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Abstract

The objectives of this study were: 1) to develop indicators for desirable characteristics of English
secondary teachers under the Secondary Educational Service Area, Office 16, for the development of
English learning quality, and; 2) to examine the quality of the indicators. Five-point rating scale questionnaires of which overall internal reliability =.996 were administered to 304 secondary English teachers, the
target group of the study. Teachers’ personal information and exploratory factors and confirmatory factors were analyzed. The finding, in accordance with the first objective of the study, was ninety-nine indicators were developed.
Analysis of five main exploratory factors showed showed sub-features, and the indicators were
classified as follows: The factor for designing and developing curriculum comprised four sub-features and
twenty-two indicators, namely: curriculum analysis skill, identifying curriculum objectives and curriculum
content selection, curriculum evaluation, and background information analysis skill for curriculum design.
Each of the sub-features consisted of seven, six, five, and four indicators, respectively. The factor for learning design abilities comprised six sub-features and thirty-two indicators, namely: learning activities and
lesson plan design; providing learners with opportunities to participate in learning design and self-assess
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ment; knowing, understanding and realizing how to identify learning outcomes; identifying learning outcomes focusing on language analysis and language use; using suitable learning design; and identifying
learning outcomes in a response to individual learner’s needs. Each of the sub-features consisted of twelve,
five, four, six, and two indicators, respectively. The factor for child-centered learning management comprised four sub-features and twenty-six indicators, namely: using psychology for learning management
and for the development of learners’ desirable characteristics; using a wide variety of teaching techniques
in a response to English learning policy and individual learner needs to use English in a real situation;
using a wide variety of teaching techniques and coordinating with learning networks; and designing data
and information base for learning design. Each of the sub-features consisted of nine, seven, seven, and
three indicators, respectively. The factor for using and developing learning media, innovation and technology for learning management comprised two sub-features, namely: designing and using learning resources to meet individual learner’s needs, and seeking and providing learners with learning media and
resources. Each of the sub-features consisted of six and three indicators, with a consequence. The factor
for learning outcome measurement and evaluation comprised three sub-features, namely: designing methods of measurement and evaluation, designing and using measurement and evaluation instruments, and
using measurement and evaluation results for learning development. Each of the sub-features consisted
of four, three, and three indicators. The results of the second objective derived from the qualitative indicators showed that the factors of a desired attribute indicator of the English teachers are consistent with the
empirical data at the significance level of 0.05. These factors were created and developed after the model
adjustment.

Keywords: indicators, desirable characteristics of English secondary teachers, Secondary
Educational Service Area Office 16

บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาตัวบงชี้คุณลักษณะอันพึงประสงคของครูภาษาอังกฤษ
ระดับมัธยมศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 ในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ และ 2) ตรวจสอบคุณภาพของตัวบงชี้คุณลักษณะอันพึงประสงคของครู
ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 ในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรูว ชิ าภาษาอังกฤษ ทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณ
คา 5 ระดับ โดยมีคา ความเชือ่ มัน่ รายดานตัง้ แต .961 - .989 และมีคา ความเชือ่ มัน่ ทัง้ ฉบับเทากับ .996 กลุม เปาหมาย
ไดแก ครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ป
การศึกษา 2558 ในจังหวัดสงขลาและสตูล จํานวน 304 คน ทําการวิเคราะหขอ มูลพืน้ ฐานกับกลุม ตัวอยาง วิเคราะห
องคประกอบเชิงสํารวจและวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
ผลการวิจยั ตามวัตถุประสงคการวิจยั ขอที่ 1 พบวา การพัฒนาตัวบงชีค้ ณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงคของครู
ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 ในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษไดตัวบงชี้ทั้งหมด 99 ตัว จากการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ
ทั้ง 5 องคประกอบหลัก สามารถกําหนดองคประกอบยอยและจัดกลุม ตัวบงชีไ้ ดดงั นี้ 1) องคประกอบหลักดานการ

การพัฒนาตัวบงชี้คุณลักษณะอันพึงประสงคของครูภาษาอังกฤษ
วรรณี อมตเวทย และคณะ
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สรางและการพัฒนาหลักสูตร มี 4 องคประกอบยอย 22 ตัวบงชี้ ไดแก องคประกอบยอยดานการมีความรูเกี่ยวกับ
การวิเคราะหหลักสูตร มี 7 ตัวบงชี้ องคประกอบยอยดานการกําหนดจุดมุงหมายและคัดเลือกเนื้อหาสาระของ
หลักสูตร มี 6 ตัวบงชี้ องคประกอบยอยดานการประเมินการใชหลักสูตร มี 5 ตัวบงชี้ และองคประกอบยอยดาน
การวิเคราะหขอ มูลพืน้ ฐานในการจัดทําหลักสูตรมี 4 ตัวบงชี้ 2) องคประกอบหลักดานความรูค วามสามารถในการ
ออกแบบการเรียนรู มี 6 องคประกอบยอย 32 ตัวบงชี้ ไดแก องคประกอบยอยดานการออกแบบกิจกรรมและการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู มี 12 ตัวบงชี้ องคประกอบยอยดานการเปดโอกาสใหผเู รียนมีสว นรวมในการออกแบบ
การเรียนรูและประเมินตนเอง มี 5 ตัวบงชี้ องคประกอบยอยดานการมีความรูความเขาใจ และตระหนักในการ
ออกแบบการเรียนรู มี 4 ตัวบงชี้ องคประกอบยอยดานการกําหนดผลการเรียนรูโดยเนนการวิเคราะหภาษาและ
การนําภาษาไปใช มี 6 ตัวบงชี้ องคประกอบยอยดานการนําผลการออกแบบการเรียนรูไปใชอยางเหมาะสม มี 3
ตัวบงชี้ และองคประกอบยอยดานการกําหนดผลการเรียนรูที่สนองตอบตอผูเรียนเปนรายบุคคลมี 2 ตัวบงชี้
3) องคประกอบหลักดานการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญมี 4 องคประกอบยอย 26 ตัวบงชี้ ไดแก
องคประกอบยอยดานการใชจิตวิทยาในการจัดการเรียนรูและการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน
มี 9 ตัวบงชี้ องคประกอบยอยดานการใชเทคนิคการเรียนการสอนอยางหลากหลายที่สนองตอบตอนโยบายและ
สภาพผูเรียนโดยมุงเนนที่การสื่อสารในสถานการณจริง มี 7 ตัวบงชี้ องคประกอบยอยดานการใชเทคนิควิธีการ
สอนที่หลากหลายและประสานสัมพันธกับเครือขายการเรียนรู มี 7 ตัวบงชี้ และองคประกอบยอยดานการจัดทํา
ฐานขอมูลเพื่อออกแบบการเรียนรูมี 3 ตัวบงชี้ 4) องคประกอบหลักดานการใชและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู มี 2 องคประกอบยอย 9 ตัวบงชี้ ไดแก องคประกอบยอยดานการพัฒนาและใชสื่อ
ที่สอดคลองกับสภาพผูเรียน มี 6 ตัวบงชี้ และองคประกอบยอยดานการจัดหาสื่อและแหลงเรียนรูมี 3 ตัวบงชี้ และ
5) องคประกอบหลักดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู มี 10 ตัวบงชี้ มี 3 องคประกอบยอย ไดแก องคประกอบ
ยอยดานการออกแบบวิธีการวัดและประเมินผล มี 4 ตัวบงชี้ องคประกอบยอยดานการสรางและนําเครื่องมือวัด
และประเมินผลไปใช มี 3 ตัวบงชี้ และองคประกอบยอยดานการนําผลการประเมินการเรียนรูไ ปใชในการพัฒนาการ
เรียนรู มี 3 ตัวบงชี้ สําหรับผลการวิจัยตามวัตถุประสงคขอที่ 2 ผลการตรวจสอบคุณภาพของตัวบงชี้ พบวา
องคประกอบของตัวบงชี้คุณลักษณะอันพึงประสงคของครูภาษาอังกฤษที่สรางและพัฒนาขึ้นหลังปรับโมเดลมี
ความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คําสําคัญ: ตัวบงชี้, คุณลักษณะอันพึงประสงคของครูภาษาอังกฤษ, สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต16

บทนํา

ภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือเพื่อการสื่อสาร
ของคนทั่วโลก และนับวันความตองการใชภาษา
อังกฤษจะมีมากขึน้ เนือ่ งมาจากองคประกอบสําคัญ
หลายประการ ไดแก 1) การสื่อสารไรพรมแดนซึ่ง

เปดกวางใหผูคนรับรูขอมูลขาวสารจากทั่วโลกได
พรอม ๆ กันอยางปจจุบันทันดวนผานชองทางการ
สือ่ สารทีห่ ลากหลาย โดยใชภาษาอังกฤษเปนเครือ่ งมือ
ในการสือ่ สาร 2) ระบบเศรษฐกิจในปจจุบนั ทีอ่ งิ กับ
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เศรษฐกิจฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู ซึ่ง
นําเสนอองคความรูเปนภาษาอังกฤษ และจําเปนที่
จะตองแปลความหมายขององคความรูเ หลานัน้ กอน
ทีจ่ ะนําความรูด งั กลาวไปใชในการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม และการเมืองของประเทศไดเทียบเทากับ
นานาประเทศ และ 3) การดําเนินธุรกิจในรูปแบบ
ใหม ๆ เชน บริษทั ขามชาติซงึ่ ตองการกําลังแรงงาน
ที่ ส ามารถสื่ อ สารกั น ด ว ยภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การ
ดําเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ
อยางไรก็ตาม หากจะพิจารณาถึงความ
สามารถในดานภาษาอังกฤษของคนไทยแลว นับวา
ยังมีปญหาในดานคุณภาพอยูมาก ดังจะเห็นไดจาก
ผลการทดสอบการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน
(Ordinary National Education Test, O-NET) วิชา
ภาษาอั ง กฤษ ซึ่ ง จากข อ มู ล ที่ ร ายงานโดยสํ า นั ก
ทดสอบทางการศึกษา (2557) พบวา ผลการสอบ
ภาพรวมระดับประเทศอยูใ นระดับทีต่ าํ่ มากและตํา่ กวา
วิชาอื่น ๆ ในทุกชวงชั้น โดยในปการศึกษา 2557
พบวา ผลจากการสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยตํ่ากวารอยละ
50 ในทุกระดับชั้น เนื่องจากมีคะแนนเฉลี่ยเพียง
รอยละ 36.02 27.46 และ 23.44 ตามลําดับ สําหรับ
ปญหาของการจัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ นั้น
เกิดจากหลายสาเหตุดว ยกัน ดังที่ สายพิณ รุง วัฒนกิจ
(2554) กลาววา ในฐานะที่เปนครูสอนภาษาอังกฤษ
ในระดับมัธยมศึกษามากกวา 10 ป ไดพบปญหา
หลายอยาง เชน ปญหาดานการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนไมมคี วามหลากหลาย นักเรียนไมไดปฏิบตั ิ
อยางจริงจัง ทําใหนักเรียนไมเกิดทักษะทางภาษา
สําหรับปจจัยปญหาดานครูผสู อน นัน้ พบวา ครูผสู อน
บางคนอาจไมมคี วามถนัดและเชีย่ วชาญการสอนใน
วิชาทีส่ อน ทําใหขาดความมัน่ ใจในการจัดกิจกรรม

การสอน เนื่องจากไมไดสอนในสาขาที่เรียนมา ซึ่ง
สอดคลองกับลลิดา ภูทอง (2552) ที่กลาววา จาก
การประเมิ น ความสามารถของครู ผู  ส อนภาษา
อังกฤษ จํานวน 15,000 คน ใน 80 เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
30 จังหวัดทองเที่ยว เขตละประมาณ 200 คน ซึ่ง
ทําการประเมินโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานรวมกับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ผลการ
ประเมิน พบวา ครูผูสอนภาษาอังกฤษสวนใหญมี
ทักษะภาษาอังกฤษทัง้ การฟง พูด อาน และเขียน อยู
ในระดับตนหรือออนถึงรอยละ 75 ระดับกลาง
ประมาณรอยละ 15 ในขณะทีม่ ที กั ษะอยูใ นระดับสูง
หรือเกงเพียงประมาณรอยละ 10 ทัง้ นี้ มีผสู อบได 91
คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน และไดคะแนน
ตํ่าสุด 2 คะแนน ซึ่งสภาพการณดังกลาวสอดคลอง
กับผลการศึกษาของวัฒนา กลิน่ ชู (2548) ซึง่ ทําการ
สํารวจขอมูลพืน้ ฐานครูภาษาอังกฤษในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
พบวา จากจํานวนครูภาษาอังกฤษทั้งสิ้น 652 คน มี
ครูทจี่ บการศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ เพียง 153 คน
คิดเปนรอยละ 23.47 ในขณะทีม่ คี รูซงึ่ ไมจบการศึกษา
วิชาเอกภาษาอังกฤษ จํานวน 499 คน คิดเปนรอยละ
76.53
การจั ด การเรี ย นรู  วิ ช าภาษาอั ง กฤษใน
บริ บ ทของแต ล ะพื้ น ที่ ย  อ มต อ งการคุ ณ ลั ก ษณะ
อันพึงประสงคของครูภาษาอังกฤษแตกตางกันออกไป
ดังที่ บัว สีเงิน (2551) ไดกลาวถึง มาตรฐานครู
ภาษาอังกฤษของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐานว า จะต อ งมี ค วามสามารถในการจั ด
กระบวนการเรี ย นรู  ที่ ส อดคล อ งกั บ หลั ก สู ต ร
สถานศึ ก ษา โดยที่ ค รู จ ะต อ งสามารถวิ เ คราะห
หลั ก สู ต รแกนกลางแล ว เชื่ อ มโยงเข า กั บ ความ
ต อ งการของผู  เ รี ย น ชุ ม ชน และสั ง คมได ซึ่ ง
สอดคลองกับคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพครู
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แหงมลรัฐอินเดียนา (Indiana Professional Standard
Board, 2002) ซึ่ ง ได กํ า หนดมาตรฐานของครู
ภาษาอังกฤษไววา ครูจะตองยอมรับและเขาใจความ
หลากหลายของวัฒนธรรมและภาษาทั้งในชุมชน
และในโรงเรียน และสอดคลองกับแผนกบริการ
การสอนเพื่อสาธารณะแหงรัฐนอรทคาโรไลนา
(North Carolina Department of Public Instructional
Services, 2002) ซึ่งไดกลาววา ครูซึ่งสอนภาษา
อังกฤษเปนภาษาที่สองจะตองสามารถเลือกและ
ปรับใชสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยี เพื่อ
เสริมสรางการเรียนรูใหแกผูเรียนในการเรียนภาษา
และวัฒนธรรม มีความรูในเรื่องความหลากหลาย
ของผูเรียน แสดงความเขาใจวาผูเรียน เรียนรูภาษา
ที่สองโดยวิธีที่ตางกัน และครูจัดการเรียนการสอน
ให เ หมาะสมกั บ รู ป แบบการเรี ย นรู  แ ละความ
สามารถของผูเ รียนแตละคน เปนตัวแบบทีเ่ คารพใน
ความแตกตางระหวางผูเรียนเพื่อสรางบรรยากาศ
ทางบวกในชัน้ เรียน อันจะชวยเสริมการเรียนรูภ าษา
ทีส่ องสําหรับผูเ รียนทุกคน และสอดคลองกับแผนก
การศึกษาแหงมลรัฐเวอรจเิ นีย (Virginia Department
of Education, 2006) ซึ่งไดกลาววา การกําหนด
มาตรฐานครูผสู อนจะตองสอดคลองกับสภาพผูเ รียน
ซึง่ แตกตางกันทัง้ ในดานความรู ประสบการณ ภาษา
วัฒนธรรม และรูปแบบการเรียนรู เชนเดียวกับที่
แซมซัน และคอลลินส (Samson & Collins, 2012)
กลาววา ผูเ รียนในประเทศสหรัฐอเมริกามีความแตก
ตางกันทั้งดานเชื้อชาติ ศาสนา และภาษาพูด จึง
จําเปนทีค่ รูจะตองเขาใจผูเ รียน และจัดการเรียนรูใ ห
สอดคลองกับความตองการของผูเ รียนเปนรายบุคคล
สําหรับการจัดการเรียนรูว ชิ าภาษาอังกฤษ
ระดับมัธยมศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ซึง่ รับผิดชอบ
การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของจังหวัดสงขลา
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และสตูล นั้น จากการที่ผวู ิจัยไดทําการศึกษาบริบท
ต า ง ๆ พบว า มี บ ริ บ ทที่ เ กี่ ย วข อ งซึ่ ง ส ง ผลต อ
คุณลักษณะอันพึงประสงคของครูภาษาอังกฤษใน
พื้นที่ดังกลาว ดังนี้ 1) กรอบหลักสูตรแกนกลาง
กลุม สาระการเรียนรูภ าษาตางประเทศ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ซึ่งกําหนดใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูใหเปนไป
ตามมาตรฐานและตัวชีว้ ดั ตามทีห่ ลักสูตรแกนกลาง
กําหนด ซึ่งครอบคลุมสาระการเรียนรู ทั้ง 4 สาระ
ไดแก ภาษาเพื่อการสื่อสาร ภาษากับวัฒนธรรม
ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น
และภาษากั บ ความสั ม พั น ธ กั บ ชุ ม ชนและโลก
(สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน,
2551) 2) คุณภาพการจัดการเรียนรูว ชิ าภาษาอังกฤษ
โดยพิจารณาจากผลการสอบ O-NET ของผูเ รียนชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 พบวา มี
คะแนนเฉลี่ยตํ่ากวารอยละ 50 ในทุกระดับ ทั้งใน
ระดับภาพรวมเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต16
(ภาพรวม 2 จังหวัด คือ สงขลา และสตูล) และ
ภาพรวมระดับจังหวัด โดยระดับชัน้ มัธยมศึกษาปที่
3 มีคะแนนเฉลี่ยรอยละในระดับภาพรวมเขตพื้นที่
ภาพรวมจังหวัดสงขลา และภาพรวมจังหวัดสตูล
เพียงรอยละ 27.70 27.89 และรอยละ 26.69 ตามลําดับ
สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 พบวา มีคะแนนเฉลี่ย
รอยละในระดับภาพรวมเขตพื้นที่ ภาพรวมจังหวัด
สงขลา และภาพรวมจังหวัดสตูล เพียงรอยละ 24.74
25.43 และรอยละ 21.79 เทานั้น และเมื่อเชื่อมโยง
ผลการสอบ O-NET เขากับสภาพผูเรียนและสภาพ
สถานศึ ก ษา โดยสภาพผู  เ รี ย นนั้ น พิ จ ารณาจาก
ศาสนาทีผ่ เู รียนนับถือ พบวา จังหวัดสงขลามีผเู รียน
นับถือศาสนาพุทธ อิสลาม และอืน่ ๆ คิดเปนรอยละ
92.17 7.57 และรอยละ 0.26 ตามลําดับ ในขณะที่
จังหวัดสตูลมีผเู รียนนับถือศาสนาพุทธ อิสลาม และ
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อื่น ๆ คิดเปนรอยละ 42.84 57.06 และรอยละ 0.10
ตามลําดับ สําหรับสภาพสถานศึกษา นั้น พิจารณา
จากการเปรียบเทียบผลการสอบ O-NET ของผูเ รียน
ในสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 10 ลําดับแรก
และคะแนนตํ่าสุด 10 ลําดับสุดทาย พบวา มีระดับ
ความสามารถดานภาษาอังกฤษแตกตางกันมากกวา
ผูเรียนของสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุด 10
ลําดับสุดทาย โดยสถานศึกษาทีม่ คี ะแนนเฉลีย่ สูงสุด
10 ลําดับแรก สวนใหญเปนสถานศึกษายอดนิยม
เปนสถานศึกษาขนาดใหญและใหญพเิ ศษ มีทตี่ งั้ ใน
เขตเทศบาลนคร เทศบาลเมือง เปนสถานศึกษา
ประจําจังหวัดและสถานศึกษาประจําอําเภอ สวน
สถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุด 10 ลําดับสุดทาย
สวนใหญเปนสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็ก
ตั้งอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลและเปน
สถานศึกษาประจําตําบล (สํานักทดสอบทางการ
ศึกษา, 2557) 3) นโยบายของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ซึ่งกําหนดใหมีการ
สงเสริม สนับสนุนการทดสอบ O-NET และการนํา
ระบบการทดสอบกลางมาใชในการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรูว ชิ าภาษาอังกฤษเพือ่ ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษสําหรับ
ผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และปที่ 6 โดย
กําหนดมาตรการ/แนวทางสงเสริมและสนับสนุน
การดําเนินงานในหลากหลายรูปแบบทีจ่ ะกอใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการเรียนรู
วิชาภาษาอังกฤษอันประกอบดวย การนําหลักสูตร
สูการปฏิบัติและการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลอง
กับความจําเปน และความตองการของผูเ รียน ชุมชน
ท อ งถิ่ น และสั ง คม การใช สื่ อ เทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู การจัดระบบนิเทศ
ติดตามประเมินผล และรายงานผลอยางตอเนือ่ งและ
เปนรูปธรรม การกําหนดใหมีขอมูลปอนกลับเพื่อ

สะทอนคุณภาพของผูเรียน การสนับสนุนโรงเรียน
ดี มี คุ ณ ภาพตามความต อ งการจํ า เป น ของผู  เ รี ย น
ชุ ม ชน การกํ า หนดรู ป แบบการเรี ย นการสอนที่
สอดคลองกับบริบทของพื้นที่และมุงสูมาตรฐาน
สากลบนพื้นฐานของความเปนไทย การพัฒนาครู
เพือ่ รองรับประชาคมอาเซียน การสรางเครือขายและ
ชุมชนแหงการเรียนรู (สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 16, 2559 ก) และ 4) กรอบหลักสูตร
ทองถิน่ ของสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16 ซึ่งมีเนื้อหาสาระการเรียนรูที่เกี่ยวของกับ
ทองถิ่นของจังหวัดสงขลาและสตูลในดานตาง ๆ
ได แ ก สภาพภู มิ ป ระเทศ ภู มิ อ ากาศ ทรั พ ยากร
สิ่งแวดลอม ประวัติความเปนมา สภาพเศรษฐกิจ
สังคม การดํารงชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปญญา อาชีพ แหลงทองเที่ยว ตลอดจนสภาพ
ปญหาและสิ่งที่ควรไดรับการถายทอดพัฒนาใน
ชุมชนและสังคม ซึ่งเปนกรอบของเนื้อหาสาระที่
กําหนดใหสถานศึกษาไดจัดใหผูเรียนไดเรียนรู
เกี่ยวกับทองถิน่ ของตนเอง (สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษามัธยมศึกษาเขต 16, 2559 ข).
จากการศึ ก ษาบริ บ ทที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การ
จัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษของสถานศึกษาใน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 ตามทีไ่ ดกลาว
ไวในตอนตน ซึง่ เปนบริบททีเ่ กีย่ วของกับ 1) การนํา
กรอบหลักสูตรกลุม สาระการเรียนรูภ าษาตางประเทศ
ตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 สูก ารปฏิบตั ิ 2) คุณภาพการจัดการ
เรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ โดยพิจารณาจากผลการ
สอบ O-NET ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ
ปที่ 6 ซึ่งเชื่อมโยงกับสภาพผูเรียนและสภาพสถาน
ศึกษา 3) นโยบายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 16 ทีเ่ กีย่ วของกับการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ และ 4) กรอบ
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หลักสูตรทองถิ่นของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 16 ซึ่งบริบททั้ง 4 ประการนี้มีความ
เกี่ ย วข อ งกั บ คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค ข องครู
ภาษาอังกฤษในพื้นที่ดังกลาวโดยตรง จึงมีประเด็น
ที่ น  า สนใจว า หากนํ า บริ บ ทดั ง กล า วข า งต น มา
เชื่อมโยงกับตัวบงชี้ 5 ดานของสมรรถนะประจํา
สายงานดานการบริหารหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู ตามคูมือการประเมินสมรรถนะครู ของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2553 อันประกอบดวย 1) ดานการสรางและพัฒนา
หลั ก สู ต ร 2) ด า นความรู  ค วามสามารถในการ
ออกแบบการเรียนรู 3) ดานการจัดการเรียนรูที่เนน
ผู  เ รี ย นเป น สํ า คั ญ 4) ด า นการใช แ ละพั ฒ นาสื่ อ
นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู และ
5) ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู ดังนั้น ครู
ภาษาอั ง กฤษในเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา
เขต 16 ควรจะมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงคอะไรบาง
เพื่อใหสามารถจัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษที่
สนองตอบตอบริบทของการจัดการเรียนรูว ชิ าภาษา
อั ง กฤษ ของสถานศึ ก ษาในเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาเขต 16 ทัง้ 4 ประการขางตน อันจะนํามา
ซึ่งการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรูวิชาภาษา
อังกฤษใหสูงขึ้น

วัตถุประสงคการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
1. พัฒนาตัวบงชีค้ ณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค
ของครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาในสถานศึกษา
สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา
เขต 16 ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูวิชา
ภาษาอังกฤษ
2. ตรวจสอบคุณภาพของตัวบงชีค้ ณ
ุ ลักษณะ
อันพึงประสงคของครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา
ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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มัธยมศึกษาเขต 16 ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ

กรอบแนวคิดการวิจัย
ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหบริบทที่เกี่ยวของ
กับการจัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษในเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 ในประเด็นดังตอไปนี้
1) การวิเคราะหสาระ มาตรฐาน และตัวชี้วัดกลุม
สาระการเรียนรูภ าษาตางประเทศ ตามหลักสูตรแกน
กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 เพื่อพิจารณา
วาหลักสูตรมีจุดมุงหมายที่จะพัฒนาผูเรียนใหรู
อะไรและทําอะไรไดบาง จากการที่ไดเรียนรูวิชา
ภาษาอังกฤษ 2) การวิเคราะหคุณภาพการจัดการ
เรียนรูว ชิ าภาษาอังกฤษ ซึง่ พิจารณาจากผลการสอบ
O-NET ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3 และปที่ 6
ในมิตติ า ง ๆ ไดแก การพิจารณาคะแนนเฉลีย่ รอยละ
ภาพรวมระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 16
แลวเปรียบเทียบกับระดับประเทศ คะแนนเฉลี่ย
รอยละภาพรวมระดับจังหวัด และวิเคราะหผลการ
สอบจําแนกตามสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด
10 ลําดับแรก และคะแนนตํ่าสุด 10 ลําดับสุดทาย
เพื่อพิจารณาวาผูเรียนมีความรูความสามารถดาน
ภาษาอังกฤษแตกตางกันอยางไร อีกทัง้ วิเคราะหผล
การสอบเทียบกับสัดสวนผูเรียนจําแนกตามศาสนา
เพื่อพิจารณาวาในพื้นที่ที่มีสัดสวนผูเรียนนับถือ
ศาสนาแตกต า งกั น มี ค ะแนนเฉลี่ ย ผลการสอบ
O-NET แตกตางกันหรือไม 3) วิเคราะหนโยบาย
มาตรการ/แนวทางของสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 16 ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการ
จัดการเรียนรูว ชิ าภาษาอังกฤษวาสงผลตอการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษอยางไร
และ 4) วิเคราะหก รอบหลั ก สู ต รท อ งถิ่ น ของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 ซึ่ง
กําหนดสาระการเรียนรูระดับทองถิ่น เพื่อใหสถาน
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ศึกษานําไปใชในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาให
สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง สภาพปญหาและ
ความต อ งการของท อ งถิ่น ตลอดจนการจัดการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ทั้งนี้ เพื่อพิจารณาวา
ป จ จั ย ดั ง กล า วเชื่ อ มโยงกั บ คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง
ประสงคของครูภาษาอังกฤษอยางไรทีส่ ง ผลตอการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูว ชิ าภาษาอังกฤษใน
บริบทของสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16 และภายหลังจากทีไ่ ดทาํ การวิเคราะหบริบท
ตาง ๆ ดังกลาวแลว จากนัน้ จึงนําผลการวิเคราะหไป
เชือ่ มโยงกับตัวบงชี้ 5 ดานของสมรรถนะประจําสาย
งานดานการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู
ตามคูมือการประเมินสมรรถนะครู ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2553 อัน
ประกอบดวย 1) ดานการสรางและพัฒนาหลักสูตร
2) ดานความรูความสามารถในการออกแบบการ
เรียนรู 3) ดานการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ 4) ดานการใชและพัฒนาสื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู และ 5) ดานการวัด
และประเมินผลการเรียนรู ทัง้ นี้ ภายใตตวั บงชีแ้ ตละ
ตัว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานได
กําหนดรายการพฤติกรรมสําหรับเปนแนวทางให
สถานศึกษาไดนําไปใชในการประเมินครูเปนการ
ทั่วไปในทุกวิชา สําหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยได
นําตัวบงชี้ทั้ง 5 ดานดังกลาวมากําหนดเปนองค
ประกอบหลัก และนํารายการพฤติกรรมภายใตตัว
บงชี้ทั้ง 5 ดานมากําหนดเปนองคประกอบยอยได
16 องคประกอบยอย โดยไดนําองคประกอบหลัก
และองคประกอบยอยมาใชเปนกรอบในการกําหนด
ตัวบงชีแ้ สดงคุณลักษณะอันพึงประสงคของครูภาษา
อังกฤษระดับมัธยมศึกษา ของสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 ซึ่ง
เปนตัวบงชีท้ ไี่ ดจากการนําผลการวิเคราะหบริบทที่

เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษของ
สถานศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาเขต 16 มาเชือ่ มโยงกับหลักการ แนวคิด
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ จากการดําเนินการ
ดั ง กล า ว ทํ า ให ไ ด ตั ว บ ง ชี้ จํ า นวน 99 ตั ว ทั้ ง นี้
สามารถนําเสนอองคประกอบหลัก องคประกอบ
ยอย และจํานวนตัวบงชี้ สําหรับเปนกรอบแนวคิด
การวิจัย ดังรูปที่ 1

วิธีการวิจัย

ทํ า ก า ร เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข  อ มู ล โ ด ย ใ ช 
แบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
กั บ กลุ  ม เป า หมาย คื อ ครู ภ าษาอั ง กฤษระดั บ
มัธยมศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 ปการศึกษา 2558 ใน
จังหวัดสงขลาและสตูล จํานวน 304 คน ซึ่งเปน
ขนาดกลุมตัวอยางที่ Comrey และ Lee (Comrey &
Lee, 1992) กําหนดไววาอยูในเกณฑดี
ทําการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานในสวนที่
เกีย่ วของกับขอมูลสวนบุคคลของกลุม ตัวอยาง และ
วิ เ คราะห อ งค ป ระกอบเชิ ง สํ า รวจและวิ เ คราะห
องค ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น ในส ว นที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
รายละเอียดตัวบงชี้และการตรวจสอบคุณภาพตัว
บงชี้
กลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษา ไดแก ครู
ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 ในจังหวัดสงขลา
และสตูล ปการศึกษา 2558 จํานวน 304 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เป น แบบสอบถามที่ มี ลั ก ษณะข อ คํ า ถามแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ มี 1
ฉบับ จํานวน 99 ขอ แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่
1 เปนขอคําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล ตอนที่ 2

การพัฒนาตัวบงชี้คุณลักษณะอันพึงประสงคของครูภาษาอังกฤษ
วรรณี อมตเวทย และคณะ
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รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
เป น ข อ คํ า ถามความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะ
อันพึงประสงคของครูภาษาอังกฤษ โดยมีคาความ
เชื่อมั่นจําแนกรายดาน ดังนี้ 1) การสรางและพัฒนา
หลักสูตร เทากับ .972 2) ความรูความสามารถใน
การออกแบบการเรียนรู เทากับ .989 3) การจัดการ
เรียนรูท เี่ นนผูเ รียนเปนสําคัญ เทากับ .989 4) การใช
และพัฒนาสือ่ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพือ่ การจัดการ
เรียนรู เทากับ .971 และ 5) การวัดและประเมินผล
การเรียนรู เทากับ .961 ซึง่ มีคา ความเชือ่ มัน่ โดยรวม
เทากับ .996
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยผูว จิ ยั
จัดสงหนังสือของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ทักษิณ พรอมแนบแบบสอบถามทางไปรษณียถึง
ผูอาํ นวยการสถานศึกษา ในการใหความอนุเคราะห

สงตอแบบสอบถามไปยังกลุมเปาหมายการวิจัย
สําหรับตอบแบบสอบถามการวิจัยในครั้งนี้
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดรับคืน
จากกลุมเปาหมายมาตรวจใหคะแนนตามเกณฑ
ที่กําหนด และใชโปรแกรมสําหรับวิเคราะหหาคา
สถิ ติ พื้ น ฐาน ได แ ก ค า เฉลี่ ย และค า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน และวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ
(Exploratory Factor Analysis) โดยคาของตัวแปร
สังเกตไดในแตละองคประกอบ ตามทีว่ ภิ าวี เวทวงศ
(2545) ไดกลาววา จะตองมีคา นํา้ หนักองคประกอบ
ตั้ ง แต 0.40 ขึ้ น ไป ถ า ตั ว บ ง ชี้ ใ ดมี ค  า นํ้ า หนั ก
องค ประกอบมากกวา 0.40 ในองคประกอบหลาย
องคประกอบจะเลือกตัวบงชี้ที่มีคานํ้าหนักสูงที่สุด
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ขอมูลสําหรับใชในการวิเคราะหองคประกอบ ซึ่ง
พิจารณาจากคา Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) พบวา
มีคา KMO เทากับ .924 ซึ่งมากกวา .50 และเขาใกล
1 แสดงวาขอมูลมีความเหมาะสมทีจ่ ะใชเทคนิคการ
วิเคราะหองคประกอบได และคา Bartlett’ s Test มี
การแจกแจงโดยประมาณแบบ Chi-Square =
29668.118 ไดคา Significance = .000 ซึ่งนอยกวา
.05 แสดงวา ตัวแปรคุณลักษณะอันพึงประสงคของ
ครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต
16 ทั้ง 99 ตัว มีความสัมพันธกันเพียงพอที่จะนํามา
วิเคราะหองคประกอบไดเชนกัน ทัง้ นี้ สามารถสรุป
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคการวิจัยไดดังตอไปนี้
1. ผลพั ฒ นาตั ว บ ง ชี้ คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง
ประสงคของครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 16 ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ ไดตัวบงชี้ทั้งหมด 99 ตัวบงชี้ โดยมีคา เฉลีย่ ของตัวบงชีต้ งั้ แต 4.21 - 4.83 โดย
ตัวบงชี้ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดและอยูในระดับมากที่สุด
ไดแก การมีความรูเกี่ยวกับการวิเคราะหหลักสูตร
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.83 รองลงมา ไดแก ความ
เขาใจแนวทางการจัดกิจกรรมและการใชสอื่ ในการ
จั ด การเรี ย นรู  ภ าษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สาร และ
กําหนดจุดมุงหมายหลักสูตรไดสอดคลองกับสาระ
มาตรฐานการเรี ย นรู  และตั ว ชี้ วั ด ของหลั ก สู ต ร
แกนกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.80 และ 4.79 ตาม
ลําดับ สวนตัวบงชีท้ มี่ คี า เฉลีย่ ตํา่ สุด ไดแก การจัดทํา
ฐานข อ มู ล เพื่ อ ออกแบบการเรี ย นรู  โ ดยคํ า นึ ง ถึ ง
ระดับความสามารถในการเรียนรูข องผูเ รียนเปนราย
บุคคล โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.21 ทั้งนี้ สามารถจัด
ผลการวิจัย
กลุมองคประกอบของตัวบงชี้ไดดังนี้
จากการตรวจสอบความเหมาะสมของ
1.1 องคประกอบดานการสรางและพัฒนา

ในองคประกอบนัน้ ๆ วิธวี เิ คราะหองคประกอบหลัก
(Principal Component Analysis : PCA) และหมุน
แกนองคประกอบแบบตั้งฉากโดยใชวิธี Varimax
ซึ่ง Field (2000) กลาววา องคประกอบที่ไดจะ
เปนการนําตัวแปรทีม่ คี วามสัมพันธกนั สูงมารวมกัน
เปนองคประกอบเดียวกัน สวนตัวแปรที่อยูคนละ
องคประกอบมีความสัมพันธกนั นอยหรือไมมคี วาม
สัมพันธกันเลย ทําการวิเคราะหองคประกอบเชิง
ยืนยัน (พรรณี ลีกิจวัฒนะ, 2553) ทั้งนี้ เพื่อยืนยันวา
องคประกอบหลัก (PCA) ทีไ่ ดเปนองคประกอบยอย
ของคุณลักษณะอันพึงประสงคของครูภาษาอังกฤษ
ทั้ง 5 ดาน ตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลตาม
สมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษ โดยใชคา ไค-สแควร
กําลังสองสัมพันธ(  2/df) ตามที่ Moss (2016)
กําหนดไววา คาสถิตไิ ค-สแควรจะตองไมมนี ยั สําคัญ
(p > .05) อยางไรก็ตาม หากคาสถิติไค-สแควรมี
นัยสําคัญ นักวิจยั ไมจาํ เปนตองพิจารณาคาสถิตไิ คสแควรทมี่ นี ยั สําคัญนี้ ถากลุม ตัวอยางมีมากกวา 200
ขึ้นไป และดัชนีอื่น ๆ อยูในเกณฑที่ยอมรับได เชน
ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืน (GFI) ซึง่ Moss (2016)
กําหนดวาจะตองมีคา สูงกวา 0.90 จึงจะถือวาโมเดล
มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับคาแลว (AGFI)
กําหนดวาจะตองมีคา มากกวา .90 จึงจะถือวาโมเดล
มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ
ดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลังสองของเศษเหลือในรูป
ของคะแนนมาตรฐาน (SRMR) กําหนดวา มีคาอยู
ระหวาง 0 ถึง 1 ถามีคาตํ่ากวา 0.05 แสดงวาโมเดล
มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ
(Schermelleh & Moosbrugger, 2003)
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หลักสูตร พบวา มีตัวบงชี้ทั้งหมด 22 ตัว โดยมี
คานํ้าหนักองคประกอบตั้งแต 0.440 - 0.815 ทั้งนี้
สามารถจัดกลุมตัวบงชี้ได 4 องคประกอบ ดังนี้
1) มีความรูเกี่ยวกับการวิเคราะหหลักสูตร (A1) มี
คานํ้าหนักองคประกอบตั้งแต 0.525 - 0.778 มี 7
ตั ว บ ง ชี้ 2) การกําหนดจุดมุงหมายและคัดเลือก
เนื้อหาสาระของหลักสูตร (A2) มีคานํ้าหนักองคประกอบตั้งแต 0.440 - 0.800 มี 6 ตัวบงชี้ 3) การ
ประเมินการใชหลักสูตร (A3) มีคานํ้าหนักองคประกอบตัง้ แต 0.695 - 0.815 มี 5 ตัวบงชี้ และ 4) การ
วิเคราะหขอ มูลพืน้ ฐานในการจัดทําหลักสูตร (A4) มี
คานํ้าหนักองคประกอบตั้งแต 0.587 - 0.769 มี
จํานวน 4 ตัวบงชี้
1.2 องคประกอบดานความรูค วามสามารถ
ในการออกแบบการเรียนรู พบวา มีตัวบงชี้ทั้งหมด
32 ตัว โดยมีคานํ้าหนักองคประกอบตั้งแต 0.426 0.855 ทัง้ นี้ สามารถจัดกลุม ตัวบงชีไ้ ด 6 องคประกอบ
ดังนี้ 1) การออกแบบกิจกรรมและการจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรู (B1) มีคานํ้าหนักองคประกอบตั้งแต
0.426 - 0.760 มี 12 ตัวบงชี้ 2) เปดโอกาสใหผูเรียน
มีสวนรวมในการออกแบบการเรียนรูและประเมิน
(B2) มีคานํ้าหนักองคประกอบตั้งแต 0.702 - 0.790
มี 5 ตัวบงชี้ 3) มีความรู ความเขาใจ และตระหนัก
ในการออกแบบการเรี ย นรู  (B3) มี ค  า นํ้ า หนั ก
องคประกอบตัง้ แต 0.647 - 0.808 มี 4 ตัวบงชี้ 4) การ
กําหนดผลการเรียนรูโ ดยเนนการวิเคราะหภาษาและ
การนําภาษาไปใช (B4) มีคานํ้าหนักองคประกอบ
ตั้งแต 0.462 - 0.721 มี 6 ตัวบงชี้ 5) การนําผลการ
ออกแบบการเรียนรูไปใชอยางเหมาะสม (B5) มี
คานํ้าหนักองคประกอบตั้งแต 0.809 - 0.855 มี 3 ตัว
บงชี้ และ 6) การกําหนดผลการเรียนรูที่สนองตอบ
ตอผูเรียนเปนรายบุคคล (B6) มีคานํ้าหนักองค
ประกอบตั้งแต 0.767 - 0.848 มี 2 ตัวบงชี้
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1.3 องคประกอบดานการจัดการเรียนรูโ ดย
เนนผูเ รียนเปนสําคัญ พบวา มีตวั บงชีท้ งั้ หมด 26 ตัว
โดยมีคานํ้าหนักองคประกอบตั้งแต 0.532 - 0.888
ทัง้ นี้ สามารถจัดกลุม ตัวบงชีไ้ ด 4 องคประกอบ ดังนี้
1) การใช จิ ต วิ ท ยาในการจั ด การเรี ย นรู  แ ละการ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน (C1)
มีคานํ้าหนักองคประกอบตั้งแต 0.718 - 0.888 มี 9
ตัวบงชี้ 2) การใชเทคนิคการเรียนการสอนอยาง
หลากหลายทีส่ นองตอบตอนโยบายและสภาพผูเ รียน
โดยมุงเนนที่การสื่อสารในสถานการณจริง (C2)
มีคานํ้าหนักองคประกอบตั้งแต 0.593 - 0.797 มี 7
ตัวบงชี้ 3) การใชเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย
และประสานสัมพันธกับเครือขายการเรียนรู (C3)
มีคานํ้าหนักองคประกอบตั้งแต 0.532 - 0.708 มี 7
ตัวบงชี้ และ 4) การจัดทําฐานขอมูลเพื่อออกแบบ
การเรียนรู (C4) มีคานํ้าหนักองคประกอบตั้งแต
0.579 - 0.845 มีจํานวน 3 ตัวบงชี้
1.4 องคประกอบดานการใชและพัฒนาสือ่
นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู พบวา
มีตวั บงชีท้ งั้ หมด 9 ตัว โดยมีคา นํา้ หนักองคประกอบ
ตั้งแต 0.753 - 0.917 ทั้งนี้ สามารถจัดกลุมตัวบงชี้
ได 2 องคประกอบ ดังนี้ 1) การพัฒนาและใชสื่อ
ที่สอดคลองกับสภาพผูเรียน (D1) มีคานํ้าหนัก
องคประกอบตั้งแต 0.753 - 0.902 มี 6 ตัวบงชี้และ
2) การจัดหาสื่อและแหลงเรียนรู (D2) มีคานํ้าหนัก
องคประกอบตัง้ แต 0.847 - 0.917 มีจาํ นวน 3 ตัวบงชี้
1.5 องคประกอบดานการวัดและประเมิน
ผลการเรียนรู พบวา มีตัวบงชี้ทั้งหมด 10 ตัว โดยมี
คานํ้าหนักองคประกอบตั้งแต 0.637 - 0.901 ทั้งนี้
สามารถจัดกลุมตัวบงชี้ได 3 องคประกอบ ดังนี้
1) การออกแบบวิธีการวัดและประเมินผล (E1) มี
คานํ้าหนักองคประกอบตั้งแต 0.771 - 0.865 มี 4 ตัว
บงชี้ 2) การสรางและนําเครือ่ งมือวัดและประเมินผล

36

วารสารหาดใหญวิชาการ 15(1) ม.ค. - มิ.ย. 2560
Hatyai Academic Journal 15(1) Jan - Jun 2017

ไปใช (E2) มีคานํ้าหนักองคประกอบตั้งแต 0.861 0.901 มี 3 ตัวบงชี้ และ 3) การนําผลการประเมินการ
เรียนรูไ ปใชในการพัฒนาการเรียนรู (E3) มีคา นํา้ หนัก
องคประกอบตั้งแต 0.637 - 0.899 มี 3 ตัวบงชี้
2. การตรวจสอบคุ ณ ภาพของตั ว บ ง ชี้
คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค ข องครู ภ าษาอั ง กฤษ
ระดับมัธยมศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 16 ในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ
ผลการวิเคราะห พบวา องคประกอบของตัวบงชี้
คุณลักษณะอันพึงประสงคของครูภาษาอังกฤษที่
สรางและพัฒนาขึน้ หลังปรับโมเดลมีความสอดคลอง
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษอยางมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยที่ดัชนีตาง ๆ อยูในเกณฑที่
ยอมรับได ดังนี้ นํา้ หนักองคประกอบมีคา ตัง้ แต 0.54

- 0.82 คาความผันแปรของตัวแปรตอบสนอง (R squared) เท า กั บ 0.91 ค า ไค-สแควร กํ า ลั ง สอง
สัมพันธ (  2/df) = 174.81 /121 = 1.44 ซึ่งมีคา
นอยกวา 2 ความแปรปรวนของสวนเหลือ (Residual
Variance) มีคา ตัง้ แต 0.36 - 0.71 ดัชนีวดั ระดับความ
กลมกลืน (GFI) เทากับ 0.94 คาดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืนทีป่ รับคาแลว (AGFI) เทากับ 0.91 ดัชนีราก
ของค า เฉลี่ ย กํ า ลั ง สองของเศษเหลื อ ในรู ป ของ
คะแนนมาตรฐาน (SRMR) เทากับ 0.04 แสดงวา
โมเดลตัวบงชี้คุณลักษณะอันพึงประสงคของครู
ภาษาอังกฤษที่สรางขึ้นมีความสอดคลองกับขอมูล
เชิงประจักษอยูในเกณฑดี
ทั้งนี้ สามารถนําเสนอผลการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยันดังแผนภาพตอไปนี้

รูปที่ 2 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันภาพรวมคุณลักษณะอันพึงประสงคของครูภาษาอังกฤษระดับ
มัธยมศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
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อภิปรายผล

ผูวิจัยขออภิปรายผลการวิจัยการพัฒนาตัว
บงชีค้ ณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงคของครูภาษาอังกฤษ
ระดับมัธยมศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 16 เป น ราย
องคประกอบ ดังนี้
องค ป ระกอบด า นการสร า งและพั ฒ นา
หลักสูตร พบวา ครูกลุม เปาหมายสวนใหญใหความ
สําคัญกับคุณลักษณะอันพึงประสงคดานความรู
เกี่ยวกับการวิเคราะหหลักสูตร เนื่องจาก มีคาเฉลี่ย
อยูในระดับสูงสุด เพราะหลักสูตรคือหัวใจสําคัญ
ของการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู ซึง่ ทําให
ครูทราบวา การจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู
มุงเนนไปในทิศทางใด มีองคประกอบใดบางที่
เกีย่ วของกับการจัดการเรียนรู มีวธิ กี ารในการจัดการ
เรียนรูและการวัดประเมินผลอยางไรที่จะทําให
สามารถพัฒนาผูเรียนไดตามที่คาดหวังไว ดังนั้น
การที่ครูมีความรูเกี่ยวกับการวิเคราะหหลักสูตร จึง
ชวยใหครูสามารถจัดการเรียนรูไดสอดคลองกับ
ทิ ศ ทางของการจั ด การศึ ก ษาในทุ ก ระดั บ ทั้ ง ใน
ระดับชาติ เขตพืน้ ที่ และระดับสถานศึกษา ตลอดจน
การจัดการเรียนรูที่สนองตอบตอสภาพของสังคม
ผูเ รียนและชุมชนไดอยางแทจริงดังที่ สันต ธรรมบํารุง
(2527) ไดกลาววา ครูมีความจําเปนตองรูเกี่ยวกับ
หลักสูตร เพราะหลักสูตร คือ เครื่องมือที่จะชวยให
ครูสามารถปฏิบัติงานไดสอดคลองกับจุดมุงหมาย
เนื้อหาสาระ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ
การประเมินผลตามที่กําหนด ซึ่งหลักการดังกลาว
สนองตอบตอเจตนารมณของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ทีไ่ ดกาํ หนด
มาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมายสําคัญของการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู  เ รี ย น ดั ง นั้ น การที่ ค รู มี ค วามรู 
เกี่ยวกับการวิเคราะหหลักสูตร จึงทําใหครูทราบวา
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จะตองสอนอะไร สอนอยางไร และประเมินอยางไร
เพื่อใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานของกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาตางประเทศ ทั้ง 8 มาตรฐาน ซึ่ง
สอดคลองกับแผนกบริการการสอนเพื่อสาธารณะ
แหงรัฐนอรทคาโรไลนา (North Carolina Department
of Public Instructional Services, 2002) ซึ่งกําหนด
วา ครูจะตองพัฒนาหลักสูตรเฉพาะทางดานภาษา
บนพื้ น ฐานของกรอบมาตรฐานรายวิ ช า และ
สอดคลองกับผลการวิจัยของพรพรหม เอื้อทวีกุล
(2547) ที่พบวา คุณลักษณะอันพึงประสงคของครู
ภาษาอังกฤษที่นักเรียนตองการมากที่สุด คือ ครูมี
ความรูค วามเขาใจเรือ่ งหลักสูตรการสอนดวยภาษา
อังกฤษเปนอยางดี
องคประกอบดานความรูความสามารถ
ในการออกแบบการเรียนรู พบวา ครูกลุมเปาหมาย
สวนใหญใหความสําคัญกับคุณลักษณะอันพึงประสงค
ดานความเขาใจในแนวทางการจัดกิจกรรมและการ
ใช สื่ อ ในการจั ด การเรี ย นรู  ภ าษาอั ง กฤษเพื่ อ การ
สือ่ สาร เนือ่ งจาก มีคา เฉลีย่ อยูใ นระดับสูงสุด เพราะ
ความเขาใจในแนวทางการจัดกิจกรรมและการใช
สือ่ ในการจัดการเรียนรูภ าษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร
ทําใหครูสามารถออกแบบกิจกรรมและใชสื่อได
สอดคล อ งกั บ จุ ด มุ  ง หมายของการเรี ย นรู  ภ าษา
อั ง กฤษ เนื้ อ หา สภาพผู  เ รี ย น ทํ า ให ผู  เ รี ย นเห็ น
ประโยชน แ ละมี เ จตคติ ที่ ดี ต  อ การเรี ย นรู  ภ าษา
อังกฤษ ตลอดจนการสรางบรรยากาศการเรียนรูให
ผูเรียนมีความสนุกสนาน มีความตื่นตัวที่จะเรียนรู
และฝกทักษะทางภาษาตลอดเวลา โดยมีเปาหมาย
สําคัญ คือ ผูเ รียนสามารถใชภาษาเพือ่ การสือ่ สารได
ซึง่ สอดคลองกับอรุณี วิรยิ ะจิตรา (2532) ทีไ่ ดกลาววา
การเรียนการสอนภาษาเพือ่ การสือ่ สารจะตองอาศัย
กิจกรรมที่เอื้อใหเกิดความสามารถในการสื่อสาร
เมื่อจบบทเรียนแลว ผูเรียนเกิดทักษะทางภาษาตาม
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ที่กําหนด ดังนั้น การที่ครูเขาใจแนวทางการจัด
กิ จ กรรมและการใช สื่ อ จะช ว ยให ค รู ส ามารถ
ออกแบบกิจกรรมที่ทําใหผูเรียนสามารถสื่อสาร
ไดจริง และทําใหผเู รียนเห็นประโยชนของกิจกรรม
ตลอดจนมี แ รงจู ง ใจในการสื่ อ สารมากขึ้ น ดั ง ที่
สุ มิ ต รา อังวัฒนกุล (2535) ไดกลาววา การสอน
ภาษาตางประเทศใหบรรลุเปาหมายจําเปนตองอาศัย
องคประกอบหลายประการ องคประกอบที่สําคัญ
ประการหนึง่ คือ กิจกรรมในชัน้ เรียน ซึง่ จะตองเปน
กิ จ กรรมที่ เ น น ให ผู  เ รี ย นได ฝ  ก ใช ภ าษาอย า งมี
ความหมาย เพราะการทีค่ รูจดั กิจกรรมซึง่ เนนทีก่ าร
ใชภาษาในสถานการณจริงและจัดกิจกรรมใหผเู รียน
จําเปนตองใชภาษาเพื่อการสื่อสาร จะทําใหผูเรียน
เรียนรูดวยการฝกปฏิบัติทางภาษามากขึ้น อันจะ
นํ า ไปสู  ก ารเรี ย นรู  ภ าษาอั ง กฤษที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
อยางแทจริง
องคประกอบดานการจัดการเรียนรูโดย
เน น ผู  เ รี ย นเป น สํ า คั ญ พบว า ครู ก ลุ  ม เป า หมาย
สวนใหญใหความสําคัญกับคุณลักษณะอันพึงประสงค
ดานการใชภาษาที่หนึ่งไดอยางถูกตองเหมาะสม
ในการถายโอนทักษะทางปญญา วิชาการ และทักษะ
การสื่อสาร เพื่อชวยใหผูเรียนเกิดการพัฒนาภาษา
ที่สอง เนื่องจาก มีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูงสุด ทั้งนี้
เพราะภาษาทีห่ นึง่ หรือภาษาแมของผูเ รียนมีอทิ ธิพล
ตอการเรียนรูภาษาที่สองหรือภาษาอังกฤษ ดังนั้น
การที่ครูสามารถใชภาษาที่หนึ่งในการถายโอนสู
การเรียนรูภ าษาอังกฤษไดอยางถูกตองเหมาะสม จะ
ทําใหผเู รียนเรียนรูภ าษาอังกฤษไดงา ยขึน้ ดังที่ ฤทัย
พานิช (2559) ไดกลาววา ภาษาแมปรากฏในสมอง
ของผูเรียนตลอดเวลา เนื่องจากความรูที่มีในสมอง
ของผูเรียนเต็มไปดวยขอมูลที่บันทึกดวยภาษาแม
ผูเรียนจึงมีกระบวนการและสรางความเขาใจผาน
การใชภาษาแม ประกอบกับการใชภาษาแมในชัน้ เรียน

สั ม พั น ธ กั บ การสร า งบรรยากาศที่ ดี ใ นการเรี ย น
ชวยใหผเู รียนเกิดความมัน่ ใจทีจ่ ะใชภาษาและกอให
เกิดประสบการณในการใชภาษา เพราะผูเ รียนไมรสู กึ
ถึงความกดดันในการใชภาษาที่ไมคุนเคย สําหรับ
ความสําคัญซึ่งมีคาเฉลี่ยในลําดับรองลงมาของการ
จัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญพบวา ครูใช
ภาษาอั ง กฤษเป น สื่ อ กลางในการจั ด การเรี ย นรู 
ได เ หมาะสมกับระดับความสามารถของผู เ รี ย น
เนือ่ งจาก มีคา เฉลีย่ ในลําดับรองลงมา ทัง้ นี้ เนือ่ งจาก
การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษในปจจุบัน มุงเนนที่
การเรียนภาษาเพื่อการสื่อสาร ดังนั้น การที่ครูใช
ภาษาอังกฤษเปนสื่อกลางในการจัดการเรียนรู จึงมี
ความจําเปนอยางยิ่งในการพัฒนาทักษะทางภาษา
ของผูเ รียน เนือ่ งจากเปนการเปดโอกาสใหผเู รียนได
เรี ย นรู  ภ าษาอั ง กฤษด ว ยความคุ  น เคยและเป น
ธรรมชาติ เนื่องจากผูเรียนเรียนรูจากสิ่งแวดลอมที่
เปนภาษาอังกฤษ ทําใหสามารถพัฒนาทักษะภาษา
อั ง กฤษของผู  เ รี ย นได เ ร็ ว ขึ้ น ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ
คณะกรรมการมาตรฐานวิ ช าชี พ ครู แ ห ง มลรั ฐ
อินเดียนา (Indiana Professional Standards Board,
2002) ซึง่ กําหนดไววา ครูจะตองใชภาษาอังกฤษใน
การจัดการเรียนรูและการจัดการในชั้นเรียน และ
สอดคลองกับผลการวิจัย ของ Wong (2010) ซึ่ง
พบวา ผูเรียนกลุมทดลองที่ครูใชภาษาอังกฤษเปน
สื่อกลางในชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษ รูสึกชอบวิชา
ภาษาอังกฤษมากขึ้นและมีความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษเพิม่ ขึน้ อีกทัง้ ยังมีความสามารถในการ
ใชภาษาอังกฤษสูงกวานักเรียนกลุม ควบคุม เนือ่ งจาก
การจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนอยูในบรรยากาศที่
เปนภาษาอังกฤษนั้น ทําใหผูเรียนจําตองสื่อสาร
ระหวางกันดวยภาษาอังกฤษ จึงสามารถพัฒนาความรู
ความสามารถดานภาษาอังกฤษไดดกี วาชัน้ เรียนทีม่ ี
การใชภาษาแมหรือภาษาอืน่ ๆ รวมกับภาษาอังกฤษ

การพัฒนาตัวบงชี้คุณลักษณะอันพึงประสงคของครูภาษาอังกฤษ
วรรณี อมตเวทย และคณะ

เพราะพัฒนาการในการเรียนรูภาษาอังกฤษจะถูก
รบกวนดวยภาษาอื่น ๆ ดังนั้น การที่ครูใชภาษา
อังกฤษเปนสือ่ กลางในการจัดการเรียนรูไ มเพียงแต
จะทําใหผเู รียนมีความคุน ชินกับภาษาอังกฤษเทานัน้
แตยงั ทําใหผเู รียนไดเรียนรูภ าษาอังกฤษในบรรยากาศ
ที่ใกลเคียงกับสถานการณจริงอีกดวย
องคประกอบดานการใชและการพัฒนาสือ่
นวั ต กรรมและเทคโนโลยี เ พื่ อ การจั ด การเรี ย นรู 
พบวา ครูกลุม เปาหมายสวนใหญใหความสําคัญกับ
คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค ด  า นการจั ด หาแหล ง
สืบคนขอมูลภาษาอังกฤษเพื่อบริการผูเรียนอยูใน
ระดับสูงสุด เนือ่ งจากครูมคี วามเขาใจในรูปแบบการ
เรียนรูแ ละระดับความสามารถดานภาษาอังกฤษของ
ผูเรียนแตละคนเปนอยางดี ดังนั้น การที่ครูจัดหา
แหลงสืบคนขอมูลภาษาอังกฤษเพื่อบริการผูเรียน
ทําใหครูสามารถจัดการเรียนรูภ าษาอังกฤษไดสนอง
ตอบตอสภาพและความตองการผูเรียนมากขึ้น ซึ่ง
จะสงผลใหสามารถพัฒนาความสามารถดานภาษา
อังกฤษของผูเรียนใหสูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ Pan
(2013) ที่ ไ ด นํ า เสนอบทอภิ ป รายเกี่ ย วกั บ การ
ประเมินผลการเรียนรูภ าษาเพือ่ การสือ่ สาร พรอมทัง้
ไดนําเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับประสิทธิผล
ของการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารวา ครูจะตองเปด
โอกาสใหผเู รียนไดใชสอื่ ในการฝกทักษะทางภาษา
อยางกวางขวาง เนือ่ งจากยิง่ ครูจดั กิจกรรมการสือ่ สาร
มาก ก็จะยิ่งทําใหผูเรียนสามารถพัฒนาสมรรถนะ
ดานการสื่อสารไดมากยิ่งขึ้น และสอดคลองกับผล
การวิจัยของ Klassen, Detaramani, Lui, Patri, and
Wu (1998) ซึ่งพบวา ผูเรียนที่เรียนรูด วยการใชสื่อ
ดวยตนเอง มีการพัฒนาทักษะการอานเพิ่มสูงขึ้น
เนือ่ งจากผูเ รียนมีความคิดเห็นวา การเรียนรูด ว ยการ
ใช สื่ อ ด ว ยตนเองเป น สิ่ ง ที่ มี ป ระโยชน ผู  เ รี ย น
สามารถจัดลําดับเนือ้ หาของบทเรียนไดอยางถูกตอง
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สามารถสรางแรงจูงใจ และทําใหผูเรียนเกิดความ
มัน่ ใจในการเรียนภาษาอังกฤษมากขึน้ และการทีค่ รู
จัดหาและใหบริการสื่อที่หลากหลายนั้น เปนการ
เปดโอกาสใหผูเรียนไดเลือกใชสื่ออยางอิสระตาม
ความตองการและความชอบของตน ซึง่ เปนวิธกี ารหนึง่
ที่สามารถกระตุนผูเรียนใหมีความตองการเรียนรู
ภาษาอังกฤษมากขึ้น
องคประกอบดานการออกแบบวิธีการวัด
และประเมินผล พบวา ครูกลุมเปาหมายสวนใหญ
ใหความสําคัญกับคุณลักษณะอันพึงประสงคดาน
การติ ด ตามผลการเรี ย นและรวบรวมผลงานที่
แสดงถึงพัฒนาการดานทักษะทางภาษาของผูเรียน
อย า งเป น ระบบและต อ เนื่ อ งอยู  ใ นระดั บ สู ง สุ ด
เนื่องจากการติดตามผลการเรียนและการรวบรวม
ผลงานผู  เ รี ย นอย า งต อ เนื่ อ ง จะทํ า ให ค รู ท ราบ
พัฒนาการความกาวหนา ความสําเร็จ ปญหา และ
อุปสรรคในการเรียนรูภาษาอังกฤษของผูเรียน ซึ่ง
จะนําไปสูก ารปรับปรุงแกไข ตลอดจนเพิม่ ศักยภาพ
ในการเรียนรูภ าษาของผูเ รียนใหมปี ระสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัย
ของ พรพรหม เอื้อทวีกุล (2547) ที่พบวา ครูควร
ติดตามผลการเรียน มอบหมายงานหรือการบาน
และตรวจงานนักเรียนอยางสมํ่าเสมอ ซึ่งเปนแนว
การวัดผลและประเมินผลทางภาษาทีต่ อ งการใหครู
ทําการประเมินผูเรียนอยางตอเนื่อง เพื่อปรับปรุง
การเรียนการสอนมากกวาการประเมินเพือ่ ตัดสินผล
การเรียนของผูเรียน และการประเมินอยางตอเนื่อง
ยั ง ช ว ยให ผู  เ รี ย นสามารถตรวจสอบพั ฒ นาการ
ทางดานภาษาของตนเอง และมีความตองการที่จะ
พัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษอยางตอเนื่อง ซึ่ง
สงผลตอความสําเร็จในการเรียนรูภาษาอังกฤษ
ตามมา
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ผลการวิ จั ย พบว า คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง
ประสงคของครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 16 ตามความคิดเห็นของครูกลุม
เปาหมาย นั้น ไดใหความสําคัญกับคุณลักษณะอัน
พึงประสงคดา นความรูเ กีย่ วกับการวิเคราะหหลักสูตร
ความเขาใจในแนวทางการจัดกิจกรรม และการใช
สือ่ ในการจัดการเรียนรูภ าษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร
การใชภาษาที่หนึ่งไดอยางถูกตองเหมาะสมในการ

เอกสารอางอิง

ถายโอนทักษะทางปญญา วิชาการ และทักษะการ
สือ่ สาร เพือ่ ชวยใหผเู รียนเกิดการพัฒนาภาษาทีส่ อง
การจัดหาแหลงสืบคนขอมูลภาษาอังกฤษเพือ่ บริการ
ผูเ รียน ตลอดจนการติดตามผลการเรียนและรวบรวม
ผลงานที่แสดงถึงพัฒนาการดานทักษะทางภาษา
ของผูเรียนอยางเปนระบบและตอเนื่อง ซึ่งผลการ
พัฒนาตัวบงชีม้ คี วามสอดคลองกับหลักการ แนวคิด
ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่มีผูไดศึกษาไว และผลการ
พัฒนาตัวบงชีม้ คี วามสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
เชนเดียวกัน
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