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บทคัดย่อ: การศึกษาคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ความ

สามารถทางภาษาอังกฤษและเปรียบเทียบความคิดเห็นตามความคาดหวังกับความคิดเห็นตาม

สภาพทีเ่ป็นจรงิของนกัศกึษาพยาบาลทีม่ต่ีอการเรยีนการสอนด้วยภาษาองักฤษ กลุม่ตวัอย่างคอื 

นกัศกึษาชัน้ปีที ่2 หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ ปีการศกึษา 2554 จ�านวน 191 ราย เกบ็รวบรวม

ข้อมูลหลังการสอนบรรยายเป็นภาษาอังกฤษในวิชาการสร้างเสริมสุขภาพเป็นเวลา 1 ชั่วโมง โดย

ใช้แบบสอบถามความสามารถทางภาษาองักฤษและความคดิเหน็ตามความคาดหวงัและตามสภาพ

ที่เป็นจริงต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ รวมทั้งค�าถามปลายเปิด วิเคราะห์ข้อมูล

โดยใช้สถิติบรรยาย และ Wilcoxon Signed Rank test ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้

ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ด้านทักษะในการอ่าน อยู่ในระดับปานกลาง ทักษะการพูดและ

การเขียนอยู่ในระดับน้อย ในด้านของความคิดเห็นตามความคาดหวังที่มีต่อการเรียนการสอน 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยของความคาดหวังก่อนการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ

อยู่ในระดับสูง ภายหลังการเรียนกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยของสภาพที่เป็นจริงอยู่ในระดับ

ปานกลาง เมือ่เปรยีบเทยีบความคดิเหน็ตามความคาดหวงัและความคดิเหน็ตามสภาพทีเ่ป็นจรงิ

พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติในทุกด้าน ดังน้ัน ควรเตรียมความพร้อมทั้ง

นักศึกษาและผู้สอนในการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ค�าส�าคัญ: การเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ ความคิดเห็นตามความคาดหวัง ความคิดเห็น 

ตามสภาพที่เป็นจริง นักศึกษาพยาบาล
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ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

(Association of Southeast Asian Nations: ASEAN) 

หรืออาเซียน ถือก�าเนิดจากการประกาศ “ปฏิญญา

กรุงเทพฯ” (Bangkok Declaration) จัดตั้งขึ้นเมื่อ

ปี พ.ศ. 2510 เพื่อสร้างความมั่นคงและต่อต้านการ

ปกครองระบบคอมมิวนิสต์ ส่งเสริมความร่วมมือด้าน

เศรษฐกิจ และขยายความร่วมมือด้านการค้าบริการ 

ซึ่งในปัจจุบันประกอบด้วย สมาชิกจ�านวน 10 ประเทศ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาเซียนไปสู่ “ประชาคม

อาเซียน” (ASEAN Community: AC) ภายในปี พ.ศ. 

2563 (ค.ศ. 2020) ต่อมาผู้น�าอาเซียนได้เห็นชอบ

ร่วมกันเร่งรัดให้เกิดประชาคมอาเซียนภายในปี พ.ศ. 

2558 (ค.ศ. 2015) เพือ่การแข่งขนักบัภมูภิาคอืน่และ

ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยมีกฎบัตรอาเซียน 

(ASEAN Charter) ประกอบด้วย 3 เสาหลักคือ 

ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม

อาเซียน (ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 

2553) จากการที่จะต้องก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน

ปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยได้มีการเตรียมความพร้อม

เข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน ตามยทุธศาสตร์ของแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ประกาศใช้ใน

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งเป็นวันเร่ิมต้นของ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

จากเสาหลักของประชาคมอาเซียน ในเรื่องของ

ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน (ASEAN Socio 

Cultural Community: ASCC) มีจุดมุ่งหมายที่จะท�าให้

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อยู่ร่วมกันในสังคมที่

เอื้ออาทร ประชากรมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี โดยเน้น

การส่งเสริมความร่วมมือในด้านการพัฒนาสังคม การ

พฒันาการฝึกอบรม การศึกษาระดับพืน้ฐานและสงูกว่า 

การพฒันาทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีการส่งเสรมิ

ความร่วมมือในด้านสาธารณสุข การจัดการปัญหาด้าน

สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

นักเขียน  นักคิด  และศิลปิน (ทศพนธ์ นรทัศน์, 2555) 

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN Economic 

Community: AEC) มเีป้าหมายให้ประชาชนในภมูภิาค

มีการไปมาหาสู่และมีการค้าขายระหว่างกัน รวมถึงมี

ศักยภาพในการแข่งขันกับโลกภายนอกได้ โดยอาศัย

กระบวนการท�างานหลายด้าน ซึง่การเคลือ่นย้ายบรกิาร

เสรีเป็นกระบวนการหนึ่งซึ่งเร่งรัดพัฒนาในด้านต่าง ๆ 

สาขาบรกิารสขุภาพจดัเป็น 1 ใน 4 สาขาทีม่คีวามจ�าเป็น

เร่งด่วน ในการน้ีได้มีการลงนามการให้สัตยาบันใน

ความตกลงรบัรองคณุสมบตัผิูท้�างานซึง่กนัและกนั สาขา

วชิาชพีพยาบาลได้ท�าความตกลง “ข้อตกลงยอมรบัร่วม

สาขาวิชาชีพพยาบาลของอาเซียน” โดยมีวัตถุประสงค์

เพือ่ 1) อ�านวยความสะดวกแก่การเคลือ่นย้ายพยาบาล

วชิาชพีภายในประเทศสมาชกิอาเซยีน 2) แลกเปลีย่นข้อมลู	

ความช�านาญเรื่องมาตรฐานและคุณสมบัติ 3) ส่งเสริม

ให้มกีารสร้างแนวปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุส�าหรบัการให้บรกิารวชิาชพี

พยาบาลที่ดีที่สุด และ 4) เปิดโอกาสให้มีการพัฒนา

และการฝึกฝนของพยาบาลวิชาชีพ (ลักษณาจันทร 

เลาหพันธ์ุ, 2555)  

มหาวิทยาลัยมหิดล เป ็นหน่ึงในเครือข ่าย

มหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network) 

มีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของตลาด ผลติบณัฑติและพฒันาบคุลากรให้มคีณุภาพ

และได้มาตรฐานระดับโลกที่จะพาประเทศเข ้าสู ่

ประชาคมอาเซียน (ลักษณาจันทร เลาหพันธุ์, 2554) 

ซึ่งการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว สมรรถนะในการสื่อสาร
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ด้วยภาษาอังกฤษมีความจ�าเป็น อย่างไรก็ตามใน

ปัจจุบันนักศึกษาพยาบาลซึ่งจะก้าวสู่วิชาชีพในอนาคต

ยังมีข้อจ�ากัดในการใช้ภาษาอังกฤษ ท�าให้เกิดช่องว่าง

และลดโอกาสของพยาบาลไทยในการก ้าวเข ้าสู ่

ประชาคมอาเซียน

การจัดการศึกษาเป็นกระบวนการหนึ่งในการ

พัฒนาบุคคลให้มีสมรรถนะที่เหมาะสมตามความ

ต้องการ รวมถึงทักษะด้านภาษา การจัดการเรียนการ

สอนด้วยภาษาอังกฤษ จึงเร่ิมเข้ามามีบทบาทในการเต

รียมนักศึกษาสู่วิชาชีพพยาบาลมากขึ้น ดังนั้น คณะผู้

วจิยัจงึท�าการศกึษาความคดิเหน็และความคาดหวงัของ

นกัศกึษาทีม่ต่ีอการเรยีนการสอนด้วยภาษาองักฤษโดย

จัดการรียนการสอนแบบบรรยายเป็นภาษาอังกฤษใน

วิชาการสร้างสริมสุขภาพเป็นเวลา 1 ชั่วโมง เพ่ือเป็น

แนวทางในการพฒันาการเตรยีมความพร้อมในการจดั

หลักสูตร และเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา

และผู้สอนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาการรับรู้ความสามารถทางภาษา

อังกฤษของนักศึกษาพยาบาล 

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นตามความคาด

หวังและตามสภาพที่เป็นจริงของนักศึกษาพยาบาลที่มี

ต่อการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ

กรอบแนวคิดการวิจัย

กรอบแนวคิดในการศึกษาคร้ังน้ีพัฒนามาจาก

แนวคิดทฤษฏีการเรียนรู้ของบลูม (Bloom, 1956 

อ้างใน ทิศนา แขมมณี, 2550) ซึ่งเป็นรูปแบบที่มุ่ง

พัฒนาผู ้เรียนให้เกิดความรู ้ความเข้าใจ เกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางด้านความรู้ (cognitive domain) และ

สามารถน�าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติจนเกิดความช�านาญ 

(psychomotor domain) ร่วมกับแนวคดิการผลกัดันทาง

สังคมที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

การจดัการเรยีนการสอน (teaching and learning) 

เป็นการพัฒนาบุคคลให้มีสมรรถนะที่เหมาะสมตาม

ความต้องการโดยใช ้กระบวนการเรียนการสอน 

(teaching and learning process) ในการพัฒนาองค์

ประกอบในด้านทักษะของผู้เรียน (student skills) และ

ทักษะการสอน (teaching skills) เพื่อเตรียมพร้อมรับ

การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เทคนิคและ

กระบวนการเรยีนรูม้บีทบาทส�าคญัในการพฒันาผูเ้รยีน  

การสือ่สารด้วยภาษาองักฤษจะเข้ามามบีทบาทส�าคญัใน

การติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ส่งผลให้ผู้เรียนพัฒนา

ทักษะ น�าไปสู่การพัฒนาความรู้ความสามารถและการ

จัดการความรู ้  (knowledge and competence 

development/knowledge management) และมีผลต่อ

ความสามารถทางภาษาอังกฤษ รวมทั้งความคิดเห็น

ตามความคาดหวงัและตามสภาพทีเ่ป็นจรงิต่อการเรยีน

การสอนด้วยภาษาอังกฤษของผู้เรียน ดังแผนภาพที่ 1
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แผนภาพที่	1	กรอบแนวคิดของการศึกษา: Teaching and Learning Framework
สร้างจากแนวคิดทฤษฏีการเรียนรู้ของบลูม (Bloom, 1956)

ประชาคม
อาเซียน
ASEAN

Community 

การรับรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาพยาบาล	

ความคิดเห็นตามความคาดหวังและตามสภาพที่เป็นจริงต่อการเรียน
การสอนด้วยภาษาอังกฤษของนักศึกษาพยาบาล

การจัดการเรียนการสอน
(Teaching & Learning) 

ทักษะของผู้สอน
(Teaching Skills)

ทักษะของผู้เรียน
(Student Skills)

กระบวนการเรียนการสอน
(Teaching and Learning Process)

การพัฒนาความรู้ความสามารถและการจัดการความรู้
(Knowledge and Competency

Development/Knowledge Management)

วิธีการด�าเนินการวิจัย

การศึกษาคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยายและ
เป็นการวิจัยในงานประจ�า (Routine to Research) 

ประ ากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรคอื นกัศกึษาพยาบาลชัน้ปีที ่2 หลกัสตูร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย
มหิดล 

กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาพยาบาลช้ันปีที่ 2 ใน
วชิาการสร้างเสรมิสขุภาพ หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ 
โรงเรยีนพยาบาลรามาธบิด ีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล ในปีการศกึษา 2554 จ�านวน 
191 ราย ทีส่มคัรใจร่วมการศกึษาและตอบแบบสอบถาม

สถานที่เก็บรวบรวมข้อมูล 
สถานที่เก็บรวบรวมข้อมูลคือ โรงเรียนพยาบาล

รามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล



421

วิไล ตั้งปนิธานดี และคณะ

Vol. 19  No. 3

เครื่องมือที่ใ ้ในการศึกษา

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการศกึษาครัง้นี ้เป็นแบบสอบถาม

ที่พัฒนาโดยผู้วิจัย ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย อายุ และเพศ 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความสามารถทางภาษา

องักฤษ	ประกอบด้วยข้อค�าถาม 3 ข้อ เป็นเนือ้หาเกีย่วกบั

การรบัรูค้วามสามารถในการพดู การอ่าน และการเขยีน

ภาษาองักฤษ	ลกัษณะการตอบเป็นแบบลเิคร์ิท (Likert 

Scale) 5 ระดับ ตั้งแต่ ดีมากถึงไม่ดีเลย โดยให้ค่า

คะแนน ดีมากและดี เท่ากับ 3 คะแนน พอใช้ เท่ากับ 2 

คะแนน ไม่ดีและไม่ดีเลย เท่ากับ 1 คะแนน ในการ

แปลผลแบ่งเป็น 3 ระดบั ได้แก่ ระดบัน้อย (1.00–1.66 

คะแนน) ระดับปานกลาง (1.67–2.33 คะแนน) และ

ระดับมาก (2.34–3.00 คะแนน)	

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นตามความ

คาดหวังและตามสภาพที่เป็นจริงต่อการเรียนการสอน

ด้วยภาษาอังกฤษ	ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้

 1. ความคิดเห็นตามความคาดหวังต่อการ

เรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ

 2. ความคิดเห็นตามสภาพที่เป็นจริงต่อการ

เรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ

 แต่ละส่วนประกอบด้วย ข้อค�าถาม 5 ข้อ ได้แก่ 

การบรรลุวัตถุประสงค์ ความเข้าใจเนื้อหา การใช้ภาษา 

สื่อการสอน และระยะเวลาที่ใช้ในการสอน ลักษณะการ

ตอบเป็นแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) 5 ระดับ ตั้งแต่ 

ระดับมากที่สุด (5 คะแนน) ระดับมาก (4 คะแนน) 

ระดับปานกลาง (3 คะแนน) ระดับน้อย (2 คะแนน) 

และระดับน้อยที่สุด (1 คะแนน)  

ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ 

เป็นค�าถามปลายเปิดเพือ่ให้นกัศกึษาได้แสดงความคดิ

เหน็และให้ข้อเสนอแนะทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอน 

คณุภาพของเครือ่งมอื เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการศกึษา

ครัง้นี ้ได้รบัการตรวจสอบความตรงของเนือ้หา (content 

validity) โดยกรรมการวชิาการสร้างเสรมิสขุภาพจ�านวน 

3 คน หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ โรงเรยีนพยาบาล
รามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล และตรวจสอบความเที่ยงของ
เครื่องมือ (reliability) จากกลุ่มตัวอย่าง 191 ราย 
ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ .89 

การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง

การศึกษาครั้ งนี้ ได ้รับการอนุมัติจากคณะ
กรรมการจรยิธรรมการวจิยัในมนษุย์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี เลขที่ 2554/562 ผู้วิจัยชี้แจง
วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด�าเนินการวิจัย ขั้นตอนการ
ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาคร้ังน้ี
น�าเสนอในภาพรวมโดยไม่ระบุชื่อ

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ ได้จากการจัด 
การเรียนการสอนวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ ภาคการ
ศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554 หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บณัฑติ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิด ี มหาวทิยาลยัมหดิล  โดยมขีัน้ตอนดงันี้

 1) อาจารย ์ผู ้สอนตกลงกับผู ้ เรียนว ่าใน
วชิาการสร้างเสรมิสขุภาพ หวัข้อเรือ่งพษิภยับหุรี ่จะสอน
เป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากเป็นประเด็นปัญหาที่มี
การน�าเสนอข้อมูลผ่านทางสื่อต่างๆ เป็นระยะๆ ซ่ึงน่า
จะเป็นข้อมูลที่นักศึกษาคุ้นเคยและไม่ซับซ้อนโดยจัด
บรรยายเป็นภาษาอังกฤษและภาพสไลด์ประกอบการ
บรรยายด้วยตวัอกัษรภาษาองักฤษ 

 2) ชี้แจงให้นักศึกษาทราบถึงวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย และวนั เวลาทีส่อน ก่อนเริม่การเรยีนการสอน
ด้วยภาษาอังกฤษ 

 3) จัดการเรียนการสอนโดยการบรรยายเป็น
ภาษาอังกฤษเรื่อง พิษภัยบุหรี่ เป็นเวลา 1 ชั่วโมง โดย
ใช้สื่อการสอนเป็นภาพสไลด์ประกอบการบรรยายด้วย
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ตวัอกัษรภาษาองักฤษ และสรปุใจความส�าคญัในเนือ้หา
สาระดังกล่าวด้วยภาษาไทยเป็นเวลา 15 นาที หลังจาก
นัน้บรรยายเน้ือหาต่อเนือ่งในเรือ่งบทบาทของพยาบาล
ในการช่วยเหลอืเพือ่เลกิบหุรีด้่วยภาษาไทย รวมทัง้หมด 
3 ชั่วโมง โดยมีเอกสารประกอบการสอนเป็นภาษาไทย 

 4) นักศกึษาตอบแบบสอบถามทัง้ 4 ส่วนด้วย
ตนเอง ใช้เวลา ประมาณ 5 นาทต่ีอคน โดยประเมนิความ
คิดเห็นตามความคาดหวังและความคิดเห็นตามสภาพ
ที่เป็นจริงต่อการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษทั้ง
ก่อน-หลงัการเรยีนการสอนพร้อมกนัภายหลงัการสอน 

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวเิคราะห์ข้อมลูในการศกึษาครัง้นีใ้ช้โปรแกรม
ส�าเร็จรูป วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย ได้แก่ 

การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ใช้สถิติ Wilcoxon Signed Rank test เพื่อ

เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของคะแนนความคดิเหน็ตามความ

คาดหวังและตามสภาพที่เป็นจริง เนื่องจากข้อมูลมี

การกระจายไม่เป็นโค้งปกต ิ และวเิคราะห์ความคดิเหน็

และข้อเสนอแนะ โดยการให้ความหมายและจัดกลุ่ม

ประเภทของข้อมูล

ผลการวิจัย

ส่วนที่	1	ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง	

กลุ ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จ�านวน 191 ราย 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ คดิเป็นร้อยละ 97.4 มอีายเุฉลีย่ 

19.44 ปี (SD = 0.56) และมีอายุระหว่าง 18–21 ปี

ส่วนที่	2	การรับรู ้ความสามารถทางภาษา

อังกฤษของนักศึกษา	

ในด้านการรับรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

พบว่า นกัศกึษารบัรูว่้าตนเองมคีวามสามารถในด้านการ

พูดภาษาอังกฤษเฉลี่ย 1.46 (SD = 0.53) อยู่ในระดับ

น้อย ความสามารถในด้านการอ่านภาษาอังกฤษเฉลี่ย 

1.82 (SD = 0.53) อยู่ในระดับปานกลาง และความ

สามารถในด้านการเขียนภาษาอังกฤษเฉลี่ย 1.49 

(SD = 0.54) อยู่ในระดับน้อย ดังตารางที่ 1 

ตารางที	่1 การรับรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่าง (N = 191)

การรับรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ค่าต�่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย	(SD) การแปลผล

ความสามารถด้านการพูด 1 3 1.47 (.53) น้อย

ความสามารถด้านการอ่าน 1 3 1.82 (.53) ปานกลาง

ความสามารถด้านการเขียน 1 3 1.49 (.54) น้อย

ส่วนที	่3	ความคิดเห็นตามความคาดหวังและ
ตามสภาพทีเ่ป็นจรงิของนกัศกึษาต่อการจดัการเรยีน
การสอนด้วยภาษาอังกฤษ 

ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นตามความคาด
หวังและตามสภาพที่ เป ็นจริงในด ้านการบรรลุ
วัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ย 3.84 (SD = 0.76) และ 2.99 
(SD = 0.80) ตามล�าดับ ด้านความเข้าใจเนื้อหา มีค่า

เฉลี่ย 3.91 (SD = 0.82) และ 3.14 (SD = 0.92) ตาม
ล�าดับ ด้านการใช้ภาษา มีค่าเฉลี่ย 3.91 (SD = 0.82) 
และ 3.09 (SD = 0.88) ตามล�าดับ ด้านสื่อการสอน 
(ภาพสไลด์ประกอบการบรรยายด้วยตัวอักษรภาษา
องักฤษ ส่วนเอกสารประกอบการสอนเป็นภาษาไทย) มี
ค่าเฉลี่ย 3.98 (SD = 0.72) และ 3.42 (SD = 0.82) 
ตามล�าดับ ด้านระยะเวลาที่ใช้ในการสอน มีค่าเฉลี่ย 
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ตารางที	่2	 เปรียบเทียบความคิดเห็นตามความคาดหวังและสภาพความเป็นจริงของนักศึกษาต่อการจัดการเรียน

การสอนด้วยภาษาอังกฤษ (N = 191)

หัวข้อ
ความคาดหวัง สภาพที่เป็นจริง

Z p-value
Median Mean	(SD) Median Mean	(SD)

การบรรลุวัตถุประสงค์ 4 3.84 (.76) 3 2.99 (.80) -9.541 <.001

ความเข้าใจเนื้อหา 4 3.91 (.82) 3 3.14 (.92) -8.373 <.001

การใ ้ภาษา 4 3.91 (.82) 3 3.09 (.88) -8.854 <.001

สื่อการสอน 4 3.98 (.72) 3 3.42 (.82) -7.255 <.001

ระยะเวลาที่ใ ้ในการสอน 4 3.98 (.80) 3 3.45 (.89) -6.665 <.001

3.98 (SD = 0.80) และ 3.45 (SD = 0.89) ตามล�าดบั 

เปรียบเทียบความคิดเห็นตามความคาดหวังและตาม

สภาพที่เป็นจริงของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการ

สอนด้วยภาษาองักฤษด้วยสถติ ิWilcoxon Signed Rank 

test  พบว่า มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ 

(p < .001) ในทุกด้าน ดังตารางที่ 2

ส่วนที	่4	ความคิดเหน็เพิม่เตมิและข้อเสนอแนะ

ผลการวิเคราะห์ เนื้อหาจากข้อเสนอแนะซึ่งเป็น

ค�าถามปลายเปิด แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้

1. ด้านเอกสาร/ส่ือ มีนักศึกษาจ�านวน 4 ราย

เสนอว่าอยากให้มีการสอนโดยการบรรยายด้วยภาษา

อังกฤษต่อเนื่องแต่ขอให้แจกเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ

ในหัวข้อที่สอนร่วมด้วย และใช้ส่ือที่เป็นภาษาอังกฤษ

เต็มรูปแบบ ซึ่งอาจรวมถึงการพัฒนาสื่ออิเล็คโทรนิกส์

และสื่อวิดีทัศน์ต่างๆ ที่ใช้เป็นภาษาอังกฤษร่วมด้วย

2. ด้านวิธีการเรียนการสอน มีนักศึกษาจ�านวน 

17 ราย แสดงความเห็นว่าอยากให้สอนแบบใช้ภาษา

อังกฤษ ซึ่งนักศึกษาต้องการให้สอนเป็นภาษาอังกฤษ

บ่อยขึ้น โดยนักศึกษา 2 ราย ขอให้สอนอย่างน้อย

สปัดาห์ละ 2 ชัว่โมง และ 1 รายเสนอให้สอนทกุวชิา หรอื 

2-3 วิชา ตามที่นักศึกษาแสดงความคิดเห็นดังนี้

 “ควรสอนทุกวิชา หรือ 2-3 วิชา เพราะชอบ 

สนุกดี พูดไวอีกนิดเดียวนักศึกษาก็จะชินเอง 

แบบพูดไปเลย แบบเรื่อยๆ ชอบฟังเพราะ

ฟังรูเ้รือ่งแต่พดูไม่ค่อยได้ ฟังมากๆ กจ็ะพดูได้ ” 

“อยากให้มกีารสอนแบบนีอ้กีจะได้ฝึกการฟัง 

และการตอบค�าถามท�าให้เข้าใจและไม่กลัวที่

จะพูดภาษาอังกฤษ”

“ชอบวิธีการเรียนอย่างน้ีแต่ต้องให้เวลาปรับ

ตัวอีกนิดจะดี รวมถึงอยากให้สอนบ่อยๆ 

เพราะท�าให้หนตูัง้ใจเรยีนมากขึน้กว่าเดมิมาก ๆ ” 

“อยากให้สอนบ่อย ๆ  เพราะเป็นสิ่งที่ดี ท�าให้

ได้ฝึกฝนทักษะทางภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น” 

"I think the teacher make learning in 

English so interesting that I can't sleep or 

talk in class. I like it. The class will be 

more fun by using power point and 

communication in English between the 

teacher and students"
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3. ด้านความพร้อมของผู้เรยีน มนีกัศกึษาจ�านวน 

4 ราย แสดงความเห็นว่า ตัวนักศึกษามีทักษะทางภาษา

อังกฤษยังอ่อนอยู่ เพราะมีข้อจ�ากัดในเรื่องการฟัง บาง

ครั้งเข้าใจที่อาจารย์พูด แต่บางครั้งไม่เข้าใจในประโยค

ที่ยาวหรือค�าศัพท์บางค�าที่ยังไม่คุ ้นชิน จึงอาจไม่มี

ปฏกิริยิาตอบกลบั อย่างไรกต็าม อยากให้อาจารย์มกีาร

สอนแบบนีบ่้อย ๆ  เพือ่เป็นการฝึกฝนการเรยีนการสอน

ด้วยภาษาอังกฤษ

นอกจากนี้ นักศึกษาเสนอแนะเพิ่มเติมว่าควรให้

มีการน�าเสนอผลงานต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ การ

วเิคราะห์บทความภาษาองักฤษซึง่ส�าคญัมาก และอยาก

ให้มีอาจารย์ต่างประเทศในชัว่โมงสอนภาษาหรอืช่ัวโมง

นันทนาการ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความคุ้นชินและมีใจ

เรียนรู ้ภาษาอังกฤษ เป็นการสนับสนุนให้ใช้ภาษา

อังกฤษได้รอบด้านทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ถ้าได้รับการ

ฝึกฝนทกัษะทีด่จีะส่งเสรมิการเรยีนการสอนให้ดขีึน้ด้วย 

การอภิปรายผล

ผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า นักศึกษามีการรับรู้ว่า

ตนเองมีความสามารถทางภาษาอังกฤษด้านการพูด

และการเขียน อยู่ในระดับน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับ

ความสามารถด้านการอ่าน ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง 

สามารถอธิบายได้จากแนวคิดทฤษฏีของบลูม ได้ว่า 

ความรูค้วามเข้าใจจะเกดิขึน้จากการทีผู่เ้รยีนสามารถน�า

สิ่งที่เรียนรู้ไปปฏิบัติจนเกิดความช�านาญ ซึ่งนักศึกษา

ส่วนใหญ่เรยีนรูภ้าษาองักฤษจากการอ่านบทความและ

ต�าราทางการพยาบาล โอกาสในการสนทนาและการ

เขียนภาษาอังกฤษยังมีน้อย  สอดคล้องกับธีราภรณ์ 

พลายเลก็ (2554) ทีศ่กึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการพูดภาษา

อังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

คณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัในเขตกรงุเทพมหานคร

พบว่า นักศึกษามีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร

ในชวีติประจ�าวนัน้อย  จงึท�าให้ทกัษะการสือ่สารด้วยการ

พดูภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัปานกลาง ซึง่สอดคล้องตาม
กรอบแนวคิดในการศึกษาคร้ังน้ีที่แสดงให้เห็นว่าการ
พัฒนาความสามารถทางภาษาจะเกิดขึ้นได้จ�าเป็นต้อง
ให้นักศึกษามีโอกาสฝึกทักษะในแต่ละด้านมากขึ้น 
(Bloom, 1956) ดังน้ันการจัดการเรียนการสอนที่
เอ้ือต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถเป็นประเด็นที่
ส�าคัญที่ควรน�ามาพิจารณาในการจัดการศึกษาใน
อนาคต  โดยเฉพาะอย่างยิง่ความสามารถทางด้านภาษา
อังกฤษซึ่งแม้นว่าจะมิได้เป็นภาษาประจ�าชาติของ
ประเทศใดประเทศหน่ึงในภูมิภาคประชาคมอาเซียน 
แต่ภาษาอังกฤษจัดว่าเป็นภาษากลางในการสื่อสาร จึง
มีความจ�าเป็นที่ต้องให้ความใส่ใจ และเพิ่มแนวทางใน
การฝึกทักษะทั้งการพูด การฟัง การเขียน และการอ่าน 
โดยแฝงการฝึกทักษะเข้าไปการให้ความรู้ทั้งในการ
จัดการศึกษาเนื้อหาวิชาการเรียนการสอนในหลักสูตร
และผ่านงานกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา

ในด้านความคิดเห็นตามความคาดหวังและ
ตามสภาพที่เป็นจริงของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการ
สอนด้วยภาษาอังกฤษ พบว่า ความคิดเห็นตามความ
คาดหวังต่อการเรียนการสอน มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่า
สภาพทีเ่ป็นจรงิในทกุด้าน ได้แก่ การบรรลวุตัถปุระสงค์ 
ความเข้าใจเนื้อหา การใช้ภาษา สื่อการสอน และระยะ
เวลาที่ใช้ในการสอน อาจอธิบายจากกรอบแนวคิดของ
การศึกษาได้ว่า การรับรู้ความสามารถทางด้านภาษา
อังกฤษของนักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย อีกทั้ง
การจัดการสอนด้วยภาษาอังกฤษในวิชาการสร้าง
เสริมสุขภาพ เป็นการสอนคร้ังแรก ท�าให้นักศึกษามี
ความคาดหวังว่าการเรียนการสอนดังกล่าวจะช่วยให้
ตนเองมีความเข้าใจภาษาอังกฤษมากขึ้น แต่ภายหลัง
การเรียนนักศึกษารู้สึกว่ามีข้อจ�ากัดในด้านภาษา จึง
ประเมนิคะแนนความคดิเหน็ตามสภาพทีเ่ป็นจรงิลดลง 
ดังจะเห็นได้จากความคิดเห็นที่นักศึกษาให้ข้อคิดเห็นว่า 
“ชอบการเรียนอย่างน้ีแต่ต้องการเวลาปรับตัวอีกนิด” 
รวมทัง้อยากให้มกีารสอนบ่อยๆ เพราะท�าให้ตัง้ใจเรยีน
มากขึน้ และตวันกัศกึษาเองมทีกัษะทางภาษาองักฤษยงั



425

วิไล ตั้งปนิธานดี และคณะ

Vol. 19  No. 3

อ่อนอยู่ เนื่องจากมีข้อจ�ากัดในการฟัง ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคิดของการ์ดเนอร์และแลมเบิร์ท (Gardner & 

Lambert, 1972 อ้างในธีราภรณ์ พลายเล็ก, 2554) ที่

อธิบายว่า ความรู้เดิมเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน  

นอกจากนี้ ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการ

ประมวลข้อมูล (information processing theory) ของ

คลอสเมยีร์ (Klausmeier, 1985 อ้างในทศินา แขมมณ,ี 

2554) ยังกล่าวว่าบุคคลจะบันทึกข้อมูลที่ได้รับจาก

สิ่งเร้าเป็นความจ�าระยะสั้น ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นความจ�า

ระยะยาวได้จ�าเป็นต้องมีการประมวลและเปลี่ยนแปลง 

โดยใช้ เทคนคิต่าง ๆ  เช่น เรยีนซ�า้ ๆ  หรอื การสร้างความ

เชือ่มโยงระหว่างข้อมลูใหม่กบัข้อมลูเดมิทีม่อียู ่เรยีกว่า

เป็นกระบวนการขยายความคดิ (elaborative operations 

process) ซึ่งความจ�าระยะยาวนี้มี 2 ชนิดคือ ความจ�าที่

เกี่ยวกับภาษา (semantic) และความจ�าเกี่ยวกับ

เหตกุารณ์ ดงัน้ัน จงึควรพิจารณาให้มกีารเรยีนการสอน

ด้วยภาษาอังกฤษให้มากขึ้น 

อย่างไรก็ตามอาจารย์ผู้สอนเริ่มการจัดการสอน

ด้วยภาษาอังกฤษในวิชาดังกล่าวเป็นครั้งแรก ยังต้องมี

การพัฒนาวิธีการและส่ือการสอนเพิ่มเติมโดยให้มี

การเตรียมสื่อการสอนที่เอื้อต่อการเตรียมตัวของ

นกัศกึษา เช่น การให้เอกสารประกอบการสอนเป็นภาษา

อังกฤษและค�าศัพท์ที่เกี่ยวข้องก่อนการเรียนการสอน 

โดยให้เป็นเอกสารล่วงหน้า หรือน�าเสนอในบทเรียน

คอมพิวเตอร์ ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษามีความคุ้นเคยกับ

เนื้อหาและค�าศัพท์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ควรพิจารณา

ปรับเพิ่มระยะเวลาในการเรียนการสอนด้วยภาษา

องักฤษจาก 1 ชัว่โมงเป็น 3 ชัว่โมง (เตม็จ�านวนในหัวข้อ

นั้น) รวมถึงเพิ่มหัวข้อที่สอนในรายวิชาสร้างเสริม 

สุขภาพ โดยน�าเสนอให้คณะกรรมการวิชาร่วมกัน

พจิารณาหวัข้อทีส่อดคล้องกบัการด�าเนนิชีวติประจ�าวนั 

ได้แก่ ภาวะโภชนาการ และการออกก�าลงักาย ซึง่ค�าศพัท์

ภาษาอังกฤษส่วนใหญ่เป็นค�าศัพท์ที่ใช้ทั่วไปและ

ค�าศัพท์ทางการแพทย์ที่นักศึกษาได้เรียนมาแล้ว และ

อาจขยายไปสูร่ายวชิาอืน่เพือ่ให้นกัศกึษามโีอกาสในการ

ใช้ภาษาอังกฤษบ่อยขึ้น

ข้อจ�ากัดในการศึกษา

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ยังขาดประเด็น

ในการสอบถามความคดิเหน็เกีย่วกบัความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษด้านการฟัง ซ่ึงจ�าเป็นในการเรยีนการสอน 

และเป็นทักษะที่ใช้มากในการสื่อสาร อีกทั้งยังขาด

การเตรยีมความพร้อมของผูเ้รยีนตามทีน่กัศกึษาได้ให้

ข้อเสนอแนะ ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้สอน การจัดเตรียมสื่อ

การสอนและทักษะการสอนด้วยภาษาอังกฤษยังมีข้อ

จ�ากัดเน่ืองจากผู ้สอนสอนแบบบรรยายเป็นภาษา 

อังกฤษในนักศึกษากลุ่มใหญ่ จ�านวน 191ราย เป็นครั้ง

แรก ท�าให้โอกาสในการแลกเปลีย่น ซกัถามและประเมนิ

ความเข้าใจท�าได้ไม่ทัว่ถงึ ประกอบกบัสือ่ส่วนใหญ่เป็น

ตัวอักษร ซ่ึงอาจขาดความน่าสนใจและไม่มีโอกาสให้

นักศึกษาได้น�ากลับไปทบทวน  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยและการน�าผลการวิจัยไปใ ้

จากผลการศึกษาในครัง้น้ี เป็นข้อมลูพืน้ฐานเพือ่

ให้ผูว้จิยัได้น�าไปวางแผนการจดัการเรยีนการสอน และ

ศึกษาวจิยัเพิม่เติม เพือ่พฒันาการจดัการเรยีนการสอน

วชิาการพยาบาลด้วยภาษาองักฤษ โดยพฒันากระบวนการ

จัดการสอน การเตรียมสื่อการสอน เอกสารการสอน 

การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนและผู้สอน ได้แก่ 

การน�าเสนอค�าศัพท์ หรือความหมายของค�าศพัท์ภาษา

อังกฤษที่เกี่ยวข้อง และเพิ่มโอกาสให้นักศึกษามีเวลา

ค้นคว้าเพิ่มเติมก่อนเข้าห้องเรียน รวมถึงการจัด

กิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมนักศึกษา เช่น 
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การฉายภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศ และมกีารวพิากษ์ 
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Abstract: This study was a descriptive design aimed to describe the perception of 
competencies in English and compare opinions towards expectation and actual situation 
on teaching and learning in English among nursing students. The sample included 191 
second year nursing students in an undergraduate program, academic year 2011. Data 
were collected by using questionnaire after 1 hour lecture in English for the health 
promotion course. The questionnaire included competence in English, opinions towards 
expectation and actual situation on teaching and learning in English, and an open-ended 
question. Data were then analyzed using descriptive statistics and Wilcoxon Signed Rank 
test. Results revealed that the perception of competencies in English of the sample 
including the reading skill was moderate, while speaking and writing skills were low. 
The sample’s opinions towards expectation on teaching and learning in English prior to 
the lecture were high. However, those towards actual situation were moderate. When 
comparing opinions towards expectation and actual situation, it was found that there 
were statistical differences in all dimensions. Students and teachers should be prepared 
in relation to teaching and learning in English, while approaching ASEAN community.

Keywords: Teaching and learning, English, Opinions towards expectation, Opinions 

towards actual situation, Nursing students 
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