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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี�มีวตั ถุประสงค์ � ประการคือ �) เพื�อศึกษาปั �หาการเรี ยน
ภาษาอังกฤษของนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านโคกเขาพัฒนา ตําบลโคกมะม่วง อําเภอปะคํา
จังหวัดบุรีรัมย์ 2) เพื�อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ�น ด้วยภาษาอังกฤษสําหรับประวัติศาสตร์
ชุมชนบ้านโคกเขา และ 3) เพื�อประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรท้องถิ�นเรื� อง
ภาษาอังกฤษสําหรับประวัติศาสตร์ชุมชน ประชากรในการศึกษาครั�งนี�ประกอบด้วย
สมาชิกในชุมชนบ้านโคกเขา ครู และนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านโคกเขาพัฒนา และกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ อาสาสมัครนักวิจยั ชุมชน จํานวน �� คน นักเรี ยนชั�นมัธยมศึกษา
ตอนต้น จํานวน �� คน ผูน้ าํ ชุมชน ผูอ้ าวุโส และ สมาชิกในชุมชน ผูร้ ู ้ประวัติศาสตร์
ชุมชนเป็ นอย่างดี จํานวน �� คน การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในครั�งนี� ใช้วธิ ีการเลือกแบบ
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เจาะจง เครื� องมือที�ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม แบบบันทึกการ
สนทนากลุ่ม แบบทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และแบบประเมินความ
พึงพอใจ การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ โดยใช้สถิติพรรณนา คือ ค่าร้อยละ ค่าเ�ลี�ย
และค่าเบี�ยงเบนมาตร�าน การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื�อหา
ผลการวิจยั พบว่า
�. ด้านความสําคัญของการเรี ยนภาษาอังกฤษ พบว่า ภาษาอังกฤษมี
ความสําคัญต่อการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยนอยูร่ ะดับมาก และทักษะที�มีความสําคัญ
ที�สุดคือทักษะการพูด รองลงมาคือทักษะการฟัง อยูร่ ะดับมากเช่นกัน
�. ด้านปั ญหาการเรี ยนภาษาอังกฤษ พบว่า ปั ญหาที�สาํ คัญที�สุด คือ การไม่รู้
คําศัพท์ อยูร่ ะดับมากที�สุด รองลงมาคือ ปั ญหาไม่สามารถนําคําศัพท์ที�เคยเรี ยนรู ้มาแล้ว
มาใช้ได้ อยูร่ ะดับมาก และปั ญหาไม่ทราบไวยากรณ์ อยูร่ ะดับมากเช่นเดียวกัน
�. ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า ระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของ
กลุ่มตัวอย่างมีดงั ต่อไปนี� �� ความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับปานกลาง มีคะแนน
อยูร่ ะหว่าง ��-�� จากคะแนนเต็ม �� คะแนน คิดเป็ นร้อยละ ��.� �� ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษระดับอ่อน มีคะแนนอยูร่ ะหว่าง ��-�� คิดเป็ นร้อยละ ��.� และ ��
ความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับเก่ง มีคะแนนอยูร่ ะหว่าง ��-�� คนคิดเป็ นร้อยละ
20.0
�. ผลการวิจยั ยังพบอีกว่า กลุ่มตัวอย่างต้องการหลักสูตรที�มีเนื�อหาเกี�ยวกับ
ชุมชน และสามารถใช้ในชีวติ ประจําวันได้ อยูใ่ นระดับมาก รองลงมา คือ หลักสูตรที�มี
เนื�อหาทัว� �ไป �ึ�งได้จากอินเตอร์เน็ต และมีเนื�อหาไม่ยากเกินไปสําหรับผูเ้ รี ยน อยู่
ระดับมากเช่นเดียวกัน
�. ด้านความพึงพอใจต่อหลักสูตร พบว่าโดยภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมีความพึง
พอใจต่อรู ปเล่มของหลักสูตรท้องถิ�นระดับมาก เมื�อแยกเป็ นรายด้าน พบว่า
ภาพประกอบสื� อความหมายตรงกับเนื�อหาในแต่ละบทเรี ยนมากที�สุด
คําสําคัญ: การพัฒนา, หลักสูตรท้องถิ�น, ประวัติศาสตร์ชุมชน
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Abstract
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The aims of this study were 1) to examine problems in studying English of
students at Ban Khokkhao Pattana School, Khokmamuang Sub-district, Pakham
District, Buriram Province, 2) to develop English curriculum on community history,
and 3) to evaluate the use of the curriculum. The population of this study consisted of
members of Baan Khokkhao community, teachers and students at Ban Khokkhao
Pattana School. The samples were composed of 40 community research volunteers,
students from secondary school, and 40 community leaders, the elderly and
community members, who have known well the history of the community. They
were selected by using a purposive sampling method. The data were collected by
using a questionnaire, focus group discussion, an English proficiency test, a
satisfaction questionnaire. The quantitative data were analyzed by using descriptive
statistics i.e., percentage, mean (�̅ ), and standard deviation (S.D.) while the
qualitative data were analyzed by using content analysis.
The result of the study revealed that:
1. In the aspect of the importance of English, the result indicated a high
level of the significance of English in teaching and learning; and the most important
English skill was speaking, followed by listening which was also at a high level.
2. For problems in studying English, it was found that the most problematic
issue was the lack of vocabulary knowledge which was at the highest level, followed
by the lack of knowledge in using vocabulary.
3. The result revealed that English proficiency levels of the samples were as
follows: 1) at the moderated level in which their scores were between 21-30 points
(42.5 percent) from the total of 40 points, 2) at the low level in which their scores
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were between 11-20 points (37.5 percent), and 3) at the high level in which their
scores were between 31-40 points (20.0 percent).
4. It was also found that they needed English curriculum that contains
topics about the community and can be used in daily life at a high level, followed by
general topics from the internet which can be learned with ease.
5. The samples reported a high level of satisfaction with the format and
design of the curriculum in which illustrations that matched with the contents
received the highest level; and they also conveyed a high level of satisfaction with
the curriculum contents.
Keywords: development, local curriculum, community history
บทนํา

โรงเรี ยนบ้านโคกเขาพัฒนาตั�งอยูบ่ า้ นโคกเขา หมูท่ ี� �� ตําบลโคกมะม่วง
อําเภอปะคํา จังหวัดบุรีรัมย์ มีพ�นื ที� �� ไร่ ก่อตั�งเมื�อ ปี พ.ศ. ���� �ึ�งเป็ นโรงเรี ยน
ประจําหมู่บา้ นโคกเขา มีนายไพบูลย์ ตักศิลาพันธุ์ เป็ นผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนคนปั จจุบนั
และครู ที�สอนจํานวน �� คน แบ่งเป็ นชาย 11 คนหญิง 19 คน ทางโรงเรี ยนได้มีการ
จัดการเรี ยนการสอนในระดับชั�นประถมวัยถึงมัธยมศึกษาตอนต้น มีนกั เรี ยนทั�งหมด
จํานวน ��� คน โรงเรี ยนบ้านโคกเขาเป็ นโรงเรี ยนที�มีการพัฒนาศักยภาพการเรี ยนรู ้
ภาษาอังกฤษให้แก่นกั เรี ยนอย่างต่อเนื�อง
จากการพัฒนาโจทย์วจิ ยั ร่ วมกับผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ผูป้ กครอง คณะครู และ
นักเรี ยน จํานวน 50 คน พบว่า การจัดการเรี ยนการสอนทุกสาขาวิชามีการพัฒนา
กระบวนการเรี ยนการสอนอย่างต่อเนื�อง แต่ในการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษยังพบว่า
มีปัญหาหลายด้านที�ตอ้ งมีการพัฒนา �ึ�งมีรายละเอียดดังนี�
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1. ด้านกิจกรรมการเรี ยนการสอนครู ยงั ขาดรู ปแบบของการจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษที�เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน เช่น กิจกรรรมการเรี ยนแบบมี
ส่วนร่ วม (Participatory learning) กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที�อาศัยประสบการณ์เดิมที�ทาํ ให้
เกิดการเรี ยนรู ้ใหม่ๆ (Experience) การเรี ยนแบบร่ วมมือ (Cooperative learning)
เป็ นต้น เป็ นการเรี ยนรู ้ที�สามารถพัฒนาในด้านความรู ้ ทัศนคติ ทักษะ และพฤติกรรม
ของผูเ้ รี ยนให้เข้าใจเนื�อหาตามรู ปแบบกิจกรรมที�เรี ยน
2. ด้านการผลิตสื� อการสอน ครู ขาดทักษะการผลิตสื� อการเรี ยนภาษาอังกฤษที�
เหมาะสม ครู ไม่สามารถนําสื� อที�ดีมีประสิ ทธิภาพ มาจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน เช่น
รู ปแบบกิจกรรมที�ใช้ในการสอน ฟัง พูด อ่าน และสอนเขียน จึงส่งผลให้การเรี ยน
การสอนไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนั�น คณะผูว้ จิ ยั ได้มองเห็นถึงความสําคัญใน
การจัดรู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบมีส่วนร่ วม มาพัฒนาการเรี ยนรู ้ในด้านการฟัง
การพูด การอ่าน และการเขียน
3. สภาพแวดล้อมในโรงเรี ยนยังไม่เอื�อต่อการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษ และขาด
การสร้างบรรยากาศที�เหมาะสมต่อการเรี ยนรู ้ ดังนั�น การใช้ประวัติศาสตร์ชุมชนเป็ น
แหล่งเรี ยนรู ้ จึงมีความจําเป็ นอย่างยิง� สําหรับผูเ้ รี ยน Sunthravanis (1986) เสนอว่า
ประวัติศาสตร์ทอ้ งถิ�นเป็ นเรื� องของชุมชนหรื อสังคมที�อยูน่ อกแวดวงศูนย์อาํ นาจทาง
การเมืองของรัฐ ครู ควรนํานักเรี ยนไปศึกษาในสถานที�จริ ง เพื�อให้นกั เรี ยนได้ใช้
ภาษาอังกฤษนําเสนอประวัติของท้องถิ�นตัวเอง
�. ด้านหลักสูตร โรงเรี ยนบ้านโคกเขาใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั�น
พื�นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2551 �ึ�งมีเนื�อหาไม่ทนั สมัย และไม่มีเนื�อหา
ที�เป็ นเอกลักษณ์ของชุมชน ดังนั�นทางโรงเรี ยนจึงต้องการให้ผสู ้ อนมีส่วนร่ วมใน
การพัฒนาหลักสูตรขึ�นมาใหม่เพือ� เสริ มทักษะภาษาอังกฤษให้กบั นักเรี ยน โดยใช้
แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรของทาบา (Taba, 1962: 12) �ึ�งได้เสนอแนวคิดใน
การพัฒนาหลักสูตรที�เรี ยกว่า “Grass Roots Approach” หรื อวิธีการจากเบื�องล่างสู่
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เบื�องบน �ึ�งทาบาเชื�อว่าผูท้ ี�มีหน้าที�สอนในหลักสูตรควรได้มีส่วนร่ วมในการพัฒนา
หลักสูตรด้วย
จากปั ญหาที�กล่าวมาข้างต้นคณะผูว้ จิ ยั พิจารณาเห็นถึงความสําคัญใน
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ�น เพื�อส่งเสริ มศักยภาพการเรี ยนภาษาอังกฤษของนักเรี ยนให้
ดียงิ� ขึ�น อีกทั�งยังส่งเสริ มให้ผสู ้ อน มีคู่มือ และรู ปแบบกิจกรรมการเรี ยนภาษาอังกฤษ
ที�เหมาะสมกับนักเรี ยน ฉะนั�น ปัญหานี�ตอ้ งได้รับการแก้ไข โดยผ่านโครงการวิจยั เรื� อง
“การพัฒนาหลักส�ตร�้ อง�ิ�นด้ านประวัติศาสตร์ ชุมชนด้ วยภาษาอังกฤษ:กรณี ศึกษา
ชุมชนบ้ านโคกเขาพัฒนา ตําบลโคกมะม่ วง อําเภอประคํา จังหวัดบุรีรัมย์”โดย
การสร้างความร่ วมมือระหว่างนักวิชาการ ครู นักเรี ยน ผูป้ กครอง นักศึกษาและ
ประชาชนบ้านโคกเขา ที�มีบทบาทหน้าที�ในการสร้างขีดความสามารถในการพัฒนา
การศึกษา โดยตั�งอยูบ่ นพื�นฐานของการอนุรักษ์ประเพณี วฒั นธรรม ภูมิปัญญา และ
ทรัพยากรท้องถิ�นจากการวิจยั ครั�งนี� จะทําให้ทางโรงเรี ยนมีหลักสูตรเสริ มทักษะ
การเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ โดยมีเนื�อหาเกี�ยวกับท้องถิ�น �ึ�งจะเป็ นแรงกระตุน้ ให้
นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษจากเนื�อหาที�นกั เรี ยนคุน้ เคย และอนุรักษ์วฒั นธรรมอันดี
งามของชุมชน
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื�อศึกษาปั ญหา และความสําคัญของการเรี ยนภาษาอังกฤษของนักเรี ยน
โรงเรี ยนบ้านโคกเขาพัฒนา ตําบลโคกมะม่วง อําเภอปะคํา จังหวัดบุรีรัมย์
2. เพื�อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ�น เรื� องภาษาอังกฤษสําหรับประวัติศาสตร์ชุมชน
บ้านโคกเขา
3. เพื�อประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรท้องถิ�น เรื� องภาษาอังกฤษสําหรับ
ประวัติศาสตร์ชุมชน บ้านโคกเขา

Vol. 17 No. 2 (May-August) 2019

Journal of Humanities & Social Sciences (JHUSOC) 147

วิธีดาํ เนินการวิจยั
คณะผูว้ จิ ยั แบ่งรายละเอียดขั�นตอนในการดําเนินงานออกเป็ น 4 ระยะ ได้แก่
1) ระยะเตรี ยมการ 2) ระยะเก็บรวบรวมข้อมูล 3) ระยะวางแผนปฏิบตั ิการแก้ไขปั ญหา
และ 4) สรุ ปและประเมินผล มีรายละเอียดดังต่อไปนี�
1. ระยะเตรี ยมการ
1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษ�ีและงานวิจยั ที�เกี�ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร
รู ปแบบการสอน ศักยภาพด้านความรู ้ของผูเ้ รี ยนพร้อมทั�งศึกษาประวัติศาสตร์ทอ้ งถิ�น
เป็ นต้น
1.2 ประสานความร่ วมมือกับชุมชน ได้แก่ ผูน้ าํ ชุมชน ผูอ้ าวุโส ผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนบ้านโคกเขาพัฒนา ตําบลโคกมะม่วง อําเภอปะคํา จังหวัดบุรีรัมย์
1.3 พัฒนาโจทย์วจิ ยั ร่ วมกับชุมชนบ้านโคกมะม่วง �ึ�งประกอบด้วยผูน้ าํ
ชุมชน ผูอ้ าวุโส ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนบ้านโคกเขาพัฒนา ตําบลโคกมะม่วง เพื�อค้นหา
ปั ญหาและความต้องการของชุมชน และเพื�อจัดทําโครงการเสนอต่อแหล่งทุน
2. ระยะเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็ นการดําเนินการตามกระบวนการวิจยั ที�กาํ หนด โดยการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเกี�ยวกับประวัติศาสตร์ทอ้ งถิ�นชุมชนบ้านโคกเขา ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
สภาพปั ญหาและความต้องการ องค์ความรู ้เพื�อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษ
สําหรับนักเรี ยนและบุคลากรผูเ้ กี�ยวข้องกับการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ เป็ นต้น เพื�อ
นํามาพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับประวัติศาสตร์ทอ้ งถิ�น �ึ�งประกอบไปด้วย
กิจกรรมดังต่อไปนี�
2.1 ศึกษาข้อมูลพื�นฐานของชุมชน ได้แก่ ข้อมูลของหมู่บา้ น สถานที�
สําคัญทางประวัติศาสตร์ของชุมชน เป็ นต้น โดยการจัดเวทีเสวนา จัดกลุ่มสนทนา
ร่ วมกับผูน้ าํ ชุมชนและสมาชิกในชุมชน ในเรื� องเกี�ยวกับประวัติความเป็ นมาของชุมชน
ตั�งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั
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2.2 ศึกษาสภาพปั ญหาและความต้องการองค์ความรู ้เพื�อพัฒนา
ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านโคกเขาในการจัดการเรี ยนการสอน โดย
การแจกแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์คณะครู และผูบ้ ริ หารของโรงเรี ยนเพื�อทราบ
ปั ญหา และความต้องการของครู และนักเรี ยน
2.3 ทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนักเรี ยน โดยใช้
แบบทดสอบ แบบ � ตัวเลือก จํานวน �� ข้อ เพื�อทดสอบความสามารถของนักเรี ยน
การทดสอบครั�งนี� คณะผูว้ จิ ยั ดําเนินการเองโดยให้นกั เรี ยนทําแบบทดสอบ � ชัว� โมง
หลังจากทดสอบเสร็จ คณะผูว้ จิ ยั นําคะแนนที�ได้ไปวิเคราะห์หาความสามารถของ
นักเรี ยน
2.4 สังเคราะห์องค์ความรู ้ที�ได้จากการจัดเวทีเสวนา แบบสอบถาม
การสัมภาษณ์เชิงลึก ในประเด็นที�เกี�ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของชุมชนเพื�อนํามา
พัฒนาเป็ นหลักสูตรท้องถิ�น ผ่านการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ชุมชนเป็ นฐาน
ของโรงเรี ยนบ้านโคกเขาพัฒนา
3. ระยะการดําเนินแก้ไขปั ญหา
จากการเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการแก้ไขปั ญหาและ
ความต้องการของชุมชนบ้านโคกเขา โดยการจัดกิจกรรมดังต่อไปนี�
3.1 การจัดทําหลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับประวัติศาสตร์ชุมชน โดย
การนําข้อมูลที�ได้จากการจัดเวทีเสวนา สัมภาษณ์เชิงลึก มาจัดทําหลักสูตร โดยเนื�อหา
ของหลักสูตร เป็ นเนื�อหาจากประวัติศาสตร์ของชุมชน ในการจัดทําหลักสูตร
คณะผูว้ จิ ยั ได้นาํ แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร 7 ขั�นตอนของทาบา (Taba, 1962) ที�
เรี ยกว่า “Grass Roots Approach” มาประยุกต์ใช้ คือ การสํารวจความต้องการความ
ต้องการของชุมชน การกําหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนา การเลือกเนื�อหาสาระ การ
จัดล าํ ดับขั�นตอนของเนื�อหา การเลือกประสบการณ์การเรี ยนรู ้ การกําหนดสิ� งที�จะ
ประเมินและการกําหนดวิธีประเมินผล จากนั�นคณะผูว้ จิ ยั ได้นาํ หลักสูตรที�ได้พฒั นาขึ�น
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นําไปให้ชุมชนตรวจสอบความถูกต้องของเนื�อหา และนําเนื�อหาให้ผเู ้ ชี�ยวชาญด้าน
ภาษาอังกฤษทําการตรวจสอบความถูกต้องและความยากง่ายของภาษา
3.2 จัดกิจกรรมแนะนําการใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับ
ประวัติศาสตร์ชุมชน ให้กบั ครู ผสู ้ อนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรี ยน เพื�อให้ผสู ้ อนรู ้และ
เข้าใจในเนื�อหาของหลักสูตรและสามารถนําไปถ่ายทอดให้กบั นักเรี ยนโรงเรี ยนบ้าน
โคกเขาพัฒนาได้
3.3 การนําหลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับประวัติศาสตร์ชุมชนไปใช้
คณะผูว้ จิ ยั นําหลักสูตรไปทดลองกับนักเรี ยนชั�นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรี ยนบ้านโคก
เขาพัฒนา จํานวน 40 คนโดยใช้เทคนิคการจัดการเรี ยนการสอนที�เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
ได้แก่ การสอนแบบศูนย์กลางการเรี ยน การสอนแบบบูรณาการ และสอนโดยใช้วธิ ีฝึก
ให้ผเู ้ รี ยนนําคําศัพท์พ�นื �านและคําศัพท์ที�ผเู ้ รี ยนเคยเรี ยนมาแล้วมาใช้ให้ถูกต้องตาม
หลักไวยากรณ์ เป็ นต้น
3. 4 ประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับ
ประวัติศาสตร์ชุมชน โดยการแจกแบบประเมินหลังจากการทดลองใช้หลักสูตร ให้
นักเรี ยนกรอกแบบประเมินทุกคน เพื�อวัดความพึงพอใจต่อหลักสูตรที�พฒั นาขึ�น
3.5 เครื� องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม เพื�อเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้านปั ญหาและความต้องการด้านการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษของ
นักเรี ยนและครู โรงเรี ยนบ้านโคกเขาพัฒนา แบบบันทึกสนทนากลุ่ม เพื�อเก็บข้อมูลเชิง
ลึกด้านประวัติศาสตร์ชุมชน แบบทดสอบความสามารถด้านทักษะทางภาษาอังกฤษ
เพื�อวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านโคกเขาพัฒนา และ
แบบประเมินความพึงพอใจ เพื�อประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรที�พฒั นาขึ�น
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ผลการวิจยั
ผลการวิจยั พบว่า
ความคิดเห็นเกี�ยวกับความสําคัญของการเรี ยนภาษาอังกฤษของกลุม่ ตัวอย่าง
พบว่า ทักษะการพูดมีความจําเป็ นต่อนักเรี ยน มีค่าเ�ลี�ยที� �.�� อยูร่ ะดับมาก รองลงมา
คือ ทักษะการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษสําคัญต่อนักเรี ยน มีค่าเ�ลี�ยอยูท่ ี� �.�� อยูร่ ะดับมาก
เช่นกัน จะเห็นได้วา่ ความคิดเห็นเกี�ยวกับเรื� องความสําคัญของการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษ
ของกลุ่มตัวอย่างอยูท่ ี�ทกั ษะการพูด และทักษะการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษ
ความคิดเห็นเกี�ยวกับปั ญหาการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า
ปั ญหาของการเรี ยนภาษาอังกฤษคือ ไม่รู้คาํ ศัพท์ เป็ นปั ญหาสําคัญมากที�สุด มีค่าเ�ลี�ยที�
4.51 รองลงมาคือ ปั ญหาการไม่สามารถนําคําศัพท์ที�เคยเรี ยนรู ้แล้วมาใช้ได้ มีค่าเ�ลี�ยที�
�.�� อยูร่ ะดับมาก ตามมาด้วยปั ญหาการไม่ทราบไวยากรณ์ มีค่าเ�ลี�ยที� �.�� อยูร่ ะดับ
มากเช่นเดียวกัน
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ พบว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่มีความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษอยูร่ ะดับปานกลาง นักเรี ยนมีคะแนนระหว่าง ��-�� จํานวน ��
คน คิดเป็ น ��.� รองลงมา คือ ความสามารถระดับอ่อน นักเรี ยนมีคะแนนระหว่าง �� –
�� จํานวน �� คน คิดเป็ น ��.� นักเรี ยนที�มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับ
มาก มีคะแนนระหว่าง ��- �� จํานวน � คน คิดเป็ น ��.� ตามลําดับ
ความคิดเห็นเกี�ยวกับหลักสูตรการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษที�ตอ้ งการของ
กลุ่มตัวอย่าง พบว่า หลักสูตรต้องมีเนื�อหาเกี�ยวกับ การพูดในชีวติ ประจําวันและเป็ น
หลักสูตรที�มี เนื�อหาเกี�ยวกับประวัติชุมชน ค่าเ�ลี�ยอยูท่ ี� �.�� รองลงมาคือ เป็ น
หลักสูตรที�มีเนื�อหาทัว� �ไปที�ได้จากอินเตอร์เน็ต ค่าเ�ลี�ยอยูท่ ี� �.�� ตามมาด้วย เป็ น
หลักสูตรที�มีเนื�อหาไม่ยากเกินไปสําหรับผูเ้ รี ยน ค่าเ�ลี�ยอยูท่ ี� �.��
ความพึงพอใจต่อหลักสูตร พบว่า ภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมาก
ต่อรู ปเล่มหลักสูตรอยูร่ ะดับมาก ค่าเ�ลี�ยอยูท่ ี� �.�� เมื�อแยกเป็ นรายด้าน พบว่า
ภาพประกอบสื� อความหมายตรงกับเนื�อหาในแต่ละบทเรี ยน อยูร่ ะดับมากที�สุด ค่าเ�ลี�ย
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อยูท่ ี� �.�� ภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อเนื�อหาของหลักสูตรอยูร่ ะดับมาก
ค่าเ�ลี�ยอยูท่ ี� �.�� เมื�อแยกเป็ นรายด้าน พบว่า เนื�อหาเกี�ยวกับประวัติศาสตร์ชุมชนมี
ความเหมาะสมมากที�สุดค่าเ�ลี�ยอยูท่ ี� 4.88
อภิปรายผล
จากการดําเนินการวิจยั ตามกระบวนการจนได้ขอ้ มูลครบตามวัตถุประสงค์ที�
ต้องการแล้ว คณะผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์ขอ้ มูลในส่วนต่างๆ จากนั�น คณะผูว้ จิ ยั จึงนําผลการ
วิเคราะห์มาอภิปรายตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ที�กาํ หนดไว้ ดังนี�
�. ด้านปั ญหาการเรี ยนภาษาอังกฤษของนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านโคกเขาพัฒนา
ตําบลโคกมะม่วง อําเภอปะคํา จังหวัดบุรีรัมย์กลุ่มตัวอย่างทั�งที�เป็ นคณะครู ผูป้ กครอง
ผูน้ าํ ชุมชน ผูอ้ าวุโสในชุมชน และผูเ้ ข้าร่ วมเสวนา มีความเห็นสอดคล้อง และ
เหมือนกันในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี�
1.1 ปั ญหาของการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษ คือ การไม่รู้คาํ ศัพท์ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่าง มีความเห็นด้วยอยูร่ ะดับมาก ขณะที�ผเู ้ ข้าร่ วมเสวนาในการจัดเวทีกบั ชาวบ้าน
เห็นว่า การเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษสิ� งสําคัญคือคําศัพท์ ถ้าผูเ้ รี ยนมีความรู ้ดา้ นคําศัพท์ จะทํา
ให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็ ว ไม่มีความกังวลและความกลัวเมื�อ
มีโอกาสในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื� อสาร ผลการวิจยั จึงสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
Ritthirat and Chiramanee (2015) ที�พบว่า ปั ญหาและอุปสรรคที�ส่งผลต่อการเรี ยนรู ้
ภาษาอังกฤษ ได้แก่นกั ศึกษามีความกังวลและความกลัวเมื�อต้องพูด เนื�องจากมีปัญหา
ด้านคําศัพท์ ไม่รู้ความหมายของคําศัพท์ ขาดการฝึ กฝนกับอาจารย์และบุคคลอื�น ไม่
ชอบเรี ยนรายวิชาที�เน้นทักษะการพูด ภาษาอังกฤษ และนักศึกษาต้องนึกเป็ นภาษาไทย
ก่อนเสมอเมื�อต้องพูดภาษาอังกฤษ
1.2 ทักษะภาษาอังกฤษ พบว่า ทักษะการพูดเป็ นปั ญหาสําหรับกลุ่ม
ตัวอย่าง อยูร่ ะดับมาก รองลงมา คือ ทักษะการฟัง อยูร่ ะดับปานกลาง ผลวิจยั เป็ นอย่าง
นี�อาจวิเคราะห์ได้วา่ กลุ่มตัวอย่างไม่มีโอกาสพบปะกับชาวต่างชาติที�ใช้ภาษาอังกฤษ
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ในการสื� อสาร จึงทําให้ไม่คุน้ เคยกับสําเนียงของภาษา สอดคล้องกับการศึกษาของ
Naryrat et al. (2016) ที�พบว่า ปั ญหาด้านการสื� อสารของกลุ่มตัวอย่างที�พบมากที�สุด คือ
ไม่คุน้ เคยกับสําเนียงของชาวต่างชาติ และมีขอ้ จํากัดในด้านคําศัพท์ เช่น รู ้คาํ ศัพท์นอ้ ย
2. ด้านศักยภาพการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษ ของนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านโคกเขาพัฒนา
กลุ่มตัวอย่างในการทดสอบครั�งนี� ได้แก่ นักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน �� คน
ผลการทดสอบพบว่า ความสามารถของนักเรี ยนด้านภาษาอังกฤษอยูร่ ะดับ
ปานกลาง �ึ�งมีคะแนนอยูร่ ะหว่าง 21-30 จากคะแนนเต็ม �� คิดเป็ นร้อยละ ��.�
รองลงมาคือ ความสามารถของนักเรี ยน อยูร่ ะดับอ่อน จํานวนคะแนนอยูร่ ะหว่าง ���� คิดเป็ นร้อยละ ��.� ผลการวิจยั นี�อาจวิเคราะห์ได้วา่ สาเหตุอาจเนื�องมาจาก ปั ญหา
ของตัวผูเ้ รี ยนเองที�ขาดความรู ้พ�นื ฐานในด้านคําศัพท์ ด้านไวยากรณ์ และปั ญหาอาจเกิด
กระบวนการเรี ยนการสอน และด้านเทคนิคของครู สอดคล้องกับผลวิจยั ของ Budken
et al. (2009) ได้ศึกษาปั ญหาในการเรี ยนการสอน ภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั�น
มัธยมศึกษาปี ที� 6 ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนมีปัญหาในเรื� องการสื� อสารภาษาอังกฤษ
สาเหตุอาจเกิดจากตัวบุคคลคือนักเรี ยนยังขาดความรู ้พ�นื ฐานในเรื� องของไวยากรณ์และ
คําศัพท์ที�จาํ เป็ นและจากตัวผูส้ อนเองคือผูส้ อนขาดทักษะกระบวนการสอน และขาด
กิจกรรมการเรี ยนสอนที�เหมาะสม
3. ด้านรู ปแบบกิจกรรมการเรี ยน และการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ�นด้าน
ประวัติศาสตร์ชุมชนด้วยภาษาอังกฤษของนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านโคกเขาพัฒนา
ตําบลโคกมะม่วง อําเภอปะคํา จังหวัดบุรีรัมย์
กลุ่มตัวอย่างทั�งที�เป็ นคณะครู ผูป้ กครอง ผูน้ าํ ชุมชน ผูอ้ าวุโสในชุมชน และ
ผูเ้ ข้าร่ วมเสวนา มีความเห็นสอดคล้อง และเหมือนกันในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี�
3.1 ด้านวิธีการเรี ยนรู ้เสริ มทักษะภาษาอังกฤษที�ตอ้ งการ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีความคิดเห็นที�เหมือนกัน ในประเด็นดังต่อไปนี� คือ ต้องการให้นาํ เทคนิค
การนําคําศัพท์พ�นื ฐานที�รู้อยูแ่ ล้วมาใช้ให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ อยูร่ ะดับมาก
ผลการวิจยั แบบนี�อาจวิเคราะห์ได้วา่ กลุ่มตัวอย่างมีความรู ้พ�นื ฐานด้านภาษาอังกฤษ
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พอสมควร โดยเฉพาะศัพท์พ�นื �านในชีวติ ประจําวัน และคําศัพท์ที�ใช้ในโรงเรี ยน
ผลการวิจยั นี�จึงสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Udomkiatikun (2015) ที�ได้กล่าวว่า จากการ
วิจยั ได้มีวตั ถุประสงค์เพื�อเปรี ยบเทียบวิธีการเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรี ยน
พบว่า เทคนิคการเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์น� นั ผูเ้ รี ยนใช้วธิ ีนาํ คําศัพท์ภาษาอังกฤษที�รู้แล้วมาใช้
อยูร่ ะดับปานกลาง ใช้วธิ ีเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์ใหม่ ๆ เพิ�มเติม อยูร่ ะดับปานกลาง และใช้
กลวิธีจดจําคําศัพท์ภาษาอังกฤษอยูร่ ะดับปานกลางเช่นกัน
��� ด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรี ยนรู ้ประวัติศาสตร์ชุมชนด้วย
ภาษาอังกฤษ
กลุ่มตัวอย่างทั�งที�เป็ นคณะครู ผูป้ กครอง ผูน้ าํ ชุมชน ผูอ้ าวุโสในชุมชน และ
ผูเ้ ข้าร่ วมเสวนา มีความเห็นสอดคล้องและเหมือนกันในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี�
หลักสูตรมีเนื�อหาเกี�ยวกับชุมชนอยูร่ ะดับมาก และมีเนื�อหาเกี�ยวกับการพูดใน
ชีวติ ประจําวัน อยูร่ ะดับมากเช่นเดียวกัน ผลวิจยั นี�อาจแสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความประสงค์ให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ประวัติศาสตร์ชุมชน เนื�องจากชุมชนแห่งนี�มี
ประวัติศาสตร์เก่าแก่ และองค์ความรู ้ ที�ควรอนุรักษ์ ได้แก่ ความเชื�อ ประเพณี
วัฒนธรรม อนุสรณ์สถานวีรชนประชาชนอีสานใต้ พิพิธภัณฑ์ ภูมิปัญญาพืชสมุนไพร
เป็ นต้น ถ้าหากไม่มีการสื บทอดต่อให้กบั รุ่ นลูกหลานอาจทําให้ประวัติศาสตร์และภูมิ
ปั ญญาที�ดีงามสูญหายไปได้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Visuttichanon (2014) ได้ศึกษา
การมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านในตําบลคลองแดน อําเภอระโนด
จังหวัดสงขลา ผลการวิจยั พบว่า การถ่ายทอดองค์ความรู ้เกี�ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ�น เป็ น
การถ่ายทอดโดยบรรพบุรุษ พ่อแม่ ปู่ ย่า และญาติพี�นอ้ งและภูมิปัญญาชาวบ้านส่วน
ใหญ่เกิดขึ�นจากการประกอบอาชีพของครอบครัว ทําให้ภูมิปัญญาชาวบ้านบางส่วน
ยังคงมีรุ่นลูกรุ่ นหลานสื บทอดต่อๆกันมา แต่ภูมิปัญญาบางอย่างได้สูญหายไปแล้ว
เนื�องจากไม่มีการสื บทอดจากคนรุ่ นหลังจึงเป็ นที�น่าเสี ยดาย
�� ความพึงพอใจต่อหลักสูตรการเรี ยนรู ้ประวัติศาสตร์ชุมชนด้วย
ภาษาอังกฤษ ของนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านโคกเขา
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ด้านความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที�มีต่อหลักสูตรการเรี ยนรู ้ประวัติศาสตร์
ด้วยภาษาอังกฤษ พบว่า ภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากต่อรู ปเล่มหลักสูตร
เมื�อแยกเป็ นรายด้าน พบว่า ภาพประกอบสื� อความหมายตรงกับเนื�อหาในแต่ละ
บทเรี ยน อยูร่ ะดับมากที�สุด รองลงมาคือ ภาพประกอบมีความหลากหลาย อยูร่ ะดับมาก
ทั�งนี� ความพึงพอใจต่อรู ปเล่มหลักสูตรของกลุ่มตัวอย่างอยูใ่ นระดับมากอาจจะเป็ น
เพราะว่า หลักสูตรมีขนาดรู ปเล่มที�เหมาะสม มีรูปภาพสวยงามเป็ นรู ปภาพของสถานที�
สิ� งต่าง ๆ ของชุมชน
ภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากต่อเนื�อหาของหลักสูตรเช่นกัน เมื�อ
แยกเป็ นรายด้าน พบว่า เนื�อหาเกี�ยวกับประวัติศาสตร์ชุมชนมีความเหมาะสมมากที�สุด
รองลงมาคือ คําศัพท์ในแต่ละบทช่วยให้จดจําคําศัพท์ได้มากยิง� ขึ�นอยูร่ ะดับมากที�สุด
เช่นกัน ทั�งนี� ความพึงพอใจต่อเนื�อหาของหลักสูตรอยูใ่ นระดับมาก อาจเป็ นเพราะ
หลักสูตรเป็ นนวัตกรรมที�พฒั นามาจากความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง ผ่าน
กระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูลที�ได้จากการจัดเวทีร่วมกับชุมชน ดังนั�น
กลุ่มตัวอย่างจึงมีความพึงพอใจมากต่อเนื�อหาของหลักสูตร
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะการนําไปใช้
1.1 โรงเรี ยนสามารถนําผลวิจยั นี�ไปพัฒนาหลักสูตรที�ใช้ในการเรี ยน
การสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื�อการสื� อสารได้
1.� ผูส้ นใจสามารถนํานวัตกรรมนี�ไปศึกษาได้ดว้ ยตัวเอง เพราะมีเนื�อหาที�
เหมาะสม มีการจัดลําดับเนื�อหาที�มีความง่ายไปหาเนื�อหาที�ยาก มีคาํ ศัพท์และสํานวนที�
เป็ นประโยชน์ และเนื�อหาส่วนมากเป็ นเรื� องราวของชุมชน
2. ข้อเสนอแนะการทําวิจยั ครั�งต่อไป
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จากการทําวิจยั ครั�งนี� พบว่ามีองค์ความรู ้ และสถานที�สาํ คัญจํานวนมาก ใน
ชุมชนที�ควรได้รับการศึกษาและอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่ นหลังได้ศึกษา และเพื�อให้เป็ น
แหล่งเรี ยนรู ้ของชุมชน ดังนั�น จึงควรมีการทําวิจยั ในเนื�อหาดังต่อไปนี�
2.1 ควรมีการพัฒนานวัตกรรมการเรี ยนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ
เพื�อการสื� อสาร �ดยเจาะจงเรื� องภูมิปัญญาพื�นบ้าน เช่น ภูมิปัญญาสมุนไพร ภูมิปัญญา
ด้านวัฒนธรรม เป็ นต้น
2.2 ควรมีการศึกษา และวิจยั เพื�อบันทึกประวัติของสหายที�ยงั มีชีวติ อยู่
เนื�องจากเป็ นบุคคลที�มีความสําคัญของหมูบ่ า้ น ถ้าหากไม่มีการศึกษาเก็บข้อมูลไว้ จะ
ทําให้ขอ้ มูลที�สาํ คัญสูญหายไป และคนรุ่ นหลังไม่อาจรู ้ประวัติศาสตร์ความเป็ นมาของ
ชุมชนตนเองได้
2.3 ควรมีการศึกษา และวิจยั ภูมิปัญญาท้องถิ�น เนื�องจากในชุมชนมีภูมิ
ปั ญญาหลายอย่างที�ควรอนุรักษ์ เพื�อมิให้ภูมิปัญญาเหล่านั�นสูญหายไป
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