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หลักการและเหตุผล ( ภูมิหลัง )
แผนกวิชาทั "วไป กองการศึกษา โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก ได้จดั การเรียน
การสอน วิชาภาษาอังกฤษ ให้กบั หลักสูตร ชัน4 นายพัน เหล่าทหารแพทย์ รุน่ ที" 53 ปี การศึกษา
2551 ในห้วงเดือน ธ.ค. 50 - ม.ค.51 เพือ" เป็ นการให้ความรูพ้ น4ื ฐานด้านภาษาอังกฤษ ให้กบั
นายทหารนักเรียน เสริมสร้างความรูแ้ ละทักษะการสื"อสารด้วยภาษาอังกฤษ เนื"องจากหลักสูตรนี4
นับเป็นหลักสูตรทีม" คี วามสําคัญมากโดยกองทัพบกได้กาํ หนดให้เป็ นหลักสูตรตามแนวทางการรับ
ราชการ และเพือ" ให้เกิดประโยชน์ สงู สุดกับหน่ วยงานให้บริการด้านการแพทย์ของกองทัพบก ไม่วา่
จะเป็ นการปฏิบตั งิ านในชีวติ ประจําวัน การสือ" สารด้านการแพทย์หรือ ในการฝึ กสําคัญระดับประเทศ
ตลอดจนการปฏิบตั หิ น้าทีเ" พือ" รักษาสันติภาพ ณ ประเทศต่างๆ ล้วนถ่ายทอดโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็ น
สื"อกลาง ดังนัน4 เพื"อให้นายทหารนักเรียนสามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ" ด้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ
ภารกิจการให้บริการทางการแพทย์ของกองทัพบก จึงได้บรรจุวชิ าภาษาอังกฤษไว้ในหลักสูตร
ดังกล่าว โดยมีการจัดการเรียนการสอนมาอย่างสมํ"าเสมอเป็ นประจําทุกปี และหลักสูตรทีไ" ด้ทาํ การ
วิจยั ครังนี
4 4 เป็ นหลักสูตรชัน4 นายพัน เหล่าทหารแพทย์ รุน่ ที" 53 ปีการศึกษา 2551 โดยมียอดผูเ้ ข้ารับ
การศึกษาจํานวนทัง4 สิน4 164 นาย ในปี ทผ"ี ่านมาผูว้ จิ ยั พบว่า นายทหารนักเรียนมีปญั หาอย่างมาก
เช่น ไม่ใคร่กระตือรือร้นในการเรียน เฉื"อยชา ง่วงนอนบ้าง ไม่ตอบคําถาม ไม่ใคร่อยูใ่ นระเบียบ
วินยั เท่าทีค" วรโดยเฉพาะทีเ" รียนในห้องแยก และจากผลการทดสอบก่อนการเรียน PRE-TEST
คะแนนอยู่ในเกณฑ์ต"าํ เป็ นส่วนมาก และระหว่างการจัดการเรียนการสอน นายทหารกลุม่ ทีม" พี น4ื ฐาน
ทางภาษาดีมาก ( ส่วนมากเป็ นแพทย์ เภสัชกร และทันตแพทย์ ) ได้แสดงพฤติกรรมการเบื"อหน่ าย
การเรียนและได้แสดงความคิดเห็นตามใบประเมินผูส้ อนว่า ต้องมานัง" เรียนวิชาภาษาอังกฤษซึ"งเป็ นสิง"
ทีต" นเองรูแ้ ละเข้าใจอย่างลึกซึ4งแล้ว ทําให้ไม่อยากเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และส่งผลกระทบอาจทํา
ให้การเรียนการสอนไม่บรรลุผลสัมฤทธิ ^ตามความมุง่ หมายของหลักสูตรดังกล่าว ผูส้ อนได้ตงั 4
สมมุตฐิ านว่า น่ าจะเกิดจากปญั หาการบริหารวิชาการทัง4 5 ด้าน เช่นด้านหลักสูตร ด้านการจัดการ
เรียนการสอน ด้านสือ" การสอน กิจกรรมนักเรียน และด้านการวัดและประเมินผล การจัดการเรียน
การสอนทีผ" สู้ อนมุ่งแต่จะทําการบรรยายแต่เพียงอย่างเดียว อาจทําให้นายทหารนักเรียนซึ"งมีพน4ื
ความรูท้ "แี ตกต่างกัน ไม่พงึ พอใจในการจัดการเรียนการสอน หรืออาจมีปจั จัยอื"นๆซึ"งเป็ นเจตคติต่อ
วิชาภาษาอังกฤษในเชิงลบ
สุวมิ ล ว่องวาณิช ( 2550 ) กล่าวว่า การวิจยั ปฏิบตั กิ ารในชัน4 เรียน คือ การวิจยั ทีท" าํ โดย
ครูผสู้ อนในชัน4 เรียน เพือ" แก้ปญั หาทีเ" กิดขึน4 ในชัน4 เรียน และนําผลมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการ
สอนหรือส่งเสริมพัฒนาการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนให้ดยี งิ" ขึน4 ทัง4 นี4เพือ" ให้เกิดประโยชน์สงู สุดกับผูเ้ รียน เป็ น
การวิจยั ทีต" อ้ งทําอย่างรวดเร็ว นําผลไปใช้ทนั ที และสะท้อนข้อมูลเกี"ยวกับการปฏิบตั งิ านต่างๆใน
ชีวติ ประจําวันของตนเอง ให้ทงั 4 ตนเองและกลุ่มเพือ" นร่วมงานในโรงเรียนได้มโี อกาสวิพากษ์ อภิปราย
แลกเปลีย" นเรียนรูใ้ นแนวทางทีไ" ด้ปฏิบตั แิ ละผลทีเ" กิดขึน4 เพื"อพัฒนาการเรียนรูท้ งั 4 ของครูและผูเ้ รียน
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ดังนัน4 ผูว้ จิ ยั เห็นว่าปญั หาทีเ" กิดขึน4 ในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร ชัน4 นายพัน
เหล่าทหารแพทย์ รุน่ ที" 53 ปี การศึกษา 2551 ตลอดจนแนวทางการแก้ปญั หาที"ถูกทางและตรง
ประเด็น และเพื"อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์ สงู สุดทัง4 ผูเ้ รียนและผูส้ อน นอกจากนี4
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ มาตราที" 30 ได้กาํ หนดไว้ว่า ให้ผสู้ อนต้องทําวิจยั เพือ" พัฒนาการ
เรียนรูท้ เ"ี หมาะสมกับผูเ้ รียน คือทําวิจยั เพื"อศึกษาปญั หาหรือต้องการรูค้ าํ ตอบและแก้ปญั หา หรือทํา
วิจยั สิง" ทีต" อ้ งการพัฒนาให้พฒ
ั นาให้มากยิง" ขึน4 ไป
จากเหตุผลดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงดําเนินการวิจยั ในชัน4 เรียน เพือ" ศึกษาปญั หาและแนวทางการ
บริหารวิชาการ ความพึงพอใจ และความคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะต่อการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษของนายทหารนักเรียน หลักสูตรชัน4 นายพัน เหล่าทหารแพทย์ รุน่ ที" 53 ปีการศึกษา 2551
โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก ซึ"งจะทําให้ทราบปญั หาและแนวทางการบริหารวิชาการฯ และ
นําผลของการวิจยั ใช้เป็ นยุทธวิธใี นการพัฒนาศาสตร์ของวิชาชีพครูให้มคี วามเข้มแข็งขึน4 สูค่ รูมอื อาชีพ
ของ กองการศึกษา โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
การวิจยั ครัง4 นี4 มีวตั ถุประสงค์เพื"อ
1. ศึกษาปญั หาเกีย" วกับการบริหารวิชาการทัง4 5 ด้าน ได้แก่ หลักสูตร การจัดการเรียนการ
สอน สือ" การสอน กิจกรรมนักเรียน และ การวัดผลประเมินผล ในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของ
นายทหารนักเรียน หลักสูตร ชัน4 นายพัน เหล่าทหารแพทย์ รุน่ ที" 53 ปี การศึกษา 2551 โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก
2. ศึกษาความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนายทหารนักเรียน หลักสูตรชัน4
นายพัน เหล่าทหารแพทย์ รุ่นที" 53 ปี การศึกษา 2551 โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก
3. ศึกษาข้อเสนอแนะการบริหารวิชาการทัง4 5 ด้าน ได้แก่ หลักสูตร การจัดการเรียนการ
สอน สือ" การสอน กิจกรรมนักเรียน และ การวัดผลประเมินผล ในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของ
นายทหารนักเรียน หลักสูตรชัน4 นายพัน เหล่าทหารแพทย์ รุน่ ที" 53 ปี การศึกษา 2551 โรงเรียนเสนา
รักษ์ กรมแพทย์ทหารบก
ขอบเขตการวิ จยั
กลุ่มประชากรเป้ าหมายและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจยั นี4มกี ลุม่ ประชากรเป้าหมายเป็ นนายทหารนักเรียน หลักสูตรชัน4 นายพัน เหล่าทหาร
แพทย์ โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก โดยมีนายทหารนักเรียน หลักสูตรชัน4 นายพัน เหล่า
ทหารแพทย์ รุน่ ที" 53 ปี การศึกษา 2551 โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก จํานวน 150 คน
เป็ นกลุม่ ตัวอย่างทีใ" ช้ในการศึกษาครัง4 นี4

6

ขอบเขตของเนื อหา
การวิจยั ครัง4 นี4 เป็ นการวิจยั ในชัน4 เรียนทีม" งุ่ นํ าผลการวิจยั ไปพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข แนว
ทางการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษทางการแพทย์ของนายทหารนักเรียน หลักสูตรชัน4 นาย
พัน เหล่าทหารแพทย์ รุน่ ที" 53 ปี การศึกษา 2551 โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก โดย
ขอบเขตของเนื4อหาทีม" งุ่ ศึกษาในครัง4 นี4 คือการมุง่ ศึกษาปญั หาและแนวทางการแก้ไขการบริหาร
วิชาการทัง4 5 ด้าน ได้แก่
1.1 ด้านหลักสูตร
1.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน
1.3 ด้านสื"อการสอน
1.4 ด้านกิจกรรมนักเรียน
1.5 ด้านการวัดผลและประเมินผล
ประโยชน์ ที,ได้รบั จากการวิ จยั
ผลจากการวิจยั ในครัง4 นี4จะเป็ นข้อมูลทีช" ่วยทําให้ผสู้ อนนํ าไปพัฒนา และปรับปรุงวิธกี ารสอน
และนวัตกรรมการสอนในรายวิชานี4 ทีจ" ะเป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ รียนให้ประสบผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน
^
วิชาภาษาอังกฤษเพิม" ขึน4
วิ ธีดาํ เนิ นการวิจยั
กลุ่มประชากรเป้ าหมายและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจยั นี4มกี ลุม่ ประชากรเป้าหมายเป็ นนายทหารนักเรียน หลักสูตรชัน4 นายพัน เหล่าทหาร
แพทย์ โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก โดยมีนายทหารนักเรียน หลักสูตรชัน4 นายพัน เหล่า
ทหารแพทย์ รุน่ ที" 53 ปี การศึกษา 2551 โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก จํานวน 150 คน
เป็ นกลุม่ ตัวอย่างทีใ" ช้ในการศึกษาปญั หา ความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะทีม" ตี ่อการจัดการเรียนการ
สอนในวิชาภาษาอังกฤษ
เครื,องมือที, ใช้ในการวิ จยั
เครื"องมือทีใ" ช้ในการวิจยั ครัง4 นี4 เป็ นแบบสอบถามทีผ" วู้ จิ ยั สร้างขึน4 โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน
ได้แก่
ตอนที" 1 เป็ นแบบสอบถามสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็ นแบบเติมคํา และ
แบบเช็ครายการ (Check List) จํานวน 5 ข้อ
ตอนที" 2 เป็ นแบบสอบถามเกีย" วกับปญั หาการบริหารวิชาการวิชาภาษาอังกฤษ โดยแบ่ง
ออกเป็ น 5 ด้าน คือ ปญั หาด้านหลักสูตร ปญั หาด้านการเรียนการสอน
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ปญั หาด้านกิจกรรม และปญั หาด้านการวัดและประเมินผล โดยแต่ละด้านเป็ นข้อคําถามแบบประเมิน
ค่า 3 ระดับ คือ มีปญั หามาก ปานกลาง และน้อย ซึ"งให้คะแนนปญั หาแต่ละระดับเป็ น 3 2 และ 1
คะแนน ตามลําดับ จํานวน 66 ข้อ
ตอนที" 3 เป็ นแบบสอบถามเกี"ยวกับความพึงพอใจในการศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ"งเป็ นข้อ
คําถามแบบประเมินค่า 3 ระดับ คือ พึงพอใจมาก ปานกลาง และน้อย โดยแต่ละระดับให้คะแนนเป็ น
3 2 และ 1 คะแนน ตามลําดับ จํานวน 12 ข้อ
ตอนที" 4 เป็ นแบบสอบถามชนิดปลายเปิ ดเพื"อให้นายทหารนักเรียนเขียนข้อเสนอแนะ
เกีย" วกับการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โดยให้นายทหารนักเรียนเขียนข้อเสนอแนะเพือ"
พัฒนาการบริหารวิชาการการเรียนการสอนทัง4 5 ด้าน คือ ด้านหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการ
สอน ด้านกิจกรรม และด้านการวัดและประเมินผล
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจากนายทหารนักเรียน
หลักสูตรชัน4 นายพัน เหล่าทหารแพทย์ รุน่ ที" 53 ปี การศึกษา 2551 โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์
ทหารบก จํานวน 150 คน ในคาบเรียนสุดท้ายของการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ" ตอบวัตถุประสงค์ของการวิจยั ในครัง4 นี4 ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์หาค่าสถิติ
เบื4องต้น ได้แก่ จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย" และส่วนเบี"ยงเบนมาตรฐาน โดยประมวลผลด้วยโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ SPSS for Windows ดังรายละเอียดต่อไปนี4
ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที" 1 ซึ"งเป็ นข้อมูลส่วนตัว วิเคราะห์ดว้ ยจํานวน และร้อยละ
ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที" 2 และ ตอนที" 3 ซึ"งเป็ นข้อมูลเกีย" วกับปญั หา และความพึง
พอใจ วิเคราะห์ดว้ ยค่าเฉลีย" และส่วนเบี"ยงเบนมาตรฐาน และมีเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลีย"
ดังนี4
1.00 – 1.50 หมายความว่า ปญั หา/ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับน้อย
1.51 – 2.50 หมายความว่า ปญั หา/ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง
2.51 – 3.00 หมายความว่า ปญั หา/ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที" 4 เป็ นข้อมูลเกีย" วกับข้อเสนอแนะ ผูว้ จิ ยั ใช้การเขียนบรรยาย
ถึงข้อเสนอแนะของนายทหารนักเรียน
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล เป็ นดังต่อไปนี4
ตอนที, 1 ข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่าง
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 150 คน ซึ"งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ดํารงยศร้อยเอกจํานวน 74 คน (ร้อยละ 49.3) รองลงมาคือ พันตรี จํานวน 58 คน (ร้อยละ 38.7) และ
ยศพันโทจํานวน 18 คน (ร้อนละ 12.0) กลุม่ ตัวอย่างมีประสบการณ์การทํางานเฉลีย" 20 ปี และได้รบั
การบรรจุครังแรกส่
4
วนใหญ่ทจ"ี งั หวัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 40 คน (ร้อนละ 26.7) ส่วนใหญ่ดาํ รง
ตําแหน่ งเป็ นพยาบาล จํานวน 36 คน (ร้อยละ 24.0)
ตอนที, 2 ความคิ ดเห็นเกี,ยวกับปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิ ชาภาษาอังกฤษ
ทัง 5 ด้าน
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกีย" วกับระดับปญั หาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ของนายทหารนักเรียน หลักสูตร ชัน4 นายพัน เหล่าทหารแพทย์ รุน่ ที" 53 ปี การศึกษา 2551 โรงเรียน
เสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก จํานวน 150 คน ในด้านต่างๆ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้านการ
จัดการเรียนการสอน ด้านสื"อการสอน ด้านกิจกรรม และด้านการวัดและประเมินผลเป็ นดังตารางที" 1
ตารางที" 1 ค่าเฉลี"ย ส่วนเบี"ยงเบนมาตรฐาน และระดับของความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี"ยวกับ
ปญั หาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ด้านหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการ
สอน ด้านสือ" การสอน ด้านกิจกรรม และด้านการวัดผลประเมินผล
ปัญหาการเรียนการสอน
Mean
SD. ระดับปัญหา
ด้านหลักสูตร
1.79
.40
ปานกลาง
ด้านการจัดการเรียนการสอน
1.67
.36
ปานกลาง
ด้านสือ" การสอน
1.77
.42
ปานกลาง
ด้านกิจกรรม
1.80
.44
ปานกลาง
ด้านการวัดประเมินผล
1.73
.44
ปานกลาง
รวม
1.75
.24
ปานกลาง
จากผลการวิเคราะห์ปญั หาโดยรวมเกีย" วกับการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของนายทหาร
นักเรียน หลักสูตรชัน4 นายพัน เหล่าทหารแพทย์ รุน่ ที" 53 ปี การศึกษา 2551 พบว่า โดยรวมมีปญั หา
ในระดับปานกลาง ( X = 1.75) และเมื"อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ทุกด้านมีปญั หาในระดับปาน
กลาง โดยด้านทีม" ปี ญั หามากที"สดุ คือ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ( X = 1.80) รองลงมา คือด้าน
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หลักสูตร ( X = 1.79) ด้านสือ" การสอน ( X = 1.77) ด้านการวัดผลประเมินผล ( X = 1.73) และ ด้าน
การจัดการเรียนการสอน ( X = 1.67) ตามลําดับ
และเมื"อวิเคราะห์ปญั หาในแต่ละด้าน ได้ผลการวิเคราะห์ดงั ตารางที" 2 – 6
ตารางที" 2 ค่าเฉลี"ย ส่วนเบี"ยงเบนมาตรฐาน และระดับของความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี"ยวกับ
ปญั หาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษด้านหลักสูตร
ปัญหาการเรียนการสอนด้านหลักสูตร
Mean SD. ระดับปัญหา
1.เนื4อหาและขอบเขตของวิชากว้างเกินไป
1.98 .60
ปานกลาง
2.หลักสูตรเนื4อหามากไป
1.90 .55
ปานกลาง
3.หลักสูตรเนื4อหาวิชาไม่เป็ นประโยชน์ในการใช้ในชีวติ การทํางานจริง
1.65 .66
ปานกลาง
1.64 .66
ปานกลาง
4.หลักสูตรมีช ั "วโมงเรียนมากไปทําให้เครียด
5.หลักสูตรมีช ั "วโมงเรียนน้อยไปทําให้ได้รบั ความรูไ้ ม่เพียงพอ
1.91 .63
ปานกลาง
6.เนื4อหาไม่สามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ กบั บุคลากรสายแพทย์
1.66 .61
ปานกลาง
รวม
1.79 .40
ปานกลาง
จากผลการวิเคราะห์ในตารางที" 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างของผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
เกีย" วกับปญั หาการเรียนการสอน ด้านหลักสูตรโดยรวม และรายข้อของกลุ่มตัวอย่างเห็นว่ามีปญั หา
ในระดับปานกลาง โดยพบว่าปญั หาทีม" คี า่ เฉลีย" มากใน 3 อันดับแรก คือ เนื4อหาและขอบเขตของวิชา
กว้างเกินไป ( X =1.98) หลักสูตรมีช ั "วโมงเรียนน้อยไปทําให้ได้รบั ความรูไ้ ม่เพียงพอ ( X =1.91) และ
หลักสูตรเนื4อหามากไป ( X =1.90) ตามลําดับ
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ตารางที" 3 ค่าเฉลี"ย ส่วนเบี"ยงเบนมาตรฐาน และระดับของความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี"ยวกับ
ปญั หาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษด้านการจัดการเรียนการสอน
ปัญหาการเรียนการสอนด้านการจัดการเรียนการสอน
Mean
SD. ระดับปัญหา
1.การจัดการเรียนการสอนโดยไม่แบ่งกลุ่มการเรียน ผูม้ พี น4ื ฐาน
ทางภาษาสูงและตํ"าเรียนรวมกัน
2.15
.71
ปานกลาง
2.การจัดการเรียนการสอน การแบ่งกลุม่ เป็ นการแบ่งห้องเรียน
เนื"องจาก นายทหารนักเรียน มีจาํ นวนมาก
2.18
.66
ปานกลาง
3.การจัดการเรียนการสอน ผูม้ พี น4ื ความรูท้ างภาษาตํ"า เรียนตาม
ไม่ทนั
2.20
.71
ปานกลาง
4.ผูส้ อนพูดภาษาอังกฤษมากเกินไป กลุม่ ทีพ" น4ื ความรูต้ "ําฟงั ไม่รู้
เรือ" ง
1.80
.69
ปานกลาง
5.ผูส้ อน สอนทุกวัน เครียดรับไม่ไหว
1.55
.63
ปานกลาง
6.ผูส้ อนสอนวันละ 4 ช.ม. มากไปรับไม่ไหว
1.71
.68
ปานกลาง
7.ตารางสอนจัดไว้ วิชาภาษาอังกฤษถีม" าก
1.64
.62
ปานกลาง
8.เอาชั "วโมงภาษาอังกฤษไปทํากิจกรรมอืน" ทําให้เวลาเรียนมีน้อย
1.54
.60
ปานกลาง
9.การตอบปญั หาภาษาอังกฤษกินเวลาการเรียน
1.59
.65
ปานกลาง
10.ตอบปญั หาทางภาษาควรรวบรวมตอบใน ช.ม.สุดท้ายของการ
เรียน
1.83
.64
ปานกลาง
11.ผูส้ อนต้องจบบทเรียนเมื"อมีสญ
ั ญาณหมดเวลาทําให้การเรียนไม่
ต่อเนื"อง
1.61
.68
ปานกลาง
12.การนํ าเสนอเกร็ดความรูท้ ม"ี ปี ระโยชน์ เสียเวลาทําให้เวลาเรียน
น้อยลง
1.50
.57
ปานกลาง
13. จํานวนผูเ้ รียนมีมากเกินไป 2 ห้อง นายทหารนักเรียน 164 คน
ต่อผูส้ อน 1 คน ผูส้ อนดูแลไม่ท ั "วถึง
2.32
.71
ปานกลาง
14.เทคนิคการสอนไม่เร้าใจให้อยากเรียน
1.75
.65
ปานกลาง
15.ผูส้ อนไม่มวี ธิ กี ารจูงใจให้อยากเรียน
1.66
.62
ปานกลาง
16.ไม่เชิญฝรั "งมาสอนเรื"องการออกเสียง
1.81
.70
ปานกลาง
17.ผูส้ อนขาดทักษะการสอน
1.34
.50
น้อย
18.ผูส้ อนขาดประสบการณ์ของการเป็ นครู
1.31
.49
น้อย
19.ผูส้ อนไม่เตรียมการสอน
1.27
.50
น้อย
20.ผูส้ อนสอนเร็วเกินไป ตามไม่ทนั
1.52
.63
ปานกลาง
21.ผูส้ อนสอนด้วยความเคร่งเครียด
1.50
.65
ปานกลาง
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ตารางที" 3 (ต่อ) ค่าเฉลี"ย ส่วนเบี"ยงเบนมาตรฐาน และระดับของความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
เกีย" วกับปญั หาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษด้านการจัดการเรียนการสอน
ปัญหาการเรียนการสอนด้านการจัดการเรียนการ
Mean
SD. ระดับปัญหา
สอน
22.ผูส้ อนไม่สอนเพื"อสร้างเสริมประสบการณ์ชวี ติ
1.47
.59
น้อย
1.58
.65
ปานกลาง
23.ผูส้ อนให้สาํ คัญกับกลุ่มผูม้ พี น4ื ทางภาษาดีเท่านัน4
24.ผูส้ อนไม่แนะนํ าแนวทางในการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษ
1.61
.64
ปานกลาง
ได้รวดเร็วให้กบั นายทหารนักเรียน
25.ผูส้ อนไม่ให้ความรูภ้ าษาอังกฤษทีใ" ช้กบั คนไข้
1.59
.60
ปานกลาง
26.ผูส้ อนไม่ได้ให้ความรูเ้ กีย" วกับสิง" แวดล้อมโลก
1.49
.60
น้อย
รวม
1.67
.36
ปานกลาง
จากผลการวิเคราะห์ดงั ตารางที" 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างของผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
เกีย" วกับปญั หาการบริหารวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X =
1.67) และรายข้อของกลุม่ ตัวอย่างเห็นว่ามีปญั หาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง โดยข้อทีม" ปี ญั หา
มากทีส" ุด 3 อันดับแรก คือ จํานวนผูเ้ รียนมีมากเกินไป 2 ห้อง นายทหารนักเรียน 164 คนต่อผูส้ อน 1
คน ผูส้ อนดูแลไม่ทวถึ
ั " ง ( X = 2.32) การจัดการเรียนการสอน ผูเ้ รียนมีพน4ื ความรูท้ างภาษาตํ"า เรียน
ตามไม่ทนั ( X = 2.20) และ การจัดการเรียนการสอน การแบ่งกลุ่มเป็ นการแบ่งห้องเรียนเนื"องจาก
นายทหารนักเรียน มีจาํ นวนมาก ( X = 2.18) ตามลําดับ ส่วนปญั หาทีม" คี า่ เฉลีย" อยู่ในระดับน้อยเรียง
ตามลําดับ ได้แก่ ผูส้ อนไม่เตรียมการสอน ( X = 1.27) ผูส้ อนขาดประสบการณ์ของการเป็ นครู ( X =
1.31) ผูส้ อนขาดทักษะการสอน ( X = 1.34) ผูส้ อนไม่สอนเพื"อสร้างเสริมประสบการณ์ชวี ติ ( X =
1.47) และ ผูส้ อนไม่ได้ให้ความรูเ้ กี"ยวกับสิง" แวดล้อมโลก ( X = 1.49) ตามลําดับ
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ตารางที" 4 ค่าเฉลี"ย ส่วนเบี"ยงเบนมาตรฐาน และระดับของความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
เกีย" วกับปญั หาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษด้านสือ" การสอน
ปัญหาการเรียนการสอนด้านสื,อการสอน
Mean
SD.
ระดับปัญหา
1.เครื"องเสียงไม่ชดั เจน
1.81
.69
ปานกลาง
2.คอมพิวเตอร์ประจําห้องเสียบ่อย
1.81
.70
ปานกลาง
3.LCD Projector เพือ" ฉายข้ามศีรษะเป็ น Power Point ทํางาน
บ้างไม่ทาํ งานบ้าง
1.99
.73
ปานกลาง
4.ตัวขนาดของอักษรบนจอ LCD Projector ตัวเล็กมองไม่เห็น
1.85
.70
ปานกลาง
5.ห้องเรียนทีแ" ยก นทน.ได้ยนิ ผูส้ อนบรรยายไม่ชดั เจน
2.05
.73
ปานกลาง
6.การสอนโดยใช้โปรแกรม Microsoft Word ตามไม่ทนั เวลา
เปลีย" นหน้า
1.73
.69
ปานกลาง
7.ต้องการให้สอนเป็ น Power point เพียงอย่างเดียว
1.64
.65
ปานกลาง
8.ได้รบั ตําราวิชาภาษาอังกฤษไม่ครบทุกเล่ม
1.40
.62
น้อย
9.ได้รบั ตําราเฉพาะเล่มหลักเท่านัน4
1.42
.61
น้อย
10. ไม่ได้รบั แผ่น CD-Rom ซึ"งบรรจุตําราทุกเล่ม
1.96
.78
ปานกลาง
11.สื"อการเสริมสร้างการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษในด้านการฟงั
การพูด และภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน ไม่เพียงพอ
1.88
.66
ปานกลาง
12. รูปเล่มตําราภาษาอังกฤษไม่น่าอ่าน เชย
1.71
.66
ปานกลาง
รวม
1.77
.42
ปานกลาง
จากผลการวิเคราะห์ดงั ตารางที" 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างของผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
เกีย" วกับปญั หาการเรียนการสอนด้านสื"อการสอนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 1.77) และราย
ข้อของกลุม่ ตัวอย่างเห็นว่ามีปญั หาเกือบทุกข้อคําถามอยู่ในระดับปานกลาง โดยข้อทีม" ปี ญั หามาก
ทีส" ุดใน 3 อันดับแรก ได้แก่ ห้องเรียนทีแ" ยก นายทหารนักเรียนได้ยนิ ผูส้ อนบรรยายไม่ชดั เจน ( X =
2.05) LCD Projector เพือ" ฉายข้ามศีรษะเป็ น Power Point ทํางานบ้างไม่ทาํ งานบ้าง ( X = 1.99)
และ สือ" การเสริมสร้างการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษในด้านการฟงั การพูด และภาษาอังกฤษใน
ชีวติ ประจําวัน ไม่เพียงพอ ( X = 1.88) ตามลําดับ ส่วนข้อทีม" รี ะดับปญั หาน้อย ได้แก่ ได้รบั ตําราวิชา
ภาษาอังกฤษไม่ครบทุกเล่ม ( X = 1.40) และ ได้รบั ตําราเฉพาะเล่มหลักเท่านัน4 ( X = 1.42)
ตามลําดับ
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ตารางที" 5 ค่าเฉลี"ย ส่วนเบี"ยงเบนมาตรฐาน และระดับของความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี"ยวกับ
ปญั หาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษด้านกิจกรรม
ปัญหาการเรียนการสอนด้านกิ จกรรม
Mean
SD. ระดับปัญหา
.62
ปานกลาง
1. กิจกรรมการพูดหน้าชัน4 แนะนําตนเองเสียเวลา
1.67
2. กิจกรรมการฟงั การจัดระบบขยะทีน" ํามาใช้ใหม่ (Recycling
.68
ปานกลาง
Program) ฟงั ไม่รเู้ รือ" ง ไม่มปี ระโยชน์
1.79
3. กิจกรรมการออกเสียงพืน4 ฐานน่ าเบื"อ
1.53
.60
ปานกลาง
ปานกลาง
4. กิจกรรมการค้นคว้าด้วยตนเอง ไม่เพียงพอในเวลาราชการ
1.75
.67
1.88
.70
ปานกลาง
5. กิจกรรมการสนทนาภาษาอังกฤษระหว่างผูเ้ รียนกับผูส้ อน
ปานกลาง
6. กิจกรรมนันทนาการระหว่างผูเ้ รียนกับผูส้ อนพบว่ามีปญั หา
1.71
.64
1.95
.75
ปานกลาง
7. กิจกรรมร้องเพลงสากลมีน้อยไป
ปานกลาง
.75
8. กิจกรรมการดูหนังฟงั sound track ไม่ได้จดั ให้
2.03
1.97
.72
ปานกลาง
9. กิจกรรมการเล่นเกมส์ทางภาษาเลยไม่ได้จดั ให้
10. กิจกรรมการพูดโดยมีหวั ข้อให้ ระดมสมองแล้วส่งตัวแทน
1.75
.68
ปานกลาง
มาพูด หน้าชัน4 ไม่ได้จดั ให้
รวม
1.80
.44
ปานกลาง
จากผลการวิเคราะห์ดงั ตารางที" 5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างของผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
เกีย" วกับปญั หาการเรียนการสอนด้านกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 1.80) และรายข้อ
ของกลุม่ ตัวอย่างเห็นว่าทุกข้อมีปญั หายู่ในระดับปานกลาง โดยข้อทีม" ปี ญั หามากทีส" ดุ ใน 3 อันดับแรก
ได้แก่ กิจกรรมการดูหนังฟงั sound track ไม่ได้จดั ให้ ( X = 2.03) กิจกรรมการเล่นเกมส์ทางภาษา
เลยไม่ได้จดั ให้ ( X = 1.97) และกิจกรรมการสนทนาภาษาอังกฤษระหว่างผูเ้ รียนกับผูส้ อน ( X =1.88)
ตามลําดับ
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ตารางที" 6 ค่าเฉลี"ย ส่วนเบี"ยงเบนมาตรฐาน และระดับของความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี"ยวกับ
ปญั หาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษด้านการวัดผลประเมินผล
ปัญหาการเรียนการสอนด้านการวัดผลประเมิ นผล
Mean
SD. ระดับปัญหา
1 ไม่ควรทดสอบก่อนการเรียนเพราะเสียเวลา
1.58
.62
ปานกลาง
2. ไม่ควรทดสอบหลังการเรียน เพราะเครียด
1.64
.69
ปานกลาง
3. หากมีการทดสอบ Final โดยใช้ Power Point อาจทําไม่ทนั
1.98
.72
ปานกลาง
4. การทดสอบด้วย Power point Pre-test อักษรตัวเล็กมอง
ไม่เห็น
1.81
.71
ปานกลาง
5. ข้อสอบบางข้อยาวมาก ให้เวลาทําน้อย
1.99
.75
ปานกลาง
6. คะแนนค้นคว้าด้วยตนเองให้ 60 % มากเกินไป
1.56
.61
ปานกลาง
7. คะแนน Final เป็ นข้อเขียน 50% ทํารายงาน 50% ต้องดู
หนังสือมากไป
1.87
.70
ปานกลาง
8. คะแนน Final เป็ นข้อเขียน 30 % และทํารายงาน 70% ไม่
เหมาะสม
1.62
.65
ปานกลาง
9. คะแนนตัดเกรด สอบผ่าน ต้องได้ 70% มากเกินไป
1.79
.70
ปานกลาง
10. ผูส้ อนชี4แจงการวัดผลประเมินผลไม่ชดั เจน
1.46
.57
น้อย
11. ไม่มกี ารทดสอบก่อนเรียนทําให้ไม่ทราบศักยภาพทาง
ภาษาของตนเอง
1.73
.66
ปานกลาง
รวม
1.73
.44
ปานกลาง
จากผลการวิเคราะห์ดงั ตารางที" 6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างของผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
เกีย" วกับปญั หาการเรียนการสอนด้านการวัดและประเมินผลโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 1.73)
และกลุม่ ตัวอย่างเห็นว่าเกือบทุกข้อมีปญั หาอยูใ่ นระดับปานกลาง โดย 3 ข้อแรกทีม" ปี ญั หามากที"สดุ
ได้แก่ ข้อสอบบางข้อยาวมาก ให้เวลาทําน้อย ( X =1.99) หากมีการทดสอบ Final โดยใช้ Power
Point อาจทําไม่ทนั ( X =1.98) และการทดสอบด้วย Power point Pre-test อักษรตัวเล็กมองไม่เห็น
( X =1.87) ตามลําดับ ส่วนข้อคําถามทีว" า่ ผูส้ อนชีแ4 จงการวัดผลประเมินผลไม่ชดั เจน พบว่ามีปญั หา
อยูใ่ นระดับน้อย ( X =1.46)
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ตอนที, 3 ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของนายทหาร
นักเรียน หลักสูตรชัน4 นายพัน เหล่าทหารแพทย์ จํานวน 150 คน เป็ นดังตารางที" 7
ตารางที" 7 ค่าเฉลี"ย ส่วนเบี"ยงเบนมาตรฐาน และระดับของความพึงพอใจของกลุม่ ตัวอย่างทีม" ตี ่อ
การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ความพึงพอใจ
Mean
SD. ระดับความ
พึงพอใจ
1. เนื4อหาสาระได้ประโยชน์
2.44
.58
ปานกลาง
2. ผูส้ อนเตรียมตัวมาดี
2.66
.49
มาก
3. ผูส้ อนมีความตัง4 ใจสอนเพือ" ให้ผเู้ รียนได้รบั ประโยชน์
2.74
.47
มาก
4. เนื4อหาสามารถนํ ามาใช้สอนผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
2.39
.62
ปานกลาง
5. เนื4อหามีแนวทางการริเริม" สร้างสรรค์
2.37
.57
ปานกลาง
6. เนื4อหามีประโยชน์นําไปใช้ในชีวติ ประจําวันได้ดี
2.36
.63
ปานกลาง
7. เนื4อหามีประโยชน์นําไปประยุกต์ใช้เพื"อรักษา
สิง" แวดล้อมโลก
2.35
.62
ปานกลาง
8. เนื4อหามีประโยชน์สามารถประยุกต์ใช้ในหน้าทีก" ารงาน
สายแพทย์ได้
2.33
.61
ปานกลาง
9. เป็ นวิชาทีผ" เู้ รียนไม่เครียด สนุ กสนานและได้ความรู้
2.31
.60
ปานกลาง
10. กิจกรรมการพูดหน้าชัน4 ช่วยส่งเสริมภาวะผูน้ ํ าให้กบั
นายทหารนักเรียนได้
2.29
.65
ปานกลาง
11. ผูส้ อนเตรียมตัวและอุปกรณ์พร้อมก่อนเวลาการสอน
2.51
.52
มาก
12. ผูส้ อนจัดหาสือ" การสอนทีเ" ป็ นประโยชน์ ในการพัฒนา
ผูเ้ รียนได้ ครบ ฟงั พูด อ่านและเขียน
2.39
.56
ปานกลาง
13. เนื4อหาสาระเป็ นแนวทางให้ผเู้ รียนมีความรูใ้ นการ
สอบแข่งขันไปปฏิบตั ริ าชการ กองกําลังรักษาสันติภาพ ณ
ประเทศต่างๆ
2.15
.63 ปานกลาง
รวม
2.41
.42 ปานกลาง
จากผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของกลุม่ ตัวอย่าง ดังตารางที" 7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึง
พอใจต่อการเรียนการสอนโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 2.41) และเมื"อพิจารณารายข้อ พบว่า
กลุม่ ตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 3 ข้อ ได้แก่ ผูส้ อนมีความตัง4 ใจสอนเพือ" ให้ผเู้ รียนได้รบั
ประโยชน์ ( X = 2.74) ผูส้ อนเตรียมตัวมาดี ( X = 2.66) และ ผูส้ อนเตรียมตัวและอุปกรณ์พร้อมก่อน
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เวลาการสอน ( X = 2.51) ตามลําดับ ส่วนข้อคําถามทีพ" บว่ามีความพึงพอใจปานกลางใน 3 อันดับ
แรก ได้แก่ เนื4อหาสาระได้ประโยชน์ ( X = 2.44) เนื4อหาสามารถนํ ามาใช้สอนผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ( X =
2.39) และ ผูส้ อนจัดหาสือ" การสอนทีเ" ป็ นประโยชน์ในการพัฒนาผูเ้ รียนได้ ครบ ฟงั พูด อ่านและเขียน
( X = 2.39) ตามลําดับ
ตอนที, 4 ข้อเสนอแนะเกี,ยวกับการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน
นายทหารนักเรียน
สําหรับข้อเสนอแนะเกี"ยวกับการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของนายทหารนักเรียนหลักสูตรชัน4
นายพัน เหล่าทหารแพทย์ รุน่ ที" 53 ปี การศึกษา 2551 ทีใ" ห้ขอ้ เสนอแนะ นํามาสรุปได้ในแต่ละด้าน
ดังต่อไปนี4
1. ด้านหลักสูตร
นายทหารนักเรียนเห็นว่าควรแบ่งกลุ่มผูเ้ รียนตามพืน4 ฐานความรูข้ องนายทหารนักเรียน แต่ละ
กลุ่มมีตงั 4 แต่ พ4นื ฐานน้ อยไปพื4นฐานมาก และอาจารย์ผู้สอนควรให้ทําแบบฝึ กหัดโดยมีเนื4 อหาขัน4
พื4น ฐาน เช่น การใช้หลักไวยากรณ์ เป็ นต้น ในวันแรก ๆ เวลาเรียนที"เ ป็ นอยู่ตอนนี4 ค่อนข้างน้ อยจึง
อยากจะให้เพิม" เวลาเรียนมากขึน4 และเพิม" เนื4อหาสาระให้มากขึน4 ทัง4 ด้านการฟงั พูด อ่าน และเขียน
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
นายทหารนักเรียนเห็นว่าในเรือ" งการจัดการเรียนการสอนควรจะมีการฝึ กการอ่านให้มากขึน4
และจัดแบ่งกลุ่มย่อยในการเรียนการสอน เพื"อให้ผู้เรียนได้ความรู้ม ากขึ4น ทําให้การเรียนการสอน
สนุ กสนานน่ าสนใจมากกว่านี4
3. ด้านสื,อการสอน
นายทหารนักเรียนเห็นว่าในด้านสื"อการสอนยังมีจํากัด โดยเฉพาะ CD-Rom เครื"องฉายภาพ
นอกจากนัน4 ยัง กล่ าวว่า หนัง สือ หรือ ตํ าราเรียนมีสสี นั ไม่ น่ าสนใจ ควรเพิ"ม สีสนั และทํารูป เล่ ม ให้
สวยงาม ควรมีภาพยนต์สนั 4 การร้องเพลง หรือ ละครตลกของฝรั "ง เพื"อฝึ กภาษาอังกฤษของผูเ้ รียน
ได้มากขึน4
4. ด้านกิ จกรรมการเรียนการสอน
ในด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ผูเ้ รียนเห็นว่าควรเน้นการฝึ กเขียนด้วย และเพิม" กิจกรรมใน
ห้องเรียนให้มากขึน4 เช่น กิจกรรมสนทนาหน้ าห้อง จับคูกบั เพื"อนสนทนาด้วยกัน การร้องเพลง การ
เล่นละครเป็ นภาษาอังกฤษ และการประกวดร้องเพลง ทําให้ผเู้ รียนได้ความรูแ้ ละทักษะทางภาษา
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5. ด้านการวัดและประเมิ นผล
ในด้านการวัดและประเมินผล ผูเ้ รียนเห็นว่าไม่ควรมีการสอบ แต่ควรให้เป็ นคะแนนกิจกรรม
และวัดผลทุกด้าน ทัง4 ด้านการฟงั พูด อ่าน และ เขียน
6. โครงการประกวดพูด Speech Contest
นายทหารนักเรียนเห็นว่าโครงการประกวดพูด Speech Contest เป็ นเรื"องทีด" ี แต่ปญั หาทีพ" บ
คือ มีคนเข้าร่วมประกวดน้ อย ดัง นั น4 อาจารย์ผู้สอนควรกระตุ้นให้ผู้เ รียนสนใจโครงการนี4 ม ากขึ4น
นอกจากนี4ในการคัดเลือกโครงการควรจะมีการให้นายทหารนักเรียนเป็ นผูค้ ดั เลือกด้วย และอาจารย์
ผูส้ อนควรกําหนดเพียงประเด็นกว้างๆ แล้วให้นักเรียนไปค้นคว้าเรื"องเพื"อหามาพูดเอง แต่อย่างไรก็
ตามก็มนี ายทหารนักเรียนเห็นว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้ช่วยพัฒนาให้กบั ผูเ้ รียนเท่าใดเนื"องจากผูท้ ไ"ี ด้
ชนะเลิศก็คอื ผูเ้ ก่งภาษาอยูแ่ ล้วไม่ได้หมายถึงมีการพัฒนามากขึน4
7. โครงการทํารายงานดีเด่น
นายทหารนั กเรียนส่วนใหญ่ เ ห็น ว่าเป็ น โครงการที"ไ ม่ น่ าเป็ น ประโยชน์ จึง เห็น ว่าไม่ควรมี
โครงการนี4
8. การเชิ ญวิ ทยากรภายนอกมาสอน นายทหารนักเรียนในกลุ่มที,มีพืนฐานทางภาษาดี
นายทหารนักเรียนเห็นว่าการเชิญวิทยากรภายนอกมาสอนในกลุม่ ดังกล่าวเป็ นเรื"องทีด" ี
เพราะผูเ้ รียนจะได้ประโยชน์มากขึน4 แต่กเ็ สนอแนะว่าควรเป็ นวิทยากรทีพ" ูดไทยได้ดว้ ย (รูห้ ลักการ
สอนเป็ นไทยได้)
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สรุ ปผลการวิจยั
การวิจยั ครังนีเป็ นการวิจยั ในชันเรี ยนทีตอ้ งการนําผลการวิจยั ไปพัฒนา ปรับปรุ ง แก้ไข การ
เรี ยนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ของนายทหารนักเรี ยน หลักสู ตร ชันนายพัน เหล่าทหารแพทย์ รุ่ นที 53
ปี การศึกษา 2551 ณ โรงเรี ยนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก โดยมีวตั ถุประสงค์การวิจยั เพือศึกษาสภาพ
ปัญหา ความพึงพอใจ และสอบถามความคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะของนายทหารนักเรี ยน หลักสู ตร
ชันนายพันฯ ทีมีต่อการเรี ยนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ดังกล่าว โดยมีกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครังนี
จํานวน 150 คน และใช้แบบสอบถามทีผวู้ ิจยั สร้างขึนเป็ นเครื องมือทีใช้ในการวิจยั ครังนี ผลการวิจยั
สามารถสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี
1. ปั ญหาการเรี ยนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ของนายทหารนักเรี ยน หลักสู ตร ชันนายพัน เหล่า
ทหารแพทย์ รุ่ นที 53 พบว่าโดยรวม และรายด้านทัง 5 ด้าน ปี ปั ญหาในระดับปานกลาง โดยด้านทีมี
ค่าเฉลียสู งทีสุดคือ ด้านกิจกรรมการเรี ยนการสอน รองลงมาคือ ปั ญหาด้านหลักสู ตร ด้านสื อการสอน
ด้านการวัดประเมินผล และด้านการจัดการเรี ยนการสอน ตามลําดับ
2. ความพึงพอใจทีมีต่อการจัดการเรี ยนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ของนายทหารนักเรี ยน
หลักสู ตร ชันนายพัน เหล่าทหารแพทย์ รุ่ นที 53 ความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับ ปานกลางและมาก
สําหรับความพึงพอใจรายข้อ ในข้อคําถามทีถามถึง ผูส้ อนมีความตังใจสอนเพือให้ผเู ้ รี ยนได้รับ
ประโยชน์ ผูส้ อนเตรี ยมตัวมาดี และผูส้ อนเตรี ยมตัวและอุปกรณ์ก่อนเวลาการสอน จะพบว่าผูเ้ รี ยนแสดง
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ตามลําดับ ในขณะทีความพึงพอใจต่อเนือหาสาระได้ประโยชน์ เนือหา
สาระสามารถใช้สอนผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเนือหามีแนวทางการริ เริ มสร้างสรรค์การงานอาชีพ กลับ
พบว่าผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
3. ข้อเสนอแนะทีมีต่อการเรี ยนการสอนในวิชาภาษาอังกฤษ พบว่า ต้องการให้แบ่งกลุ่มผูเ้ รี ยน
ตามพืนความรู้ภาษาอังกฤษ เพิมเนือหาสาระการฟัง พูด อ่านและเขียน เพิมเวลาเรี ยนมากขึน ควรมีกลุ่ม
ย่อยฝึ กหัดการอ่าน ปรับปรุ งตําราเรี ยนให้มีรูปเล่มสี สนั น่ าสนใจ เพิมกิจกรรมการสนทนาหน้าชันเรี ยน มี
ร้องเพลง เล่นละครและประกวดSinging Contest ไม่ควรมีการสอบแต่ให้เป็ นคะแนนกิจกรรมและวัดผล
การฟั ง พูด อ่านและเขียน การเชิญวิทยากรภายนอกมาสอนในกลุ่มผูม้ ีพืนฐานทางภาษาดี ควรเป็ น
วิทยากรทีพูดไทยได้ดว้ ย ในขณะทีโครงการรายงานดีเด่น ผูเ้ รี ยนมีความเห็นว่าไม่น่าเป็ นประโยชน์และ
ไม่ควรมีโครงการนี
พันเอกหญิง ดร.วาทิต ศรีวนั ทา
อาจารย์หวั หน้าแผนกวิชาทั "วไป
กองการศึกษา โรงเรียนเสนารักษ์
กรมแพทย์ทหารบก
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