียนการสอน เนื้อหา นํามาสังเคราะหเพื่อ
รางเปนหัวขอและประเด็นคําถามในแบบสอบถาม 

2. กําหนดหัวขอในแบบสอบถาม จัดเรียงหัวขอใหสอดคลองกับการตอบของผูตอบใน
แบบสอบถาม 

3. กําหนดลักษณะของแบบสอบถามในประเด็นแตละหัวขอ โดยประเด็นท่ีสรางจะ
พิจารณาถึงความเหมาะสมและความเปนไปไดนาการวัดตัวแปรเปนเกณฑโดย 

 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถามเปน
แบบเลือกตอบและแบบเติมคําตอบ โดยสอบถามตําแหนงหนาท่ี ซ่ึงจําแนกเปนกลุมตางๆ ดังนี้  

3.1.1 พระสังฆราช / อุปสังฆราช 
3.1.2 อธิการเจาคณะ 
3.1.3 อธิการบานอบรม (บานเณรเล็ก / บานเณรกลาง / บานนักบวช) 
3.1.4 กรรมการสภาวิทยาลัย 
3.1.5 ผูใหการอบรม 
3.1.6 บัณฑิตวิทยาลัยแสงธรรม 
3.1.7 องคกรคาทอลิก 

 ขอมูลเกี่ยวกับทักษะท่ีควรพัฒนา ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบจัดอันดับ 
โดยสอบถามความคิดเห็นวาบัณฑิตแสงธรรมควรมีทักษะภาษาอังกฤษดานตางๆ เหลานี้ในระดับ
ใด ซ่ึงทักษะภาษาอังกฤษท่ีสอบถาม มีดังนี้ 

3.2.1 Using English Skill 
3.2.2 Vocabulary Skill 
3.2.3 Listening Skill 
3.2.4 Speaking Skill 
3.2.5 Reading skill 
3.2.6 Writing skill 
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 ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนเวลาท่ีใชในการพัฒนา ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบ
เลือกตอบ โดยสอบถามความคิดเห็นวาจํานวนเวลาเทาใดเหมาะสมสําหรับการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาแสงธรรมมากท่ีสุด (ในเวลา 1 วัน) มีขอคําถามท้ังส้ิน 8 ขอดังนี้ 

3.3.1 เวลา 30 นาที / 1 วัน 
3.3.2 เวลา 1 ช่ัวโมง / 1 วัน 
3.3.3 เวลา 1 ช่ัวโมง 30 นาที / 1 วัน 
3.3.4 เวลา 2 ช่ัวโมง / 1 วัน 
3.3.5 เวลา 2 ช่ัวโมง 30 นาที / 1 วัน 
3.3.6 เวลา 3 ช่ัวโมง / 1 วัน 
3.3.7 เวลา 3 ช่ัวโมง 30 นาที / 1 วัน 
3.3.8 เวลา 4 ช่ัวโมง / 1 วัน 

 ขอมูลเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ลักษณะของแบบสอบถามเปน
แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ โดยสอบถามความคิดเห็นวาวิธีการตางๆ เหมาะกับการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาแสงธรรมมากนอยเพียงใด มีขอคําถามท้ังส้ิน 8 ขอดังนี้ 

3.4.1 เรียนเพิ่มเติมดวยตนเอง 
3.4.2 เรียนพิเศษท่ีศูนยภาษาอังกฤษของเอกชน 
3.4.3 เรียนคอรสพิเศษตามสถาบันการศึกษา 
3.4.5 เรียนจากหนังสือพิมพ 
3.4.6 เรียนจากรายการวิทยุภาษาอังกฤษ 
3.4.7 เรียนจากส่ือภาพยนตร 
3.4.8 เรียนตามหลักสูตรของวิทยาลัย 

 ขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของรูปแบบ ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ โดยสอบถามความคิดเห็นสืบเนื่องจากขอคําถามขางตนวา หาก
วิทยาลัยแสงธรรมใชรูปแบบการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามความคิดเห็นของผูตอบแลว รูปแบบ
ท่ีใชจะมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด มีขอคําถามท้ังส้ิน 7 ขอดังนี้ 

3.5.1 ประโยชนท่ีไดรับจากการพัฒนา 
3.5.2 การประยุกตใชกับการเรียน 
3.5.3 การประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
3.5.4 ทําใหมีทัศนคติท่ีดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ 
3.5.5 รูปแบบท่ีใชมีความเหมาะสม 
3.5.6 รูปแบบมีความเปนไปไดในการพัฒนา 
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3.5.7 สรางความรูสึกอยากเรียนใหกับนักศึกษา 
 ขอมูลเกี่ยวกับขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบปลายเปด 

โดยสอบถามความคิดเห็นวาหากมีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม
ควรเพิ่มเติมประเด็นใดอีกเพื่อใหการพัฒนาทักษะฯ มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

4.  ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงดานเนื้อหาของแบบสอบถามท่ีสรางข้ึน 
5.  นําคําแนะนําจากผูเช่ียวชาญมาแกไขและปรับปรุงแบบสอบถาม  
6.  จัดพิมพเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณ 

 

วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลดําเนินการโดยการแจกแบบสอบถามใหกับกลุมผูใหขอมูลท้ังทาง
ไปรษณียและดวยตนเอง โดยดําเนินการระหวางวันท่ี 30 กันยายน 2552 ถึงวันท่ี 20 ตุลาคม 2552 
ซ่ึงมีข้ันตอนในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 

1.  ออกจดหมายขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามพรอมแนบแบบสอบถามไปยัง
กลุมผูใหขอมูล โดยเวนระยะในการรับคืนประมาณ 1 เดือน 

2.  สงแบบสอบถามไปจํานวน 240 ฉบับ ไดรับกลับคืนจํานวน 197 ฉบับ  
3.  เ ม่ือได รับแบบสอบถามกลับคืนแลวไดตรวจสอบความถูกตองของการตอบ

แบบสอบถาม จากนั้นบันทึกลงรหัสเพื่อดําเนินการวิเคราะหขอมูลตอไป 
4.  แบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืนมีจํานวน 197 ฉบับ คิดเปนรอยละ 80.41 

  

การวิเคราะหขอมูล 
1.  ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามวิเคราะหความถ่ีแลวหาคารอยละ จากน้ัน

นําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
2.  ขอมูลทักษะที่ควรพัฒนา วิเคราะหความถ่ีแลวหาคารอยละ จากน้ันนําเสนอขอมูลเปน

ในลักษณะของการจัดอันดับขอมูล ซ่ึงผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอในรูปของตารางประกอบ
ความเรียง  

3.  ขอมูลจํานวนเวลาท่ีใชในการพัฒนา วิเคราะหความถ่ีแลวหาคารอยละ จากน้ันนําเสนอ
ขอมูลในรูปของตารางประกอบความเรียง  

4.  ขอมูลวิธีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ วิเคราะหโดยใชคาเฉล่ียและคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จากนั้นจัดอันดับขอมูลจากคาเฉล่ียท่ีวิเคราะหได แลวนําเสนอผลการวิเคราะหในรูปแบบ
ตารางประกอบความเรียง โดยกําหนดระดับคะแนนดังนี้ 

เกณฑการใหคะแนนแบบมาตราสวนประมาณคา  โดยใชมาตราสวนประมาณคา 5 
ระดับของลิเคอรท (Rensis  Likert) คือ 
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 5  คะแนน  หมายถึง  มีความคิดเหน็วาเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด 
 4  คะแนน  หมายถึง  มีความคิดเหน็วาเหมาะสมในระดับมาก 
 3  คะแนน  หมายถึง  มีความคิดเหน็วาเหมาะสมในระดับปานกลาง 
 2  คะแนน  หมายถึง  มีความคิดเหน็วาเหมาะสมในระดับนอย 
 1  คะแนน  หมายถึง  มีความคิดเหน็วาเหมาะสมในระดับนอยท่ีสุด 
 การกําหนดระดับคะแนนและการแปลความหมาย โดยนําคาเฉล่ียเทียบกับเกณฑตาม
แนวคิดของเบสท (John W.Best,  1970) ดังนี้ 
 คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00  หมายความวา  วิธีการตางๆ เหมาะกับการพัฒนาทักษะ 

      ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาแสงธรรมใน 
      ระดับมากท่ีสุด 

 คาเฉล่ีย 3.50 – 4.49   หมายความวา   วิธีการตางๆ เหมาะกับการพัฒนาทักษะ 
      ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาแสงธรรมใน 

      ระดับมาก 
 คาเฉล่ีย 2.50 – 3.49   หมายความวา   วิธีการตางๆ เหมาะกับการพัฒนาทักษะ 

      ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาแสงธรรมใน 
      ระดับปานกลาง 
 คาเฉล่ีย 1.50 – 2.49   หมายความวา   วิธีการตางๆ เหมาะกับการพัฒนาทักษะ 

      ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาแสงธรรมใน 
      ระดับนอย 
 คาเฉล่ีย  1.00 – 1.49  หมายความวา  วิธีการตางๆ เหมาะกับการพัฒนาทักษะ 

      ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาแสงธรรมใน 
      ระดับนอยท่ีสุด 

5.  ขอมูลประสิทธิภาพของรูปแบบ วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉล่ียและคาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน จากนั้นจัดอันดับขอมูลจากคาเฉล่ียท่ีวิเคราะหได แลวนําเสนอผลการวิเคราะหในรูปแบบ
ตารางประกอบความเรียง โดยกําหนดระดับคะแนนและเกณฑในการแปลความหมายคะแนน
เชนเดียวกับ ขอ 4 

6.  ขอมูลเกี่ยวกับขอเสนอแนะเพิ่มเติม เปนแบบสอบถามปลายเปด ใชการวิเคราะห
เนื้อหา (content analysis) จากนั้นนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในรูปของความเรียง 
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สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
  

 1. สถิติพื้นฐาน 
   1.1 คารอยละ คํานวณไดจากสูตร ดังนี้ 
 

    P  = 100
n
f
×  

 
   เม่ือ P คือ แทนคารอยละ 
    f คือ ความถ่ีท่ีตองการแปลงใหเปนรอยละ 
    n คือ จํานวนความถ่ีท้ังหมด 
  1.2 คาเฉล่ีย (Mean) คํานวณไดจากสูตร ดังนี ้
  

    X  = 
N

X∑  
 

   เม่ือ X  คือ คาเฉล่ีย 
    ∑ X  คือ ผลรวมของคะแนนดานนัน้ 
    N คือ จํานวนคะแนนในกลุมตัวอยาง 
  1.3 คาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน คํานวณไดจากสูตร ดังนี ้
 

    S = ( )
( )1NN

XXN 22

−
∑ ∑−  

 

   เม่ือ S คือ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    ∑ X  คือ ผลรวมคะแนน 
    N คือ จํานวนกลุมตัวอยาง 
 
 
 



 
 
การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษารูปแบบการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษท่ี

เหมาะสมกับนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมตามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 2) ศึกษาความตองการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปน
แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการและมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ เก็บรวบรวมขอมูลโดย
การสงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางทางไปรษณียและดวยตนเอง จํานวน 240 ฉบับ ไดรับกลับคืน 
197 ฉบับ คิดเปนรอยละ 80.41 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย
เลขคณิต คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการจัดอันดับ ขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหา 
(Content Analysis) 
 

สัญลักษณที่ใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
  

 เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันในการแปลความหมาย ส่ือความหมาย การวิเคราะหขอมูล
คร้ังน้ี  ศูนยวิจัยฯ ไดกําหนดสัญลักษณและอักษรยอในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
 n แทน จํานวนตัวอยาง 
 f แทน ความถ่ี 
 % แทน คารอยละ 
 X  แทน คาเฉล่ียของขอมูล 
 S.D. แทน คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ผลการวิเคราะหขอมลู 
 ผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอผลการศึกษาในรูปแบบตารางประกอบความเรียงดังน้ี 
ตารางท่ี 4.1 จาํนวนและรอยละขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ท่ี สถานภาพ จํานวน รอยละ 
1 พระสังฆราช/อุปสังฆราช 9 4.57 
2 อธิการเจาคณะ 11 5.58 
3 อธิการบานอบรม (บานเณรเล็ก/บาน

เณรกลาง/บานนักบวช) 
21 10.66 

4 กรรมการสภาวิทยาลัย 5 2.54 
5 ผูใหการอบรม 13 6.60 
6 บัณฑิตวิทยาลัยแสงธรรม 33 16.75 
7 องคกรคาทอลิก 5 2.54 
8 นักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม 100 50.76 
 รวม 197 100.00 

 

 จากตาราง ผูตอบแบบสอบถามเปนสังฆราช/อุปสังฆราช จํานวน 9 คนคิดเปนรอยละ 4.57 
อธิการเจาคณะ จํานวน 11 คนคิดเปนรอยละ 5.58 อธิการบานอบรม (บานเณรเล็ก/บานเณรกลาง/
บานนักบวช) จํานวน 21 คนคิดเปนรอยละ 10.66 กรรมการสภาวิทยาลัย จํานวน 5 คนคิดเปนรอย
ละ 2.54 ผูใหการอบรม จํานวน 13 คนคิดเปนรอยละ 6.60 ศิษยเกาวิทยาลัยแสงธรรม จํานวน 33 คน
คิดเปนรอยละ 16.75 องคกรคาทอลิก จํานวน 5 คนคิดเปนรอยละ 2.54 และเปนนักศึกษาวิทยาลัย
แสงธรรม จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 50.76 
 

ตารางท่ี 4.2 จาํนวนและรอยละความคิดเหน็เร่ืองทักษะท่ีควรพัฒนา 

ผูเชี่ยวชาญ 
(n=97) 

นักศึกษา 
(n=100) ทักษะท่ีควรพัฒนา 

f % อันดับ f % อันดับ 

1. ทักษะการใชภาษาอังกฤษ 41 44.1 1 56 56.0 1 
2. ทักษะการใชคําศัพท 32 34.4 3 47 47.0 3 
3. ทักษะการฟงภาษาอังกฤษ 18 19.4 6 43 43.0 5 
4. ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 27 29.0 4 45 45.0 4 
5. ทักษะการอานภาษาอังกฤษ 26 28.0 5 40 40.0 6 
6. ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 34 36.6 2 48 48.0 2 
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 จากตารางพบวาผูตอบแบบสอบถามในกลุมผูเช่ียวชาญ จํานวน 97 คน คิดวาบัณฑิต 
แสงธรรมควรมีทักษะภาษาอังกฤษดานตางๆ เรียงตามลําดับดังนี้ 

1. ทักษะการใชภาษาอังกฤษ จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 44.1 
2. ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 36.6 
3. ทักษะการใชคําศัพท จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 34.4 
4. ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 29.0 
5. ทักษะการอานภาษาอังกฤษ จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 28.0 
6. ทักษะการฟงภาษาอังกฤษ จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 19.4 
นอกจากนี้ ผูตอบแบบสอบถามในกลุมนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม จํานวน 100 คน คิดวา

บัณฑิตแสงธรรมควรมีทักษะภาษาอังกฤษดานตางๆ เรียงตามลําดับดังนี้ 
1. ทักษะการใชภาษาอังกฤษ จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 56.0 
2. ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 48.0 
3. ทักษะการใชคําศัพท จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 47.0 
4. ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 45.0 
5. ทักษะการฟงภาษาอังกฤษ จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 43.0 
6. ทักษะการอานภาษาอังกฤษ จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 40.0 

 

ตารางท่ี 4.3 จาํนวนและรอยละความคิดเหน็เร่ืองจํานวนเวลาท่ีใชในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

ผูเชี่ยวชาญ 
(n=97) 

นักศึกษา 
(n=100) จํานวนเวลาท่ีใชในการพฒันา 

f % อันดับ f % อันดับ 

1. เวลา 30 นาที / 1 วัน 8 8.2 5 11 11.0 4 
2. เวลา 1 ช่ัวโมง / 1 วัน 24 24.7 2 8 8.0 5 
3. เวลา 1 ช่ัวโมง 30 นาที / 1 วัน 11 11.3 3 17 17.0 3 
4. เวลา 2 ช่ัวโมง / 1 วัน 36 37.1 1 22 22.0 2 
5. เวลา 2 ช่ัวโมง 30 นาที / 1 วัน 4 4.1 6 39 39.0 1 
6. เวลา 3 ช่ัวโมง / 1 วัน 10 10.3 4 1 1.0 6 
7. เวลา 3 ช่ัวโมง 30 นาที / 1 วัน 1 1.0 8 1 1.0 6 
8. เวลา 4 ช่ัวโมง / 1 วัน 3 3.0 7 1 1.0 6 

รวม 97 100.0 - 100 100.0 - 
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จากตารางพบวาผูตอบแบบสอบถามในกลุมผูเช่ียวชาญ จํานวน 97 คน คิดวาบัณฑิตแสง
ธรรมควรใชเวลาในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเปนจํานวนเวลา เรียงตามลําดับดังนี้ 

1. จํานวนเวลา 2 ช่ัวโมง / 1 วัน จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 34.4 
2. จํานวนเวลา 1 ช่ัวโมง / 1 วัน จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 25.8 
3. จํานวนเวลา 1 ช่ัวโมง 30 นาที / 1 วัน จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 11.8 
4. จํานวนเวลา 3 ช่ัวโมง / 1 วัน จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 10.8 
5. จํานวน เวลา 30 นาที / 1 วัน จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 8.6 
6. จํานวนเวลา 2 ช่ัวโมง 30 นาที / 1 วัน จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 4.3 
7. จํานวนเวลา 4 ช่ัวโมง / 1 วัน จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 3.2 
8. จํานวนเวลา 3 ช่ัวโมง 30 นาที / 1 วัน จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.1  
นอกจากนี้ ผูตอบแบบสอบถามในกลุมนักศึกษา จํานวน 100 คน คิดวาบัณฑิตแสงธรรม

ควรใชเวลาในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเปนจํานวนเวลา เรียงตามลําดับดังนี้ 
1. จํานวนเวลา 2 ช่ัวโมง 30 นาที / 1 วัน จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 39.0 
2. จํานวนเวลา 2 ช่ัวโมง / 1 วัน จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 22.0 
3. จํานวนเวลา 1 ช่ัวโมง 30 นาที / 1 วัน จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 17.0 
4. จํานวนเวลา 30 นาที / 1 วัน จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 11.0 
5. จํานวน เวลา 1 ช่ัวโมง / 1 วัน จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 8.0 
6. จํานวนเวลา 3 ช่ัวโมง / 1 วัน จํานวนเวลา 3 ช่ัวโมง 30 นาที / 1 วัน และจํานวนเวลา 4 

ช่ัวโมง / 1 วัน จํานวนอยางละ 1 คน คิดเปนรอยละ 1.0 
 

ตารางท่ี 4.4 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกีย่วกับวิธีการพัฒนาทักษะฯ 
ผูเชี่ยวชาญ นักศึกษา 

วิธีการพัฒนาทักษะฯ 
X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 

1. เรียนเพ่ิมเติมดวยตนเอง 4.43 .94 มาก 3.81 .75 มาก 
2. เรียนพิเศษท่ีศูนยภาษาของเอกชน 3.00 1.1 ปานกลาง 4.32 .54 มาก 
3. เรียนคอรสพิเศษตามสถาบันการศึกษา 3.09 1.0 ปานกลาง 3.34 .94 ปานกลาง 
4. เรียนทางเว็บไซตภาษาอังกฤษ 3.35 1.0 ปานกลาง 4.56 .54 มากที่สุด 
5. เรียนจากหนังสือพิมพ 3.59 .94 มาก 3.43 .75 ปานกลาง 
6. เรียนจากรายการวิทยุภาษาอังกฤษ 3.63 1.0 มาก 3.40 .94 ปานกลาง 
7. เรียนจากสื่อภาพยนตร 3.40 1.0 ปานกลาง 3.50 .85 มาก 
8. เรียนตามหลักสูตรของวิทยาลัย 4.17 .90 มาก 4.68 .63 มากที่สุด 

รวม 3.58 1.0 มาก 3.88 .78 มาก 
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จากตารางพบวา ผ ูตอบแบบสอบถามเฉพาะกลุมผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการ
พัฒนาทักษะฯ ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 3.58) เม่ือพิจารณาแยกเปนรายขอพบวา ขอท่ีมี
คาคะแนนมากท่ีสุด คือ การเรียนเพิ่มเติมดวยตนเอง ( X  = 4.43) รองลงมา คือ การเรียนตาม
หลักสูตรของวิทยาลัย ( X  = 4.17) และขอท่ีมีคาคะแนนต่ําท่ีสุด คือ การเรียนพิเศษที่ศูนยภาษา
ของเอกชน ( X  = 3.00) 

นอกจากนี้ ผูตอบแบบสอบถามเฉพาะกลุมนักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการพัฒนา
ทักษะฯ ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 3.88) เม่ือพิจารณาแยกเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีคา
คะแนนมากท่ีสุด คือ การเรียนตามหลักส ูตรของวิทยาลัย ( X  = 4.68) รองลงมา คือ การเรียนทาง
เว็บไซตภาษาอังกฤษ ( X  = 4.56) และขอท่ีมีคาคะแนนตํ่าท่ีสุด คือ การเรียนคอรสพิเศษตาม
สถาบันการศึกษา ( X  = 3.34) 
 

ตารางท่ี 4.5 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกีย่วกับประสิทธิภาพการพัฒนา 
ผูเชี่ยวชาญ นักศึกษา 

ประสิทธิภาพการพัฒนา 
X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 

1. ประโยชนที่ไดรับจากการพัฒนา 4.68 .87 มากที่สุด 4.06 .76 มาก 
2. การประยุกตใชในการเรียน 3.91 .70 มาก 4.01 .66 มาก 
3. การประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 4.37 .82 มาก 4.65 .80 มากที่สุด 
4. ทํ า ให มี ทั ศนค ติที่ ดี ต อ ก า ร เ รี ย น
ภาษาอังกฤษ 

3.84 .77 มาก 3.93 .76 มาก 

5. ก า ร พัฒนามี ค ว าม เหม าะสม กับ
นักศึกษา 

4.56 .78 มากที่สุด 4.55 .78 มากที่สุด 

6. การพัฒนามีความเปนไปไดในการ
พัฒนา 

3.89 .82 มาก 3.85 .80 มาก 

7. สรางความรูสึกใหนักศึกษาอยากเรียน
มากขึ้น 

4.15 .70 มาก 3.93 .76 มาก 

รวม 4.20 .72 มาก 4.14 .78 มาก 

 
จากตารางพบวา ผ ูตอบแบบสอบถามเฉพาะกลุมผูเ ช่ียวชาญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ประสิทธิภาพการพัฒนา ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 4.20) เม่ือพิจารณาแยกเปนรายขอ
พบวา ขอท่ีมีคาคะแนนมากท่ีสุด คือ ประสิทธิภาพดานประโยชนท่ีไดรับจากการพัฒนา ( X  = 
4.68) รองลงมา คือ การพัฒนามีความเหมาะสมกับนักศึกษา ( X  = 3.89) และขอท่ีมีคาคะแนนตํ่า
ท่ีสุด คือ ทําใหมีทัศนคติท่ีดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ ( X  = 3.84) 
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นอกจากนี้ ผูตอบแบบสอบถามเฉพาะกลุมนักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
การพัฒนา ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 4.14) เม่ือพิจารณาแยกเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีคา
คะแนนมากท่ีสุด คือ ประสิทธิภาพดานการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ( X  = 4.65) รองลงมา คือ 
การพัฒนามีความเหมาะสมกับนักศึกษา ( X  = 4.55) และขอท่ีมีคาคะแนนต่ําท่ีสุด คือ การพัฒนามี
ความเปนไปไดในการพัฒนา ( X  = 3.34) 

ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะหเนื้อหาท่ีไดจากแบบสอบถามของกลุม
ผูเช่ียวชาญ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาแสงธรรม แบงเปน 4 
ประเด็น ดังนี้ 

1. ดานนโยบาย 
1.1 จัดระบบการฝกฝนภาษาอังกฤษ โดยกําหนดวาแตละวันควรใชภาษาอังกฤษ

ส่ือสารกันในรูปแบบอะไร พัฒนาระบบประเมินผลสําหรับแตละบุคคลจากประสบการณตรง
พฒันาวิทยาลัยใหเปน Bilingual 

1.2 แตละสังฆมณฑลควรจัดสรรงบประมาณและสรางโอกาส สงสามเณรใหญปพัก
ไปตางประเทศเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ พัฒนาตนเองในดานความเปนผูใหญและฝกฝนชีวิต 

1.3 สรางมาตรฐานดานการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใหทัดเทียมกับสถาบันอื่นๆ 
1.4 เช่ือมโยงเครือขายกับสถาบันทางภาษาโดยตรง 
 

2. ดานหลักสูตรการสอน 
2.1 ควรจัดใหมีการสอนรายวิชาตางๆ เปนภาษาอังกฤษเพิ่มข้ึน เพ่ือวานักศึกษาจะได

ใสใจพยายามเรียนรูภาษาอังกฤษอยางจริงจัง เพราะวาการต้ังใจเรียนรูของผูเรียนสําคัญกวาวิธี 
การสอน 

2.2 จัดการเรียนการสอนแบบ Edutainment ใหนักศึกษารูสึกสนุกและไดรับความรู
จากการเรียนการสอนในเวลาเดียวกัน เชน เกมแขงขันตอคําศัพทใหจําไดวันละ 5-10 คํา ทุกวันใช
เวลาประมาณ 30-45 นาที 

2.3 จัดใหมีกิจกรรมเสริม เชน  
- การอบรมสัมมนาเปนภาษาอังกฤษ  
- การประชุมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)  
- เขาคอรสการจัด English Camp  
- เปดชิงทุนไปเรียนภาษาอังกฤษในประเทศท่ีใชภาษาอังกฤษโดยตรง 
- ประกวดการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษในโอกาสวันวชิาการ 
- จัดแขงขันการพูดภาษาอังกฤษ  
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- จัดวนัภาษาอังกฤษ สัปดาหละ 1 วันเพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาไดเลนเกม แสดง
ละคร อานขาวสารความรู เสวนาเฉพาะเร่ือง 

- ใหนกัศึกษาไดมีการ Debate เปนประจําตอหนาเพื่อนรวมช้ัน 
- จัด Intensive Course 
2.4 ใชตํารา หนังสือ เอกสารประกอบการสอน ส่ือการเรียนการสอน โปรแกรม CAI

เปนภาษาอังกฤษท้ังหมด 
2.5 ฝกใหนักศึกษาคนควาขอมูลจากตนฉบับภาษาอังกฤษ สรางระบบการคนควา

ภาษาตางประเทศใหทันสมัยและเพียงพอ 
2.6 ใหมีอาจารยตางชาติมาสอน เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนกับเจาของภาษาโดยตรงโดย

เนนอาจารยท่ีสอนใหนักศึกษาไดฝกทักษะการพูด มิใชอาจารยท่ีพูดใหนักศึกษาฟง  
2.7 จัดโครงการแลกเปล่ียนนักศึกษา สงนักศึกษาไปใชชีวิตหรือศึกษาตอในประเทศท่ี

ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาหลัก รวมท้ังเชิญนักศึกษาตางชาติจากสถาบันตางๆ มาทํากิจกรรมรวมกัน
ในการใชภาษา เปนส่ือในการทํากิจกรรมอยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง (1-3 ช่ัวโมงตอ 1 คร้ัง) อีกท้ังให
นักศึกษามีเพื่อนตางประเทศ (Penfriend) เพื่อจะไดฝกการใชภาษาอังกฤษ 

2.8 ใหมีระบบการวัดผลเปนภาษาอังกฤษ รวมทั้งสรางระบบประเมินทักษะดาน
ภาษาอังกฤษของผูเรียนเปนรายบุคคล 

2.9 จัดใหนักศึกษามีโอกาสรวมกิจกรรมกับชาวตางประเทศ สถาบัน องคกร 
หนวยงานท่ีใชภาษาอังกฤษเปนภาษาส่ือสาร รวมทั้งเชิญชวนใหกลุมเหลานั้นมาจัดกิจกรรมใน
วิทยาลัยแสงธรรมดวย 

 

3. ดานวิธีการท่ีใชในบานอบรม 
3.1 กําหนดใหมีการพูดภาษาอังกฤษส่ือสารกันในกลุม บังคับใหพูดจริงๆ ทุกวัน อัตรา

การพัฒนาสูระดับการส่ือสารท่ีคลองจะมีพัฒนาการราว 3-6 เดือน 
3.2 เปดโอกาสใหมีการพูดแสดงความคิดเห็นเปนกลุมเล็กๆ 
3.3 จัดใหมีการฝกทักษะการพูดภาษาอังกฤษทุกวันอยางนอยวันละ 1 ช่ัวโมง 
3.4 ใหสามเณรอานพระคัมภีรฉบับภาษาอังกฤษ 
 

4. ดานการประยกุตในชีวติประจําวัน 
4.1 ควรพยายามใหนักศึกษาไดมีประสบการณในการใชภาษาอังกฤษในสถานการณ

จริง ใหตระหนักถึงความจําเปนในการใชภาษาอังกฤษจริงๆ 
4.2 ใหนักศึกษาไดใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันโดยการพูดจริงๆ ไมใชเฉพาะใน

หองเรียนเทานั้น 
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5. ดานการสรางแรงจูงใจ 
5.1 ควรสรางความตระหนัก แรงบันดาลใจ จิตสํานึกภายในเพื่อเกิดความมุงม่ัน ทุมเท 

เห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษกับช ีวิตของตนเอง 
5.2 สรางสํานึกและทัศนะของการแสวงหาความรู อยากรูมากกวาความพรอมในการ

ใชทักษะจริง 
5.3 หาวิธีการสรางทัศนคติท่ีดีใหนักศึกษาตระหนักวาภาษาอังกฤษคือความจําเปน

ของชีวิต 
5.4 ฝกความกลาในการพูดในชีวิตประจําวัน 
5.5 สํารวจและศึกษาแรงจูงใจของนักศึกษา อีกท้ังสรางความเขาใจที่ถูกตองในการ

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 



 
  

การวิจัยคร้ังนี้เปนการดําเนินการเพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับรูปแบบการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสมกับนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม ซ่ึงเปนการวิจัยเชิงสํารวจ 
ผูวิจัยไดดําเนินการสรุปผลการวิจัย ดังนี้ 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสมกับนักศึกษาวิทยาลัย 

แสงธรรมตามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 
2. เพื่อศึกษาความตองการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
กลุมผูใหขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ คือ กลุมผูเช่ียวชาญซ่ึงเปนผูใหแนวทางการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม ประกอบดวย สังฆราช/อุปสังฆราช อธิการเจาคณะ 
อธิการบานอบรม กรรมการสภาวิทยาลัย ผูใหการอบรม บัณฑิตวิทยาลัยแสงธรรมและตัวแทนจาก
องคกรคาทอลิก จํานวน 120 คน ซ่ึงไดมาจากการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) และ
กลุมนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2552 จํานวน 120 คน ซ่ึงไดมาจาก
การสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) 

 

ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามเร่ืองรูปแบบการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษแกบัณฑิตแสงธรรม มีสาระครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 1) ขอมูลท่ัวไปของผูตอบ
แบบสอบถาม 2) ทักษะท่ีควรพัฒนา 3) จํานวนเวลาท่ีใชในการพัฒนา 4) วิธีการพัฒนา 5) 
ประสิทธิภาพของรูปแบบ 6) ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม เก็บรวบรวมขอมูลจากการแจกแบบสอบถาม
ใหกับกลุมผูใหขอมูล ท้ังทางไปรษณียและดวยตนเอง เวนระยะในการรับคืนประมาณ 1 เดือน เม่ือ
ไดรับแบบสอบถามกลับคืนจึงตรวจสอบความครบถวนของขอมูลจนครบตามจํานวนท่ีกําหนด  
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กลุมผูเชี่ยวชาญ 

 

การวิเคราะหขอมูล นําแบบสอบถามท่ีไดมาตรวจสอบความถูกตองอีกคร้ัง หลังจากน้ันทํา
การบันทึกลงรหัสในโปรแกรมสําเร็จรูป วิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชคาความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย
และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการวิเคราะหเนื้อหาจากขอมูลเชิงคุณภาพ ซ่ึงสรุปผลการวิจัย 
อภิปรายผล และขอเสนอแนะของการวิจัย ดังนี้ 
 

สรุปผลการวิจัย 
1. ขอมูลความคิดเห็นเร่ืองทักษะภาษาอังกฤษท่ีควรพัฒนามากท่ีสุด ผลการวิจัยพบวา 

ผูตอบแบบสอบถามคิดวาบัณฑิตแสงธรรมควรมีทักษะภาษาอังกฤษดานตางๆ เรียงตามลําดับดังนี้ 
 

 
1.1 ทักษะการใชภาษาอังกฤษ  
1.2 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ  
1.3 ทักษะการใชคําศัพท  
1.4 ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ  
1.5 ทักษะการอานภาษาอังกฤษ  
1.6 ทักษะการฟงภาษาอังกฤษ  

 
 

2. ขอมูลความคิดเห็นเร่ืองจํานวนเวลาท่ีใชในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ผลการวิจัย
พบวา ผูตอบแบบสอบถามคิดวาบัณฑิตแสงธรรมควรใชเวลาในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเปน
จํานวนเวลา เรียงตาม 3 ลําดับท่ีตอบมากท่ีสุดดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมนักศึกษา 
1.1 ทักษะการใชภาษาอังกฤษ  
1.2 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 
1.3 ทักษะการใชคําศัพท  
1.4 ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
1.5 ทักษะการฟงภาษาอังกฤษ 
1.6 ทักษะการอานภาษาอังกฤษ  

กลุมผูเชี่ยวชาญ 
2.1 จํานวนเวลา 2 ช่ัวโมง / 1 วัน 
2.2 จํานวนเวลา 1 ช่ัวโมง / 1 วัน  
2.3 จํานวนเวลา 1 ช่ัวโมง 30 นาที /  
1 วัน  
 

กลุมนักศึกษา 
2.1 จํานวนเวลา 2 ช่ัวโมง 30 นาที / 

1 วัน 
2.2 จํานวนเวลา 2 ช่ัวโมง / 1 วัน 
2.3 จํานวนเวลา 1 ช่ัวโมง 30 นาที / 

1 วัน  
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3. ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษพบวา 
 กลุมผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาทักษะฯ ในภาพรวมอยูใน

ระดับมาก ( X  = 3.58) เม่ือพิจารณาแยกเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีคาคะแนนมากท่ีสุด คือ การเรียน
เพิ่มเติมดวยตนเอง ( X  = 4.43) รองลงมา คือ การเรียนตามหลักสูตรของวิทยาลัย ( X  = 4.17) และ
ขอท่ีมีคาคะแนนต่ําท่ีสุด คือ การเรียนพิเศษท่ีศูนยภาษาของเอกชน ( X  = 3.00) 

 กลุมนักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาทักษะฯ ในภาพรวมอยูในระดับ
มาก ( X  = 3.88) เม่ือพิจารณาแยกเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีคาคะแนนมากท่ีสุด คือ การเรียนตาม
หลักสูตรของวิทยาลัย ( X  = 4.68) รองลงมา คือ การเรียนทางเว็บไซตภาษาอังกฤษ ( X  = 4.56) 
และขอท่ีมีคาคะแนนต่ําท่ีสุด คือ การเรียนคอรสพิเศษตามสถาบันการศึกษา ( X  = 3.34) 

4. ขอมูลความคิดเห็นสืบเนื่องจากขอคําถามขางตนวา หากวิทยาลัยแสงธรรมใชรูปแบบ
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามความคิดเห็นของผูตอบแลว รูปแบบท่ีใชจะมีประสิทธิภาพมาก
นอยเพียงใดพบวา  

4.1 กลุมผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการพัฒนา ในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ( X  = 4.20) เมื่อพิจารณาแยกเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีคาคะแนนมากท่ีสุด คือ 
ประสิทธิภาพดานประโยชนท่ีไดรับจากการพัฒนา ( X  = 4.68) รองลงมา คือ การพัฒนามีความ
เหมาะสมกับนักศึกษา ( X  = 3.89) และขอท่ีมีคาคะแนนตํ่าท่ีสุด คือ ทําใหมีทัศนคติท่ีดีตอการเรียน
ภาษาอังกฤษ ( X  = 3.84) 

4.2 กลุมนักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการพัฒนา ในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ( X  = 4.14) เมื่อพิจารณาแยกเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีคาคะแนนมากท่ีสุด คือ 
ประสิทธิภาพดานการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ( X  = 4.65) รองลงมา คือ การพัฒนามีความ
เหมาะสมกับนักศึกษา ( X  = 4.55) และขอท่ีมีคาคะแนนตํ่าท่ีสุด คือ การพัฒนามีความเปนไปไดใน
การพัฒนา ( X  = 3.34) 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
รูปแบบการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม จากการศึกษา

พบวา ผูเช่ียวชาญและนักศึกษามีความคิดเห็นวาทักษะภาษาอังกฤษท่ีควรพัฒนามากท่ีสุด คือ ทักษะ
การใชภาษาอังกฤษ ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นจํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 44.1 และนักศึกษามี
ความคิดเห็นจํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 56.0 ท่ีเปนเชนนี้เนื่องจากผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญตอทักษะพื้นฐานเพื่อการนําภาษาอังกฤษไปใชในชีวิตประจําวัน ท่ีชีวิตในสังคมปจจบัุน
จําเปนตองติดตอส่ือสาร และการเรียนรูในวิทยาการแขนงตางๆ ท่ีสวนใหญใชภาษาอังกฤษเปน
ภาษาสากลในโลกแหงวิทยาการ เทคโนโลยีและสารสนเทศดานตางๆ ในสังคมโลก สงผลตอการ
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เรียนรู การพัฒนากระบวนทัศนและวิถีการดําเนินชีวิตท่ีทันยุค ทันสมัยในสังคมท่ีเช่ือมโยงเครือขาย
โดยใชภาษาอังกฤษเปนส่ือกลางในการติดตอ สรางความสัมพันธและการเรียนรูเพื่อพัฒนาชีวิต 
 ผลการวิจัยพบวาเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการพัฒนาทักษะอยูท่ี 2-2.30 ช่ัวโมง ท้ังนี้นื่องจาก
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดวานักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม มีพื้นฐานดานทักษะภาษาอังกฤษอยู
แลว ประกอบกับการจัดการศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรม ในฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง 
ท่ีจัดการศึกษาอบรมผูเตรียมตัวเปนศาสนบริกรของคริสตศาสนจักรโดยนักศึกษาผานการศึกษา
อบรมตามลําดับข้ัน มีวุฒิภาวะ ความรับผิดชอบและพ้ืนฐานการศึกษาการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
วันละ 2 – 2.30 ช่ัวโมง จึงมีความเหมาะสมเพียงพอตอการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ท่ีนักศึกษามี
พื้นฐานอยูแลว ประกอบกับแนวคิดพื้นฐานวา การพัฒนาสติปญญา รวมท้ังการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ เปนเคร่ืองมือเพ่ือการศึกษาอบรมสูการทําหนาท่ีศาสนบริกรท่ีมีคุณภาพยิ่งข้ึน ในขณะ
ท่ีการศึกษาอบรมผูเตรียมเปนศาสนบริกร ยังมีมิติอ่ืนๆ ท่ีจําเปนในการจัดเวลา โดยเฉพาะ การ
พัฒนาวุฒิภาวะ การพัฒนาจิตภาวะและการฝกปฏิบัติงานอภิบาลในรูปแบบตางๆ เปนตน 
 ผูเช่ียวชาญเห็นวาการพัฒนาทักษะโดยเรียนเพิ่มเติมดวยตนเองเปนวิธีท่ีเหมาะสมที่สุด แต
นักศึกษาเห็นวาการเรียนตามหลักสูตรของวิทยาลัยเปนวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุด ท่ีเปนเชนนี้เนื่องจาก
การท่ีกลุมผูเช่ียวชาญและกลุมนักศึกษา มีความคิดเห็นท่ีตางกันเร่ืองความคิดเห็นตอวิธีการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษเปนผลจากประสบการณการเรียนรูและสรางองคความรู/ใฝรูท่ีแตละกลุมท่ีตอบ
มีพื้นฐานและความพรอมท่ีแตกตางกันในมุมมองของแตละกลุม กลาวคือ การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ ท่ีผู เ ช่ียวชาญนําประสบการณและทักษะพ้ืนฐานของตนในการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษท่ีสามารถศึกษาเรียนรูและพัฒนาทักษะดวยการเรียนรูเพิ่มเติม หรือใชเวลานอกระบบ
การเรียนการสอนท่ีมีกําหนดไวในหลักสูตรของวิทยาลัย โดยผูเชี่ยวชาญใหความสําคัญตอการ
เรียนรูท่ีไมจํากัดแตเพียงการเรียนในหองเรียนหรือการเรียนตามท่ีมีกําหนดไวในหลักสูตร ท่ี
นักศึกษาสามารถนําการเรียนรูในระบบ หรือการเรียนรูตามหลักสูตรมาตอยอด อาศัยการศึกษา
เพิ่มเติมในสถานการณหรือบริบทสวนบุคคล เปนการย้ําคุณลักษณะการเปนผูใฝรูและไมไดแยก
การเรียนรูออกจากประสบการณชีวิต 

ในขณะท่ีนักศึกษาซ่ึงมีความเห็นวาวิธีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่เหมาะสมที่สุด คือ 
การเรียนตามหลักสูตรของวิทยาลัย เนื่องจากนักศึกษามองวาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ตามหลักสูตรของวิทยาลัยมีความเหมาะสมและเปนพื้นฐานท่ีสําคัญตอการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษอยูแลว จึงใหความสําคัญตอการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดวยการเรียนในรายวิชาท่ีมี
กําหนดไวตามหลักสูตร ประกอบกับประสบการณในการเรียนรูและพัฒนาองคความรูของนักศึกษา 
ยังมีความจําเปนท่ีนักศึกษาตองพัฒนาพื้นฐานอาศัยการจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบ มี
กระบวนการเรียนการสอน การวัดประเมินผลและกิจกรรมกลุมอยางตอเน่ือง  
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ขอเสนอแนะ  
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพในหัวขอขอเสนอแนะเพ่ิมเติมนับไดวาเปน
ขอเสนอแนะท่ีนาสนใจตอการนําผลการวิจัยคร้ังนี้ไปใช จึงไดนําขอมูลเหลานั้นมานําเสนอ ดังนี้ 

1. ดานนโยบาย 
1.1 จัดระบบการฝกฝนภาษาอังกฤษ โดยกําหนดวาแตละวันควรใชภาษาอังกฤษ

ส่ือสารกันในรูปแบบอะไร พัฒนาระบบประเมินผลสําหรับแตละบุคคลจากประสบการณตรง 
1.2 พัฒนาวิทยาลัยใหเปน Bilingual 
1.3 แตละสังฆมณฑลควรจัดสรรงบประมาณและสรางโอกาส สงสามเณรใหญป

พักไปตางประเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ พัฒนาตนเองในดานความเปนผูใหญและฝกฝน
ชีวิต 

1.4 สรางมาตรฐานดานการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใหทัดเทียมกับสถาบันอื่นๆ 
1.5 เช่ือมโยงเครือขายกับสถาบันทางภาษาโดยตรง 

2. ดานหลักสูตรการสอน 
 ควรจัดใหมีการสอนรายวิชาตางๆ เปนภาษาอังกฤษเพิ่มข้ึน เพื่อวา

นักศึกษาจะไดใสใจพยายามเรียนรูภาษาอังกฤษอยางจริงจัง เพราะวาการต้ังใจเรียนรูของผูเรียน
สําคัญกวาวิธีการสอน 

 จัดการเรียนการสอนแบบ Edutainment ใหนักศึกษารูสึกสนุกและไดรับ
ความรูจากการเรียนการสอนในเวลาเดียวกัน เชน เกมแขงขันตอคําศัพทใหจําไดวันละ 5-10 คํา ทุก
วันใชเวลาประมาณ 30-45 นาที 

 จัดใหมีกิจกรรมเสริม เชน  
- การอบรมสัมมนาเปนภาษาอังกฤษ  
- การประชุมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)  
- เขาคอรสการจัด English Camp  
- เปดชิงทุนไปเรียนภาษาอังกฤษในประเทศท่ีใชภาษาอังกฤษโดยตรง 
- ประกวดการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษในโอกาสวันวิชาการ 
- จัดแขงขันการพูดภาษาอังกฤษ  
- จัดวันภาษาอังกฤษ สัปดาหละ 1 วันเพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดเลนเกม 
แสดงละคร อานขาวสารความรู เสวนาเฉพาะเร่ือง 

- ใหนักศึกษาไดมีการ Debate เปนประจําตอหนาเพื่อนรวมช้ัน 
- จัด Intensive Course 
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 ใชตํารา  หนังสือ  เอกสารประกอบการสอน ส่ือการเรียนการสอน 
โปรแกรม CAI เปนภาษาอังกฤษท้ังหมด 

 ฝกใหนักศึกษาคนควาขอมูลจากตนฉบับภาษาอังกฤษ สรางระบบการ
คนควาภาษาตางประเทศใหทันสมัยและเพียงพอ 

 ใหมีอาจารยตางชาติมาสอน เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนกับเจาของภาษา
โดยตรงโดยเนนอาจารยท่ีสอนใหนักศึกษาไดฝกทักษะการพูด มิใชอาจารยท่ีพูดใหนักศึกษาฟง  

 จัดโครงการแลกเปล่ียนนักศึกษา สงนักศึกษาไปใชชีวิตหรือศึกษาตอใน
ประเทศท่ีใชภาษาอังกฤษเปนภาษาหลัก รวมท้ังเชิญนักศึกษาตางชาติจากสถาบันตางๆ มาทํา
กิจกรรมรวมกันในการใชภาษา เปนส่ือในการทํากิจกรรมอยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง (1-3 ช่ัวโมงตอ 
1 คร้ัง) อีกทั้งใหนักศึกษามีเพื่อนตางประเทศ (Penfriend) เพื่อจะไดฝกการใชภาษาอังกฤษ 

 ใหมีระบบการวัดผลเปนภาษาอังกฤษ รวมทั้งสรางระบบประเมินทักษะ
ดานภาษาอังกฤษของผูเรียนเปนรายบุคคล 

 จัดใหนักศึกษามีโอกาสรวมกิจกรรมกับชาวตางประเทศ สถาบัน องคกร 
หนวยงานที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาส่ือสาร รวมท้ังเชิญชวนใหกลุมเหลานั้นมาจัดกิจกรรมใน
วิทยาลัยแสงธรรมดวย 

3. ดานวิธีการท่ีใชในบานอบรม 
 กําหนดใหมีการพูดภาษาอังกฤษส่ือสารกันในกลุม บังคับใหพดูจริงๆ ทุก

วัน อัตราการพัฒนาสูระดับการสื่อสารท่ีคลองจะมีพัฒนาการราว 3-6 เดือน 
 เปดโอกาสใหมีการพูดแสดงความคิดเหน็เปนกลุมเล็กๆ 
 จัดใหมีการฝกทักษะการพูดภาษาอังกฤษทุกวันอยางนอยวันละ 1 ช่ัวโมง 
 ใหสามเณรอานพระคัมภีรฉบับภาษาอังกฤษ 

4. ดานการประยกุตในชีวิตประจําวัน 
 ควรพยายามใหนักศึกษาไดมีประสบการณในการใชภาษาอังกฤษใน

สถานการณจริง ใหตระหนักถึงความจําเปนในการใชภาษาอังกฤษจริงๆ 
 ใหนักศึกษาไดใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันโดยการพูดจริงๆ ไมใช

เฉพาะในหองเรียนเทานั้น 
5. ดานการสรางแรงจูงใจ 

 ควรสรางความตระหนัก แรงบันดาลใจ จิตสํานึกภายในเพ่ือเกิดความ
มุงม่ัน ทุมเท เห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษกับชีวิตของตนเอง 

 สรางสํานึกและทัศนะของการแสวงหาความรู อยากรูมากกวาความพรอม
ในการใชทักษะจริง 



 

 64 

 หาวิธีการสรางทัศนคติท่ีดีใหนักศึกษาตระหนักวาภาษาอังกฤษคือ
ความจําเปนของชีวิต 

 ฝกความกลาในการพูดในชีวิตประจําวัน 
 สํารวจและศึกษาแรงจูงใจของนักศึกษา อีกท้ังสรางความเขาใจท่ีถูกตอง

ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
1. ควรศึกษาเพ่ิมเติมเพื่อใหไดขอมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม 
2. ควรเจาะลึกในประเด็นเกี่ยวกับเนื้อหาของการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษวาควรทํา

อยางไรจึงทําใหมีทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มมากข้ึน 
3. การศึกษาคร้ังนี้จํากัดขอบเขตการวิจัยโดยเก็บขอมูลเฉพาะนักศึกษาบางกลุม อีกท้ัง

ขอมูลตอบกลับจากแบบสอบถามยังไมครบ 100 % หากมีการเก็บขอมูลเพ่ิมเติมเพื่อนํามาศึกษา
เปรียบเทียบกับขอมูลชุดนี้จะทําใหพบรายละเอียดของการศึกษามากข้ึน 

4. ควรศึกษาในประเด็นของการพัฒนาทักษะดานอ่ืนๆ ท่ีจําเปนนักศึกษาดวย เชน ทักษะ
ดานการพัฒนาดานชีวิตจิต ทักษะการภาวนา ทักษะการใชภาษาไทย ฯลฯ 
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คณะกรรมการศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม ปการศึกษา 2552 
 

1. บาทหลวง ดร.ชาติชาย      พงษศิริ   ท่ีปรึกษา 
2. บาทหลวงชีวนิ                  สุวดินทรกูร  ท่ีปรึกษา 
3. อาจารยสุมาลี                    จันทรชลอ  ท่ีปรึกษา 
4. บาทหลวงวุฒชัิย   อองนาวา  ประธาน 
5. บาทหลวงวิรัช                นารินรักษ  กรรมการ 
6. บาทหลวง ดร. ออกัสติน สุกีโย  ปโตโย  กรรมการ 
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11. อาจารยพีรพัฒน               ถวิลรัตน  กรรมการ 
12. อาจารยทิพอนงค              รัชนีลัดดาจิต  กรรมการ 
13. อาจารยลัดดาวรรณ          ประสูตรแสงจันทร กรรมการ 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เร่ือง รูปแบบการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแกบัณฑิตแสงธรรม 

 

คําชี้แจง 
1.  แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก

บัณฑิต 
     แสงธรรม 
 2.  แบบสอบถามนี้แบงออกเปน 5 ตอน ดังนี ้

ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ทักษะท่ีควรพัฒนา 
ตอนท่ี 3 จํานวนเวลาท่ีใชในการพัฒนา 
ตอนท่ี 4 วิธีการพัฒนา 
ตอนท่ี 5 ประสิทธิภาพของรูปแบบ 
ตอนท่ี 6 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

3.  ผูตอบแบบสอบถามน้ี ไดแก พระสังฆราช อุปสังฆราช อธิการเจาคณะ อธิการบาน
อบรม (บานเณรเล็ก/ บานเณรกลาง / บานนักบวช) กรรมการสภาวิทยาลัย นักศึกษาและผูเกีย่วของ
กับการดําเนินงานของวิทยาลัยแสงธรรม 

4.  ความคิดเห็นของทานจะเปนขอมูลสําคัญในการวางแผนอบรมนักศึกษา โปรดกรุณา
ตอบใหครบทุกขอทุกตอน  

5.  ขอความกรุณาสงแบบสอบถามท่ีตอบเรียบรอยแลวมายังศูนยวิจัยคนควาศาสนาและ
วัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม ทางไปรษณีย (ตามซองท่ีแนบมาพรอมนี้) ภายในวันท่ี 30 เมษายน 
2552   

6. ขอขอบพระคุณท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามน้ี 
 

ศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม 
วิทยาลัยแสงธรรม 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

โปรดกาเคร่ืองหมาย    ลงในชอง  (     )  หรือเติมคําตอบในชองหนาขอความท่ีตรงกับ
ความเปนจริงของทาน 
1. ตําแหนง  (     ) 1. พระสังฆราช / อุปสังฆราช 
   (     ) 2. อธิการเจาคณะ 
   (     ) 3. อธิการบานอบรม (บานเณรเล็ก/ บานเณรกลาง / บานนักบวช)  
   (     ) 4. กรรมการสภาวิทยาลัย 
   (     ) 5. ผูใหการอบรม 
   (     ) 6. บัณฑิตวิทยาลัยแสงธรรม 
   (     ) 7. องคกรคาทอลิก 

(     ) 8. นักศึกษา 
(     ) 9. อ่ืนๆ โปรดระบุ......................................................................... 

 

ตอนท่ี 2 ทักษะท่ีควรพัฒนา 
ทานคิดวาบัณฑิตแสงธรรมควรมีทักษะภาษาอังกฤษตาง ๆ เหลานี้ในระดับใด  โปรด

เรียงลําดับโดยใสหมายเลข 1 2 3 … หนาขอความท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 
 

.......... 1. Using English Skill 
 .......... 2. Vocabulary Skill 
 .......... 3. Listening Skill 
 

.......... 4. Speaking Skill 

.......... 5. Reading Skill 

.......... 6. Writing Skill 
 

 

ตอนท่ี 3 จํานวนเวลาท่ีใชในการพัฒนา 
ทานคิดวาจํานวนเวลาเทาใดเหมาะสําหรับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

แสงธรรมมากท่ีสุด (ในเวลา 1 วัน) โปรดทําเคร่ืองหมาย หนาขอความท่ีตรงกับความคิดเห็นของ
ทานมากท่ีสุด (เลือก 1 ขอเทานั้น) 
 (    ) 1. เวลา 30 นาที / 1 วัน  (    ) 2. เวลา 1 ช่ัวโมง / 1 วัน 
 (    ) 3. เวลา 1 ช่ัวโมง 30 นาที / 1 วัน (    ) 4. เวลา 2 ช่ัวโมง / 1 วัน 
 (    ) 5. เวลา 2 ช่ัวโมง 30 นาที / 1 วัน (    ) 6. เวลา 3 ช่ัวโมง / 1 วัน 
 (    ) 7. เวลา 3 ช่ัวโมง 30 นาที / 1 วัน (    ) 8. เวลา 4 ช่ัวโมง / 1 วัน 
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ตอนท่ี 4 วิธีการพัฒนา 
ทานเห็นวาวิธีการเหลานี้ เหมาะสําหรับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

แสงธรรมมากนอยเพียงใด โปรดทําเคร่ืองหมาย   ในท่ีตรงกับความคิดเห็นทานมากท่ีสุด 
      มาก     นอย 

ระดับความคดิเห็น 
วิธีการพัฒนา 

5 4 3 2 1 
1. เรียนเพิ่มเติมดวยตนเอง      
2. เรียนพิเศษท่ีศูนยภาษาของเอกชน      
3. เรียนคอรสพิเศษตามสถาบันการศึกษา      
4. เรียนทางเวบ็ไซตภาษาอังกฤษ      
5. เรียนจากหนังสือพิมพ      
6. เรียนจากรายการวิทยุภาษาอังกฤษ      
7. เรียนจากส่ือภาพยนตร      
8. เรียนตามหลักสูตรของวิทยาลัย      
 
ตอนท่ี 5 ประสิทธิภาพของรูปแบบ 

สืบเนื่องจากขอคําถามขางตน ทานคิดวาหากวิทยาลัยแสงธรรมใชรูปแบบการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษตามความคิดเห็นของผูตอบแลว รูปแบบท่ีใชจะมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด โปรด
ทําเคร่ืองหมาย   ในท่ีตรงกับความคิดเห็นทานมากท่ีสุด 

      มาก     นอย 

ระดับความคดิเห็น 
ประสิทธิภาพของรูปแบบ 

5 4 3 2 1 
1. ประโยชนท่ีไดรับจากการพัฒนา      
2. การประยุกตใชในการเรียน      
3. การประยุกตใชในชีวิตประจําวัน      
4. ทําใหมีทัศนคติท่ีดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ      
5. รูปแบบมีความเหมาะสม      
6. รูปแบบมีความเปนไปไดในการพัฒนา      
7. สรางความรูสึกอยากเรียนใหกับนักศึกษา      
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ตอนท่ี 6 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

ทานเห็นวาควรมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาทักษาภาษาอังกฤษ
สําหรับนักศึกษาแสงธรรมอยางไร  

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

 

 ศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม ใครขอขอบพระคุณทุกทาน 
ท่ีไดกรุณาสละเวลาใหขอมูลอันมีคาในคร้ังนี้  

ท้ังน่ีขอความกรุณาสงกลับมายังศูนยวิจัยฯ ตามซองท่ีแนบมาพรอมน้ี 
(โปรดสงแบบสอบถามกลับภายในวันท่ี 30 เมษายน 2552) 
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1. หัวหนาโครงการ 
ชื่อ – นามสกุล  บาทหลวง ดร.ออกัสติน สุกีโย ปโตโย, SJ 
ตําแหนง  คณบดีคณะมนุษยศาสตร 
สถานท่ีทํางาน  วิทยาลัยแสงธรรม 
   20  ม.6  ต.ทาขาม  อ.สามพราน  จ.นครปฐม  
   โทร. 0-2429-0100-3 โทรสาร 0-2429-0819  
   E-mail: researchcenter.sc@gmail.com    
ประวัติการศึกษา - B.A. Philosophy, Driyarkara School of Philosophy, Indonesia Major: 

Philosophy of Culture 
- B.A. Theology, M.A. Theology 

Loyola School of Theology, Ateneo de 
Manila University, Philippines 

- M.A. Philosophy, Boston College, U.S.A. 
- Ph.D. Ethics and Political Philosophy, Boston College, U.S.A.   

ประสบการณการทํางาน 

   - Regency, Thailand: Studying Thai Language. 
   - Director, Jesuit Candidacy Program, Thailand. 
   - National Secretary, Apostleship of Prayer, Thailand. 
   - Director, Jesuit Vocation Promotion, Thailand. 
   - Catholic Student Chaplain, Chiangmai University, Thailand. 
   - Indonesian Catholic Student Chaplain, Massachusetts, U.S.A. 

- Teaching Fellow, Department of Philosophy, “Philosophy of the 
Person” Boston College, U.S.A. 

- Chairman, Department of Philosophy and Religion, Lux Mundi Major 
Seminary, Saengtham College, Thailand. 

- Teaching Political Philosophy, Epistemology, Metaphysics, Modern 
and Contemporary Western Philosophy, Axiology and Logic at Lux 
Mundi Major Seminary, Saengtham College, Thailand 
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- Assistant Director of EATEP (East Asian Theological Encounter 
Program). 

- Director of Jesuit Candidacy Program, Thailand 
- Rector of Loyola House, Samphran, Thailand. 
- Teaching Morality and Educational Ethics to doctoral students at 

Assumption University, Thailand. 
- Consultor, Society of Jesuit, Thailand and Myanmar. 
- Director, Jesuit Vocation Promotion, Thailand. 
- Dean, Faculty of Humanities, Lux Mundi Major Seminary, Saengtham 

College, Thailand  
 

2. ผูรวมวิจัย 
ชื่อ – สกุล  บาทหลวงชาย   ขันธะโฮม 
สถานท่ีทํางาน  วิทยาลัยแสงธรรม 
   20 หมู 6 ต.ทาขาม อ.สามพราน  จ.นครปฐม 
   โทร. 0-2429-0100-3  โทรสาร 0-2429-0819 
  
3. ผูรวมวิจัย 
ชื่อ-นามสกุล  นางสาวทิพอนงค  รัชนีลัดดาจิต 
การศึกษา  ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา (เกยีรตินิยมอันดับ 1) 
วิทยาลัยแสงธรรม  จังหวัดนครปฐม 

ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)  
สาขาวิชาวิจยัและประเมินผลการศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี   

ตําแหนงหนาท่ีปจจุบัน นักวจิัยศูนยวิจยัคนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม 
ผลงานทางวิชาการ   

งานวิจัย 

- การศึกษาปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการรักษาความซ่ือสัตยแหงคําม่ัน
สัญญาของคูสมรส ใน    สังฆมณฑลราชบุรี (ผูรวมวิจัย)  (พ.ศ. 
2550 – 2551) 
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- อัตลักษณการศึกษาวิชาปรัชญา วิทยาลัยแสงธรรม (ผูรวมวิจัย) 
(พ.ศ. 2551) 

- การศึกษาวิเคราะหบทความในวารสารแสงธรรมปริทัศน (ผูรวม
วิจัย, พ.ศ. 2551) 
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