รายงานการวิจัย
รูปแบบการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม
The Procedure of English Skills Development for Saengtham College’s Student.
โดย

บาทหลวง ดร.ออกัสติน สุกีโย ปโตโย, S.J.
บาทหลวงชาย ขันทะโฮม
ทิพอนงค รัชนีลัดดาจิต

ศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม
ปการศึกษา 2552

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับ
นักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม กลุม
ตัวอยาง ไดแก กลุมผูเชี่ยวชาญและกลุมนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2552 จํานวน 240 คน การเก็บรวบรวมขอมูลใชแบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูลใชคาความถี่ รอย
ละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยใชการวิเคราะหเนื้อหา
ผลการวิจัยพบวา
1. ขอมูลความคิดเห็นเรื่องทักษะภาษาอังกฤษที่ควรพัฒนามากที่สุด ผลการวิจัยพบวา
ผูตอบแบบสอบถามคิดวาบัณฑิตแสงธรรมควรมีทักษะภาษาอังกฤษดานตางๆ เรียงตามลําดับดังนี้
กลุมผูเชี่ยวชาญ
1.1 ทักษะการใชภาษาอังกฤษ
1.2 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
1.3 ทักษะการใชคําศัพท
1.4 ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
1.5 ทักษะการอานภาษาอังกฤษ
1.6 ทักษะการฟงภาษาอังกฤษ

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

2. ขอมูลความคิดเห็นเรื่องจํานวนเวลาที่ใชในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ผลการวิจัย
พบวา ผูตอบแบบสอบถามคิดวาบัณฑิตแสงธรรมควรใชเวลาในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเปน
จํานวนเวลา เรียงตาม 3 ลําดับที่ตอบมากที่สุดดังนี้
กลุมนักศึกษา
2.1 จํานวนเวลา 2 ชั่วโมง 30 นาที / 1 วัน
2.2 จํานวนเวลา 2 ชั่วโมง / 1 วัน
2.3 จํานวนเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที / 1 วัน

กลุมผูเชี่ยวชาญ
2.1 จํานวนเวลา 2 ชั่วโมง / 1 วัน
2.2 จํานวนเวลา 1 ชั่วโมง / 1 วัน
2.3 จํานวนเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที / 1
วัน
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3. ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษพบวา
3.1 กลุมผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาทักษะฯ ในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ( X = 3.58) เมื่อพิจารณาแยกเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาคะแนนมากที่สุด คือ การเรียน
เพิ่มเติมดวยตนเอง ( X = 4.43) รองลงมา คือ การเรียนตามหลักสูตรของวิทยาลัย ( X = 4.17) และ
ขอที่มีคาคะแนนต่ําที่สุด คือ การเรียนพิเศษที่ศูนยภาษาของเอกชน ( X = 3.00)
3.2 กลุมนักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาทักษะฯ ในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ( X = 3.88) เมื่อพิจารณาแยกเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาคะแนนมากที่สุด คือ การเรียน
ตามหลักสูตรของวิทยาลัย ( X = 4.68) รองลงมา คือ การเรียนทางเว็บไซตภาษาอังกฤษ ( X = 4.56)
และขอที่มีคาคะแนนต่ําที่สุด คือ การเรียนคอรสพิเศษตามสถาบันการศึกษา ( X = 3.34)
4. ขอมูลความคิดเห็นสืบเนื่องจากขอคําถามขางตนวา หากวิทยาลัยแสงธรรมใชรูปแบบ
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามความคิดเห็นของผูตอบแลว รูปแบบที่ใชจะมีประสิทธิภาพมาก
นอยเพียงใดพบวา
4.1 กลุมผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการพัฒนา ในภาพรวมอยู
ในระดับมาก ( X = 4.20) เมื่อพิจารณาแยกเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาคะแนนมากที่สุด คือ
ประสิทธิภาพดานประโยชนที่ไดรับจากการพัฒนา ( X = 4.68) รองลงมา คือ การพัฒนามีความ
เหมาะสมกับนักศึกษา ( X = 3.89) และขอที่มีคาคะแนนต่ําที่สุด คือ ทําใหมีทัศนคติที่ดีตอการเรียน
ภาษาอังกฤษ ( X = 3.84)
4.2 กลุมนักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการพัฒนา ในภาพรวมอยู
ในระดับมาก ( X = 4.14) เมื่อพิจารณาแยกเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาคะแนนมากที่สุด คือ
ประสิทธิภาพดานการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ( X = 4.65) รองลงมา คือ การพัฒนามีความ
เหมาะสมกับนักศึกษา ( X = 4.55) และขอที่มีคาคะแนนต่ําที่สุด คือ การพัฒนามีความเปนไปไดใน
การพัฒนา ( X = 3.34)
คําสําคัญ :

1) รูปแบบการพัฒนาทักษะ
2) พัฒนาทักษะ
3) ทักษะภาษาอังกฤษ
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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 :The Experts
1.1 Using skill
1.2 Writing skill
1.3 Vocabulary skill
1.4 Speaking skill
1.5 Reading skill
1.6 Listening skill

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

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

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 selfค

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 ซึ่งเปนรายวิชาจําเปนสําหรับการเปนศาสนบริกรของคริสตศาสนจักร
คณะผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญและความจําเปนเรงดวนในการดําเนินการวิจัยเพื่อศึกษา
รูปแบบพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม เพื่อเปนขอมูลสําหรับการ
ฝกอบรมปฏิบัติการที่มีระบบและมีประสิทธิภาพในการสรางหลักสูตรฝกอบรมที่ตรงกับความ
ตองการของนักศึกษาที่จะตองทํางานอภิบาลตอไปในอนาคต
ขอบคุณคณะกรรมการดําเนินงานศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม
ที่ชวยอํานวยความสะดวกและอนุมัติใหงานวิจัยนี้เปนสวนหนึ่งของแผนปฏิบัติการประจําป 2552
หวังเปนอยางยิ่งวาผลการวิจัยนี้ จะเปนขอมูลเพื่อการวางแผนการผลิตบัณฑิต วิทยาลัย
แสงธรรมตอไป
คณะผูวจิ ัย
พฤษภาคม 2553

จ

ที่
1
2
3
4
5

6

7

เรื่อง
บทคัดยอ
คํานํา
สารบัญ
สารบัญตาราง
บทที่ 1 บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
วัตถุประสงคของการวิจยั
ขอบเขตของงานวิจยั
นิยามศัพทเฉพาะ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวของ
ตอนที่ 1 การจัดการศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรมในฐานะที่เปน
สถาบันการศึกษาเฉพาะทาง
1.1 หลักการ
1.2 แนวทาง/นโยบาย
1.3 วิธีการจัดการเรียนการสอน
ตอนที่ 2 รูปแบบการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
2.1 หลักการ
2.2 วิธีการเรียนการสอน
2.3 เนื้อหา
บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย
กลุมผูใหขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
การวิเคราะหขอ มูล
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

ฉ

หนา
ก
จ
ฉ
ซ
1
3
3
3
3
4
6
7
10
14
14
18
39
44
45
47
47
49

ที่
เรื่อง
8 บทที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูล
สัญลักษณที่ใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
ผลการวิเคราะหขอมูล
9 บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
วัตถุประสงคการวิจยั
วิธีดําเนินการวิจัย
สรุปผลการวิจัย
อภิปรายผล
ขอเสนอแนะ
10 บรรณานุกรม
11 ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
คณะกรรมการศูนยวิจัยฯ
ภาคผนวก ข
เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล
12 ประวัติผูวิจัย

ช

หนา
50
51
58
58
59
60
62
65
68
69
70
71
75

ตารางที่
4.1 จํานวนและรอยละขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
4.2 จํานวนและรอยละความคิดเห็นเรื่องทักษะที่ควรพัฒนา
4.3 จํานวนและรอยละความคิดเห็นเรื่องจํานวนเวลาที่ใชในการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ
4.4 คาเฉลี่ยและสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาทักษะฯ
4.5 คาเฉลี่ยและสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการ
พัฒนา

ซ

หนา
51
51
52
53
54

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การดําเนินงานตามมาตรการระยะยาวดานการศึกษาที่มุงเนนเปนอันดับตนๆ ของการ
พัฒนาการศึกษาคือการเรงพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาคนอยางจริงจัง ทั้งนี้เพราะการลงทุนทาง
การศึกษาชวยพัฒนาศักยภาพ ความรูความสามารถและทักษะ ตลอดจนเจตคติที่ดีของคนทั้งนี้มี
งานวิจัยหลายเรื่องที่ใหขอสรุปวา การลงทุนดานทรัพยากรมนุษย โดยเฉพาะการศึกษาพื้นฐานและ
การศึกษาตลอดชีพใหผลตอบแทนอยางนาพอใจเทาๆ กับผลตอบแทนจากการลงทุนทางดานวัตถุ
(Levinger, 1996) ทั้งนี้การศึกษาจะสงผลโดยตรงตอการเติบโตทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและมีผล
ตอการเพิ่มผลผลิตและรายไดของกําลังแรงงาน รวมทั้งสงผลกระทบตอความมั่นคงของสังคม ดวย
เหตุนี้ การใหความสําคัญกับการลงทุนดานการพัฒนาคนอยางตอเนื่องเปนสิ่งจําเปนและสําคัญที่สุด
ที่จะฟนฟูประเทศ ทําใหการพัฒนาประเทศเกิดความยั่งยืนไดในที่สุด
โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเทาที่ศึกษากันอยูในมหาวิทยาลัย
นั้น มักเปนภาษาที่ใชในชีวิตประจําวันทั่วๆ ไป หรือเปนภาษาวิชาการที่จะพบในเอกสารวิชาการ
ตางๆ เทานั้น แตจะหาหนังสือ ตํารา หรือหลักสูตรเฉพาะทางที่ชวยปูพื้นฐานทางภาษาที่ใชในการ
ทํางานใหแกผูเรียนไดนอยมาก ทั้งๆ ที่ผูเรียนมีความตองการในสวนนี้สูง การมีพื้นฐานทางภาษาที่
ใช ใ นการปฏิ บั ติ ง านเป น สิ่ ง สํ า คั ญ ที่ จ ะช ว ยให ผู จ บการศึ ก ษาเกิ ด ความคุ น เคยและมั่ น ใจ เมื่ อ
จําเปนตองใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันก็ชวย
ใหผูเริ่มปฏิบัติงานไมเกิดความรูสึกวาตนเองตกอยูในโลกใหมโดยสิ้นเชิง (ศิริลักษณ ลิ้มภักดี.
2542) และสําหรับผูสําเร็จการศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรมซึ่งเปนบุคคลที่ตองเกี่ยวของ มีความถนัด
ในดานการใชภาษาอังกฤษ อยางไรก็ดีการจัดการเรียนการสอนในการเรียนตามหลักสูตรปกติมิได
มุงเนนหรือใหความสําคัญตอการนําภาษาอังกฤษไปใชในการสื่อสารในงานอาชีพที่นักศึกษาตอง
ออกไปเผชิญหนาในโลกแหงความเปนจริงของงานเทาที่ควร ทั้งๆ ที่ภาษาอังกฤษเปนภาษากลางที่
ใชในการติดตอสื่อสารทั่วโลก

การแกปญหาดังกลาวขางตนจําเปนตองมีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาเพื่อ
พัฒนาและยกระดับความสามารถในการติดตอสื่อสารดวยภาษาอังกฤษของนักศึกษาใหเชี่ยวชาญ
ไดรับความรูเฉพาะทางในเรื่องภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการสื่อสารไดในเวลาอันรวดเร็ว และมี
คุณภาพตามวัตถุประสงคที่วางไว
จากเหตุผลดังกลาวขางตน คณะผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญและความจําเปนเรงดวนในการ
ดําเนินการวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม เพื่อ
เปน ขอมู ลสํ า หรั บการฝ ก อบรมปฏิ บัติก ารที่มีร ะบบและมีป ระสิทธิ ภ าพในการสร า งหลั ก สูต ร
ฝกอบรมที่ตรงกับความตองการของนักศึกษาที่จะตองทํางานอภิบาลตอไปในอนาคต

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับนักศึกษาวิทยาลัย
แสงธรรมตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
2. เพื่อศึกษาความตองการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม

ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงสํารวจเพื่อศึกษาความคิดเห็นของ
ผู เ ชี่ ย วชาญและนั ก ศึ ก ษาต อ รู ป แบบการพั ฒ นาทั ก ษะภาษาอั ง กฤษสํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษา วิ ท ยาลั ย
แสงธรรม ขอมูลที่ไดจะเปนแนวทางพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาแสงธรรมในอนาคต
ขอบเขตดานเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้ศึกษารูปแบบการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับนักศึกษา
วิทยาลัยแสงธรรม ซึ่งประกอบดวยหัวขอดังตอไปนี้
1) ทักษะที่ควรพัฒนา
2) จํานวนเวลาทีใ่ ชในการพัฒนา
3) วิธีการพัฒนา
4) ประสิทธิภาพของรูปแบบ
ขอบเขตดานประชากร
กลุมผูใหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย
1. กลุ ม ผู เ ชี่ ย วชาญซึ่ ง เป น ผู ใ ห แ นวทางการพั ฒ นาทั ก ษะภาษาอั ง กฤษสํ า หรั บ
นักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม ประกอบดวย สังฆราช/อุปสังฆราช อธิการเจาคณะ อธิการบานอบรม
กรรมการสภาวิทยาลัย ผูใหการอบรม ศิษยเกาวิทยาลัยแสงธรรม องคกรคาทอลิก ฯลฯ
2. นักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552
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นิยามศัพทเฉพาะ
1. รูปแบบการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ หมายถึง การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม ซึ่งประกอบดวยหัวขอดังตอไปนี้ 1) ทักษะที่ควรพัฒนา 2) จํานวนเวลา
ที่ใชในการพัฒนา 3) วิธีการพัฒนา 4) ประสิทธิภาพของรูปแบบ
2. ชุมชนคาทอลิก หมายถึง ผูนับถือศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกในประเทศไทย ใน
การศึกษาครั้งนี้จําแนกเปน 2 กลุม คือ กลุมหนวยงานภายนอกวิทยาลัยและกลุมหนวยงานภายใน
วิทยาลัย
3. ผูเชี่ยวชาญ หมายถึง บัณฑิตที่จบหลักสูตร อาจารยผูสอน ผูบริหาร ผูบังคับบัญชา
หัวหนางานบัณฑิตและกรรมการสภาวิทยาลัยของภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552
4. นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552

ประโยชนที่ไดรับจากการศึกษา
1. ไดทราบถึงรูปแบบการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่เหมาะสมสําหรับนักศึกษาวิทยาลัย
แสงธรรม
2. ไดทราบความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่
เหมาะสมสําหรับนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม
3. ไดทราบความคิดเห็นของนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมเกีย่ วกับรูปแบบการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษทีเ่ หมาะสมสําหรับตน
4. ไดแนวทางในการนําขอมูลไปใชในการวางนโยบาย จัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรม
ตางๆ ที่สงเสริมใหนกั ศึกษามีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น
5. ไดขอมูลพื้นฐานสําหรับปรับปรุงหลักสูตรของวิทยาลัยแสงธรรมในการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษใหมีคุณภาพ สามารถตอบสนองตอความตองการของสังคมปจจุบันไดมาก
ขึ้น
6. ทําใหทราบความกาวหนาในการปฏิบัติงานของวิทยาลัยแสงธรรมและความคิดเห็น
ของผูเกี่ยวของในดานการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อประโยชนตอการจัดการศึกษาของวิทยาลัย
แสงธรรม
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งานวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม
ศึกษาทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวของ แบงออกตามลําดับดังนี้
ตอนที่ 1 การจัดการศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรมในฐานะที่เปนสถาบันการศึกษาเฉพาะทาง
1.1 หลักการ
1.2 แนวทาง/นโยบาย
1.3 วิธีการจัดการเรียนการสอน
ตอนที่ 2 รูปแบบการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
2.1 หลักการ
2.2 วิธีการเรียนการสอน
2.3 เนื้อหา

ตอนที่ 1 การจัดการศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรมในฐานะที่เปนสถาบันการศึกษา
เฉพาะทาง
วิทยาลัยแสงธรรม เปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย การบริหารจัดการ และ
การจัดการเรียนการสอนยอมดําเนินตามแนวทางกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑมาตรฐาน
หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี และแนวทางจากสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.)
อยางไรก็ตาม วิทยาลัยแสงธรรม เปนสถาบันอุดมศึกษาที่มีลักษณะเฉพาะ กลาวคือ การเปนสถาบัน
อบรมผูเตรียมตัวเปนบาทหลวงของคริสตศาสนจักร ดังนั้น ในเรื่องสาระสําคัญของการบริหาร
จัดการ การจัดการเรียนการสอนจึงนําแนวทางจากคริสตศาสนจักรเปนแนวทางการจัดการบริหาร
จัดการ และการจัดการเรียนการสอน
ในเรื่องนี้ วุฒิชัย อองนาวา และคณะ (2552: 19 – 31) อธิบายวาวิทยาลัยแสงธรรม เปน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย กอกําเนิดตามแนวคิดของสภาประมุขแหงบาทหลวง

โรมันคาทอลิก ประเทศไทย ที่ตอบสนองขอเรียกรองจากสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่ 21 (ค.ศ. 1962
-1965) ที่กําหนดไวในเอกสาร Optatam totius (1966: 1) วาใหมีการจัดตั้งสถานอบรมบาทหลวงขึ้น
ในแตละประเทศ “วิทยาลัยแสงธรรม” ไดถือกําเนิดขึ้นและไดรับใบอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัย
ใหเ ปนสถาบั นอุดมศึกษาเอกชนในวัน ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2519 และใหการรับรองมาตรฐาน
การศึ ก ษาหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าปรั ช ญา และหลั ก สู ต รศาสนศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเทววิทยา ซึ่งสอดคลองกับแนวทางการอบรมผูเตรียมเปนบาทหลวง ในคริสตศาสนจักร
คาทอลิก ที่กําหนดในประมวลกฎหมายคริสตศาสนจักร2 (Cannon Law, 1983: มาตรา 250) วาใหผู
เตรียมตัวเปนบาทหลวง ศึกษาวิชาปรัชญาและเทววิทยา เพื่อความพรอมสูการเปนศาสนบริกรของ
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สภาสังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2 เปนการจัดประชุมสังคายนาครั้งลาสุดของศาสนาคริสต นิกายโรมันคาทอลิก จัด
ขึ้นที่นครรัฐวาติกัน ระหวางป ค.ศ. 1962 – 1965 โดยพระสันตะปาปา ยอหน ที่ 23 ทรงเรียกประชุมบรรดามุข
นายกทั่วโลกกวา 3,000 องค รวมทั้งผูแทนบาทหลวง นักบวช ฆราวาสและผูเชี่ยวชาญแขนงตาง ๆ เขารวมเปนที่
ปรึกษาและสังเกตการณ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อปฏิรูปคําสอนและวิถีปฏิบัติของศาสนาคริสต โรมันคาทอลิกใหทัน
ยุคสมัยปจจุบัน หลังการจัดสังคายนานี้ มีการจัดทําเอกสารเพื่อสงเสริมใหนํามติที่ประชุมไปดําเนินการ.
2
กฎหมายคริสตศาสนจักร (Canon Law) เปนเหมือนกับประมวลกฎหมายที่แตละประเทศมีกัน มีกําเนิดและ
พัฒนาการเชนเดียวกับประมวลกฎหมายทั่วไป โดยประมวลกฎหมายนี้มีเปาหมายเพื่อเปนหลักปฏิบัติเพื่อความ
สะดวกตอการดําเนินงานของคริสตศาสนจักร เพื่อความรอดพนของมนุษยชาติ พัฒนาการของประมวลกฎหมาย
คริสตศาสนจักรก็เหมือนกับประมวลกฎหมายทั่วไป กลาวคือ สืบเนื่องจากจํานวนสมาชิกคริสตศาสนจักรทวี
จํานวนมากขึ้น และสิ่งที่ตามมาคือมี “กรณีศึกษา” เกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจของคริสตชน ผูนําของคริสตศาสน
จักรแตละยุคมีการตัดสิน/การใหแนวปฏิบัติเปนกรณี ๆ ตามสภาพแวดลอม พรอมทั้งเสนอวิธีแกไขในแตละ
ปญหา ตอมามีการรวบรวม “กรณีศึกษา” ตาง ๆ ที่เคยเกิดขึ้นและการตัดสินตาง ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ลาสุด ผลจากการ
ประชุมสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 มีแนวคิดใหปฏิรูปและจัดทําประมวลกฎหมายขึ้นใหม หลังจากไดมีการพิจารณา
รวมกันของผูนําคริสตศาสนจักรทั่วโลก พระสันตะปาปา ยอหน ปอลที่ 2 ไดประกาศใชประมวลกฎหมายคริสต
ศาสนจักรฉบับลาสุด ในป ค.ศ. 1983 ซึ่งเปนประมวลกฎหมายคริสตศาสนจักรฉบับปจจุบัน มีทั้งหมด 1752
มาตรา แบงออกเปน 7 ภาค (7 บรรพ) ดังนี้
บรรพ 1 วาดวยเรื่องกฎเกณฑทั่วไป
บรรพ 2 วาดวยเรื่องประชากรของพระเจา
บรรพ 3 วาดวยเรื่องอํานาจการสั่งสอนของคริสตศาสนจักร
บรรพ 4 วาดวยเรื่องอํานาจบันดาลความศักดิ์สิทธิ์ของคริสตศาสนจักร
บรรพ 5 วาดวยทรัพยสินของคริสตศาสนจักร
บรรพ 6 วาดวยการลงโทษในคริสตศาสนจักร
บรรพ 7 วาดวยกระบวนการทางศาล
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คริสตศาสนจักร ซึ่งมีภารกิจในการประกอบพิธีกรรม การประกาศสอนพระวาจาของพระเจา และ
การปกครองดูแลชุมชน (Presbyterotum Ordinem, 1966: 4-6)
จากบริบทขางตน จึงเห็นไดวาแมวิทยาลัยแสงธรรมเปนสถาบันอุดมศึกษาที่เชนเดียวกับ
สถาบันอุดมศึกษาตางๆ ในประเทศไทยตามที่สมาคมปรัชญาและศาสนาไดรวบรวมขอมูลไว แต
เนื่อ งจากวิท ยาลั ยแสงธรรม เปนสถาบัน อุด มศึก ษาเฉพาะทาง ดังที่ ปรี ชา ช างขวั ญยืน (2550:
สัมภาษณ) ประธานคณะผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบ 1 (พ.ศ. 2548) และ รอบ 2
(พ.ศ. 2551) ใหคํานิยามวา วิทยาลัยแสงธรรมเปน “Seminary” (สามเณราลัย) เปนสถาบันสําหรับ
การอบรมผูเตรียมตัวเปนศาสนบริกรของคริสตศาสนจักร ดังนั้นการเรียนวิชาปรัชญาของวิทยาลัย
แสงธรรม จึงมี อัตลักษณที่ตางจากการจัดการศึกษาวิชาปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ จึง
สมควรอยางยิ่งที่จะศึกษาอัตลักษณการเรียนวิชาปรัชญาของวิทยาลัยแสงธรรม ในฐานะที่เปนการ
เรียนวิชาปรัชญา ที่มีเปาหมายเฉพาะ คือ การเตรียมความพรอมสูการศึกษาเทววิทยา สูการเปน
ศาสนบริกรของคริสตศาสนจักรคาทอลิก ดังที่คณะผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 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 ดังที่
คณะผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) วิเคราะหจุดเดนของวิทยาลัยแสงธรรมวา “เปนสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางที่มุง
ผลิตบัณฑิตใหพรอมซึ่งความรูทางดานปรัชญาศาสนาและเทววิทยา ความประพฤติที่เปยมดวย
คุณธรรม จริยธรรม และศักยภาพที่จะสรางเสริมคุณคาแหงมนุษยชาติและมีความสามารถในการ
ชี้นําและพัฒนาสังคม” (คณะผูตรวจประเมิน, 2551: 12) กลาวคือ วิทยาลัยแสงธรรมเปน “สามเณราลัย” (Seminary) ดังที่ ปรีชา ชางขวัญยืน กลาวไวในการมาตรวจประเมิน (ปรีชา ชางขวัญยืน,
สัมภาษณ)กลาวคือ เปนสถาบันอบรมศึกษาเพื่อเตรียมนักศึกษาสูการเปนบาทหลวง ดังนั้น หลักการ
พื้นฐานของวิทยาลัยแสงธรรมจึงตองดําเนินบนกรอบ/บริบทของคริสตศาสนจักรคาทอลิกและ
เจตนารมณของคริสตศาสนจักรคาทอลิก ประเทศไทย (สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิก
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แหงประเทศไทย) ซึ่งมีพื้นฐานบนคําสอนของสภาสังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2 และประมวลกฎหมาย
คริสตศาสนจักร3
นอกจากนั้น ในฐานะที่สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย
ดําเนินการจัดตั้งวิทยาลัยแสงธรรม ใหเปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย จึงตองดําเนิน
ตามแนวทางของทบวงมหาวิทยาลัย (ในอดีต) หรือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามรูปแบบของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยเฉพาะการดําเนินตาม
พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีระบุในพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546
มาตรา 6 ที่วา “สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปนสถาศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงคในการใหการศึกษา
สงเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน ทําการวิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม และทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ”
ดังนั้น จึงสรุปธรรมชาติ/ลักษณะของวิทยาลัยแสงธรรมไดวา
1.1.1 การเปนสถาบันเตรียมบุคลากรสูการเปนบาทหลวง (ผูอภิบาล) ของคริสต
ศาสนจักรคาทอลิก ประเทศไทย และ
1.1.2 การเป น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน สั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ตามเจตนารมณของสภา
ประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย
1.2 แนวทาง/นโยบาย
จากการวิเคราะหหลักการพื้นฐานและธรรมชาติ/ลักษณะของวิทยาลัยแสงธรรม จึงสรุป
ที่มาของแนวทาง/นโยบายการจัดการศึกษาและการดําเนินงานของวิทยาลัยแสงธรรมวามาจาก
แหลงที่มาสองแหลง 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 เอกสารที่บันทึกคําสอนของสภาสังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2 และประมวลกฎหมายคริสต
ศาสนจักรโรมันคาทอลิก (Canon Law) รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวของอื่นๆ ในเรื่องการอบรมผูเตรียม
เปนบาทหลวง โดยเฉพาะเอกสารของพระสันตะปาปา ยอหน ปอลที่ 2 “Pastores Dabo Vobis”
(1992) ที่เนน “อบรมใหเปนผูอภิบาล” (John Paul II, 1992: 57) เปนตน
3

รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวของกับการอบรมผูเตรียมเปนบาทหลวงเลมอื่นๆ ที่เปนคําแนะนําจากคริสตศาสนจักร
คาทอลิก
7

นอกจากนั้ น ในฐานะที่ วิ ท ยาลั ย แสงธรรม จั ด ตั้ ง โดยสภาประมุ ข แห ง
บาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย และเปนสถาบันเตรียมนักศึกษาสูการเปนบาทหลวงใน
คริสตศาสนจักร ประเทศไทย ดังนั้น จึงตองนําแนวทาง/นโยบายจากสภาประมุขแหงบาทหลวง
โรมันคาทอลิกแหงประเทศไทยที่มอบนโยบาย แนวทางและคําแนะนําเปนระยะๆ ผานทางการ
ประชุมสามัญ/วิสามัญของสภาฯ
1.2.2 แนวทางจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
ตามที่สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย ดําเนินการ
จัดตั้งวิทยาลัยแสงธรรม เปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย จึงตองดําเนินตามกรอบของ
กฎหมายประเทศไทยที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาของประเทศไทย โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง การนําแนวทางแผนพัฒนาชาติ แผนการศึกษาแหงชาติ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ประกาศทบวง/กระทรวงศึกษาธิการ ฯลฯ เพื่อรักษา
มาตรฐานการศึกษาและพัฒนาใหมีคุณภาพตามหลักการของการจัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาใน
ประเทศไทยมาเปน สวนหนึ่งของวิสัย ทัศน พันธกิจ นโยบายและแนวทางการดํา เนิ นงานของ
วิทยาลัยแสงธรรมดวย (วุฒิชัย, 2551)
1.2.3 วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย และนโยบายวิทยาลัยแสงธรรม
จากการศึกษาวิเคราะหคุณลักษณะเฉพาะของวิทยาลัยแสงธรรม ในฐานะเปน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเฉพาะทาง ในการผลิตบัณฑิตสูการเปนศาสนบริกรของคริสตศาสนจักร
จึงมีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมายและนโยบาย ตามที่ระบุไวในคูมือประกัน
คุณภาพการศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ปการศึกษา 2552 ดังนี้
ก. วิสัยทัศน
วิทยาลัยแสงธรรม เปนแหลงความรูที่ใหแสงสวางสองทางชีวิตของมนุษย และ
จรรโลงคุณงามความดีของสังคมตามหลักธรรมของคริสตศาสนา
ข. พันธกิจ
1) จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาดานวิชาปรัชญาและศาสนาเปนหลัก
2) ฝกอบรมจิตใจดวยศีลธรรม จริยธรรม และคุณธรรม ควบคูไปกับการเรียน
การสอน
3) ค น คว า และวิ จั ย ทางวิ ช าการ เฉพาะอย า งยิ่ ง ด า นปรั ช ญา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
4) บริการทางวิชาการแกสังคม และทํานุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ
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ค. วัตถุประสงคในการจัดการศึกษา
1) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถดานปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา เพื่อ
นําไปใชใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคม
2) ผลิตบุคลากรและผูนําทางศาสนาที่มีความรู ความสามารถใหแกองคกรและ
สถานศึกษาของคริสตศาสนจักร
3) เปนผูนําและเปนแบบอยางในดานคุณธรรม จริยธรรมและการอบรมแก
บรรดาคริสตชน เพื่อเปนพลเมืองที่ดีของประเทศ
4) เปนแหลงศึกษา คนควาวิจัยทางดานปรัชญา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
เพื่อกอใหเกิดความรู ความเขาใจที่ถูกตองถองแทและลึกซึ้ง รวมทั้งนํามา
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
ง. เปาหมาย
1) เพื่ อผลิ ตบั ณ ฑิต ซึ่ ง จะเปน บาทหลวง และผู นําในสถานะอื่น ขององค ก ร
คริ ส ต ศ าสนา หรื อ องค ก รอื่ น ๆ อย า งผู มี ค วามรู ทั ก ษะ คุ ณ ธรรม และ
คุณสมบัติอื่นที่สอดคลองกับตําแหนงหนาที่
2) เพื่อเปนศูนยปฏิบัติงานคนควา และวิจัยขององคกรคริสตศาสนาคาทอลิก
ในประเทศไทย เกี่ยวกับเรื่องศาสนา วัฒนธรรม และสังคม
จ. นโยบายการจัดการศึกษา
1) นโยบายดานการเรียนการสอน
1.1) ถายทอดความรูเชิงวิชาการซึ่งนอกจากวิชาปรัชญาและวิชาทางศาสนา
ที่เปนวิชาหลักแลวยังเสริมดวยการใหความรูดานภาษาตางประเทศ วิชาสังคมวิทยา และวิชาอื่นๆ ที่
เอื้อประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูนําทางศาสนาอยางทันตอสถานการณ
1.2) ฝกอบรมใหรูหลักการและมีความชํานาญเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ใน
ฐานะผูนําทางศาสนาเปนตนวาหนาที่เกี่ยวกับการบําเพ็ญศาสนกิจ(Sanctifying) การสอนศาสนา
(Religious Teaching) และการปกครองดูแลชุมชน (Community Ruling)
1.3) ปลู ก ฝ ง ศี ล ธรรม มนุ ษ ยธรรม และคุ ณ ธรรมด า นจิ ต ใจ สติ ป ญ ญา
อารมณ อันเปนคุณสมบัติที่มีคุณคาตอการเสริมสรางความสัมพันธอันดีกับมนุษยดวยกันและกับ
พระเจา และที่สําคัญยิ่งอีกประการหนึ่งคือ ความสัมพันธ และสมานฉันทระหวางศาสนา
1.4) ใหความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยเฉพาะอยางยิ่ง
คณาจารย ผูมีบทบาทหลักในการสรางสรรคคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
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2) นโยบายดานการคนควา และการวิจัยทางวิชาการ
2.1) ให ค วามสํ า คั ญ ต อ การค น คว า และการวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ความเชื่ อ มโยง
ระหวางวัฒนธรรมไทยกับวิถีชีวิตตามหลักธรรมของคริสตศาสนา (Inculturation) ซึ่งมีประเด็น
ตางๆ อาทิเชน เทววิทยา พิธีกรรม ศีลศักดิ์สิทธิ์ ธรรมเนียมประเพณี ดนตรี และศิลปะทาง
ศาสนา
2.2) ใหความสนใจที่จะคนควาและวิจัยเกี่ยวกับประเด็นตางๆ ทางสังคมที่
พึงพัฒนาหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
2.3) จัดใหนักศึกษาไดเรียนรูและมีสวนรวม
3) นโยบายดานการบริการแกสังคม
3.1) ดานวิชาการ
เปดหลักสูตรที่เหมาะสมกับกลุมบุคคลเปาหมาย เพื่อใหความรูเกี่ยวกับ
ขอความเชื่อ ศีลธรรม ปญหาในวิถีชีวิตคริสตชน การมีสวนรวมของคริสตชนในคริสตศาสนจักร
และในสังคม ฯลฯ
3.2) ดานการอยูรวมกับสังคม
ร ว มกับชุ ม ชนทองถิ่น และประเทศชาติ ใ นการอนุรัก ษ พัฒ นา หรือ
แกไขปญหาเกี่ยวกับสภาพแวดลอม ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ
1.3 วิธีการจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยแสงธรรม ดําเนินการตามลักษณะของการเปน
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเฉพาะทาง กล า วคื อ การเป น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน สั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ การเปนสถาบันเตรียมบุคลากรสูการเปนบาทหลวง (ผู
อภิบาล) ของคริสตศาสนจักรคาทอลิก ประเทศไทย
ในเอกสารสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 (Presbyterotum Ordinem, 1966: 13-15) ซึ่ง
ขยายความในประมวลกฎหมายคริสตศาสนจักร (1983 มาตรา 248 – 261) สรุปความไดวาคริสต
ศาสนจักรใหแนวทางการจัดการเรียนการสอนสําหรับผูเตรียมตัวเปนบาทหลวงของคริสตศาสนจักรคาทอลิก วาตองมีเปาหมายเพื่อความพรอมในการปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูนําทางศาสนาเปนตน
วาหนาที่เกี่ยวกับการบําเพ็ญศาสนกิจ(Sanctifying) การสอนศาสนา (Religious Teaching) และการ
ปกครองดูแลชุมชน (Community Ruling) โดยมีพื้นฐานบนการมีความรูและความสัมพันธที่ลึกซึ้ง
กับพระเจาและเพื่อนมนุษย ในบริบทวัฒนธรรม การประสานความรูเปนบูรณาการและสามารถ
อธิบายความเชื่อและคําสอนในคริสตศาสนาไดอยางมีประสิทธิภาพ
นอกจากนั้นยังกําหนดวาวิธีสอนทั้งหมดจะตองมุงกระตุนใหผูเรียนรักความจริงชอบ
แสวงหา พิจารณา พิสูจนอยางเขมงวด (Presbyterotum Ordinem, 1966: 15) และตองสอนใหให
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สามารถวิเคราะหปญหาตางๆ โดยการคนควาที่เหมาะสมดวยตนเอง ตามหลักวิชาการ ดังนั้นใหมี
การฝกเขียนรายงานภายใตการแนะนําของอาจารย เพื่อใหไดเรียนรูที่จะศึกษาดวยความพยายามของ
ตนเอง (Canon Law, 1983 มาตรา 254)
อยางไรก็ ตาม เนื่อ งจากสภาประมุข แหงบาทหลวงโรมั นคาทอลิก ประเทศไทย
กําหนดใหดําเนินการจัดตั้งวิทยาลัยแสงธรรม ใหเปนสถาบันอุดมศึกษา วิทยาลัยแสงธรรมจึงตอง
ดํ า เนิ น ตามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข องกั บ การจัด การศึก ษาขั้ น อุ ด มศึ ก ษา ที่มี ก ารประกาศใชผา นทาง
กระทรวง ทบวง หรือสํานักงานที่เกี่ยวของ
การจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปจจุบันดําเนินตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
ที่จัด การเรีย นการสอนเป น หลัก สูตร โครงสร า งหลัก สู ตรประกอบดว ยหมวดวิชาศึก ษาทั่ ว ไป
หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรีสถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะ
จําแนกเปนรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใด ๆ ก็ได โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระ
ของกลุมวิชาสังคมศาสตร มนุษยศาสตร ภาษา และกลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตรในสัดสวน
ที่เหมาะสม เปนตน
ในเรื่องนี้ มีการอธิบายในรายละเอียด ดวยการกําหนดวาการจัดการเรียนการสอน
เปนองคประกอบที่สําคัญของการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา เปนตัวบงชี้ตามเกณฑของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึ ก ษา (สมศ.) ที่ กํ า หนดว า สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาพึ ง จั ด การเรี ย นการสอนที่ มี คุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพ มีความพรอมเกี่ยวกับหลักสูตร อาจารย กระบวนการเรียนการสอน นักศึกษา และ
ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน ดังนี้
1) หลักสูตร: สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรที่เปดสอนทุกหลักสูตร ให
สอดคลองกับความตองการทางดานวิชาการและอาชีพ มีการประเมินหลักสูตรอยางสม่ําเสมอ มีการ
บริหารหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ และมีการปรับปรุงหลักสูตรใหทันตอความเปลี่ยนแปลง
2) อาจารย : สถาบันอุดมศึกษามีระบบการสรรหา พัฒนา และธํารงรักษาไวซึ่ง
อาจารยที่มีคุณวุฒิ ความรูความสามารถ ประสบการณ คุณธรรมและจริยธรรม มีการกําหนดภารกิจ
ของอาจารยไวชัดเจน และมีการประเมินผลการปฏิบัติภารกิจอยางสม่ําเสมอ เพื่อพัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
3) กระบวนการเรียนการสอน: สถาบันอุดมศึกษามีการจัดการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ มีการทําแผนการสอน การเตรียมการสอน การทํารายละเอียดชุดวิชา การ
ใชนวัตกรรมในการสอน การประเมินการเรียน และการประเมินการสอนของอาจารย
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4) นักศึกษา: สถาบันอุดมศึกษามีการจัดระบบการคัดเลือกนักศึกษา และระบบ
ติดตามผลการศึกษาของนักศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ มีการประเมินผลคุณภาพของบัณฑิตทั้งที่
ศึกษาตอ และที่เขาทํางาน
5) การวัดและประเมินผล : สถาบันอุดมศึกษามีการวัดและประเมินผลการเรียน
อยางเปนระบบ และไดมาตรฐานตามหลักการวัดและประเมินผล
6) ปจจัยเกื้อหนุน : สถาบันอุดมศึกษาพึงจัดปจจัยเกื้อหนุน เพื่อสงเสริมการเรียนรู
ของนักศึกษาอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ มีอาคารสถานที่ที่เอื้ออํานวยตอการจัดการเรียนการ
สอนในหลายรูปแบบ เชน แบบกลุมใหญ กลุมเล็ก และแบบศึกษาคนควาดวยตนเอง มีหองสมุด
ตําราหนังสือ วารสารทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ มีเครื่องคอมพิวเตอรสื่อการเรียนการสอน
และวัสดุอุปกรณที่เอื้ออํานวยตอการสืบคน และเสาะแสวงหาความรูจากทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ มีอาณาบริเวณและบรรยากาศที่เสริมสรางความคิดสรางสรรคและการใฝรูใฝเรียนของ
นิสิตนักศึกษา
ซึ่งวิทยาลัยแสงธรรม ไดดําเนินการจัดระบบและตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ตามรายละเอียดขางตน ซึ่งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยแสงธรรม
ที่เสนอในรายงานการประเมิ นตนเอง ปการศึกษา 2551 วิทยาลัยแสงธรรม (2552) ในบทสรุป
สําหรับผูบริหารดานการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตร ที่เสนอวา วิทยาลัยมีระบบ และ
กลไกพัฒนา และการประกันคุณภาพหลักสูตรครบตามมาตรฐานของหลักสูตร เชน มี
คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการคณะวิชา อาจารยประจําหลักสูตรรายวิชา มีการวิเคราะหและ
นําผลการวิเคราะหของการดําเนินงานบริหารหลักสูตรประจําปไปพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง มี
การกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยชัดเจน แตยังขาดการประเมินผลที่นําไปสูการพัฒนา
คณาจารยเปนรายบุคคล การมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนของศิษยเกา ผูปกครอง และ
ชุมชน ยังมีบทบาทนอย จํานวนอาจารยประจําวุฒิปริญญาเอกในบางสาขายังไมเปนไปตามเกณฑ
และผลงานทางวิชาการ โดยเฉพาะผลงานวิจัยการเรียนการสอนยังมีนอย สงผลตอตัวบงชี้ดาน
ผลงานทางวิชาการของวิทยาลัยในภาพรวม ไดคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑประเมินเทากับ 2.42 ระดับ
คุณภาพพอใช
นอกจากนั้นไดเสนอแนวทางการปรับปรุงพัฒนาวา ควรกําหนดมาตรฐานในการ
กํากั บและประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ เพื่อพัฒนาคณาจารยอยางตอเนื่อง และควร
กําหนดเปาหมายดานวางแผนพัฒนาผลงานและการใหบริการทางวิชาการทั้งระยะสั้นและระยะยาว
อยางตอเนื่อง
สอดคลองกับที่ วุฒิชัย อองนาวา และคณะ (2552: 33 – 34) ในงานวิจัยเรื่อง
อัตลักษณการศึกษาวิชาปรัชญา วิทยาลัยแสงธรรม ไดสรุปกระบวนการจัดการเรียนรูวา กลุมผูให
12

ขอมูลมีความเห็นวาอาจารยควรมีกฎเกณฑในการประเมินผลที่เปนมาตรฐาน มีความรูเรื่องหลักการ
วั ด และประเมิน ผลเบื้ อ งต น ไม ค วรเนน เฉพาะความรู ใ นเนื้ อหาที่ เ รี ย นแตค วรเน น ที่ก ารนํ า ไป
ประยุกตใช ควรเปดโอกาสใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็น ความเขาใจสวนตัว ควรใหผูเรียนไดมี
โอกาสแสดงความคิดที่แตกตางจากอาจารย การเรียนการสอนควรฝกใหนักศึกษามีทักษะการสังเกต
การตั้งคําถามและกระบวนการที่จะไดมาซึ่งความรู ควรปรับพื้นฐานทางความคิดของนักศึกษาตอ
การศึกษารายวิชาที่เกี่ยวของกับการศึกษารายวิชาตางๆ ของสถาบันโดยใชเนื้อหาประวัติศาสตร
วิธีการที่ชัดเจน เปนระบบ สรางแหลงคนควาใหมากขึ้น สรางความกระตือรือรนในตัวนักศึกษา
ควรใหมีการทําวิจัยรวมกันระหวางอาจารยและนักศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งการวิจัยเพื่อพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอน ปจจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษา เพื่อบรรลุอัตลักษณการจัดการศึกษาของ
วิทยาลัยแสงธรรมอยางจริงจัง นอกจากนั้น ไดสรุปปจจัยที่สงผลตอการเรียนรูวาควรใหบริการ
คนควาในโลกที่กวางขึ้น ควรจะมีการทดสอบสม่ําเสมอเพื่อความเขาใจในเนื้อหาที่เรียน และควร
สงเสริมใหมีกิจกรรมเสริมหลักสูตร เชน เวทีทรรศนะเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองและสังคมใน
ปจจุบัน
ซึ่ง ประกอบ คุปรัตน (2005) ไดเสนอแงคิดในการจัดการศึก ษาสํ าหรับผูที่ต อง
รับผิดชอบตอการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ใหยึดหลักดังนี้
1) การศึกษาที่เนนผลประโยชนของตัวผูเรียนเปนที่ตั้ง ไมใชตามใจผูสอน กลาวคือ
การจัดบริการในรูปของการใหสิทธิในการเลือกแกผูเรียนใหมาก ใหผูใหบริการตองมีการแขงขัน
กันพัฒนาสิ่งที่ดีกวาอยูเสมอ
2) การไมติดยึดตายตัวกับรูปแบบ โดยเฉพาะการจัดหาผูสอน การจัดหลักสูตรการ
เรียนการสอน และไมนําเอาอดีตมาเปนเครื่องตัดสินอนาคต การตองกลาคิดแบบยอนกลับ หรือคิด
แบบกลับหัวกลับหาง (Upside-down Thinking) ที่เคยคิดเคยทํากันมาอยางไรนั้น ตองสามารถยอน
คิดใหมวา จําเปนตองทําเชนนั้นตอไปหรือไม
3) การตองใชเทคโนโลยีใหมใหไดประโยชนอยางเหมาะสม (Information
Technology) ซึ่งกระทําไดโดยนาจะพิจารณาสิ่งสําคัญดังตอไปนี้ คือ (1) การใชการสื่อสารดวย
ระบบอินเตอรเน็ต ซึ่งสามารถทําใหผูเรียนมีความสามารถในการคนควาหาขอมูลไดอยางกวางขวาง
(2) การใชสื่อที่หลากหลาย (Multi-Media) หรือระบบฐานขอมูลอยางเหมาะสม บางอยางตองสราง
ขึ้นเอง แตเปนอันมากคือเลือกของที่ไดมีอยูแลวในตลาด และนํามาใชอยางเหมาะสม
นอกจากนั้น ไดใหขอเสนอแนะดานการเรียนการสอนวามีหลักงายๆ ไดแก
1) สอนโดยมีเปาหมายที่แนชัด วัดได ประเมินได และทาทาย (Goals, Clear,
Measurable, and Challenging)
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2) สอนโดยตองลงมือสอนเองใหนอยที่สุด เนนไปที่บทบาทผูเรียนใหมาก (Stress
learning not teaching)
3) ใหวิธีการเรียนรู ไมใชเพียงการใหความรูอยางเดียว (Learning how to learn)
4) ทํ า การศึ ก ษา การเรี ย นรู ใ ห น า สนุ ก เกิ ด แรงจู ง ใจในการเรี ย นด ว ยตั ว เอง
(Educatainment - Infotainment)
5) การสร า งระบบข อ มู ล สะท อ นกลั บ ให ผู เ รี ย นได พั ฒ นาตนเองให ไ ด ม าก
(Immediate feedback - Interactive Learning)
6) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนประโยชนใหมาก (Information Technology)
7) ของดีและทําให ถูกไดนั้นเปนเรื่องที่เ ปนความจริงได แตตองปรับวิธีการคิด
(Good things can be much less expensive)
8) สร า งที ม การสอนในลั ก ษณะ เป น พลั ง ร ว มจากความต า ง แต เ สริ มให แ ก กั น
(Synergic team)

ตอนที่ 2 รูปแบบการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
2.1 หลักการ
ภาษาเปนเครื่องมือที่สําคัญในการติดตอสื่อความหมายใหเขาใจซึ่งกันและกัน เพื่อ
ถายทอดความคิด ความรูสึก และความตองการตางๆ ภาษาจึงมีความจําเปนและสําคัญอยางยิ่ง
สําหรับการดํารงชีวิตในสังคม นอกจากการรูภาษาของตนเปนอยางดีแลว การรูภาษาตางประเทศ
เปรียบเสมือนการมีเครื่องมือเพิ่มเติม เพื่อใชประโยชนในการแสวงหาความรูใหมๆ เพื่อใชในการ
ติดตอสื่อสารกับบุคคลตางชาติและเพื่อใชในการประกอบอาชีพ (สุมิตรา อังวัฒนกุล, 2540: บทนํา
อางใน กมลวรรณ สัมฤทธิกุล, 2009)
ภาษาอังกฤษ (อังกฤษ: English Language) ในวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรีอธิบายวา เปน
ภาษาตระกูลเจอรเมนิกตะวันตก มีตนตระกูลมาจากอังกฤษ เปนภาษาที่มีคนพูดเปนภาษาแรกมาก
ที่สุดเปนอันดับ 3 (พ.ศ. 2545: 402 ลานคน) ภาษาอังกฤษถือเปนภาษากลาง (Lingua Franca)
เนื่องจากอิทธิพลทางทหาร เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร การเมือง และวัฒนธรรมของสหราชอาณาจักร
และสหรั ฐ อเมริ ก า จึ ง มี ค วามจํ า เป น อย า งยิ่ ง ที่ นั ก ศึ ก ษาทุ ก คนจํ า เป น ต อ งเรี ย นรู ภ าษาอั ง กฤษ
เพราะวาภาษาอังกฤษนั้นไดเขามามีบทบาทอยางยิ่งตอผูคนในหลากหลายอาชีพ ซึ่งบางอาชีพ
ตองการผูที่มีความเชี่ยวชาญทางดานภาษาอังกฤษมาชวยประสานงาน ทําใหงานทุกอยางนั้นงาย
ราบรื่นและสําเร็จลงไปไดดว ยดี นอกจากนั้น มีการนําเสนอเหตุผลถึงความสําคัญของภาษาอังกฤษ
ดังที่มีผูตั้งกระทูวา “ทําไมตองเรียนภาษาอังกฤษ” ในวิชาการ.คอม ซึ่งมีผูยกเหตุผลนําเสนอใน
เว็บไซตดังกลาว เชน
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1) เปนภาษาที่ใชกันแพรหลายมากที่สุด พูดอังกฤษได ไปไหนก็พอหาคนที่พูดได
ไมวาจะเปนเมืองไทย จีน ญี่ปุน ฝรั่งเศส สเปน เยอรมัน
2) การคมนาคม ใชภาษาอังกฤษเปนสวนใหญ เชน การติดตอซื้อขาย การทูต การ
เจรจา แมกระทั่งการติดตอระหวางเครื่องบินกับหอบังคับการบิน ไมวาประเทศไหนรวมทั้งไทยดวย
ใชอังกฤษทั้งนั้น
3) ตํารา หนั งสื อ วารสาร
มี เปน ภาษาอัง กฤษมากกวา ภาษาอื่น ถา จะเรี ย น
วิศวกรรมศาสตร คอมพิวเตอร วิทยาศาสตร แพทย จําเปนตองอานภาษาอังกฤษออก ไมเชนนั้นก็
ตองรอใหคนอื่นแปลเปนไทยจึงจะไดอาน สวนมากไมมีคนแปลดวยซ้ํา
จากตัวอยางการนําเสนอเหตุผลขางตน จึงกลาวไดวา ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล
ของโลก สอดคลองกับประชัญญา ศรีสวัสดิ์ (2009) อธิบายความสําคัญของการเรียนรูภาษาอังกฤษ
และคําศัพทภาษาอังกฤษวา ความสําคัญของภาษาอังกฤษในฐานะภาษาโลกไดปรากฏเดนชัดขึ้น
เรื่อยๆ ทั้งนี้เนื่องมาจากอิทธิพลทางดานการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศที่ใชภาษาอังกฤษเปน
ภาษาพูด ซึ่งดําเนินตอเนื่องมานานกวา 200 ป และสถานะของภาษาอังกฤษก็มั่นคงขึ้นเรื่อยๆ ตาม
เวลาที่ผานไป ซึ่ง Crystal (1987, อางถึงใน ประชัญญา ศรีสวัสดิ์, 2009) ประมาณวา ผูพูด
ภาษาอังกฤษเปนภาษาแมมีอยูมากถึงประมาณ 300 ลานคน มีผูใชภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองอีก
ถึง 300 ลานคน แลวยังมีอีกประมาณ 100 ลานคนที่ใชภาษาอังกฤษที่เปนภาษาตางประเทศไดอยาง
คลองแคลว อยางไรก็ตามนี่เปนเพียงประมาณการอยางต่ําเทานั้น หากเรานับรวมไปถึงผูที่มีความ
คลองแคลวต่ําลงไป ผูใชภาษาอังกฤษจะมีจํานวนรวมถึงกวาหนึ่งพันลานคน
สอดคล อ งกั บ ผลการสํ า รวจขององค ก ารสหประชาชาติ (UNESCO) ที่ ร ะบุ ว า
ภาษาอังกฤษไดถูกใชเปนภาษาทางการและกึ่งทางการในประเทศกวา 60 ประเทศทั่วโลก และมี
ความสําคัญในประเทศอื่น ๆ อีก 20 ประเทศ ภาษาอังกฤษครองความสําคัญหรืออยางนอยก็มีการใช
อยูในทวีปทั้ง 6 ทวีป และถูกใชเปนภาษาหลักในหนังสือ หนังสือพิมพ สนามบิน ธุรกิจระดับสากล
การประชุมระดับสากล วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การแพทย การทูต การกีฬา ดนตรี และโฆษณา
รวมทั้งบรรดานักวิทยาศาสตรสองในสามของโลกเขียนโดยใชภาษาอังกฤษ จดหมายสามในสี่สวน
ในโลกนี้เขียนเปนภาษาอังกฤษ ขอมูลในสื่ออิเล็คทรอนิคสถึง 80 เปอรเซ็นตของโลกอยูในรูปของ
ภาษาอังกฤษ รายการวิทยุภาษาอังกฤษมีผูรับฟงมากกวา 150 ลานคนใน 120 ประเทศ เด็ก ๆ กวา 50
ลานคนเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาเสริมตั้งแตชั้นประถมศึกษา และอีกกวา 80 ลานคนเรียนในชั้น
มัธยมศึกษา (ขอมูลนี้ไมไดรวมถึงประเทศจีน)
จึงสรุปไดวาภาษาตางประเทศที่มีในปจจุบัน จัดไดวาภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สําคัญ
มากภาษาหนึ่ ง เนื่ อ งจากภาษาอั ง กฤษเป น ภาษาสากลที่ ใ ช ใ นการสื่ อ สารของคนทั่ ว โลก การ
ติ ด ต อ สื่ อ สารด า นการเมื อ ง สั ง คม เศรษฐกิ จ และการศึ ก ษาของคนชาติ ต า งๆ จํ า เป น ต อ งใช
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ภาษาอังกฤษในการสื่อสารตลอดจนเอกสาร ตํารา และแหลงเรียนรูของชาติตางๆ ก็นําเสนอเปน
ภาษาอังกฤษ (กมลวรรณ สัมฤทธิกุล, 2009)
จากความสําคัญดังกลาว กระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดใหวิชาภาษาอังกฤษ เปนวิชาที่
สํ า คั ญ ซึ่ ง อยู ใ นกลุ ม สาระการเรี ย นรู ภ าษาต า งประเทศ และกํ า หนดให เ รี ย นทุ ก ช ว งชั้ น โดย
สถานศึกษาตองจัดเปนสาระการเรียนรูพื้นฐานที่ผูเรียนทุกคนตองเรียน การเรียนภาษาอังกฤษ
ไมไดเรียนภาษาเพื่อความรูเกี่ยวกับภาษาเทานั้น แตเรียนภาษาเพื่อใหสามารถใชภาษาเปนเครื่องมือ
ในการติดตอสื่อสารกับผูอื่นไดตามความตองการในสถานการณตางๆ ทั้งในชีวิตประจําวันและการ
งานอาชีพ การที่ผูเรียนจะใชภาษาไดถูกตองคลองแคลวและเหมาะสมนั้น ขึ้นอยูกับทักษะการใช
ภาษา ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนภาษาที่ดี ผูเรียนจะตองมีโอกาสไดฝกทักษะการใชภาษาให
มากที่สุด ทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน การจัดกระบวนการเรียนการสอนตองสอดคลองกับ
ธรรมชาติ และลั ก ษณะเฉพาะของภาษา การจัด การเรี ย นการสอนภาษาจึ ง ควรจั ด กิ จ กรรมให
หลากหลาย ทั้งกิจกรรมการฝกทักษะ และกิจกรรมการฝกผูเรียนใหรูวิธีการเรียนภาษาดวยตนเอง
ควบคูไปดวย (Learner – Independence) และสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต (Life Long Learning)
โดยใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือในการคนควาหาความรูในการเรียนสาระการเรียนรูอื่นๆ ใน
การศึกษาตอรวมทั้งประกอบอาชีพ ซึ่งเปนจุดหมายสําคัญประการหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษา
(กรมวิชาการ, 2546: 1 อางใน กมลวรรณ สัมฤทธิกุล, 2009)
อยางไรก็ตาม ประชัญญา ศรีสวัสดิ์ (2009) ใหขอสังเกตวาในประเทศไทย แมวา
นักเรียน นักศึกษาก็มีความสนใจที่จะเรียนรูภาษาอังกฤษอยางมากเชนกัน แตระบบการศึกษาตาม
หลักสูตรในโรงเรียนยังไมสามารถเอื้ออํานวยใหไดอยางเพียงพอ ดังจะเห็นไดจากการที่มีโรงเรียน
สอนภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นจํานวนมาก ซึ่งก็สามารถตอบสนองผูตองการเรียนรูภาษาอังกฤษไดใน
ระดับหนึ่ง แตก็ยังคงมีจุดดอยอยูบางประการ เชน ราคาคาเลาเรียนสูง ความไมสะดวกในการ
เดินทาง การขาดแคลนบุคลากรผูสอนที่มีคุณภาพ
ดวยเหตุผลถึงความจําเปนของภาษาอังกฤษดังตัวอยางที่นําเสนอมาขางตน สงผลให
การจัดการศึกษาในประเทศไทย ใหความสําคัญตอการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในรูปแบบ
ตางๆ โดยเฉพาะในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งวิกพี ี
เดี ย สารานุ ก รมเสรี อธิ บ ายว า มี ก ารกํ า หนดคุ ณ สมบั ติ ข องรั บ สมั ค รบุ ค ลากรเข า ศึ ก ษาต อ ใน
ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยวาตองมีการสอบภาษาอังกฤษ ตามการทดสอบทางการศึกษา
แหงชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต (Ordinary National Education Test: O-NET) กําหนดใหการวัดผล
ความรูดานภาษาอังกฤษเปนสวนหนึ่งของการทดสอบในระบบดังกลาว โดยวัดความรูภาษาอังกฤษ
ในเรื่ อ งการใช ภ าษาและคํ า ศั พ ท การอ า น การเขี ย น (หาที่ ผิ ด ทางไวยากรณ ) และการพู ด
เชนเดียวกับการรับสมัครเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ ซึ่ง สมบัติ นพรัก (ไมระบุ
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ป) ไดศึ กษาและสรุ ปวามีการกําหนดคะแนนการสอบภาษาอั งกฤษเพื่อการรับเข าเรีย น เชน ที่
Washington State University (WSU) กําหนดคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในฐานะเปน
ภาษาตางประเทศ (Test of English as a Foreign Language) หรือชื่อยอวา “TOFEL” ชวงคะแนน
คือ ระหวาง 550 – 600 แลวแตคณะ / สาขาวิชาที่จะเรียน สวนที่ University of Idaho (UI) กําหนด
คะแนน TOFEL ตั้งแต 525 ขึ้นไป อยางไรก็ตามแมวาจะกําหนดคะแนนรับเขาก็จริง แตยังมีการจัด
อบรมภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาตางชาติโดยแบงเปน 2 กลุม ดังนี้
1) นักศึกษาที่ยังไมไดรับเขาเรียนในโปรแกรม คือ กลุมที่รับเขาโดยมีเงื่อนไขตอง
ผานภาษาอังกฤษตามเกณฑ นักศึกษาเหลานี้จะตองเรียนภาษาอังกฤษใหผานระดับ 6 (Level 6)กอน
จึงจะรับเขาเรียนในโปรแกรมตอไป โดยถือวามีคะแนนเทียบเทา TOFEL ที่กําหนด
2) นักศึกษาที่รับเขาเรียนในโปรแกรมแลว และมีผลคะแนน TOFEL สูงกวา 550 แต
ไมสามารถสื่อสารไดในหองเรียน อาจารยที่ปรึกษาจะกําหนดใหเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
จึง กล าวได ว า ทัก ษะภาษาอังกฤษ เปน สิ่งจํ า เปน ตอการศึกษาทั้งการศึ กษาในและ
ต า งประเทศ ในฐานะที่ ภ าษาอั ง กฤษ ได ชื่ อ ว า เป น ภาษาสากลทางการศึ ก ษา ด ว ยเหตุ นี้
กระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตระหนักถึงความ
จําเปนของการมีทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อประโยชนตอการศึกษาคนควาและการประกอบอาชีพของ
บัณฑิต จึงสงเสริมใหมีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอยางจริงจัง เชน การจัดตั้งศูนยพัฒนา
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ (ศสษ.) ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ศูนย
พัฒนาความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ, 2549) อางถึงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม
2546 เห็นชอบให สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดตั้งศูนยพัฒนาความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษ (ศสษ.) โดยเปนหนวยงานในกํากับ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มี
ระบบการบริหารจัดการ โดยอาศัยเครือขายสถาบันอุดมศึกษาเปนหลัก เพื่อทําหนาที่เปนศูนยกลาง
ในการใหคําแนะนํา แกหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน โดยการวิเคราะหความตองการ
และจัดทําแผนการฝกอบรม การใชภาษาอังกฤษ สนับสนุน สงเสริม และประสานกับเครือขาย
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และเอกชน รวมทั้งองคกรตางประเทศ ในการใหบริการฝกอบรม และ
ประเมินสถานการณ ดานอุปสงคอุปทาน และผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาขีดความสามารถดาน
ภาษาในระยะยาว รวมทั้งการดําเนินการตรวจสอบ และประเมินผลโปรแกรมการฝกอบรม พรอม
ทั้งจัดสรรงบประมาณใหดําเนินการในปงบประมาณ 2547 เปนตนมานั้น ศูนยฯ ไดดําเนินการศึกษา
วิเคราะหความตองการในการใชภาษาอังกฤษของบุคลากรในกลุมอุตสาหกรรมยุทธศาสตร 6 กลุม
ที่มีความสัมพันธ เชื่อมโยง และมีผลตอเศรษฐกิจของชาติ ไดแก ทองเที่ยว วิทยาศาสตรสุขภาพ
อาหาร แฟชั่น ยานยนต และเทคโนโลยีสารสนเทศ และไดจัดทํามาตรฐานภาษาอังกฤษสําหรับ
อาชีพตางๆ ที่สอดคลอง กับความตองการของกลุมอุตสาหกรรม รวมทั้งจัดสรางหลักสูตรฝกอบรม
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เพื่อสนองตอบความตองการ ของกลุมเปาหมายดังกลาว รวม 11 หลักสูตร และอยูระหวาง
ดําเนินการ 10 หลักสูตร (เปนหลักสูตรออนไลน 3 หลักสูตร) ซึ่งศูนยฯ ไดจัดประชุมสัมมนา
สมาคม/องคกรสาขาอาชีพตางๆ และกระทรวงที่เกี่ยวของ (ฝายอุปสงค) เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม
2549 เพื่อรวมกันหาแนวทางการพัฒนาบุคลากร ในสาขาอาชีพตางๆ และจัดสงบุคลากรมาเขารับ
การอบรม และไดจัดประชุมผูบริหารที่รับผิดชอบการจัดฝกอบรม ของเครือขายสถาบันอุดมศึกษา
(ฝายอุปทาน) เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2549 เพื่อหารือความรวมมือในการจัดฝกอบรม ใหแก
กลุมเปาหมายตามความตองการของฝายอุปสงคดังกลาวตอไป เพื่อใหการจัดฝกอบรมหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาบุคลากรในสาขาอาชีพตางๆ ดังกลาวประสบผลสําเร็จ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงเห็นสมควรใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผูใหการอบรม (Training
the Trainers) เพื่อใหผูสรางสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษดังกลาว มาชี้แจงวัตถุประสงค และ
แนะนําวิธีการใชสื่อแกวิทยากรสอนภาษาอังกฤษ ในสถาบันเครือขายของศูนยฯ เพื่อนําไปฝกอบรม
ภาษาอังกฤษ แกบุคลากรในอาชีพนั้นๆ ตอไป รวมทั้งการสงเสริมใหบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
ตางๆ ใหความสําคัญตอการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแกบุคลากรทางการศึกษา
แนวคิดดังกลาว สอดคลองกับสภาวิทยาลัย ซึ่งไดรับนโยบายจากสภาประมุขแหง
บาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย (สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศ
ไทย, 2550 อางถึงในสภาวิทยาลัยแสงธรรม, 2550) ใหดําเนินการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก
นักศึกษา เพื่อประโยชนตอการศึกษาคนควาเอกสารและคําสอนของคริสตศาสนจักร ซึ่งสวนใหญมี
การแปลเปนภาษาอังกฤษ รวมทั้งการเปดโลกทัศนตอการศึกษาคนควาที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน
ตอการทําหนาที่ศาสนบริกรของคริสตศาสนจักร แนวทางดังกลาว สงผลใหคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการฝายวิชาการ คณะกรรมการคณะมนุษยศาสตรและศาสนศาสตร ไดกําหนดนโยบาย
เริ่มจากการศึกษาความเปนไปไดและระดมความคิดเห็นจากทุกภาคสวน ที่สุด เห็นควรดําเนินการ
โครงการบริหารและพัฒนาหลักสูตร ศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ ในแผนปฏิบัติ
การประจําปการศึกษา 2552 ของแผนกบริหารหลักสูตรและประกันคุณภาพการศึกษา ศูนยสงเสริม
และพัฒนางานวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม (ฝายวิชาการ, 2552: 88)
2.2 วิธีการเรียนการสอน
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดแนวทางการจัดการเรียนการ
สอน โดยถือผูเรียนเปนสําคัญ ตองมีวิธีการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนสามารถเรียนรูและ
พัฒนาตนเองได การจัดกระบวนการเรียนรูจึงมุงฝกทักษะการปฏิบัติ การแกปญหา และการเรียนรู
จากประสบการณจริง เพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพ โดยผูสอนสามารถ
จัดการเรียนการสอนไปพรอมกับการประเมินตามสภาพจริง ซึ่งมีแนวคิดในการจัดเรียนการสอน
ซึ่ง ขจิต ฝอยทอง (2550) นําหลักการดังกลาวมาประยุกตใชกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
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เสนอแนวคิ ด ในการจั ด การเรี ย นการสอนภาษาอั ง กฤษว า การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน
ภาษาอังกฤษเปนกระบวนการที่ซับซอนตองอาศัยความสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน ตลอดจน
กระบวนการเรียนการสอนซึ่งมีพื้นฐานที่อยูบนทฤษฎีและวิธีการตางๆมากมายซึ่งไดแก การศึกษา
ถึงความต อเนื่ องของเนื้ อหา หนาที่ ของภาษา ความหลากหลายของภาษา วัฒนธรรม และการ
วิเคราะหปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน ในปจจุบันมีแนวคิดในดานการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
หลายแนวความคิดที่เปนประโยชนแกผูสอน ผูสอนตองเลือกการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลอง
กับผูเรียนของตนเอง สอดคลองกับ สมบัติ นพรัก (ไมระบุป) ที่เสนอวา การเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ตองคํานึงถึงระดับการมีทักษะภาษาอังกฤษ รวมทั้งการกําหนดใหชัดเจน ซึ่ง วชิร
ภุมมา (2550) แบงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมีลักษณะเปนสองประเภท ไดแก
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในฐานะเปนภาษาที่สอง (ESL) หรือเปนภาษาตางประเทศ
(EFL) ซึ่ง วีร ระวัง (2551) วิเคราะหสาเหตุสําคัญที่เปนอุปสรรคตอการสื่อสารภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาตางประเทศสําหรับคนไทย สามารถจําแนกออกเปน 2 ระดับ ไดแก ระดับลึกกับระดับ
ตื้น ทั้งนี้ ระดับลึกเปนสาเหตุเกี่ยวกับทักษะภายใน ซึ่งสัมพันธกับความถูกตอง ในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ สวนระดับตื้นเปนสาเหตุเกี่ยวกับทักษะภายนอก ซึ่งสัมพันธกับความชํานาญในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ ดวยเหตุนี้การพัฒนาคนไทยใหสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาตางประเทศไดอยางมั่นใจ ถูกตอง ชํานาญ และมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองจัดกระบวนการ
เรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่ทําใหผูเรียนสามารถถายโอนความหมาย คํา วลี ประโยค ตอน
ความ และเรียงความ จากภาษาไทยไปเปนคํา วลี ประโยค ตอนความ และเรียงความภาษาอังกฤษได
ดวยตนเอง รวมทั้งเรียนรูคุณสมบัติของเสียง และสัญลักษณ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารซึ่งทํา
หนาที่นําขอมูลขาวสาร ไปสูทักษะและความชํานาญในการสื่อสารภาษาอังกฤษในขั้นตอนตอไป
รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ มีหลากหลาย ไดแก การเรียนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ (Lerner – Centered Language Curriculum) การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative
Language Teaching) การสอนภาษาเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ (Language for Specific Purposes) การ
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ (Integrated Learning) การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative
Learning) การจัดการเรียนการสอนแบบภาษาที่เนนเนื้อหา (Content-Based Instruction) การสอน
ภาษาแบบองครวม (Whole Language Approach) การเรียนรูจากการทําโครงงาน (Project-Based
Learning) การเรียนรูที่เนนภาระงาน (Task-Based Language)การสรางองคความรู (Constructivism)
วิธีการสอนดวยการตอบสนองดวยทาทาง (Total Physical Response) (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2548 อางใน เสวก วงษเจริญผล, 2008)
อย า งไรก็ ต าม สามารถประมวลภาพรวมเกี่ ย วกั บ รู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอน
ภาษาอังกฤษได 5 รูปแบบสําคัญ ดังนี้
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2.2.1 การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (LearnerCentered Language Curriculum)
ก. ความหมายและแนวคิดพื้นฐาน
การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีพื้นฐานบนแนวคิดวาการ
เรียนโดยการทองหนังสือหรือเอาวิชาเปนตัวตั้ง ไมสามารถทําใหมนุษยเผชิญและแกปญหาตางๆ
ได เพราะโลกแหงวิชาและโลกความเปนจริงตางกัน การเรียนการสอนโดยเอาเนื้อหาวิชาเปนตัว
ตั้ง ทําใหแยกตัวผูเรียนออกจากความเปนจริงของชีวิตและสังคมที่ซับซอนและเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว จึงมีแนวคิดที่เสนอวา ควรใหผูเรียนไดเรียนรูจากสถานการณจริง ผานทางประสบการณ
กิจกรรม และการทํางาน อันนําไปสูการพัฒนาผูเรียนมีความสมดุลในชีวิต กลาวคือ มีสุขภาวะแบบ
องครวม ไมแยกตนเองออกจากสิ่งตางๆ สถานการณที่ประสบ สุขภาวะแบบองครวมทั้ง 4 มิติ
ไดแก สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางปญญา
ข. กระบวนการ
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมีกระบวนการ 3
ขั้นตอนสําคัญ ไดแก ขั้นวางแผน (Planning) ขั้นดําเนินการ (Implementation) และขั้นประเมินผล
(Evaluation) กลาวคือ (ขจิต ฝอยทอง, 2550)
1) ขั้นวางแผน (Planning) ซึ่งประกอบดวย
1.1) การวิเคราะหความตองการของผูเรียน
1.2) การตั้งเปาหมายและจุดประสงคของรายวิชา
1.3) การเลื อ กเนื้ อ หา ต อ งดํ า เนิ น การเลื อ กเนื้ อ หาที่ ค รอบคลุ ม ทั ก ษะ
ทางดานภาษา ( Language Skills ) และทักษะการเรียนรู (Learning Skills ) ซึ่งมีแนวทางในการ
ดําเนินการดังนี้
(1) ดานทักษะทางภาษา ควรดําเนินการดังนี้
(1.1) ใหผูเรียนเขาใจและเห็นประโยชนของสิ่งที่เรียน และมีสวน
รวมในการเลือกเนื้อหา
(1.2) เป ด โอกาสให ผู เ รี ย นได ป ฏิ บั ติ แ ละฝ ก ใช ทั ก ษะความรู ที่ จ ะ
นําไปสูผลที่วางไว
(1.3) เปดโอกาสใหผูเรียนไดตระหนักถึงบทบาทของตนเองในฐานะ
ผูเรียนภาษา
(1.4) กิจกรรมที่จัดตองมีความสัมพันธกับชีวิตจริงของผูเรียน
(1.5) เนนใหผูเรียนฝกทักษะและกระบวนการเรียนทางภาษาทีละ
นอย ในลักษณะที่คอยเปนคอยไป
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(2) ดานการเรียน ควรดําเนินการดังนี้
(2.1) เอื้อใหผูเรียนไดใชกลยุทธในการเรียนภาษาที่มีประสิทธิภาพ
(2.2) ชวยใหผูเรียนรูจักวิธีการเรียนที่ตนพอใจ
(2.3) สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะที่ชวยใหเรียนตามหลักสูตร
ไดอยางราบรื่น
(2.4) ส ง เสริ ม ให ผู เ รี ย นได รู จั ก กํ า หนดเป า หมายที่ ต อ งการและ
ชวงเวลาที่จะบรรลุเปาหมาย
(2.5) ชวยใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะในการประเมินตนเอง
1.4) การสรางกิจกรรมสําหรับการเรียนการสอน กิจกรรมควรใหผูเรียนได
ฝ ก ทั ก ษะทางด า นการเรี ย นอย า งหลากหลาย เพื่ อ ให ผู เ รี ย นได ฝ ก ทั ก ษะทางความรู ด า นภาษา
(Linguistic Exercises ) กิจกรรมการสื่อสาร (Communicative Tasks)ในรูปแบบที่หลากหลาย 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) ขั้นดําเนินการ ( Implementation ) มีขั้นตอนดังนี้
2.1) วิธีการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาโดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญ เปนไปในลักษณะเดียวกับการสอนภาษาเพื่อสื่อสาร (Communicative Approach)
2.2) แหลงความรู ควรเปนการตกลงรวมมือกันระหวางผูสอนกับผูเรียน
และเปนไปตามความตองการของผูเรียน
3) ขั้นการวัดและประเมินผล (Evaluation) ประกอบดวยการประเมินทั้งรายวิชา
และการจัดการเรียนการสอน กลาวคือ
3.1) การประเมินรายวิชา (Course Evaluation ) เปนการประเมินเพื่อศึกษา
ประสิทธิผลของแตละวิชาวา บรรลุจุดมุงหมายของรายวิชานั้นหรือไม ซึ่งมีการประเมินดังนี้
(1) วิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
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(2) เปรียบเทียบผลการประเมินกอนและหลังการเรียนของวิชานั้นๆ
ในดานความรู ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค
(3) ประเมินโดยใชแบบสอบถาม สอบถามความคิดเห็นและความ
พึงพอใจในจากผูเรียน
3.2) การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน มีประเด็นที่ควรพิจารณา คือ
(1) จุดประสงคของการประเมินผลควรเปนไปเพื่อตรวจสอบความ
กาวหนาของผูเรียนในการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรูของรายวิชานั้นๆ
(2) ใชวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย เชน การทดสอบ การ
สอบถาม การสังเกต การสัมภาษณ การประเมินตนเอง การบันทึกการเรียนรู แฟมสะสมงาน
(3) ควรมีการประเมินพฤติกรรมการเรียน การมีสวนรวม และความ
ประพฤติของผูเรียน
(4) การวัดและประเมินผล ควรดําเนินการควบคูไปกับการเรียนการ
สอนเปนระยะๆและตอเนื่อง
สอดคลองกับ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2543: 18-21) ได
เสนอแนวทางการจัดการกระบวนการเรียนรู โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญไดดังนี้
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความแตกตางระหวาง
บุคคล ใหผูเรียนไดพัฒนาตามความสามารถ ทั้งดานความรู จิตใจ อารมณและทักษะตางๆ
2) ลดการถายทอดเนื้อหาวิชาลง ใหผูเรียนกับผูสอนมีบทบาทรวมกันใช
กระบวนการทางวิทยาศาสตรในการแสวงหาความรู ใหผูเรียนไดเรียนจากสถานการณจริงที่เปน
ประโยชนและสัมพันธกับชีวิตจริง เรียนรูความจริงในตัวเองและความจริงในสิ่งแวดลอมจากแหลง
เรียนรูที่หลากหลาย
3) กระตุนใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ โดยการทดลองปฏิบัติ
ดวยตนเอง ครูทําหนาที่เตรียมการ จัดสิ่งเรา ใหคําปรึกษา วางแนวกิจกรรม และประเมินผล
ดังนั้น จึงสรุปไดวาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมี
เปาหมายเพื่อพัฒนาความรู ความสามารถในการใชภาษา และกระบวนการเรียนรู อาศัยทักษะทาง
ภาษาและทักษะการเรียนรู ผานทางการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง ผูเรียนมี
ส ว นร ว มและได รั บ การฝ ก ฝน โดยมี ก ารวั ด และประเมิ น ผลตามสภาพจริ ง และใช วิ ธี ก ารที่
หลากหลาย (สิริพร กุยกระโทก, ไมระบุป)
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2.2.2 การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative
Language Teaching)
ก. ความหมายและแนวคิดพื้นฐาน
การสอนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสาร มีพื้นฐานแนวคิดเชนเดียวกับการจัดการ
เรียนการสอนตามทฤษฏีการเรียนรูที่เนนความสําคัญของผูเรียน โดยเนนประโยชนหรือเจตนาที่
ผูเรียนนําทักษะภาษาอังกฤษไปใชโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการติดตอสื่อสารเปนหลักสําคัญ ซึ่ง
วีร ระวัง (2551) อธิบายวา กระบวนการพัฒนาคนไทยใหสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดอยาง
มั่นใจ ถูกตอง ชํานาญ และมีประสิทธิภาพอยางยั่งยืน โดยเฉพาะในเรื่องความถูกตองของ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ความชํานาญในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และประสิทธิภาพในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะขั้นตอนแรกเปรียบเสมือนเปนการตอกเสาเข็มกอนสรางตึกสูง
จําเปนตองมุงใหคนไทย สามารถสรางประโยคภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารไดดวยตนเอง กอน
เคลื่อนตัวไปสูการพัฒนาความชํานาญในการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยการกระทําซ้ําในขั้นตอนสอง
และเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภาษาอังกฤษในขั้นตอนสาม ดวยการเรียนรูขอมูลเชิงระบบ
คําศัพทภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ การเปรียบเทียบระหวางวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมตะวันตก
และจิตวิทยาการสื่อสาร สอดคลองกับ ขจิต ฝอยทอง (2550) ที่เสนอวาควรใหความสําคัญตอการ
จัดลําดับการเรียนรูเปนขั้นตอนตามกระบวนการใชความคิดของผูเรียน โดยเริ่มจากการฟงไปสูการ
พูด การอาน การจับใจความสําคัญ ทําความเขาใจ จดจําแลวนําสิ่งที่เรียนรูไปใช ดังที่ บราวน
(Brown, 1993 อางถึงใน ขจิต ฝอยทอง, 2550) เสนอแนวการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร ไว 4 ประการ ไดแก
1) เปาหมายของการสอนเน น ไปที่ องคป ระกอบทั้ งหมดของทั ก ษะการ
สื่อสารและไมจํากัดอยูภายในกรอบของเนื้อหาภาษาหรือไวยากรณ
2) เทคนิคทางภาษาไดรับการออกแบบมา เพื่อนําไปสูการใชภ าษาอยาง
แทจริงตามหนาที่ภาษา และปฏิบัติจริงโดยมีจุดมุงหมายในการพูด รูปแบบโครงสรางภาษามิใช
เปาหมายหลัก แตตัวรูปแบบเฉพาะของภาษาตางหากที่ทําใหผูเรียนสามารถสื่อสารจนสําเร็จตาม
เปาหมาย
3) ความคลองแคลวและความถูกตอง เปนหลักการเสริมที่อยูภายใตเทคนิค
การสื่อสารมีหลายครั้งที่ความคลองแคลวอาจจะมีความสําคัญมากกวาความถูกตอง เพื่อที่จะทําให
ผูเรียนสามารถนําไปใชไดอยางมีความหมาย
4) ในการเรี ย นการสอนภาษาตามแนวการสอนเพื่ อ การสื่ อ สารในตอน
ทายสุดผูเรียนตองใชภาษาอยางเขาใจและสรางสรรค ภายในบริบทที่ไมเคยฝกมากอน
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ข. กระบวนการ
ขจิต ฝอยทอง (2550) อธิบายวา การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร (Communicative Language Teaching) ประกอบดวยขั้นตอนสําคัญสามขั้นตอน ไดแก
ขั้นการนําเสนอเนื้อหา ขั้นการฝกปฏิบัติ และขั้นการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร กลาวคือ
1) ขั้นการนําเสนอเนื้อหา (Presentation)
การนําเสนอเนื้อหาจัดเปนขั้นตอนที่มีความสําคัญ ในขั้นนี้ครูจะใหขอมูล
ทางภาษาแกผูเรียน ซึ่งนับเปนการเริ่มตนการเรียนรู มีการนําเสนอเนื้อหาใหมโดยมุงเนนการให
ผูเรียนไดรับรูและทําความเขาใจเกี่ยวกับความหมายและรูปแบบที่ใชกันจริงโดยทั่วไป รวมทั้ง
วิธีการใชภาษา ไมวาจะเปนดานการออกเสียง ความหมาย คําศัพท และโครงสรางไวยากรณ ที่
เหมาะสมกับสถานการณตางๆควบคูไปกับการเรียนรูกฎเกณฑ
2) ขั้นการฝกปฏิบัติ (Practice)
ขั้นการฝกปฏิบัติเปนขั้นตอนที่ใหผูเรียนไดฝกภาษาที่เพิ่งจะเรียนรูใหม
จากขั้นการนําเสนอเนื้อหาในลักษณะของการฝกแบบควบคุมหรือชี้นํา (Controlled Practice /
Directed Activities) โดยมีผูสอนเปนผูนําในการฝก ไปสูการฝกแบบคอยๆปลอยใหทําเองมากขึ้น
เปนแบบกึ่งควบคุม (Semi - Controlled) การฝกในขั้นนี้มีจุดมุงหมายใหผูเรียนจดจํารูปแบบของ
ภาษาได จึงเนนที่ความถูกตองของภาษาเปนหลัก ในการฝกนั้นครูผูสอนจะเริ่มจากการฝกปาก
เปลา (Oral) ซึ่งเปนการพูดตามแบบงายๆกอน จนไดรูปแบบภาษา แลวคอยเปลี่ยนสถานการณไป
สถานการณเหลานี้จะเปนสถานการณที่สรางขึ้นภายในหองเรียน เพื่อการฝกใชโครงสรางประโยค
ตามบทเรียน ทั้งนี้ครูผูสอนตองใหขอมูลปอนกลับดวย เพื่อใหผูเรียนรูวาตนใชภาษาไดถูกตอง
หรือไม ครูผูสอนอาจตรวจสอบความเขาใจในดานความหมายไดดวยหลังจากนั้นจึงใหผูเรียนฝก
ดานการเขียน (Written)
3) ขั้นการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร (Production)
ขั้นการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร (Production) ขั้นนี้เปรียบเสมือนการถาย
โอนความรู ภาษาจากสถานการณในชั้นเรียนไปสูการใชภาษาจริงนอกหองเรียนการฝกใชภาษาเพือ่
การสื่อสารโดยทั่วไป มุงหวังใหผูเรียนไดใชภาษาในสถานการณตางๆที่จําลองจากสถานการณจริง
การฝกในลักษณะนี้มีประโยชนในแงที่ชวยใหทั้งครูผูสอนและผูเรียนเขาใจและเรียนรูภาษาไปแลว
มากนอยเพียงใด สามารถนําไปปรับใชตามความตองการของตนเองแคไหน นอกจากนี้ผูเรียน
สามารถใชภาษาไดอยางอิสระ ภายใตสถานการณตางๆที่พบในชีวิตจริง
สอดคล อ งกั บ วี ร ระวั ง (2551) ที่ เ สนอแนะว า การจั ด การเรี ย นภาษาต า ง
ประเทศสําหรับคนไทย จึงจําเปนตองบูรณาการ กระบวนการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กับ
กระบวนการสื่อสารภาษาอังกฤษ เขาดวยกัน ทั้งนี้ กระบวนการเรียนรูดังกลาว ประกอบดวย
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3 ขั้นตอน ไดแก ขั้นตอนแรก ความถูกตองเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ขั้นตอนสอง ความ
ชํานาญในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และขั้นตอนสาม ประสิทธิภาพในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ซึ่ง
ผะอบ พวงนอย และคณะ (ไมระบุป) อธิบายและใหขอสังเกตเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สาร โดยให ค วามสํ า คั ญ ต อ หลั ก สู ต ร กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร สภาพ
แวดลอม และสื่อการสอน คุณภาพของผูสอน และการเสริมสรางแรงจูงใจ ไวดังนี้
1) หลั ก สู ต รฝ ก อบรมที่ ส ร า งขึ้ น ควรให ส ามารถยื ด หยุ น ได ต ามความ
เหมาะสมของผู เ ขารั บการฝ ก อบรมซึ่ ง อาจมีพื้น ฐานทางภาษาอัง กฤษที่แ ตกตา งกัน และสํา เร็ จ
การศึกษาจากสาขาวิชาที่มีความหลากหลายทั้งนี้ยอมขึ้นอยูกับครูผูสอนจะดัดแปลง ปรับเปลี่ยน
และเพิ่มเติมในดานเนื้อหา เวลาและกิจกรรมเสริมหลักสูตรทางภาษาที่เหมาะสมกับความจําเปนใน
การใชงานของผูเขาอบรมในแตละกลุมไดตามสมควร
2) กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นาสนใจสําหรับผูเขาอบรม ซึ่งสวนใหญอยูใน
วั ย ผู ใ หญ ต อนต น อาจเป น การเป ด วี ดิ โ อเทป หรื อ วี ซี ดี ภ าพยนตร เ สี ย งในฟ ล ม เพื่ อ เพิ่ ม พู น
ประสบการณ ทักษะ ความรู ความเขาใจทางดานการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ตลอดจน
สรางเสริมความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม วิธีคิด และการสื่อความหมายของสังคมตะวันตกที่อาจมี
ความคลายคลึงหรือแตกตางจากวัฒนธรรมตะวันออกที่ผูเขาอบรมอาศัยอยูหลาย ๆ ประการ โดยมี
ครูผูสอนทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงใหคําแนะนําการอธิบาย การถอดความภาษาที่สื่อความหมายในบาง
ชวงจากบทสนทนาในภาพยนตร ตลอดจนฝกฝนทักษะการฟงดวยตนเองในบางประโยคที่สําคัญ
และตรงกับเนื้อหาที่เรียน หรือฝกอบรม เชน การแนะนําตนเอง การแนะนําผูอื่น การถามสารทุกข
สุขดิบ การรับโทรศัพท การแนะนําสินคา การโตแยงปญหา ฯลฯ ทั้งนี้ครูผูสอนสามารถเลือก
ภาพยนตรแตละเรื่องเฉพาะสวนที่สอดคลองกับเนื้อหาที่สอนมาประยุกตเปนอุปกรณการสอน
เพิ่มเติมไดดวยเชนกัน
นอกจากนี้ ยังอาจจัดกิจกรรมใหผูเขาอบรมไดออกไปพบปะพูดคุยกับ
ชาวตางชาติที่ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารตามแหลงทองเที่ยวตางๆ เพื่อเปนการฝกการแนะนํา
ตนเอง การพูดคุยเกี่ยวกับ อาชีพ สินคา สาขาวิชาชีพที่จบการศึกษา ตลอดจนความสนใจอื่นๆ และ
เปนการสรางเสริมประสบการณการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันอีกทางหนึ่งดวย
3) การจัดฝกอบรมตองตรวจสอบความพรอมของสภาพหองอบรม สื่อการ
สอนและอุปกรณโสตทัศนตางๆ ที่เกี่ยวของวามีความพรอมสมบูรณหรือไม ถาพบวาไมพรอม
สมบูรณ ตองรีบแกไขใหเรียบรอยกอนวันฝกอบรม ทั้งนี้เพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ
ฝกอบรม นั่นเอง
4) การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ใ ห กั บ ผู เ ข า อบรม ครู ผู ส อนต อ งคอยดู แ ล
แนะนํา ใหกับผูเขาอบรมอยางทั่วถึง ซึ่งในกรณีมีผูเขาอบรมเกินกวา 25 คน ขึ้นไป ควรเพิ่ม
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ครูผูสอนจาก 2 คน เปน 3 คน เพื่อใหผูเขาอบรมไดรับผลสัมฤทธิ์ที่ดีจากการฝกอบรมอยางทั่วถึง
นอกจากนี้ เนื้อหาการฝกอบรมบางหัวขอที่ดูเหมือนวาผูเขาอบรมมีประสบการณแลวเปนอยางดี
ตัวอยาง ที่พบในการอบรมที่คณะผูวิจัยจัดขึ้น คือ ผูเขาอบรมทุกคนเปนผูมีพื้นฐานความรูและมี
ประสบการณการเรียนภาษาอังกฤษเทคนิคมาแลวไมนอยกวา 4 ป ในระดับปริญญาตรี และ 5 ป ใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แตเมื่อครูผูสอนใหออกมาแนะนําตนเองเปนภาษาอังกฤษงายๆ
หนาชั้น พบวาผูเขาอบรมทุกคนไมสามารถแนะนําตนเองไดเกินกวา 5 ประโยค ดังนั้น ครูผูสอน จึง
ควรเอาใจใส ใหคําแนะนําและมุงเนนการฝกฝนการทํากิจกรรมระหวางการฝกอบรมดวยความ
ขะมักเขมน สม่ําเสมอ ตลอดการฝกอบรม ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความกลาในการเปดปากพูดคุยเปน
ภาษาอังกฤษจนเกิดความมั่นใจ ความคุนเคยในการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษของผูเขาอบรมแตละ
คนในที่สุด
5) การสรางแรงจูงใจในการฝกอบรม มีสวนสําคัญตอการพัฒนาผูเขาอบรม
ในเรื่องตางๆหลายประการ เชน ความตั้งใจจริง ความเอาใจใส ความตอเนื่องในการเรียนหรือการ
ฝ ก อบรม ตลอดจนความอดทนต อ ความยากลํ า บากในการเรี ย น ตั ว อย า งที่ พ บในการอบรมที่
คณะผูวิจัยจัดขึ้น คือ คณะผูวิจัยชี้แจงความจําเปนในการจัดการฝกอบรม การมอบวุฒิบัตรสําหรับผู
ผานการฝกอบรม หนาที่และความรับผิดชอบของผูเขาอบรมตอประเทศชาติในฐานะปญญาชนของ
ประเทศ ฯลฯ สิ่งเหลานี้ถือเปนแรงกระตุนและผลักดันใหหลายๆ คนประสบความสําเร็จในการ
ฝกอบรม แมวาจะมีพื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษที่คอนขางออนก็ตาม
ดังนั้น จึงสรุปไดวา การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มีเปาหมาย
เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร โดยเนนภาษาอังกฤษที่ใชในชีวิตประจําวัน มีการวัดและประเมินผล
โดยพิจารณาจากทักษะสื่อสารที่เนนความคลองแคลวและความถูกตอง (สิริพร กุยกระโทก, ไม
ระบุป)
2.2.3 การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ (Integrate Learning)
ก. ความหมายและแนวคิดพืน้ ฐาน
บูร ณาการ (Integrate) หมายถึ ง การทํ า ให สมบูร ณ ซึ่ ง อาจจะขยายความ
เพิ่มเติมไดอีกวาหมายถึงการทําใหหนวยยอยๆ ที่สัมพันธอิงอาศัยกันเขามารวมทําหนาที่อยาง
ประสานกลมกลืนเปนองครวมหนึ่งเดียว ที่มีความครบถวนสมบูรณในตัวเอง (พระเทพเวที, 2531:
24 อางใน สมวงษ แปลงประสพโชค, 2544) คําวา บูรณาการในการเรียนการสอน จึงหมายถึง
การนําหลายวิชาที่เปนเรื่องเดียวกันมาสอนพรอมกัน (สกุลรัตน กมุทมาศ, 2008) หรือที่ สุวิทย
มูลคํา และคณะ (2543, อางใน สมวงษ แปลงประสพโชค, 2544) อธิบายวา หมายถึง การนําเอา
ศาสตรสาขาวิชาตาง ๆที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกันมาผสมผสานเขาดวยกัน เพื่อประโยชนในการ
จัดหลักสูตรแบบบูรณาการ (Integrated Curriculum) คือหลักสูตรที่นําเอาเนื้อหาของวิชาตางๆ มา
26

หลอมรวมเขาดวยกันทําใหเอกลักษณของแตละรายวิชาหมดไป เชนเดียวกัน การเรียนการสอนที่
ดํ า เนิ น การด ว ยวิ ธี บู ร ณาการเราเรี ย กว า การจั ด การเรี ย นการสอนแบบบู ร ณาการ (Integrated
Instruction) คือเนนที่องครวมของเนื้อหามากกวาองคความรูของแตละรายวิชา และเนนที่การเรียน
ของผูเรียนเปนสําคัญยิ่งกวาการบอกเนื้อหาของครู ซึ่ง ขจิต ฝอยทอง (2550) ขยายความวา การ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ คือ ยุทธศาสตรการเรียนรู ซึ่งเปดโอกาสใหใชวิธีการตั้งคําถาม
(Questioning) และกระบวนการแกปญหา (Problem Solving) มาเปนตัวนํากระบวนการแสวงหา
ความรูและทักษะ โดยไมยึดติดในโครงสรางของสาขาวิชาตางๆทางดานวิชาการ เพื่อประโยชนใน
การจัดหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โดยมีแนวคิดพื้นฐานวา การจัดการเรียนการสอนที่
แยกเปนวิชาๆ ไมสามารถทําใหผูเรียนนําเอาความรูและทักษะที่ไดจากการเรียนวิชาตางๆ มา
สัมพันธหรือเชื่อมโยงเพื่อใชในการแกไขปญหาหรือใชในสถานการณในชีวิตประจําวันได
การเรียนรูแบบบูรณาการเปนการเชื่อมโยงความคิดรวบยอดจากวิชาและ
ประสบการณ ต า งๆเข า ด ว ยกั น ช ว ยให เ กิ ด การถ า ยโอนการเรี ย นรู จ ากวิ ช าหนึ่ ง ไปยั ง วิ ช าที่
ผสมผสาน เปนการสงเสริมใหมีการขยายโลกทัศนและวิสัยทัศนใหกวางขึ้น ตอบสนองความ
สามารถทางพหุปญญาของผูเรียน (Multiple Intelligence) และตอบสนองตอความสามารถที่
แสดงออกทางอารมณ (Emotional Intelligence) นอกจากนี้ผูเรียนยังสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนเขา
กับชีวิตจริงและสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง จนเกิดการเรียนรูที่มีความหมายมากขึ้น
ซึ่ง การเรียนการสอนแบบบูรณาการ (ขจิต ฝอยทอง, 2550) สอดคลองกับ สมวงษ แปลงประสพโชค (2544) ที่อธิบายวา การเรียนการสอนแบบบูรณาการ (Integrated Instruction) เนนที่องครวม
ของเนื้อหามากกวาองคความรูของแตละรายวิชาและเนนที่การเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญยิ่งกวา
การบอกเนื้อหาของครู และมีลักษณะเปนวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบหนวยมีคุณลักษณะ
สําคัญคือการตั้งหัวเรื่องที่นาสนใจขึ้นมา แลวนําความรูจากวิชาการตางๆ มาโยงสัมพันธกับหัวเรือ่ ง
นั้นเพื่อประโยชนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ความแตกตางที่สําคัญที่จําแนกการจัดการ
เรียนการสอนออกจากหลักสูตรก็คือ การเรียนการสอนเนนบูรณาการที่ระดับเนื้อหาวิชาเฉพาะสวน
ที่เกี่ยวพันกัน แตหลักสูตรเนนบูรณาการที่รายวิชาโดยตรงกอนที่จะไปแยกกําหนดเปนเรื่องที่จะ
จัดการเรียนการสอนตอไป
ในเรื่ อ งนี้ ธํ า รง บั ว ศรี (2532, อ า งใน สมวงษ แปลงประสพโชค, 2544)
นําเสนอลักษณะสําคัญของการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ดังนี้
1) เป น การบู ร ณาการระหว า งความรู แ ละกระบวนการเรี ย นรู เพราะใน
ปจจุบันนี้ปริมาณของความรูมีมากขึ้นเปนทวีคูณ รวมทั้งมีความสลับซับซอนมากขึ้นเปนลําดับ การ
เรียนการสอนดวยวิธีการเดิม อาทิ การบอกเลา การบรรยายและการทองจํา อาจจะไมเพียงพอที่จะ
กอใหเกิดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพได ผูเรียนควรจะเปนผูสํารวจความสนใจของตนเองวาในองค
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ความรูหลายหลากนั้น อะไรคือสิ่งที่ตนเองสนใจอยางแทจริง ตนควรแสวงหาความรูเพื่อตอบสนอง
ความสนใจเหลานั้นไดอยางไร เพียงใด ดวยกระบวนการเชนไร ซึ่งแนนอนวา กระบวนการเรียน
การสอนลักษณะนี้ยอมขึ้นอยูกับความแตกตางระหวางบุคคล (Individual Differences)ไมใชนอย
2) เปนการบูรณาการระหวางพัฒนาการความรูและพัฒนาการทางจิตใจ นั่น
คือใหความสําคัญแก จิตพิสัย คือเจตคติ คานิยม ความสนใจ และสุนทรียภาพ แกผูเรียนในการ
แสวงหาความรูดวย ไมใชเนนแตเพียงองคความรูหรือพุทธิพิสัยแตเพียงอยางเดียว อันที่จริงการทํา
ใหผูเรียนเกิดความซาบซึ้งขึ้นเสียกอนที่จะไดลงมือศึกษานั้น นับไดวาเปนยุทธศาสตรที่สําคัญยิ่ง
สําหรับจูงใจใหเกิดการเรียนรูขึ้นทั้งแกผูสอนและผูเรียน
3) บูรณาการระหวางความรูและการกระทําในขอนี้ก็มีนัยแหงความสําคัญ
และความสัมพันธ เชนเดียวกับที่ไดกลาวไวแลวในขอสอง เพียงแตเปลี่ยนจิตพิสัยเปนทักษะพิสัย
เทานั้น
4) บูรณาการระหวางสิ่งที่เรียนในโรงเรียนกับสิ่งที่เปนอยูในชีวิตประจําวัน
ของผูเรียน คือ การตระหนักถึงความสําคัญแหงคุณภาพชีวิตของผูเรียนวาเมื่อไดผานกระบวนการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรแลว สิ่งที่เรียนที่สอนในหองเรียนจะตองมีความหมายและมีคุณคาตอ
ชีวิตของผูเรียนอยางแทจริง
5) บูรณาการระหวางวิชาตางๆ เพื่อใหเกิด ความรู เจตคติและการกระทําที่
เหมาะสมกับความตองการและความสนใจของผูเรียนอยางแทจริง ตอบสนองตอคุณคาในการ
ดํารงชีวิตของผูเรียนแตละคน การบูรณาการความรูของวิชาตางๆเขาดวยกันเพื่อตอบสนองความ
ตองการหรือเพื่อตอบปญหาที่ผูเรียนสนใจจึงเปนขั้นตอนสําคัญที่ควรจะกระทําในขั้นตอนของ
บูรณาการหลักสูตรและการเรียนการสอนเปนอยางยิ่ง
นอกจากนั้น สกุลรัตน กมุทมาศ (2008) ไดกลาวถึงผลดีของการสอนแบบ
บูรณาการวามีประโยชนมากมาย คือ ทําใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาวิชาลึกซึ้งขึ้น และทําใหเนือ้ หาทีจ่ ะ
สอนสั้นเขา เพราะครูสอนเรื่องที่เหมือนกัน พรอมกัน เวลาที่เหลือจะไดทํากิจกรรมมากขึ้น ซึ่ง ขจิต
ฝอยทอง (2550) อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลดีของการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการวา
1) เปดโอกาสใหครูผูสอนทุกวิชา ไดทํางานรวมกันหรือรวมมือกันบูรณาการความรู
2) ชวยใหผูเรียนตระหนักถึงคุณคาในการนําความรูที่เรียนไปประยุกตใชใน
ชีวิตจริง
3) ชวยใหผูเรียน ไดรับความรู ความเขาใจในลักษณะองครวม/ภาพรวม
มองเห็นความเชื่อมโยงของมวลความรูและประสบการณ
4) ชวยใหผูเรียนสามารถแสวงหาความรู ความเขาใจในสิ่งตางๆที่อยูรอบตัว
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5) ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีจุดหมายและมีความหมาย
6) เปดโอกาสใหผูเรียนทํางานเปนกลุมสามารถแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกัน
และกัน
7) พัฒนาศักยภาพของผูเรียนอยางไมจํากัด
8) ชวยใหผูเรียนสามารถใชชุมชนเปนแหลงวิทยาการและรวมกันพัฒนา
ชุมชนอยางเหมาะสม
9) สงเสริมใหผูเรียนไดวิธีการเรียนรูตลอดชีวติ
ดังนี้ การสอนแบบบูรณาการจึงเปนที่นิยมใชในประเทศตางๆ ทั่วโลก เพราะ
เปนการฝ ก ผู เ รีย นให เ ปน คนมีค วามรูรอบด าน
และใช ความรูแ กปญหาอย างผูมีไ หวพริบ
สติปญญา จะเห็นวาผูเรียนไดรับการฝกฝนในสถาบันการศึกษาเปนเชิงบูรณาการ เมื่อเขาสําเร็จ
การศึกษาจากสถาบันไปแลว เขาก็จะสามารถผสมผสานวิชาที่เรียน ผนึกสิ่งที่เหมือนกันไป
แกปญหาในชีวิตได (สกุลรัตน กมุทมาศ, 2008)
ข. กระบวนการ
ลักษณะเดนของการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ คือ การฝกใหผูเรียน
คิดวิเคราะห โดยมีขั้นตอนสําคัญ คือ การเลือกมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น การตั้งคําถามตางๆใหมี
การคิดวิเคราะห และสามารถนําไปสูการเรียนรูตามจุดประสงคและควรมีการกําหนดผลงานให
ชัดเจน ซึ่ง ขจิต ฝอยทอง (2550) สรุปการดําเนินการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ มีขั้นตอน
ดังตอไปนี้
1) เลือกมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น (Benchmark) ของวิชาตางๆที่จะนํามา
บูรณาการ โดยคํานึงถึงความสัมพันธเกี่ยวของกันระหวางวิชาและการเสริมการเรียนรูซึ่งกันและ
กัน กําหนดเปนจุดประสงคการเรียนรู
2) จากจุดประสงคการเรียนรูที่เลือกมา ใหตั้งคําถามตางๆ ที่เปนคําถามให
คิดวิเคราะห และสามารถนําไปสูการเรียนรูตามจุดประสงคการเรียนรูนั้นๆ
3) กําหนดผลงานของผูเรียนใหชัดเจน
ดังนั้น จึงสรุปไดวา การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ มีเปาหมาย
เพื่อใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนเขากับชีวิตจริง และการสรางองคความรูดวยตนเอง ผาน
ทางเนื้อหาที่เนนความรูและทักษะวิชาตางๆที่เกี่ยวของ วิธีสอนจึงเนนความสัมพั นธเชื่ อมโยง
ความรู และทักษะจากวิชาตางๆมาใชในการแกปญหา มีการวัดและประเมินผลโดยพิจารณาจาก
การมีสวนรวมของผูเรียนการปฏิบัติงานกลุม (สิริพร กุยกระโทก, ไมระบุป)
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2.2.4

การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบมีสวนรวม

(Cooperative

Learning)
ก. ความหมายและแนวคิดพื้นฐาน
การเรียนรูแบบมีสวนรวม หมายถึง การใหทุกคนมีความรับผิดชอบรวมกัน
มีจุดมุงหมายแหงความสําเร็จรวมกัน การเรียนรูแบบมีสวนรวมอาศัยหลักการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปน
ศูนยกลาง คือ การเรียนรูเชิงประสบการณและการรูที่มีประสิทธิภาพ (ขจิต ฝอยทอง, 2550) หรือ
กลาวไดวา การเรียนรูแบบมีสวนรวมมีลักษณะเปนกระบวนการเรียนรูที่เนนการทํากิจกรรมรวมกัน
ของทุ ก สว น คื อ ระหว า งผู เ รี ย นกั บ ผู ส อน ผู เ รี ย นกั บ ผูเ รี ย น ผู เ รี ย นกับ ชุ ม ชน ผู เ รี ย นกั บ สถาน
ประกอบการ ผูเรียนกับเทคโนโลยีสื่อตางๆ สอดคลองกับ กรมวิชาการ ( 2542 : 14 อางใน ขจิต
ฝอยทอง, 2550) อธิบายวา การเรียนรูแบบมีสวนรวม เปนวิธีการเรียนที่จัดใหนักเรียนทํางาน
รวมกันเปนกลุมยอย โดยใหสมาชิกรับผิดชอบตอกลุมรวมกัน ชวยกันทํางานที่ไดรับมอบหมายให
สําเร็จโดยมีจุดมุงหมายรวมกัน สมาชิกมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทํางานเต็ม
ความสามารถ มีการรวมกันคิด รวมกันทํางาน มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอกันและรวมมือกันทํางานให
บรรลุผลสําเร็จ เปนการอาศัยพื้นฐานสําคัญ 2 ประการคือ การเรียนรูเชิงประสบการณและการ
เรียนรูที่มีประสิทธิภาพ การเรียนรูเชิงประสบการณ มุงเนนอยูที่การใหผูเรียนเปนผูสรางความรูจาก
ประสบการณเดิม การเรียนรูเชิงประสบการณมีหลักสําคัญ 5 ประการ คือ การเรียนรูที่อาศัย
ประสบการณของนักเรียน ทําใหเกิดการเรียนรูใหมๆที่ทาทายอยางตอเนื่อง มีปฏิสัมพันธระหวาง
ผูสอนกับผูเรียนทําใหเกิดเครือขายการเรียนรู มีเครือขายมีการสื่อสารโดยการพูดหรือการเขียนเปน
เครื่องมือในการแลกเปลี่ยน การวิเคราะหและสังเคราะหความรู การเรียนรูที่มีประสิทธิภาพคือ
ความตองการทําใหเกิดการเรียนรูสูงสุด ผูเรียนมีสวนรวมมากที่สุดในทุกองคประกอบ คือ การ
แบงปนประสบการณ การไดสะทอนความคิดและถกเถียง การสรุปความคิดรวบยอดตลอดจนได
ทดลองหรือประยุกตแนวคิดและในทุกองคประกอบนั้นจะเกิดการเรียนรู
ในเรื่องนี้ คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544: 24 อางในขจิต ฝอยทอง,
2550) ไดกลาวถึงขอดีของการเรียนรูแบบมีสวนรวมวาทําใหผูเรียนมีความสนุกสนาน เพลิดเพลิน
ไม เ บื่ อ หน า ย ผู เ รี ย นมี โ อกาสร ว มกั น ในการทํ า กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนในขั้ น ตอนต า งๆ
สอดคลองกับ กรมวิชาการ (2542 : 15 อางใน ขจิต ฝอยทอง, 2550) ที่กลาวถึงขอดีของการเรียนรู
แบบมีสวนรวมวา การจัดการเรียนการสอนแบบมีสวนรวมทําใหผูเรียนมีความรับผิดชอบตอกลุม
รวมกัน มีปฏิสัมพันธตอกัน (Interaction) อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน สงเสริมความ
รับผิดชอบสวนตัว รวมทั้งการพัฒนาทักษะการทํางานกลุม (Small Group Skills ) และมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอกัน
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นอกจากนั้น ขจิต ฝอยทอง (2550) ไดนําเสนอแนวคิดการจัดการเรียนการ
สอนแบบมีสวนรวม โดยอางถึงแนวคิดของ สมใจ ปราบพล (2542) ที่นําเสนอหลักการเรียนรูแบบ
มีสวนรวมวา เปนการเรียนรูที่อาศัยประสบการณของผูเรียน สงผลใหเกิดการเรียนรูใหมๆ ที่ทาทาย
อยางตอเนื่อง ทําใหมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนดวยกันเองและผูเรียนกับผูสอน สงผลใหเกิด
ปฏิสัมพันธที่ทําใหเกิดการขยายตัวของเครือขายความรูที่ทุกคนมีอยูออกไปอยางกวางขวาง อาศัย
การสื่อสารโดยการพูดหรือการเขียนเปนเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนความรูสอดคลองกับแนวคิด
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544: 25 อางใน ขจิต ฝอยทอง, 2550) ที่แนวคิด
และหลักการเรียนรูแบบมีสวนรวมวา
1) เปนการจัดการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการกลุม
2) เปนการจัดการเรียนการสอนแบบรวมแรงรวมใจ
3) เปนการจัดการเรียนการสอนที่เนนการสรางสรรคความรู
4) เปนการจัดการเรียนการสอนที่ดึงศักยภาพของทุกคนได
5) เปนการจัดการเรียนการสอนที่ เสริมสรางศักยภาพของกลุม
6) เปนการจัดการเรียนการสอนที่ที่สรางความเปนประชาธิปไตยความ
อิสระและมีเสรีภาพในการเรียนรู
ข. กระบวนการ
การจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม มีองคประกอบและขั้นตอนสําคัญ คือ
(ขจิต ฝอยทอง, 2550)
1) การกระตุนใหผูเรียนนําประสบการณเดิมมาพัฒนาความรู สามารถนํา
ประสบการณเดิมมาประยุกตใชในการเรียนได
2) การสะทอนความคิด (Reflection) และการอภิปราย คือนักเรียนไดมี
โอกาสสะทอนความคิด ไดอภิปรายโตแยงกัน จะทําใหเกิดการเรียนรูที่หลากหลาย
3) การสรุปความคิดรวบยอด ผูเรียนเกิดความรูความเขาใจแลวสามารถ
สรุปความคิดรวบยอดไดเอง ครูเปนเพียงแตผูคอยแนะนําเทานั้น
4) การประยุกตแนวคิดไปใช นักเรียนสามารถนําเอาความรูไปประยุกตใช
ไดในชีวิตประจําวัน
สอดคลองกับ กระทรวงสาธารณสุข (2541: 69 อางใน ขจิต ฝอยทอง,
2550) ที่นําเสนอหลักการเรียนรูแบบมีสานรวมไวโดยกลาวถึงการสอนความรู (Knowledge) วา
ประกอบดวยการสรางทักษะพื้นฐาน ความคิดสรางสรรค การคิดวิเคราะห วิจารณ การประยุกต
แนวคิดโดยเชื่อมโยงกับการจัดลําดับประสบการณ การสะทอนความคิดหรือการใหขอมูลยอนกลับ
การสรางความคิดรวบยอด และการประยุกตแนวคิดไปใชในดานการเรียน
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จึงสรุปกระบวนการการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวมไดสี่ขั้นตอน คือ
1) จัดใหผูเรียนทํางานเปนกลุม มีความรับผิดชอบตองานรวมกัน
2) จัดใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธตอกัน (Interaction) ไดแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกัน
3) จัดใหผูเรียนไดรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย
4) จัดใหผูเรียนมีเสรีภาพในการเรียนรู สามารถประยุกตความรูไปใชใน
ชีวิตประจําวันได
นอกจากนั้ น ลั ก ษณะสํ า คั ญ ของการจั ด การเรี ย นรู แ บบมี ส ว นร ว ม คื อ
กิจกรรมที่ใชในการเรียนรูแบบมีสวนรวม มีความหลากหลาย ดังที่ กรมวิชาการ (2542: 25-28 อาง
ใน ขจิต ฝอยทอง, 2550) ไดเสนอไวดังนี้
1) กิจกรรมเลาเรื่องรอบวง (Round Robin ) เปนเทคนิคที่เปดโอกาสให
นักเรียนทุกคนเลาเรื่องประสบการณ ความรู สิ่งที่ตนกําลังศึกษา สิ่งที่ตนประทับใจใหเพื่อนๆกลุม
ยอยฟง การเลาเรื่องจะพัฒนาทักษะการสื่อความหมายทางภาษาของนักเรียน
2) มุมสนทนา (Corners) เปนเทคนิคใหนักเรียนชวยกันสรางความสามัคคี
ในชั้นเรียน นักเรียนชวยกันหาคําตอบ เปดโอกาสใหสมาชิกในมุมใดมุมหนึ่งอธิบายเรื่องที่เรียนให
เพื่อนในมุมอื่นฟง
3) คูตรวจสอบ (Pair Checks) เปนเทคนิคกลุมยอย 4 หรือ 6 คน นักเรียน
จับคูกันทํางาน นักเรียนคนที่ 1 คอยแกปญหา นักเรียนคนที่ 2 คอยแนะนํา เมื่อหาคําตอบไดแลวให
สลับหนาที่กัน เมื่อเสร็จแลว
4) คูคิด (Think-Pair Share) เปนเทคนิคที่ครูตั้งคําถามใหนักเรียนตอบแลว
อภิปรายกับเพื่อนที่นั่งติดกัน เมื่อไดคําตอบแลวจึงนํามาเลาใหเพื่อนทั้งชั้นฟงหนาหอง
5) เพื่อนเรียน (Partner) นักเรียนจับคูกันแลวหาความคิดรวบยอดใหพบ
เมื่อไดความคิดรวบยอดแลวจึงนําไปถายทอดใหเพื่อนฟง
6) ปริศนาความคิด (Jigsaw) ครูใหเนื้อหานักเรียนคนละตอน ถานักเรียน
อานไดเร็วก็ใหเนื้อหามากได เมื่อนักเรียนไดเนื้อหาแลวก็นํามาเลาตอๆกันและชวยกันสรุป
7) กลุ ม ร ว มมื อ (Co-operation)
นั ก เรี ย นในห อ งแบ ง เป น กลุ ม ย อ ย
รับผิดชอบเนื้อหาของแตละคน แลวนํามารวมกันเปนกลุมหลังจากนั้นก็นําเสนอหนาชั้น วิธีนี้จะ
ชวยใหนักเรียนชวยกันแกไขปญหา การทํางานกลุมสามารถแบงขั้นตอนได ดังนี้
7.1) นักเรียนเปนศูนยกลางในการอภิปรายหนาชั้น
7.2) นักเรียนสรางทีม
7.3) นักเรียนแบงงานและทํางานหัวขอที่เลือก
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7.4) นักเรียนเลือกหัวขอยอย
7.5) นักเรียนศึกษาหัวขอยอย
7.6) นักเรียนนําเสนอหัวขอยอยในกลุม
7.7) นักเรียนเตรียมทีมที่จะนําเสนอตอชั้นเรียน
7.8) นักเรียนสงทีมไปนําเสนอผลงาน
7.9) ประเมินผลงาน
8) การรวมมือกันทํางานแบบแขงขัน (Team Games Tournament) แบง
นักเรียนใหคละความสามารถกัน 3 กลุม กลุม 1 และกลุมที่ 2 ศึกษาเนื้อหาและผลัดกันทบทวน
เนื้อหา กลุมที่ 3 เปนกรรมการจัดการตอบปญหาโดยการจับฉลากให กลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 มาผลัด
กันตอบคําถาม ถาตอบถูกได 1 คะแนน เมื่อจบกิจกรรมครูและนักเรียนชวยกันสรุปผลและสรุป
เนื้อหาทั้งหมด
9) รวมกันคิด (Numbered Head Together) ครูเริ่มตนดวยการถามคําถาม
แลวเปดโอกาสใหกลุมยอยชวยกันหาคําตอบ นักเรียนระดมความคิดแลวชวยกันตอบคําถาม
ดังนั้น กิจกรรมที่ใชในการเรียนรูแบบมีสวนรวมจึงมีความหลากหลาย ที่
ผูสอนจะนําไปใช โดยเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับการเรียน นอกจากนี้ยังสามารถใชกิจกรรมได
มากกวาหนึ่งกิจกรรมเชน เริ่มตนดวยกิจกรรมการเลาเรื่องแลวตามดวยกิจกรรมปริศนาความคิดก็ได
จึ ง สรุ ป ได ว า การจั ด การเรี ย นการสอนแบบมี ส ว นร ว ม มี เ ป า หมายเพื่ อ
สงเสริมทักษะการสื่อสารและทักษะทางสังคม โดยการเลือกใชเนื้อหาใดๆ ก็ไดในการนําเสนอ มี
วิธีการสอน คือ กระบวนการกลุมและกิจกรรมที่หลากหลาย ตลอดจนมีการวัดและประเมินผลดวย
การประเมินตนเองและเพื่อนรวมงาน (สิริพร กุยกระโทก, ไมระบุป)
2.2.5 การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบโครงงาน (Project - Based
Learning)
ก. ความหมายและแนวคิดพื้นฐาน
การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน หมายถึง งานศึกษาคนควาที่
ผูเรียนทํารวมกันเกี่ยวกับหัวขอเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ผูเรียนตองการศึกษา แลวดําเนินการศึกษาคนควา
ภายในเวลาที่ตกลงกันไวจนไดผลออกมาตามจุดประสงคที่ไดตั้งไว (ขจิต ฝอยทอง, 2550)
สอดคลองกับ Fried-Booth (2002 อางใน ณัฐกฤตา นุมนวล, 2552) อธิบายวา การจัดการเรียนการ
สอนแบบโครงงาน คือ การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ซึ่งเริ่มตนมาจากความ
ตองการของผูเรียนจนกระทั่งถึงผลงานที่ออกมา ซึ่ง Simon Haines (2546:1 อางใน ขจิต ฝอยทอง,
2550) กลาววาการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน หมายถึง การจัดกิจกรรมที่ตองใชทักษะ
หลากหลายและมี จุ ด เน น ที่ หั ว ข อ เรื่ อ งมากกว า ที่ จ ะเน น เป า หมายทางภาษาที่ เ ฉพาะเจาะจง
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ความสําคัญของกิจกรรมนี้อยูตรงที่นักเรียนเองเปนผูมีบทบาทในขั้นตอนแรกของการเลือกเรื่องที่
จะทําและตัดสินวาควรจะเลือกวิธีทํางานแบบใดจึงจะเหมาะสม ตลอดจนจัดตารางเวลาและชิ้นงาน
บั้นปลายของโครงงาน ซึ่ง ขจิต ฝอยทอง (2550) สรุปลักษณะของการจัดการเรียนการสอนแบบ
โครงงานวามีลักษณะสําคัญ คือ
1) การยึดนักเรียนเปนสําคัญ มิใชใชหลักสูตรเปนสําคัญ
การเลือกทําโครงงานเปนสิ่งที่ผูเรียนจะตองเปนผูที่จะตองเกี่ยวของ
และรับผิดชอบตอการตัดสินใจหลักทุกชนิด โดยเฉพาะอยางยิ่งการเลือกหัวขอ วิธีการทํางาน และ
ชิ้นงานหรือผลผลิตบั้นปลาย นักเรียนจะตองมีโอกาสใชภาษาอยางสรางสรรค นักเรียนจะตองเขา
ไปเกี่ยวของกับของจริง
2) เนนความรวมมือ มิใชแขงขัน
โครงงานจะสําเร็จลงไดถานักเรียนมีการรวมมือกันทํางานเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายที่วางไวรวมกันโดยไมตองพึ่งพาครู เครื่องวัดความสําเร็จของโครงงานอยูที่ชิ้นงานบั้น
ปลายที่ชวยกันทําออกมา มากกวาจะขึ้นอยูกับระดับคะแนนหรือคําชมเชยจากครู
3) เนนที่ทกั ษะมากกวาเรื่องโครงสรางไวยากรณ
โครงงานสวนใหญจะไมเนนการฝกไวยากรณหรือโครงสรางทางภาษา
เฉพาะเรื่องอยางเปนระบบ การทําโครงงานจะตองใชหลายทักษะรวมกัน
4) ความสําคัญของชิ้นงานบั้นปลาย
โครงงานจะมีการกําหนดชิ้นงานวาจะทําออกมารูปใด ชิ้นงานบั้นปลาย
จะเปนตัวกระตุนใหนักเรียนทํางานอยางรวมมือรวมใจ เพื่อใหไดผลงานที่นาพึงพอใจดวย
สอดคลองกับ กมลวรรณ สัมฤทธิกุล (2009) เสนอวาวิธีสอนแบบโครงงาน
เปนวิธีหนึ่งที่มีสวนชวยในการพัฒนาการเรียนรู เนื่องจากการสอนแบบโครงงาน เปนวิธีสอนที่ให
นักเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง เปนวิธีการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตามที่ไดกําหนดไวใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 หมวด 4 แนว
การจัดการศึกษา มาตราที่ 22 กลาววา “การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู และพั ฒนาตนเองได และถือว าผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตอง
สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ” และการจัดการเรียนการสอน
โดยใชโครงงานเปนการจัดกระบวนการการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดเลือกและสรางกระบวนการเรียนรู
เรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางลุมลึกดวยตนเองโดยใชวิธีการและการเรียนรูที่หลากหลาย และสามารถนํา
ผลการเรียนรูไปใชในชีวิตจริงได (สมศักดิ์ สินธุระเวชญ, 2542: 18 อางใน กมลวรรณ สัมฤทธิกุล,
2009) นอกจากนี้โครงงานเปนการทํากิจกรรมที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดศึกษาคนควา และลงมือ
ปฏิบัติดวยตนเอง ภายใตการดูแลและใหคําปรึกษาของครู ตั้งแตการคิดสรางโครงงาน การวางแผน
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ดําเนินการ การออกแบบลงมือปฏิบัติรวมทั้งรวมกําหนดแนวทางในการวัดและประเมินผล ซึ่ง
สอดคลองกับความคิดของ ลัดดา ภูเกียรติ (2547: 20 อางใน กมลวรรณ สัมฤทธิกุล, 2009 ) ที่กลาว
ว า โครงงานเป น กิ จ กรรมที่ เ ตรี ย มความพร อ มให เ กิ ด ขึ้ น กั บ ตั ว ผู เ รี ย น ทํ า ให ผู เ รี ย นมี ค วาม
กระตือรือรนที่จะเรียนและเรียนอยางมีชีวิตชีวา ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
ตนเอง และรูจักวิธีปรับตัวใหสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได รูจักรวบรวมขอมูลไดอยางกวางขวาง
และหลากหลาย ทําใหผูเรียนจดจําในสิ่งที่ศึกษาคนควาและมีความหมายตอผูเรียน ที่สําคัญคือมีผล
ตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเรียน กระบวนการในการทํางานชวยใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห
สังเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ เพื่อใหไดผลงานที่มีประสิทธิภาพ และสรางสรรค ตลอดจน
สามารถคิดหาแนวทางในการนําสิ่งที่คนพบไปใชไดในชีวิตจริงและสามารถใชกระบวนการทํางาน
ที่มีการวางแผนอยางมีระบบ ปฏิบัติตามแผน ปรับปรุง แกไขใหเหมาะสมเพื่อนําไปใชแกปญหา
ตางๆ ในชีวิตความเปนอยูไดอยางดีและมีความสุข
การนําแนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานมาประยุกตใชกับการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ชวยทําใหผูเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดและเกิดการเรียนรูได
ดวยตนเอง ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง นอกจากนี้ผูสอนสามารถบูรณาการภาษาอังกฤษใหเขากับ
สาระการเรียนรูอื่นๆได ครูอาจารยผูสอนภาษาอังกฤษจะตองรูจักยั่วยุใหนักเรียนคิดและอยากทํา
โครงงาน ผูเรียนจะเกิดทักษะทางภาษา มีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห การคนควาดวยตนเอง
และเกิดพัฒนาทางดานภาษาอังกฤษอยางเต็มศักยภาพ เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนแบบ
โครงงานภาษาอังกฤษมีลักษณะเปนกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เกิดจากความตองการของ
ผูเรียน ผูเรียนไดใชทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห สังเคราะห มีการพัฒนาทักษะทางดานพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) จิตพิสัย (Affective Domain) การคนควาหาความรูใหมๆ ไดดวยตัวเอง
จากประสบการณจริง ผูเรียนไดพัฒนาทักษะกระบวนการทํางานรวมกับผูอื่น (Collaborative) การ
พัฒนาทักษะทางภาษาในดานการฟง (Listening) การพูด (Speaking) การอาน (Reading) และการ
เขียน (Writing) ภาษาอังกฤษ (ณัฐกฤตา นุมนวล, 2552) สอดคลองกับ ขจิต ฝอยทอง (2550) ที่
อธิบายวา การเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบโครงงานเปนวิธีการสอนใหผูเรียนเกิดการรูดวย
ตนเอง ซึ่งจัดอยูในแนวการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การทําโครงงานตองเริ่ม
จากผูเรียนเปนผูคิด ลงมือปฏิบัติ หาทางแกปญหาที่เกิดขึ้น โดยมีครูผูสอนคอยชวยเหลือ กระตุน
แนะนํา ใหคําปรึกษาอยางใกลชิดจนไดผลงานออกมา แลวจัดทํารายงาน วิธีการดําเนินงานและ
เสนอผลงาน
ซึ่ง ณัฐกฤตา นุมนวล (2552) สรุปผลดีของการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษแบบโครงงานวา ทําใหผูเรียนมีโอกาสเลือกทําในสิ่งที่อยากเรียน ไดฝกทักษะทั้งการ
ฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ ไดฝกการทํางานรวมกับผูอื่น ไดคนควาขอมูลดวย
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ตนเองตามความสนใจของแตละบุคคล และไดเรียนรูจากการปฏิบัติในสถานการณจริง สอดคลอง
กับ กมลวรรณ สัมฤทธิกุล (2009) ที่เสนอวากิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน ซึ่งเปนวิธี
หนึ่งที่จะสามารถสรางเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษา ชวยพัฒนานักเรียนใหเปนผูที่มีศักยภาพในการ
เรียนภาษาอังกฤษ อันจะเปนผลใหนักเรียนนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน และ
นําไปใชประกอบการเรียนในระดับสูงตอไป สอดคลองกับ ขจิต ฝอยทอง (2550) ที่อธิบายผลดีของ
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบโครงงาน ดังนี้
1) โครงงานทําใหไดสัมผัสของจริง
โครงงานจะทําใหนั ก เรีย นไดทํา เรื่อ งเกี่ ย วของสั มพัน ธ กับ โลกแห ง
ความเปนจริง เปนการบังคับกลายๆใหนักเรียนตองใชและปรับสิ่งที่รูมาใช
2) โครงงานเปนกิจกรรมที่เนนการมีสวนรวม
การที่นักเรียนไดมีโอกาสมีสวนรวมในการเลือกและตัดสินใจจะชวย
เพิ่มความสนใจและแรงจูงใจใหแกนักเรียน
3) โครงงานเปดโอกาสใหนักเรียนผูมีความสามารถตางกันไดแสดงออก
อยางทัดเทียมกัน
โครงงานสวนใหญจะทําใหนักเรียนไดรวมมือกันทํางานอยางทัดเทียม
กัน นักเรียนซึ่งออนดานภาษาอาจใชความสามารถพิเศษดานอื่นของตนชวยงานใหสําเร็จไดไมแพผู
ที่เกงดานการอานหรือการเขียนภาษาอังกฤษ เพราะโครงงานสวนใหญมักมีงานซึ่งไมตองใช
ความรูทางภาษารวมอยูดวย เชน การทําแผนพับ การวาดภาพ การกําหนดเวลา การดูแล การใช
กลองถายรูป เปนตน
4) โครงงานชวยใหภาษาบูรณาการเขาดวยกันอีกครั้ง
โครงงานจะเอื้อใหเกิ ดบริบทภาษาที่เปนธรรมชาติ มี การบูรณาการ
ภาษาเขาดวยกันไมแยกเปนการสอน โครงสราง หนาที่ หรือคําศัพท
5) โครงงานทําใหรูสึกผอนคลายจากความจําเจ
โครงงานจะทําใหผูเรียนรูสึกวาเกิดการผอนคลาย ไดเรียนในสิ่งใหมๆ
และตอบสนองความตองการของผูเรียนไดเปนอยางดี
ข. กระบวนการ
เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบโครงงานมีจุดมุงหมาย
เพื่อเพื่อพัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง ผูเรียนสามารถเชื่อมโยงองคความรูกับการดําเนินชีวิตและ
พัฒนาความรับผิดชอบของตน ดังนั้น สิ่งที่เอาใจใสเปนพิเศษ คือการเลือกหัวขอโครงงาน โดย
พิจารณาจากความสนใจของผูเรียน สภาพแวดลอมในทองถิ่น การสังเกตสิ่งที่พบในชีวิตประจําวัน
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เนื้อหา (Content) ที่เรียนหรือจากหัวขอเนื้อหา (Notion) ในบทเรียน หรือพิจารณาจากปญหาการ
สื่อสารเปนภาษาอังกฤษ (ขจิต ฝอยทอง, 2550) เปนตน
กระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนภาษาอั ง กฤษแบบโครงงาน ขจิ ต
ฝอยทอง (2550) สรุปขั้นตอนในการดําเนินงานที่สําคัญ คือ การวางแผนในหองเรียน (Classroom
Planning) การดําเนินโครงงาน (Carrying out the Project) และการทบทวนและติดตามงาน
(Reviewing and Monitoring the Work) รวมทั้งทักษะที่จําเปนตอการดําเนินการแตละขั้นตอน
กลาวคือ
1. การวางแผนในหองเรียน (Classroom Planning) ครูผูสอนและผูเรียน
อภิ ป รายร ว มกั น เกี่ ย วกั บ เนื้ อ หาและขอบข า ยของโครงงานที่ จ ะทํ า คาดคะเนเกี่ ย วกั บ ภาษาที่
จําเปนตองใช แนวคิดในการดําเนินการ วิธีการดําเนินขอมูล ฯลฯ ซึ่งผูเรียนตองมีพื้นฐานหรือ
ทักษะที่จําเปนไดแก ทักษะการเขียน (Writing) ทักษะการพูด (Speaking)
2. การดําเนินโครงงาน (Carrying Out the Project) หรือการปฏิบัติการ
กลาวคือ ผูเรียนดําเนินการตามขั้นตอนในแผนที่วางไว โดยผูเรียนตองมีทักษะที่จําเปน ไดแก
ทักษะฟง-พูด (Listening / Speaking) ทักษะการเขียน (Writing)
3. การทบทวนและติดตามงาน (Reviewing and Monitoring the Work)
อภิ ป รายและประเมิ น ผลย อ นกลั บ ทั้ ง ระหว า งและหลั ง การทํ า โครงงาน ผู ส อนคอยให คํ า
วิพากษวิจารณและเสนอแนะ กลุมชวยกันวิเคราะหงานและรวมกันติดตามผลการทํางาน โดย
ผูเรียนตองมีทักษะที่จําเปน ไดแก ทักษะฟง-พูด (Listening / Speaking)
ในขณะที่ ณัฐกฤตา นุมนวล (2552) เสนอวา การดําเนินโครงงาน
ภาษาอังกฤษจําเปนอยางยิ่งที่ผูสอนตองสอนขั้นตอนในการดําเนินโครงงานวาทําอยางไร ไมใช
ปลอยใหผูเรียนทําเอง ถาผูสอนไมไดสอนการทําโครงงานจะทําใหผูเรียนทอและไมอยากทํา
โครงงาน เมื่อผูเรียนสามารถดําเนินโครงงานเองได ผูสอนตองคอยเปนที่ปรึกษาให ขั้นตอนการทํา
มีดังนี้
1) ขั้นวิเคราะหปญหา (Identification of a Problem) นักเรียนชวยกัน
วิเคราะหวาอะไรเปนปญหา อาจเปนปญหาของผูเรียนเองหรือปญหาของชุมชนก็ได การตั้งปญหา
ไมควรกวางเกินไป ผูเรียนและผูสอนมีสวนสําคัญในการทําใหปญหาแคบลง โดยการชวยกันถามวา
อะไรคือปญหา เมื่อไดปญหาแลวจะดําเนินการตอไปอยางไร เชน นักเรียนที่ผมสอนอยูในหมูบานที่
ผลิตสับปะรด แตผลผลิตของสับปะรดตอไรต่ํามาก นอกจากนี้การใสปุยวิทยาศาสตรยังเพิ่มรายจาย
ใหแกครอบครัวของนักเรียนดวย ดังนั้นปญหาของนักเรียนคือตองการเพิ่มผลผลิตในไรสับปะรด
จะทําอยางไรโดยไมใชปุยวิทยาศาสตร
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2) ขั้นตั้งจุดประสงคของโครงงาน (Purpose of Project Work) ผูเรียน
จะตองตั้งจุดประสงควาเมื่อทําโครงงานแลวไดอะไร มีผลงานในดานทักษะทางภาษาอังกฤษ
(Language Skills) ในขั้นสุดทายออกมาเปนอะไร เชน จากโครงงานที่ 1 คือเพิ่มผลผลิตในไร
สับปะรดโดยไมใชปุยวิทยาศาสตร โครงงานที่ 2 มีจุดประสงคเพื่อการเผยแพรกลอนเปน
ภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ
3) ขั้นวางแผน (Planning) ผูเรียนจะตองวางแผนวาจะทําอะไร ทําที่ไหน
และทําอยางไร การวางแผนการดําเนินการควรวางแผนอยางละเอียด เชน ถาไปสัมภาษณชาวบาน
เกี่ยวกับสับปะรด หรือสัมภาษณนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวในทองถิ่น นักเรียนก็ตองวางแผนวาจะ
สัมภาษณใคร สัมภาษณที่ไหน สัมภาษณทําไม เมื่อไดผลแลวจะเอาคําตอบไปทําอยางไร
4) ขั้นตอนการดําเนินการ (Processes) นักเรียนดําเนินการโครงงาน
ภาษาอังกฤษตามขั้นตอนที่ไดวางแผนไวตามลําดับขั้นตอน
5) ขั้นประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลโครงงานภาษาอังกฤษควร
ประเมินผูเรียนเพื่อใหเกิดทักษะทางดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะทางดานภาษาอังกฤษ การ
ประเมินผลอาจประเมินโดยตัวนักเรียนเอง (Self-Evaluation) ประเมินโดยเพื่อนนักเรียน (PeerEvaluation) และประเมินโดยครู (Teacher Evaluation) อาจจะเพิ่มเติมใหผูปกครองนักเรียนมีสวน
ในการประเมินดวยก็ได
อยางไรก็ตาม ณัฐกฤตา นุมนวล (2552) ใหขอสังเกตวา การดําเนินโครงงาน
ภาษาอังกฤษไมใชปลอยใหนักเรียนทําโครงงานโดยที่ครูผูสอนไมไดชวยเหลืออะไรเลย การ
ดําเนินโครงงานภาษาอังกฤษนั้นครูผูสอนมีสวนชวยเหลือผูเรียน เชน ถานักเรียนทําโครงงาน
ภาษาอังกฤษโดยเขียนจดหมายติดตอกับชาวตางประเทศ ครูผูสอนจําเปนอยางยิ่งที่จะตองสอน
รูปแบบการเขียนจดหมายใหแกนักเรียน ยังมีความเขาใจผิดอยูวาการสอนโครงงานนั้นครูไมตอง
สอนอะไรเลย ซึ่งไมเปนความจริง ถานักเรียนไมมีความสามารถในการเขียนใหถูกตองตามหลัก
ไวยากรณ ครูจําเปนอยางยิ่งที่จะตองสอนหลักการเขียนใหถูกตองตามหลักไวยากรณแกนักเรียน
กอน ผมอยากใหกําลังใจครูผูสอนทุกทานวาโครงงานภาษาอังกฤษไมใชเรื่องยาก เพียงแตครูผูสอน
ตองมีความขยัน เตรียมการสอนอยางดีและมีการวางแผนอยางเปนระบบกอนการจัดการเรียนการ
สอนโครงงานใหแกนักเรียน
จึ ง สรุ ป ได ว า การจั ด การเรี ย นการสอนภาษาอั ง กฤษแบบโครงงาน มี
เปาหมายเพื่อการเกิดการเรียนรูดวยตนเอง การเชื่อมโยงองคความรูกับชีวิตจริง อาศัยกิจกรรมตางๆ
ในสถานการณจริง วิธีแสวงหาความรูและการรวบรวมอยางเปนระบบ ใชวิธีสอนที่เนนการลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมตางๆ และงานศึกษาคนควาที่ทํารวมกัน มีการวัดและประเมินผลโดยพิจารณาจาก
การวางแผนการทํางานความรับผิดชอบผลสําเร็จของงาน (สิริพร กุยกระโทก, ไมระบุป)
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จากการศึกษารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่นําเสนอขางตน พบ
ความสัมพันธของการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ไมวาจะเปนการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบใดก็ตาม สิ่งสําคัญของการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ คือ การเรียนรูคําศัพท ดังที่ Meara
(1993, อางใน ประชัญญา ศรีสวัสดิ์, 2007) ไดเนนถึงความสําคัญของเรื่องนี้เอาไววา การเรียนรู
คําศัพท เปนจุดศูนยกลางของการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การเรียนรูคํา ความหมายและการใชคํา
เปนสวนสําคัญของการเรียนรูภาษา เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสูทักษะการพูด การฟง การอาน
และการเขียน ไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.3 เนื้อหา
ในฐานะที่วิทยาลัยแสงธรรมเปนสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง ดังที่นําเสนอขางตน
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมจึงมีเปาหมายเฉพาะ คือ การพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษแกนักศึกษา เพื่อความพรอมสูการปฏิบัติหนาที่ศาสนบริกรของคริสตศาสนจักร
ตามวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย และนโยบายวิทยาลัยแสงธรรม
อย า งไรก็ ต าม การพั ฒ นาทั ก ษะภาษาอั ง กฤษแก นั ก ศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย แสงธรรม ต อ ง
ดํ า เนิ น การสอดคล อ งกั บ การเป น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ที่ กํ า หนดให จั ด การเรี ย นการสอนภายใต
หลักสูตร ที่ได รับการอนุ มัติจากสภาวิทยาลัยและการรับรองจากสํานั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เชนเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ
2.3.1 หลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรม
วิทยาลัยแสงธรรมไดถือกําเนิดขึ้นและไดรับใบอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัย
ใหเ ปนสถาบั นอุดมศึกษาเอกชนในวัน ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2519 และใหการรับรองมาตรฐาน
การศึ ก ษาหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าปรั ช ญา และหลั ก สู ต รศาสนศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเทววิทยา
มีการปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ ใน พ.ศ. 2537 วิทยาลัย
แสงธรรมไดเปลี่ยนแปลงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา เปนสาขาวิชาปรัชญาและ
ศาสนา และใชหลักสูตรนี้เรื่อยมา โดยมีการปรับปรุงยอยๆ มาตลอด (วุฒิชัย อองนาวา และคณะ,
2552) รวมทั้งการเปดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา ใน พ.ศ. 2542
จน พ.ศ. 2549 - 2550 มีการสํารวจและการทําวิจัยเรื่องการประเมินหลักสูตรทั้ง
สามหลักสูตร ไดแก หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา และหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา
เพื่อเปนขอมูลสูการปรับปรุงหลักสูตรในป พ.ศ. 2551 เพื่อใหปรัชญา วัตถุประสงค โครงสราง
หลั ก สู ต ร รายวิ ช าและคํ า อธิ บ ายรายวิ ช ามี ค วามสอดคล อ งกั บ เจตนารมณ ก ารจั ด ตั้ ง วิ ท ยาลั ย
แสงธรรมยิ่งขึ้น
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ระหวางปการศึกษา 2550 – 2551 มีการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร ตาม
นโยบายของฝายวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม ไดผานกระบวนการจัดทํา ประชาพิจารณและพิจารณา
จากผูเกี่ยวของ ที่สุดสภาวิทยาลัยแสงธรรม ไดอนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
และศาสนา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 และหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 25514 สงผลใหเริ่มดําเนินการใชหลักสูตรปรับปรุงดังกลาว ในปการศึกษา 2552
โดยมีสาระสําคัญในเรื่องปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร ดังนี้ (สภาวิทยาลัยแสงธรรม,
2552)
ก. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
และศาสนา
1) ปรัชญา
การศึก ษาปรัชญาและศาสนา คือ ระบบการศึก ษาเพื่อพัฒนานั ก ศึก ษาสู
ความสมบูรณพรอมดวยคุณธรรม จริยธรรม และสติปญญา อันเปนพื้นฐานสําคัญในการศึกษาเทววิทยา ตอการเปนผูนําคริสตศาสนา
2) วัตถุประสงค
2.1) เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม จริยธรรม เปนแบบอยางชีวิตคริสตชน
เปนผูนําดานจิตวิญญาณและปญญา สามารถดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ
2.2) เพื่อผลิตบัณฑิตใหใฝรู ใฝเรียน มีความรอบรู ในกระบวนทัศนทาง
ปรัชญาและศาสนา
2.3) เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีทักษะการคิดอยางเปนระบบ สามารถใชเหตุผล
เพื่อวิเคราะห สังเคราะห วิพากษ และวิจารณ เปนการวางพื้นฐานเพื่อการศึกษา คนควา วิจัยที่ลึกซึ้ง
ตอไป
2.4) เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีจิตสํานึกที่จะทํานุบํารุง สืบทอด ศาสนา อนุรักษ
และสงเสริมศิลปวัฒนธรรม และสภาพแวดลอม อยางเหมาะสมตามบริบทของสังคมไทย
ข. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา
1) ปรัชญา
การศึกษาคริสตศาสนศึกษา คือ ระบบการศึกษาเพื่อพัฒนาคริสตชนให
เปนศาสนบริกร ดานการสอนคริสตศาสนธรรม
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ขณะทําวิจัย ระหวางการรอใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหการรับรอง.
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2) วัตถุประสงค
2.1) เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม จริยธรรม เปนแบบอยางชีวิตคริสตชนและเปนผูนําดาน จิตวิญญาณและปญญา
2.2) เพื่อผลิตบัณฑิ ตใหใฝรูใฝเรียน มีความรอบรู คํ าสอนของคริสต
ศาสนจักรคาทอลิก มีความสามารถในการสอน และมีประสิทธิภาพในการพัฒนารูปแบบการสอน
คริสตศาสนธรรม
2.3) เพื่อผลิตบัณฑิตใหสามารถนําคําสอนของคริสตศาสนจักรคาทอลิก
มาปฏิบัติและประยุกตใชในการพัฒนาชีวิตและสังคมทั้งตอตนเองและผูอื่น
2.4) เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให มี จิ ต สํ า นึ ก ที่ จ ะทํ า นุ บํ า รุ ง สื บ ทอด ศาสนา
อนุรักษและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม และสภาพแวดลอม อยางเหมาะสมตามบริบทของสังคมไทย
ค. ปรั ช ญาและวั ต ถุ ป ระสงค ข องหลั ก สู ต รศาสนศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
เทววิทยา
1) ปรัชญา
การศึกษาเทววิทยา คือ ระบบการศึกษาอบรมเพื่อพัฒนานักศึกษา ใหเปน
ผูนําดานคริสตศาสนา โดยเฉพาะการสืบทอดความเชื่อคริสตชน การบําเพ็ญศาสนกิจ การอภิบาล
และการเผยแผ คริสตศาสนธรรม
2) วัตถุประสงค
2.1) เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให เ ป น ผู นํ า ของคริ ส ต ศ าสนาที่ มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม เปนแบบอยางชีวิตคริสตชน เปนผูนําดานจิตวิญญาณและปญญา ธํารงหลักธรรมของ
คริสตศาสนาในการอภิบาลศาสนิกชน
2.2) เพื่อผลิตบัณฑิตใหใฝรู ใฝเรียน มีความรอบรูอยางลึกซึ้งทางดาน
เทววิทยาของคริศตศาสนจักรคาทอลิก
2.3) เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีจิตอาสา เสริมสรางสันติสุขในชุมชน ดวยการ
เสวนา และศาสนสัมพันธ
2.4) เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให มี จิ ต สํ า นึ ก ที่ จ ะทํ า นุ บํ า รุ ง สื บ ทอด ศาสนา
อนุรักษและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและสภาพแวดลอม อยางเหมาะสมตามบริบทของสังคมไทย
2.3.3 รายวิชาภาษาอังกฤษในหลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรม
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ดําเนินการตามกรอบของการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาตามหลักสูตรการศึกษาของสถาบัน เนื้อหาการเรียนการสอนจึงมีพื้นฐานบนปรัชญา
และวัตถุประสงคของหลักสูตร ทั้งนี้ มีการกําหนดใหเปนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุม
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วิชาภาษา จัดเปนรายวิชาบังคับเรียนและเลือกเรียน รวมทั้งมีการกําหนดรายวิชาภาษาอังกฤษใน
หมวดวิชาเฉพาะ สรุปความไดดังนี้ (สภาวิทยาลัยแสงธรรม, 2552)
1) รายวิชาภาษาอังกฤษ เปนรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป กลุมวิชาภาษาใน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตและศาสนศาสตรบัณฑิต
มีการกําหนดรายวิชาภาษาอังกฤษ อยูในหมวดศึกษาทั่วไป กลุมวิชาภาษา
ประกอบดว ยรายวิชาจํานวน 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) การจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษทั้งสองรายวิชา ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา และหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา เปนรายวิชาเดียวกันของทั้งสามหลักสูตร อันเปนรายวิชาภาษาอังกฤษ
ขั้นพื้นฐาน สําหรับการศึกษาขั้นอุดมศึกษา สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 โดยมีคําอธิบายรายวิชาดังนี้
(1) ภษ.121 การใชภาษาอังกฤษ 1 (LA.121 English Usage 1) คําอธิบาย
รายวิชา คือ ทบทวนหลักการใชภาษาอังกฤษขั้นกลางและขั้นสูงสําหรับนักศึกษาไทยที่ไมไดใช
ภาษาอังกฤษเปนภาษาแม เนนหลักการใชภาษาในชีวิตประจําวันในสถานการณและโอกาสตางๆ
ทั้งโดยการพูดและการเขียน 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 เปนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
เนื่ อ งจากการศึ ก ษาหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าปรั ช ญาและ
ศาสนา เปนการศึกษาเพื่อเปนพื้นฐานสูการศึกษาหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา
(วุฒิชัย อองนาวา และคณะฯ, 2552) เพื่อมุงสูการผลิตบัณฑิตสูการเปนศาสนบริกรของคริสต
ศาสนจักร จึงมีความจําเปนตองจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อเสริมสรางสูการศึกษาคนควา
ดานปรัชญาและเทววิทยา อันเปนการศึกษาที่คริสตศาสนจักรกําหนดไวสําหรับผูเตรียมตัวเปน
บาทหลวง จึ ง มี ก ารกํ า หนดให มี ก ารศึ ก ษารายวิ ช าภาษาอั ง กฤษในหมวดวิ ช าเฉพาะจํ า นวน 4
รายวิชาๆ ละ 2 หนวยกิต จัดการเรียนการสอนในชั้นปที่ 2 และ 3 โดยมีชื่อและคําอธิบายรายวิชา
ดังนี้ (สภาวิทยาลัยแสงธรรม, 2552)
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(1) ปร.221 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาปรัชญาและศาสนา 1 (PH.221
English for Philosophy and Religious Studies I) คําอธิบายรายวิชา คือ ศึกษาและฝกทักษะการอาน
คนควา จับประเด็นและสรุปความ เอกสารวิชาการ บทความและตําราทางปรัชญา และศาสนา เพื่อ
ชวยในการคนควาทางวิชาการที่จําเปนตอการศึกษาทางปรัชญาและเทววิทยา
(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
ทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มเติมแกนักศึกษาที่เตรียมเปนครูสอนคริสตศาสนธรรมของคริสตศาสนจักร
ที่สนใจและตองไปทําหนาที่ครูสอนคริสตศาสนธรรมตามโรงเรียน ซึ่งจําเปนตองมีความรูและ
ทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 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 ฝกฝนการอานเพื่อความเขาใจ การจับประเด็น
และการสรุปความ
จึงเห็นไดวา การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของวิทยาลัยแสงธรรม ดําเนินไป
ตามอัตลักษณเฉพาะ ภายใตวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบายและเปาประสงคของสถาบัน การจัดการ
เรียนการสอนหรือการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม จึงมีลักษณะพิเศษ
คือ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแกนักศึกษา เพื่อการศึกษาคนควาและพัฒนาตนเองสูการเปน
ศาสนบริกรของคริสตศาสนจักร ที่จําเปนตองเปดโลกทัศน อาศัยทักษะภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือ
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งานวิ จั ย เรื่ องรู ป แบบการพั ฒ นาทัก ษะภาษาอั งกฤษ วิท ยาลัยแสงธรรม เปน การศึก ษา
แนวทางพั ฒ นาระบบการจั ด การเรี ย นการสอนของวิ ท ยาลั ย แสงธรรมให มี คุ ณ ภาพและมี
ประสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ ให ก ารวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค ที่ ตั้ ง ไว ผู วิ จั ย จึ ง ได ลํ า ดั บ
วิธีดําเนินการตามขั้นตอน ซึ่งมีรายละเอียดตามหัวขอดังตอไปนี้
1. กลุมผูใหขอมูล
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
3. วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
4. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช

กลุมผูใหขอมูล
กลุมผูใหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ มีจํานวน 240 คน โดยใชวิธีการสุมเลือกอยางงาย (Simple
Random Sampling) จากกลุมผูใหขอมูล 2 กลุม ซึ่งประกอบดวย
1. กลุมผูเชี่ยวชาญซึ่งเปนผูใหแนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา
วิทยาลัยแสงธรรม ประกอบด วย พระสั งฆราช/อุ ปสังฆราช อธิก ารเจาคณะ อธิการบานอบรม
กรรมการสภาวิ ท ยาลั ย ผู ใ ห ก ารอบรม บั ณ ฑิ ตวิ ท ยาลั ย แสงธรรมและตั ว แทนจากกลุม องค ก ร
คาทอลิก จํานวน 120 คน โดยใชวิธีการสุมเลือกอยางงาย (Simple Random Sampling)
2. กลุมนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม ประจําปภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 จํานวน 120
คน โดยใชวิธีการสุมเลือกอยางงาย (Simple Random Sampling)

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ขั้ น ตอนนี้ คื อ แบบสอบถามเรื่ อ งรู ป แบบการพั ฒ นาทั ก ษะ
ภาษาอังกฤษแกบัณฑิตแสงธรรม มีสาระครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 1) ขอมูลทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม 2) ทั ก ษะที่ ค วรพั ฒ นา 3) จํ า นวนเวลาที่ ใ ช ใ นการพั ฒ นา 4) วิ ธี ก ารพั ฒ นา
5) ประสิทธิภาพของรูปแบบ 6) ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งมีขั้นตอนการสรางและพัฒนาดังนี้
1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับหลักการ วิธีการเรียนการสอน เนื้อหา นํามาสังเคราะหเพื่อ
รางเปนหัวขอและประเด็นคําถามในแบบสอบถาม
2. กําหนดหัวขอในแบบสอบถาม จัดเรียงหัวขอใหสอดคลองกับการตอบของผูตอบใน
แบบสอบถาม
3. กํา หนดลักษณะของแบบสอบถามในประเด็น แตละหัว ขอ โดยประเด็ น ที่สรา งจะ
พิจารณาถึงความเหมาะสมและความเปนไปไดนาการวัดตัวแปรเปนเกณฑโดย
ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถามเปน
แบบเลือกตอบและแบบเติมคําตอบ โดยสอบถามตําแหนงหนาที่ ซึ่งจําแนกเปนกลุมตางๆ 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
ขอมูลเกี่ยวกับทักษะที่ควรพัฒนา ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบจัดอันดับ
โดยสอบถามความคิดเห็นวาบัณฑิตแสงธรรมควรมีทักษะภาษาอังกฤษดานตางๆ เหลานี้ในระดับ
ใด ซึ่งทักษะภาษาอังกฤษที่สอบถาม 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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ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนเวลาที่ใชในการพัฒนา ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบ
เลื อ กตอบ โดยสอบถามความคิด เห็ น ว า จํา นวนเวลาเท า ใดเหมาะสมสํา หรับ การพั ฒ นาทัก ษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาแสงธรรมมากที่สุด (ในเวลา 1 วัน) มีขอคําถามทั้งสิ้น 8 ขอดังนี้
3.3.1 เวลา 30 นาที / 1 วัน
3.3.2 เวลา 1 ชั่วโมง / 1 วัน
3.3.3 เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที / 1 วัน
3.3.4 เวลา 2 ชั่วโมง / 1 วัน
3.3.5 เวลา 2 ชั่วโมง 30 นาที / 1 วัน
3.3.6 เวลา 3 ชั่วโมง / 1 วัน
3.3.7 เวลา 3 ชั่วโมง 30 นาที / 1 วัน
3.3.8 เวลา 4 ชั่วโมง / 1 วัน
ขอมูลเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ลักษณะของแบบสอบถามเปน
แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ โดยสอบถามความคิดเห็นวาวิธีการตางๆ เหมาะกับการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาแสงธรรมมากนอยเพียงใด มีขอคําถามทั้งสิ้น 8 ขอดังนี้
3.4.1 เรียนเพิ่มเติมดวยตนเอง
3.4.2 เรียนพิเศษที่ศูนยภาษาอังกฤษของเอกชน
3.4.3 เรียนคอรสพิเศษตามสถาบันการศึกษา
3.4.5 เรียนจากหนังสือพิมพ
3.4.6 เรียนจากรายการวิทยุภาษาอังกฤษ
3.4.7 เรียนจากสื่อภาพยนตร
3.4.8 เรียนตามหลักสูตรของวิทยาลัย
ข อมู ลเกี่ ย วกับ ประสิ ท ธิภ าพของรู ปแบบ ลัก ษณะของแบบสอบถามเป น แบบ
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ โดยสอบถามความคิดเห็นสืบเนื่องจากขอคําถามขางตนวา หาก
วิทยาลัยแสงธรรมใชรูปแบบการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามความคิดเห็นของผูตอบแลว รูปแบบ
ที่ใชจะมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด มีขอคําถามทั้งสิ้น 7 ขอดังนี้
3.5.1 ประโยชนที่ไดรับจากการพัฒนา
3.5.2 การประยุกตใชกับการเรียน
3.5.3 การประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
3.5.4 ทําใหมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ
3.5.5 รูปแบบที่ใชมีความเหมาะสม
3.5.6 รูปแบบมีความเปนไปไดในการพัฒนา
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3.5.7 สรางความรูสึกอยากเรียนใหกับนักศึกษา
ขอมูลเกี่ยวกับขอเสนอแนะเพิ่มเติม ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบปลายเปด
โดยสอบถามความคิดเห็นวาหากมีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม
ควรเพิ่มเติมประเด็นใดอีกเพื่อใหการพัฒนาทักษะฯ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงดานเนื้อหาของแบบสอบถามที่สรางขึ้น
5. นําคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญมาแกไขและปรับปรุงแบบสอบถาม
6. จัดพิมพเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณ

วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลดําเนินการโดยการแจกแบบสอบถามใหกับกลุมผูใหขอมูลทั้งทาง
ไปรษณียและดวยตนเอง โดยดําเนินการระหวางวันที่ 30 กันยายน 2552 ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2552
ซึ่งมีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
1. ออกจดหมายขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามพรอมแนบแบบสอบถามไปยัง
กลุมผูใหขอมูล โดยเวนระยะในการรับคืนประมาณ 1 เดือน
2. สงแบบสอบถามไปจํานวน 240 ฉบับ ไดรับกลับคืนจํานวน 197 ฉบับ
3. เมื่ อ ได รั บ แบบสอบถามกลั บ คื น แล ว ได ต รวจสอบความถู ก ต อ งของการตอบ
แบบสอบถาม จากนั้นบันทึกลงรหัสเพื่อดําเนินการวิเคราะหขอมูลตอไป
4. แบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมีจํานวน 197 ฉบับ คิดเปนรอยละ 80.41

การวิเคราะหขอมูล
1. ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามวิเคราะหความถี่แลวหาคารอยละ จากนั้น
นําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง
2. ขอมูลทักษะที่ควรพัฒนา วิเคราะหความถี่แลวหาคารอยละ จากนั้นนําเสนอขอมูลเปน
ในลักษณะของการจัดอันดับขอมูล ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอในรูปของตารางประกอบ
ความเรียง
3. ขอมูลจํานวนเวลาที่ใชในการพัฒนา วิเคราะหความถี่แลวหาคารอยละ จากนั้นนําเสนอ
ขอมูลในรูปของตารางประกอบความเรียง
4. ขอมูลวิธีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ วิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จากนั้นจัดอันดับขอมูลจากคาเฉลี่ยที่วิเคราะหได แลวนําเสนอผลการวิเคราะหในรูปแบบ
ตารางประกอบความเรียง โดยกําหนดระดับคะแนนดังนี้
เกณฑการใหคะแนนแบบมาตราสวนประมาณคา โดยใชมาตราสวนประมาณคา 5
ระดับของลิเคอรท (Rensis Likert) คือ
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5 คะแนน
หมายถึง
มีความคิดเห็นวาเหมาะสมในระดับมากทีส่ ุด
4 คะแนน
หมายถึง
มีความคิดเห็นวาเหมาะสมในระดับมาก
3 คะแนน
หมายถึง
มีความคิดเห็นวาเหมาะสมในระดับปานกลาง
2 คะแนน
หมายถึง
มีความคิดเห็นวาเหมาะสมในระดับนอย
1 คะแนน
หมายถึง
มีความคิดเห็นวาเหมาะสมในระดับนอยทีส่ ุด
การกําหนดระดับคะแนนและการแปลความหมาย โดยนําคาเฉลี่ยเทียบกับเกณฑตาม
แนวคิดของเบสท (John W.Best, 1970) ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายความวา วิธีการตางๆ เหมาะกับการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาแสงธรรมใน
ระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายความวา วิธีการตางๆ เหมาะกับการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาแสงธรรมใน
ระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายความวา วิธีการตางๆ เหมาะกับการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาแสงธรรมใน
ระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายความวา วิธีการตางๆ เหมาะกับการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาแสงธรรมใน
ระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายความวา วิธีการตางๆ เหมาะกับการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาแสงธรรมใน
ระดับนอยที่สุด
5. ขอมูลประสิทธิภาพของรูปแบบ วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จากนั้นจัดอันดับขอมูลจากคาเฉลี่ยที่วิเคราะหได แลวนําเสนอผลการวิเคราะหในรูปแบบ
ตารางประกอบความเรียง โดยกําหนดระดับคะแนนและเกณฑในการแปลความหมายคะแนน
เชนเดียวกับ ขอ 4
6. ขอมู ลเกี่ ย วกั บขอ เสนอแนะเพิ่มเติม เปนแบบสอบถามปลายเปด ใชการวิ เ คราะห
เนื้อหา (content analysis) จากนั้นนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในรูปของความเรียง
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. สถิติพื้นฐาน
1.1 คารอยละ คํานวณไดจากสูตร ดังนี้
P

f
×100
n

=

เมื่อ

P
คือ แทนคารอยละ
f
คือ ความถี่ที่ตองการแปลงใหเปนรอยละ
n
คือ จํานวนความถีท่ ั้งหมด
1.2 คาเฉลี่ย (Mean) คํานวณไดจากสูตร ดังนี้
X

เมื่อ

∑X
N

=

คือ คาเฉลี่ย
ผลรวมของคะแนนดานนัน้
∑ X คือ
N
คือ จํานวนคะแนนในกลุมตัวอยาง
1.3 คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน คํานวณไดจากสูตร ดังนี้

เมื่อ

X

S

=

S

คือ
คือ
คือ

∑X

N

N ∑ X 2 − (∑ X )2
N (N − 1)

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลรวมคะแนน
จํานวนกลุมตัวอยาง
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การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษารูปแบบการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่
เหมาะสมกับนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 2) ศึกษาความตองการ
พั ฒ นาทั ก ษะภาษาอั ง กฤษของนั ก ศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย แสงธรรม เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย เป น
แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการและมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ เก็บรวบรวมขอมูลโดย
การสงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางทางไปรษณียและดวยตนเอง จํานวน 240 ฉบับ ไดรับกลับคืน
197 ฉบับ คิดเปนรอยละ 80.41 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย
เลขคณิต คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการจัดอันดับ ขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหา
(Content Analysis)

สัญลักษณที่ใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันในการแปลความหมาย สื่อความหมาย การวิเคราะหขอมูล
ครั้งนี้ ศูนยวิจัยฯ ไดกําหนดสัญลักษณและอักษรยอในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
n
แทน จํานวนตัวอยาง
f
แทน ความถี่
%
แทน คารอยละ
แทน คาเฉลี่ยของขอมูล
X
S.D. แทน คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิเคราะหขอมูล
ผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอผลการศึกษาในรูปแบบตารางประกอบความเรียงดังนี้
ตารางที่ 4.1 จํานวนและรอยละขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ที่
สถานภาพ
จํานวน
รอยละ
1 พระสังฆราช/อุปสังฆราช
9
4.57
2 อธิการเจาคณะ
11
5.58
3 อธิการบ านอบรม (บา นเณรเล็ก /บ าน
21
10.66
เณรกลาง/บานนักบวช)
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
ตารางที่ 4.2 จํานวนและรอยละความคิดเห็นเรื่องทักษะทีค่ วรพัฒนา
ผูเชี่ยวชาญ
ทักษะที่ควรพัฒนา
(n=97)
1. ทักษะการใชภาษาอังกฤษ
2. ทักษะการใชคําศัพท
3. ทักษะการฟงภาษาอังกฤษ
4. ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
5. ทักษะการอานภาษาอังกฤษ
6. ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ

นักศึกษา
(n=100)

f

%

อันดับ

f

%

อันดับ

41
32
18
27
26
34

44.1
34.4
19.4
29.0
28.0
36.6

1
3
6
4
5
2

56
47
43
45
40
48

56.0
47.0
43.0
45.0
40.0
48.0

1
3
5
4
6
2
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จากตารางพบวาผูตอบแบบสอบถามในกลุมผูเชี่ยวชาญ 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
ตารางที่ 4.3 จํานวนและรอยละความคิดเห็นเรื่องจํานวนเวลาที่ใชในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ผูเชี่ยวชาญ
นักศึกษา
จํานวนเวลาที่ใชในการพัฒนา
(n=97)
(n=100)
1. เวลา 30 นาที / 1 วัน
2. เวลา 1 ชั่วโมง / 1 วัน
3. เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที / 1 วัน
4. เวลา 2 ชั่วโมง / 1 วัน
5. เวลา 2 ชั่วโมง 30 นาที / 1 วัน
6. เวลา 3 ชั่วโมง / 1 วัน
7. เวลา 3 ชั่วโมง 30 นาที / 1 วัน
8. เวลา 4 ชั่วโมง / 1 วัน
รวม

f

%

อันดับ

f

%

อันดับ

8
24
11
36
4
10
1
3
97

8.2
24.7
11.3
37.1
4.1
10.3
1.0
3.0
100.0

5
2
3
1
6
4
8
7
-

11
8
17
22
39
1
1
1
100

11.0
8.0
17.0
22.0
39.0
1.0
1.0
1.0
100.0

4
5
3
2
1
6
6
6
-
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จากตารางพบวาผูตอบแบบสอบถามในกลุมผูเชี่ยวชาญ จํานวน 97 คน คิดวาบัณฑิตแสง
ธรรมควรใชเวลาในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเปนจํานวนเวลา เรียงตามลําดับดังนี้
1. จํานวนเวลา 2 ชั่วโมง / 1 วัน จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 34.4
2. จํานวนเวลา 1 ชั่วโมง / 1 วัน จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 25.8
3. จํานวนเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที / 1 วัน จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 11.8
4. จํานวนเวลา 3 ชั่วโมง / 1 วัน จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 10.8
5. จํานวน เวลา 30 นาที / 1 วัน จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 8.6
6. จํานวนเวลา 2 ชั่วโมง 30 นาที / 1 วัน จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 4.3
7. จํานวนเวลา 4 ชั่วโมง / 1 วัน จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 3.2
8. จํานวนเวลา 3 ชั่วโมง 30 นาที / 1 วัน จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.1
นอกจากนี้ ผูตอบแบบสอบถามในกลุมนักศึกษา จํานวน 100 คน คิดวาบัณฑิตแสงธรรม
ควรใชเวลาในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเปนจํานวนเวลา เรียงตามลําดับดังนี้
1. จํานวนเวลา 2 ชั่วโมง 30 นาที / 1 วัน จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 39.0
2. จํานวนเวลา 2 ชั่วโมง / 1 วัน จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 22.0
3. จํานวนเวลา 1 ชั่วโมง 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 ชั่วโมง / 1 วัน จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 8.0
6. จํานวนเวลา 3 ชั่วโมง / 1 วัน จํานวนเวลา 3 ชั่วโมง 30 นาที / 1 วัน และจํานวนเวลา 4
ชั่วโมง / 1 วัน จํานวนอยางละ 1 คน คิดเปนรอยละ 1.0
ตารางที่ 4.4 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกีย่ วกับวิธีการพัฒนาทักษะฯ
วิธีการพัฒนาทักษะฯ
1. เรียนเพิ่มเติมดวยตนเอง
2. เรียนพิเศษที่ศูนยภาษาของเอกชน
3. เรียนคอรสพิเศษตามสถาบันการศึกษา
4. เรียนทางเว็บไซตภาษาอังกฤษ
5. เรียนจากหนังสือพิมพ
6. เรียนจากรายการวิทยุภาษาอังกฤษ
7. เรียนจากสื่อภาพยนตร
8. เรียนตามหลักสูตรของวิทยาลัย
รวม

X

4.43
3.00
3.09
3.35
3.59
3.63
3.40
4.17
3.58

ผูเชี่ยวชาญ
S.D.
แปลผล
.94
มาก
1.1 ปานกลาง
1.0 ปานกลาง
1.0 ปานกลาง
.94
มาก
1.0
มาก
1.0 ปานกลาง
.90
มาก
1.0
มาก
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X

3.81
4.32
3.34
4.56
3.43
3.40
3.50
4.68
3.88

นักศึกษา
S.D.
แปลผล
.75
มาก
.54
มาก
.94 ปานกลาง
.54
มากที่สุด
.75 ปานกลาง
.94 ปานกลาง
.85
มาก
.63
มากที่สุด
.78
มาก

จากตารางพบวา ผูตอบแบบสอบถามเฉพาะกลุมผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการ
พัฒนาทักษะฯ ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.58) เมื่อพิจารณาแยกเปนรายขอพบวา ขอที่มี
คาคะแนนมากที่สุด คือ การเรียนเพิ่มเติมดวยตนเอง ( X = 4.43) รองลงมา คือ การเรียนตาม
หลักสูตรของวิทยาลัย ( X = 4.17) และขอที่มีคาคะแนนต่ําที่สุด คือ การเรียนพิเศษที่ศูนยภาษา
ของเอกชน ( X = 3.00)
นอกจากนี้ ผูตอบแบบสอบถามเฉพาะกลุมนักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการพัฒนา
ทักษะฯ ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.88) เมื่อพิจารณาแยกเปนรายขอพบวา ขอที่มีคา
คะแนนมากที่สุด คือ การเรียนตามหลักสูตรของวิทยาลัย ( X = 4.68) รองลงมา คือ การเรียนทาง
เว็บไซตภาษาอังกฤษ ( X = 4.56) และขอที่มีคาคะแนนต่ําที่สุด คือ การเรียนคอรสพิเศษตาม
สถาบันการศึกษา ( X = 3.34)
ตารางที่ 4.5 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกีย่ วกับประสิทธิภาพการพัฒนา
ประสิทธิภาพการพัฒนา
X

1. ประโยชนที่ไดรับจากการพัฒนา
2. การประยุกตใชในการเรียน
3. การประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
4. ทํ า ใ ห มี ทั ศ น ค ติ ที่ ดี ต อ ก า ร เ รี ย น
ภาษาอังกฤษ
5. ก า ร พั ฒ น า มี ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม กั บ
นักศึกษา
6. การพั ฒ นามี ค วามเป น ไปได ใ นการ
พัฒนา
7. สรางความรูสึกใหนักศึกษาอยากเรียน
มากขึ้น
รวม

4.68
3.91
4.37
3.84

ผูเชี่ยวชาญ
S.D.
แปลผล
.87
มากที่สุด
.70
มาก
.82
มาก
.77
มาก

X

4.06
4.01
4.65
3.93

นักศึกษา
S.D.
แปลผล
.76
มาก
.66
มาก
.80
มากที่สุด
.76
มาก

4.56

.78

มากที่สุด

4.55

.78

มากที่สุด

3.89

.82

มาก

3.85

.80

มาก

4.15

.70

มาก

3.93

.76

มาก

4.20

.72

มาก

4.14

.78

มาก

จากตารางพบว า ผ ูต อบแบบสอบถามเฉพาะกลุ ม ผู เ ชี่ ย วชาญมี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
ประสิทธิภาพการพัฒนา ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.20) เมื่อพิจารณาแยกเปนรายขอ
พบวา ขอที่มีคาคะแนนมากที่สุด คือ ประสิทธิภาพดานประโยชนที่ไดรับจากการพัฒนา ( X =
4.68) รองลงมา คือ การพัฒนามีความเหมาะสมกับนักศึกษา ( X = 3.89) และขอที่มีคาคะแนนต่ํา
ที่สุด คือ ทําใหมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ ( X = 3.84)
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นอกจากนี้ ผูตอบแบบสอบถามเฉพาะกลุมนักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
การพัฒนา ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.14) เมื่อพิจารณาแยกเปนรายขอพบวา ขอที่มีคา
คะแนนมากที่สุด คือ ประสิทธิภาพดานการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ( X = 4.65) รองลงมา คือ
การพัฒนามีความเหมาะสมกับนักศึกษา ( X = 4.55) และขอที่มีคาคะแนนต่ําที่สุด คือ การพัฒนามี
ความเปนไปไดในการพัฒนา ( X = 3.34)
ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะหเนื้อหาที่ไดจากแบบสอบถามของกลุม
ผูเชี่ยวชาญ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาแสงธรรม แบงเปน 4
ประเด็น ดังนี้
1. ดานนโยบาย
1.1 จั ด ระบบการฝก ฝนภาษาอัง กฤษ โดยกํ า หนดว าแตละวั น ควรใช ภ าษาอัง กฤษ
สื่อสารกันในรูปแบบอะไร พัฒนาระบบประเมินผลสําหรับแตละบุคคลจากประสบการณตรง
พัฒนาวิทยาลัยใหเปน Bilingual
1.2 แตละสังฆมณฑลควรจัดสรรงบประมาณและสรางโอกาส สงสามเณรใหญปพัก
ไปตางประเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ พัฒนาตนเองในดานความเปนผูใหญและฝกฝนชีวิต
1.3 สรางมาตรฐานดานการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใหทัดเทียมกับสถาบันอื่นๆ
1.4 เชื่อมโยงเครือขายกับสถาบันทางภาษาโดยตรง
2. ดานหลักสูตรการสอน
2.1 ควรจัดใหมีการสอนรายวิชาตางๆ เปนภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น เพื่อวานักศึกษาจะได
ใสใจพยายามเรียนรูภาษาอังกฤษอยางจริงจัง เพราะวาการตั้งใจเรียนรูของผูเรียนสําคัญกวาวิธี
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
- เปดชิงทุนไปเรียนภาษาอังกฤษในประเทศที่ใชภาษาอังกฤษโดยตรง
- ประกวดการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษในโอกาสวันวิชาการ
- จัดแขงขันการพูดภาษาอังกฤษ
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- จัดวันภาษาอังกฤษ สัปดาหละ 1 วันเพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดเลนเกม แสดง
ละคร อานขาวสารความรู เสวนาเฉพาะเรื่อง
- ใหนกั ศึกษาไดมีการ Debate เปนประจําตอหนาเพื่อนรวมชั้น
- จัด Intensive Course
2.4 ใชตํารา หนังสือ เอกสารประกอบการสอน สื่อการเรียนการสอน โปรแกรม CAI
เปนภาษาอังกฤษทั้งหมด
2.5 ฝกใหนักศึกษาคนควาขอมูลจากตนฉบับภาษาอังกฤษ สรางระบบการคนควา
ภาษาตางประเทศใหทันสมัยและเพียงพอ
2.6 ใหมีอาจารยตางชาติมาสอน เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนกับเจาของภาษาโดยตรงโดย
เนนอาจารยที่สอนใหนักศึกษาไดฝกทักษะการพูด มิใชอาจารยที่พูดใหนักศึกษาฟง
2.7 จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา สงนักศึกษาไปใชชีวิตหรือศึกษาตอในประเทศที่
ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาหลัก รวมทั้งเชิญนักศึกษาตางชาติจากสถาบันตางๆ มาทํากิจกรรมรวมกัน
ในการใชภาษา เปนสื่อในการทํากิจกรรมอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง (1-3 ชั่วโมงตอ 1 ครั้ง) อีกทั้งให
นักศึกษามีเพื่อนตางประเทศ (Penfriend) เพื่อจะไดฝกการใชภาษาอังกฤษ
2.8 ให มีร ะบบการวัด ผลเป น ภาษาอั ง กฤษ รวมทั้ งสร า งระบบประเมิน ทั ก ษะด า น
ภาษาอังกฤษของผูเรียนเปนรายบุคคล
2.9 จั ด ให นั ก ศึ ก ษามี โ อกาสร ว มกิ จ กรรมกั บ ชาวต า งประเทศ สถาบั น องค ก ร
หนวยงานที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาสื่อสาร รวมทั้งเชิญชวนใหกลุมเหลานั้นมาจัดกิจกรรมใน
วิทยาลัยแสงธรรมดวย
3. ดานวิธีการที่ใชในบานอบรม
3.1 กําหนดใหมีการพูดภาษาอังกฤษสื่อสารกันในกลุม บังคับใหพูดจริงๆ ทุกวัน อัตรา
การพัฒนาสูระดับการสื่อสารที่คลองจะมีพัฒนาการราว 3-6 เดือน
3.2 เปดโอกาสใหมีการพูดแสดงความคิดเห็นเปนกลุมเล็กๆ
3.3 จัดใหมีการฝกทักษะการพูดภาษาอังกฤษทุกวันอยางนอยวันละ 1 ชั่วโมง
3.4 ใหสามเณรอานพระคัมภีรฉบับภาษาอังกฤษ
4. ดานการประยุกตในชีวติ ประจําวัน
4.1 ควรพยายามใหนักศึกษาไดมีประสบการณในการใชภาษาอังกฤษในสถานการณ
จริง ใหตระหนักถึงความจําเปนในการใชภาษาอังกฤษจริงๆ
4.2 ใหนักศึกษาไดใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันโดยการพูดจริงๆ ไมใชเฉพาะใน
หองเรียนเทานั้น
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5. ดานการสรางแรงจูงใจ
5.1 ควรสรางความตระหนัก แรงบันดาลใจ จิตสํานึกภายในเพื่อเกิดความมุงมั่น ทุมเท
เห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษกับชีวิตของตนเอง
5.2 สรางสํานึกและทัศนะของการแสวงหาความรู อยากรูมากกวาความพรอมในการ
ใชทักษะจริง
5.3 หาวิธีการสรางทัศนคติที่ดีใหนักศึกษาตระหนักวาภาษาอังกฤษคือความจําเปน
ของชีวิต
5.4 ฝกความกลาในการพูดในชีวิตประจําวัน
5.5 สํารวจและศึกษาแรงจูงใจของนักศึกษา อีกทั้งสรางความเขาใจที่ถูกตองในการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
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การวิจัยครั้งนี้เปนการดําเนินการเพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับรูปแบบการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม ซึ่งเปนการวิจัยเชิงสํารวจ
ผูวิจัยไดดําเนินการสรุปผลการวิจัย ดังนี้

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบการพั ฒ นาทั ก ษะภาษาอั ง กฤษที่ เ หมาะสมกั บ นั ก ศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย
แสงธรรมตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
2. เพื่อศึกษาความตองการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม

วิธีดําเนินการวิจัย
กลุมผูใหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุมผูเชี่ยวชาญซึ่งเปนผูใหแนวทางการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม ประกอบดวย สังฆราช/อุปสังฆราช อธิการเจาคณะ
อธิการบานอบรม กรรมการสภาวิทยาลัย ผูใหการอบรม บัณฑิตวิทยาลัยแสงธรรมและตัวแทนจาก
องคกรคาทอลิก จํานวน 120 คน ซึ่งไดมาจากการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) และ
กลุมนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 จํานวน 120 คน ซึ่งไดมาจาก
การสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)
ดํ า เนิ น การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล โดยใช แ บบสอบถามเรื่ อ งรู ป แบบการพั ฒ นาทั ก ษะ
ภาษาอังกฤษแกบัณฑิตแสงธรรม มีสาระครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 1) ขอมูลทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม 2) ทั ก ษะที่ ค วรพั ฒ นา 3) จํ า นวนเวลาที่ ใ ช ใ นการพั ฒ นา 4) วิ ธี ก ารพั ฒ นา 5)
ประสิทธิภาพของรูปแบบ 6) ขอเสนอแนะเพิ่มเติม เก็บรวบรวมขอมูลจากการแจกแบบสอบถาม
ใหกับกลุมผูใหขอมูล ทั้งทางไปรษณียและดวยตนเอง เวนระยะในการรับคืนประมาณ 1 เดือน เมื่อ
ไดรับแบบสอบถามกลับคืนจึงตรวจสอบความครบถวนของขอมูลจนครบตามจํานวนที่กําหนด

การวิเคราะหขอมูล นําแบบสอบถามที่ไดมาตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง หลังจากนั้นทํา
การบันทึกลงรหัสในโปรแกรมสําเร็จรูป วิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย
และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะหเนื้อหาจากขอมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งสรุปผลการวิจัย
อภิปรายผล และขอเสนอแนะของการวิจัย ดังนี้

สรุปผลการวิจัย
1. ขอมูลความคิดเห็นเรื่องทักษะภาษาอังกฤษที่ควรพัฒนามากที่สุด ผลการวิจัยพบวา
ผูตอบแบบสอบถามคิดวาบัณฑิตแสงธรรมควรมีทักษะภาษาอังกฤษดานตางๆ เรียงตามลําดับดังนี้
กลุมผูเชี่ยวชาญ
1.1 ทักษะการใชภาษาอังกฤษ
1.2 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
1.3 ทักษะการใชคําศัพท
1.4 ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
1.5 ทักษะการอานภาษาอังกฤษ
1.6 ทักษะการฟงภาษาอังกฤษ

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

2. ขอมูลความคิดเห็นเรื่องจํานวนเวลาที่ใชในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ผลการวิจัย
พบวา ผูตอบแบบสอบถามคิดวาบัณฑิตแสงธรรมควรใชเวลาในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเปน
จํานวนเวลา เรียงตาม 3 ลําดับที่ตอบมากที่สุดดังนี้
กลุมผูเชี่ยวชาญ
2.1 จํานวนเวลา 2 ชั่วโมง / 1 วัน
2.2 จํานวนเวลา 1 ชั่วโมง / 1 วัน
2.3 จํานวนเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที /
1 วัน
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กลุมนักศึกษา
2.1 จํานวนเวลา 2 ชั่วโมง 30 นาที /
1 วัน
2.2 จํานวนเวลา 2 ชั่วโมง / 1 วัน
2.3 จํานวนเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที /
1 วัน

3. ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษพบวา
กลุมผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาทักษะฯ ในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ( X = 3.58) เมื่อพิจารณาแยกเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาคะแนนมากที่สุด คือ การเรียน
เพิ่มเติมดวยตนเอง ( X = 4.43) รองลงมา คือ การเรียนตามหลักสูตรของวิทยาลัย ( X = 4.17) และ
ขอที่มีคาคะแนนต่ําที่สุด คือ การเรียนพิเศษที่ศูนยภาษาของเอกชน ( X = 3.00)
กลุมนักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาทักษะฯ ในภาพรวมอยูในระดับ
มาก ( X = 3.88) เมื่อพิจารณาแยกเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาคะแนนมากที่สุด คือ การเรียนตาม
หลักสูตรของวิทยาลัย ( X = 4.68) รองลงมา คือ การเรียนทางเว็บไซตภาษาอังกฤษ ( X = 4.56)
และขอที่มีคาคะแนนต่ําที่สุด คือ การเรียนคอรสพิเศษตามสถาบันการศึกษา ( X = 3.34)
4. ขอมูลความคิดเห็นสืบเนื่องจากขอคําถามขางตนวา หากวิทยาลัยแสงธรรมใชรูปแบบ
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามความคิดเห็นของผูตอบแลว รูปแบบที่ใชจะมีประสิทธิภาพมาก
นอยเพียงใดพบวา
4.1 กลุมผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการพัฒนา ในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ( X = 4.20) เมื่อพิจารณาแยกเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาคะแนนมากที่สุด คือ
ประสิทธิภาพดานประโยชนที่ไดรับจากการพัฒนา ( X = 4.68) รองลงมา คือ การพัฒนามีความ
เหมาะสมกับนักศึกษา ( X = 3.89) และขอที่มีคาคะแนนต่ําที่สุด คือ ทําใหมีทัศนคติที่ดีตอการเรียน
ภาษาอังกฤษ ( X = 3.84)
4.2 กลุมนักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการพัฒนา ในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ( X = 4.14) เมื่อพิจารณาแยกเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาคะแนนมากที่สุด คือ
ประสิทธิภาพดานการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ( X = 4.65) รองลงมา คือ การพัฒนามีความ
เหมาะสมกับนักศึกษา ( X = 4.55) และขอที่มีคาคะแนนต่ําที่สุด คือ การพัฒนามีความเปนไปไดใน
การพัฒนา ( X = 3.34)

อภิปรายผลการวิจัย
รูปแบบการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม จากการศึกษา
พบวา ผูเชี่ยวชาญและนักศึกษามีความคิดเห็นวาทักษะภาษาอังกฤษที่ควรพัฒนามากที่สุด คือ ทักษะ
การใชภาษาอังกฤษ ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นจํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 44.1 และนักศึกษามี
ความคิดเห็นจํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 56.0 ที่เปนเชนนี้เนื่องจากผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญตอทักษะพื้นฐานเพื่อการนําภาษาอังกฤษไปใชในชีวิตประจําวัน ที่ชีวิตในสังคมปจจุบนั
จําเปนตองติดตอสื่อสาร และการเรียนรูในวิทยาการแขนงตางๆ ที่สวนใหญใชภาษาอังกฤษเปน
ภาษาสากลในโลกแหงวิทยาการ เทคโนโลยีและสารสนเทศดานตางๆ ในสังคมโลก สงผลตอการ
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เรียนรู การพัฒนากระบวนทัศนและวิถีการดําเนินชีวิตที่ทันยุค ทันสมัยในสังคมที่เชื่อมโยงเครือขาย
โดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อกลางในการติดตอ สรางความสัมพันธและการเรียนรูเพื่อพัฒนาชีวิต
ผลการวิจัยพบวาเวลาที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาทักษะอยูที่ 2-2.30 ชั่วโมง ทั้งนี้นื่องจาก
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดวานักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม มีพื้นฐานดานทักษะภาษาอังกฤษอยู
แลว ประกอบกับการจัดการศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรม ในฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง
ที่จัดการศึกษาอบรมผูเตรียมตัวเปนศาสนบริกรของคริสตศาสนจักรโดยนักศึกษาผานการศึกษา
อบรมตามลําดับขั้น มีวุฒิภาวะ ความรับผิดชอบและพื้นฐานการศึกษาการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
วันละ 2 – 2.30 ชั่วโมง จึงมีความเหมาะสมเพียงพอตอการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ที่นักศึกษามี
พื้ น ฐานอยู แ ล ว ประกอบกั บ แนวคิ ด พื้ น ฐานวา การพั ฒ นาสติ ป ญ ญา รวมทั้ ง การพั ฒ นาทัก ษะ
ภาษาอังกฤษ เปนเครื่องมือเพื่อการศึกษาอบรมสูการทําหนาที่ศาสนบริกรที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น ในขณะ
ที่การศึกษาอบรมผูเตรียมเปนศาสนบริกร ยังมีมิติอื่นๆ ที่จําเปนในการจัดเวลา โดยเฉพาะ การ
พัฒนาวุฒิภาวะ การพัฒนาจิตภาวะและการฝกปฏิบัติงานอภิบาลในรูปแบบตางๆ เปนตน
ผูเชี่ยวชาญเห็นวาการพัฒนาทักษะโดยเรียนเพิ่มเติมดวยตนเองเปนวิธีที่เหมาะสมที่สุด แต
นักศึกษาเห็นวาการเรียนตามหลักสูตรของวิทยาลัยเปนวิธีที่เหมาะสมที่สุด ที่เปนเชนนี้เนื่องจาก
การที่กลุมผูเชี่ยวชาญและกลุมนักศึกษา มีความคิดเห็นที่ตางกันเรื่องความคิดเห็นตอวิธีการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษเปนผลจากประสบการณการเรียนรูและสรางองคความรู/ใฝรูที่แตละกลุมที่ตอบ
มี พื้ น ฐานและความพร อ มที่ แ ตกต า งกั น ในมุ ม มองของแต ล ะกลุ ม กล า วคื อ การพั ฒ นาทั ก ษะ
ภาษาอั ง กฤษ ที่ ผู เ ชี่ ย วชาญนํ า ประสบการณ แ ละทั ก ษะพื้ น ฐานของตนในการพั ฒ นาทั ก ษะ
ภาษาอังกฤษที่สามารถศึกษาเรียนรูและพัฒนาทักษะดวยการเรียนรูเพิ่มเติม หรือใชเวลานอกระบบ
การเรียนการสอนที่มีกําหนดไวในหลักสูตรของวิทยาลัย โดยผูเชี่ยวชาญใหความสําคัญตอการ
เรีย นรูที่ไ ม จํ ากัด แตเ พี ยงการเรีย นในหอ งเรีย นหรื อการเรียนตามที่มีกําหนดไวใ นหลั ก สู ตร ที่
นักศึกษาสามารถนําการเรียนรูในระบบ หรือการเรียนรูตามหลักสูตรมาตอยอด อาศัยการศึกษา
เพิ่มเติมในสถานการณหรือบริบทสวนบุคคล เปนการย้ําคุณลักษณะการเปนผูใฝรูและไมไดแยก
การเรียนรูออกจากประสบการณชีวิต
ในขณะที่นักศึกษาซึ่งมีความเห็นวาวิธีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่เหมาะสมที่สุด คือ
การเรียนตามหลักสูตรของวิทยาลัย เนื่องจากนักศึกษามองวาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ตามหลั ก สู ต รของวิ ท ยาลั ย มี ค วามเหมาะสมและเป น พื้ น ฐานที่ สํ า คั ญ ต อ การพั ฒ นาทั ก ษะ
ภาษาอังกฤษอยูแลว จึงใหความสําคัญตอการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดวยการเรียนในรายวิชาที่มี
กําหนดไวตามหลักสูตร ประกอบกับประสบการณในการเรียนรูและพัฒนาองคความรูของนักศึกษา
ยังมีความจําเปนที่นักศึกษาตองพัฒนาพื้นฐานอาศัยการจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบ มี
กระบวนการเรียนการสอน การวัดประเมินผลและกิจกรรมกลุมอยางตอเนื่อง
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
ผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพในหั ว ข อ ข อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม นั บ ได ว า เป น
ขอเสนอแนะที่นาสนใจตอการนําผลการวิจัยครั้งนี้ไปใช จึงไดนําขอมูลเหลานั้นมานําเสนอ ดังนี้
1. ดานนโยบาย
1.1 จัดระบบการฝกฝนภาษาอังกฤษ โดยกําหนดวาแตละวันควรใชภาษาอังกฤษ
สื่อสารกันในรูปแบบอะไร พัฒนาระบบประเมินผลสําหรับแตละบุคคลจากประสบการณตรง
1.2 พัฒนาวิทยาลัยใหเปน Bilingual
1.3 แตละสังฆมณฑลควรจัดสรรงบประมาณและสรางโอกาส สงสามเณรใหญป
พักไปตางประเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ พัฒนาตนเองในดานความเปนผูใหญและฝกฝน
ชีวิต
1.4 สรางมาตรฐานดานการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใหทัดเทียมกับสถาบันอื่นๆ
1.5 เชื่อมโยงเครือขายกับสถาบันทางภาษาโดยตรง
2. ดานหลักสูตรการสอน
ควรจั ด ให มี ก ารสอนรายวิ ช าต า งๆ เป น ภาษาอั ง กฤษเพิ่ ม ขึ้ น เพื่ อ ว า
นักศึกษาจะไดใสใจพยายามเรียนรูภาษาอังกฤษอยางจริงจัง เพราะวาการตั้งใจเรียนรูของผูเรียน
สําคัญกวาวิธีการสอน
จัดการเรียนการสอนแบบ Edutainment ใหนักศึกษารูสึกสนุกและไดรับ
ความรูจากการเรียนการสอนในเวลาเดียวกัน เชน เกมแขงขันตอคําศัพทใหจําไดวันละ 5-10 คํา ทุก
วันใชเวลาประมาณ 30-45 นาที
จัดใหมีกิจกรรมเสริม เชน
- การอบรมสัมมนาเปนภาษาอังกฤษ
- การประชุมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
- เขาคอรสการจัด English Camp
- เปดชิงทุนไปเรียนภาษาอังกฤษในประเทศที่ใชภาษาอังกฤษโดยตรง
- ประกวดการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษในโอกาสวันวิชาการ
- จัดแขงขันการพูดภาษาอังกฤษ
- จัดวันภาษาอังกฤษ สัปดาหละ 1 วันเพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดเลนเกม
แสดงละคร อานขาวสารความรู เสวนาเฉพาะเรื่อง
- ใหนักศึกษาไดมีการ Debate เปนประจําตอหนาเพื่อนรวมชั้น
- จัด Intensive Course
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ใช ตํ า รา หนั ง สื อ เอกสารประกอบการสอน สื่ อ การเรี ย นการสอน
โปรแกรม CAI เปนภาษาอังกฤษทั้งหมด
ฝกใหนักศึกษาคนควาขอมูลจากตนฉบับภาษาอังกฤษ สรางระบบการ
คนควาภาษาตางประเทศใหทันสมัยและเพียงพอ
ใหมีอาจารยตางชาติมาสอน เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนกับเจาของภาษา
โดยตรงโดยเนนอาจารยที่สอนใหนักศึกษาไดฝกทักษะการพูด มิใชอาจารยที่พูดใหนักศึกษาฟง
จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา สงนักศึกษาไปใชชีวิตหรือศึกษาตอใน
ประเทศที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาหลัก รวมทั้งเชิญนักศึกษาตางชาติจากสถาบันตางๆ มาทํา
กิจกรรมรวมกันในการใชภาษา เปนสื่อในการทํากิจกรรมอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง (1-3 ชั่วโมงตอ
1 ครั้ง) อีกทั้งใหนักศึกษามีเพื่อนตางประเทศ (Penfriend) เพื่อจะไดฝกการใชภาษาอังกฤษ
ใหมีระบบการวัดผลเปนภาษาอังกฤษ รวมทั้งสรางระบบประเมินทักษะ
ดานภาษาอังกฤษของผูเรียนเปนรายบุคคล
จัดใหนักศึกษามีโอกาสรวมกิจกรรมกับชาวตางประเทศ สถาบัน องคกร
หนวยงานที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาสื่อสาร รวมทั้งเชิญชวนใหกลุมเหลานั้นมาจัดกิจกรรมใน
วิทยาลัยแสงธรรมดวย
3. ดานวิธีการทีใ่ ชในบานอบรม
กําหนดใหมีการพูดภาษาอังกฤษสื่อสารกันในกลุม บังคับใหพดู จริงๆ ทุก
วัน อัตราการพัฒนาสูระดับการสื่อสารที่คลองจะมีพัฒนาการราว 3-6 เดือน
เปดโอกาสใหมีการพูดแสดงความคิดเห็นเปนกลุมเล็กๆ
จัดใหมีการฝกทักษะการพูดภาษาอังกฤษทุกวันอยางนอยวันละ 1 ชั่วโมง
ใหสามเณรอานพระคัมภีรฉบับภาษาอังกฤษ
4. ดานการประยุกตในชีวิตประจําวัน
ควรพยายามใหนั ก ศึก ษาไดมี ป ระสบการณใ นการใชภ าษาอังกฤษใน
สถานการณจริง ใหตระหนักถึงความจําเปนในการใชภาษาอังกฤษจริงๆ
ใหนักศึกษาไดใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันโดยการพูดจริงๆ ไมใช
เฉพาะในหองเรียนเทานั้น
5. ดานการสรางแรงจูงใจ
ควรสรางความตระหนัก แรงบันดาลใจ จิตสํานึกภายในเพื่อเกิดความ
มุงมั่น ทุมเท เห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษกับชีวิตของตนเอง
สรางสํานึกและทัศนะของการแสวงหาความรู อยากรูมากกวาความพรอม
ในการใชทักษะจริง
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หาวิ ธี ก ารสร า งทั ศ นคติ ที่ ดี ใ ห นั ก ศึ ก ษาตระหนั ก ว า ภาษาอั ง กฤษคื อ
ความจําเปนของชีวิต
ฝกความกลาในการพูดในชีวิตประจําวัน
สํารวจและศึกษาแรงจูงใจของนักศึกษา อีกทั้งสรางความเขาใจที่ถูกตอง
ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให ไ ด ข อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพเกี่ ย วกั บ รู ป แบบการพั ฒ นาทั ก ษะ
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม
2. ควรเจาะลึกในประเด็นเกี่ยวกับเนื้อหาของการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษวาควรทํา
อยางไรจึงทําใหมีทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น
3. การศึกษาครั้งนี้จํากัดขอบเขตการวิจัยโดยเก็บขอมูลเฉพาะนักศึกษาบางกลุม อีกทั้ง
ขอมูลตอบกลับจากแบบสอบถามยังไมครบ 100 % หากมีการเก็บขอมูลเพิ่มเติมเพื่อนํามาศึกษา
เปรียบเทียบกับขอมูลชุดนี้จะทําใหพบรายละเอียดของการศึกษามากขึ้น
4. ควรศึกษาในประเด็นของการพัฒนาทักษะดานอื่นๆ ที่จําเปนนักศึกษาดวย เชน ทักษะ
ดานการพัฒนาดานชีวิตจิต ทักษะการภาวนา ทักษะการใชภาษาไทย ฯลฯ
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ภาคผนวก ก
คณะกรรมการศูนยวิจัยฯ

คณะกรรมการศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม ปการศึกษา 2552
1. บาทหลวง ดร.ชาติชาย พงษศิริ
2. บาทหลวงชีวนิ
สุวดินทรกูร
3. อาจารยสุมาลี
จันทรชลอ
4. บาทหลวงวุฒชิ ัย
อองนาวา
5. บาทหลวงวิรัช
นารินรักษ
6. บาทหลวง ดร. ออกัสติน สุกีโย ปโตโย
7. บาทหลวงเชษฐา
ไชยเดช
8. บาทหลวงดร.ลือชัย
ธาตุวิสัย
9. บาทหลวงเจริญ
วองประชานุกลู
10. บาทหลวงบุญเลิศ
สรางกุศลในพสุธา
ถวิลรัตน
11. อาจารยพีรพัฒน
12. อาจารยทิพอนงค
รัชนีลัดดาจิต
13. อาจารยลัดดาวรรณ
ประสูตรแสงจันทร
14. อาจารยสุจิตตรา
จันทรลอย
15. อาจารยพิเชษฐ
รุงลาวัลย
16. น.ส. อิสรีย
กิจสวัสดิ์
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ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ภาคผนวก ข
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง รูปแบบการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแกบัณฑิตแสงธรรม
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก
บัณฑิต
แสงธรรม
2. แบบสอบถามนี้แบงออกเปน 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ทักษะที่ควรพัฒนา
ตอนที่ 3 จํานวนเวลาที่ใชในการพัฒนา
ตอนที่ 4 วิธีการพัฒนา
ตอนที่ 5 ประสิทธิภาพของรูปแบบ
ตอนที่ 6 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
3. ผูตอบแบบสอบถามนี้ ไดแก พระสังฆราช อุปสังฆราช อธิการเจาคณะ อธิการบาน
อบรม (บานเณรเล็ก/ บานเณรกลาง / บานนักบวช) กรรมการสภาวิทยาลัย นักศึกษาและผูเกีย่ วของ
กับการดําเนินงานของวิทยาลัยแสงธรรม
4. ความคิดเห็นของทานจะเปนขอมูลสําคัญในการวางแผนอบรมนักศึกษา โปรดกรุณา
ตอบใหครบทุกขอทุกตอน
5. ขอความกรุณาสงแบบสอบถามที่ตอบเรียบรอยแลวมายังศูนยวิจัยคนควาศาสนาและ
วัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม ทางไปรษณีย (ตามซองที่แนบมาพรอมนี้) ภายในวันที่ 30 เมษายน
2552
6. ขอขอบพระคุณทีใ่ หความรวมมือในการตอบแบบสอบถามนี้
ศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม
วิทยาลัยแสงธรรม
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ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูต อบแบบสอบถาม
โปรดกาเครื่องหมาย 9 ลงในชอง ( ) หรือเติมคําตอบในชองหนาขอความที่ตรงกับ
ความเปนจริงของทาน
1. ตําแหนง
( ) 1. พระสังฆราช / อุปสังฆราช
( ) 2. อธิการเจาคณะ
( ) 3. อธิการบานอบรม (บานเณรเล็ก/ บานเณรกลาง / บานนักบวช)
( ) 4. กรรมการสภาวิทยาลัย
( ) 5. ผูใหการอบรม
( ) 6. บัณฑิตวิทยาลัยแสงธรรม
( ) 7. องคกรคาทอลิก
( ) 8. นักศึกษา
( ) 9. อื่นๆ โปรดระบุ.........................................................................
ตอนที่ 2 ทักษะที่ควรพัฒนา
ทานคิ ดวาบัณ ฑิตแสงธรรมควรมีทั กษะภาษาอัง กฤษตาง ๆ เหล านี้ ในระดั บใด โปรด
เรียงลําดับโดยใสหมายเลข 1 2 3 … หนาขอความที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด
.......... 1. Using English Skill
.......... 2. Vocabulary Skill
.......... 3. Listening Skill

.......... 4. Speaking Skill
.......... 5. Reading Skill
.......... 6. Writing Skill

ตอนที่ 3 จํานวนเวลาที่ใชในการพัฒนา
ทานคิดวาจํานวนเวลาเทาใดเหมาะสําหรับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา
แสงธรรมมากที่สุด (ในเวลา 1 วัน) โปรดทําเครื่องหมาย9หนาขอความที่ตรงกับความคิดเห็นของ
ทานมากที่สุด (เลือก 1 ขอเทานั้น)
( ) 1. เวลา 30 นาที / 1 วัน
( ) 2. เวลา 1 ชั่วโมง / 1 วัน
( ) 3. เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที / 1 วัน
( ) 4. เวลา 2 ชั่วโมง / 1 วัน
( ) 5. เวลา 2 ชั่วโมง 30 นาที / 1 วัน
( ) 6. เวลา 3 ชั่วโมง / 1 วัน
( ) 7. เวลา 3 ชั่วโมง 30 นาที / 1 วัน
( ) 8. เวลา 4 ชั่วโมง / 1 วัน
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ตอนที่ 4 วิธีการพัฒนา
ท า นเห็ น ว า วิ ธี ก ารเหล า นี้ เ หมาะสํ า หรั บ การพั ฒ นาทั ก ษะภาษาอั ง กฤษของนั ก ศึ ก ษา
แสงธรรมมากนอยเพียงใด โปรดทําเครื่องหมาย 9 ในที่ตรงกับความคิดเห็นทานมากที่สุด
มาก
นอย
ระดับความคิดเห็น
วิธีการพัฒนา
5
4
3
2
1
1. เรียนเพิ่มเติมดวยตนเอง
2. เรียนพิเศษที่ศูนยภาษาของเอกชน
3. เรียนคอรสพิเศษตามสถาบันการศึกษา
4. เรียนทางเว็บไซตภาษาอังกฤษ
5. เรียนจากหนังสือพิมพ
6. เรียนจากรายการวิทยุภาษาอังกฤษ
7. เรียนจากสื่อภาพยนตร
8. เรียนตามหลักสูตรของวิทยาลัย
ตอนที่ 5 ประสิทธิภาพของรูปแบบ
สืบเนื่องจากขอคําถามขางตน ทานคิดวาหากวิทยาลัยแสงธรรมใชรูปแบบการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษตามความคิดเห็นของผูตอบแลว รูปแบบที่ใชจะมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด โปรด
ทําเครื่องหมาย 9 ในที่ตรงกับความคิดเห็นทานมากที่สุด
มาก
นอย
ระดับความคิดเห็น
ประสิทธิภาพของรูปแบบ
5
4
3
2
1
1. ประโยชนทไี่ ดรับจากการพัฒนา
2. การประยุกตใชในการเรียน
3. การประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
4. ทําใหมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ
5. รูปแบบมีความเหมาะสม
6. รูปแบบมีความเปนไปไดในการพัฒนา
7. สรางความรูสึกอยากเรียนใหกับนักศึกษา
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ตอนที่ 6 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
ท า นเห็ น วา ควรมี ขอ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกับ รู ป แบบการพั ฒ นาทั ก ษาภาษาอั ง กฤษ
สําหรับนักศึกษาแสงธรรมอยางไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

ศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม ใครขอขอบพระคุณทุกทาน
ที่ไดกรุณาสละเวลาใหขอมูลอันมีคาในครั้งนี้
ทั้งนี่ขอความกรุณาสงกลับมายังศูนยวิจัยฯ ตามซองที่แนบมาพรอมนี้
(โปรดสงแบบสอบถามกลับภายในวันที่ 30 เมษายน 2552)
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1. หัวหนาโครงการ
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง
สถานที่ทํางาน

ประวัติการศึกษา

บาทหลวง ดร.ออกัสติน สุกีโย ปโตโย, SJ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร
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
- 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
สถานที่ทํางาน

บาทหลวงชาย ขันธะโฮม
วิทยาลัยแสงธรรม
20 หมู 6 ต.ทาขาม อ.สามพราน จ.นครปฐม
โทร. 0-2429-0100-3 โทรสาร 0-2429-0819

3. ผูรวมวิจัย
ชื่อ-นามสกุล
การศึกษา

นางสาวทิพอนงค รัชนีลัดดาจิต
ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา (เกียรตินิยมอันดับ 1)
วิทยาลัยแสงธรรม จังหวัดนครปฐม
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
สาขาวิชาวิจยั และประเมินผลการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน นักวิจัยศูนยวิจยั คนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม
ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย
- การศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่น
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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