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บทคัดย่อ 

          การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์ 1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารโดย

สอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนเรียนและหลังเรียน  ด้วย

แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารโดยสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 2) เพ่ือ

ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารโดยสอดแทรกปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ประชากรเป็นนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ซึ่งเรียนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 

โรงเรียนการเคหะท่าทราย กรุงเทพมหานคร จํานวน 140 คน กลุม่ตวัอย่างได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม จํานวน 35 

คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แผนการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารโดยสอดแทรกปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารโดยสอดแทรกปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีค่าความเช่ือมัน่ .83 และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการ

เรียนรู้ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารโดยสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ได้แก่  ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าทดสอบที ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารโดยสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีค่าเฉลี่ยของคะแนนหลงัเรียนสงูกว่า

ก่อนเรียน อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  2) ความพงึพอใจของนกัเรียนตอ่การจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษ

เพ่ือการสื่อสารโดยสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดบัมาก 

คาํสาํคัญ: การจดัการเรียนรู้, ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร, การสอดแทรก, เศรษฐกิจพอเพียง 

 

Abstract 

          The purpose of this research were 1) to compare the learning management achievement by 

insertion sufficiency economy in English for communication of Prathomsuksa 6 Students before and 

after teaching by using the learning management by insertion sufficiency economy in English for 

communication and 2). to examine the satisfaction of students in learning management by insertion  

sufficiency economy in English for communication. Population were 140 Prathomsuksa 6 students in 

the first semester of academic year 2012 at Karnkhehatasai school in Bangkok. The sample, derived 
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by cluster random sampling, consisted of 35 students. The research instruments were learning 

management by insertion sufficiency economy in English for communication plans, the learning 

management achievement by insertion sufficiency economy in English for communication test with 

reliability of .83 and the satisfaction of students in learning management by insertion sufficiency 

economy in English for communication test. The statistics used for data analysis were mean, standard 

deviation and t-test. The research findings were as follows: 1). The learning management 

achievement of Prathomsuksa 6 Students by insertion sufficiency economy in English for 

communication mean scores after teaching them were higher than before teaching them at the 

statistical significant level of .05 2). The students of Prathomsuksa 6 were satisfied in learning 

management at a high level by insertion sufficiency economy in English for communication. 

Keywords : learning management, English for communication, insertion, sufficiency economy 
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บทนํา 

ปัจจบุนัภาษาองักฤษมีความสําคญัมากในฐานะเป็นภาษาสากลท่ีใช้เป็นสื่อกลางของการติดต่อระหว่าง

ประเทศในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการศึกษา ภาษาอังกฤษเข้ามามีอิทธิพลต่อ

ชีวิตประจําวนัของคนไทยมากขึน้ เราจะพบภาษาองักฤษจากเคร่ืองมือสื่อสารต่าง ๆ จนคําต่างประเทศบางคํา

กลายเป็นภาษาไทยไปเพราะคนไทยได้อา่นและฟังจนคุ้น จากหนงัสือพิมพ์ นิตยสาร ฉลากยา ป้ายโฆษณา บรรจุ

ภณัฑ์ และเคร่ืองใช้ต่าง ๆ อยู่เสมอ ซึง่สอดคล้องกับการเรียนการสอนภาษาองักฤษ และหลกัสูตรการศกึษาขัน้

พืน้ฐานท่ีว่า สถานศึกษาควรจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ

สถานการณ์ และการประยกุต์ความรู้มาใช้ป้องกนัและแก้ปัญหา จดักิจกรรมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์

จริง ฝึกการปฏิบัติ ให้คิดเป็น ทําเป็น รักการอ่าน สอดคล้องกบัความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สดัส่วนสมดุลกัน ใน

การจัดการเ รียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ สําหรับนักเ รียนชัน้ประถมศึกษาตอนต้นและตอนปลายตามท่ี

กระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) เป็นกลุ่มสาระการ

เรียนรู้พืน้ฐานหนึ่งใน 8 กลุ่ม ท่ีกําหนดให้เป็นองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ท่ีเสริมสร้างพืน้ฐานความเป็น

มนุษย์และสร้างศกัยภาพในการคิดและการทํางานอย่างสร้างสรรค์ (กระทรวงศกึษาธิการ. 2545: 1) เป็นผลให้

นกัเรียนทกุคนต้องได้เรียนภาษาตา่งประเทศ (ภาษาองักฤษ) ตัง้แตช่ัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 และสืบเน่ืองมาจากผล

การทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน หรือ (O-net) ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ซึง่จดัสอบโดยสถาบนั

ทดสอบทางการศกึษาแห่งชาติแห่งชาติ (สทศ.) พบว่าคะแนนในรายวิชาภาษาองักฤษ ในปีการศกึษา 2553 ผล

การทดสอบระดบัโรงเรียน คะแนนสูงสุดได้ 76.00 คะแนน คะแนนต่ําสุด 0.00 คะแนน มีคะแนนเฉลี่ย 16.20 

คะแนน  ผลการทดสอบระดบัประเทศ คะแนนสูงสุดได้ 100.00 คะแนน คะแนนต่ําสดุ 0.00 คะแนน มีคะแนน

เฉลี่ย 20.99 คะแนน และในปีการศึกษา 2554 ผลการทดสอบระดบัโรงเรียน คะแนนสูงสุดได้ 82.50 คะแนน 

คะแนนต่ําสุด 10.00 คะแนน มีคะแนนเฉลี่ย 31.75 คะแนน  ผลการทดสอบระดบัประเทศ คะแนนสูงสุดได้ 

100.00 คะแนน คะแนนต่ําสดุ 0.00 คะแนน มีคะแนนเฉลี่ย 38.37 คะแนนโดยจะเห็นได้ว่า คะแนนเฉลี่ยของ

รายวิชาภาษาองักฤษระดบัโรงเรียนต่ํากว่าระดบัประเทศทุกปี อีกทัง้หลกัสูตรขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2544 ได้
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กําหนดองค์ความรู้ กระบวนการเรียนรู้ คณุธรรม และจริยธรรม ค่านิยมท่ีผู้ เรียนพึงมี นกัเรียนต้องมีทกัษะในการ

ใช้ภาษาตา่งประเทศในการฟัง พดู อา่น และเขียน ในหวัข้อเร่ืองเก่ียวกบัตนเอง ครอบครัว  โรงเรียน สิ่งแวดล้อม 

อาหารเคร่ืองด่ืม ความสมัพนัธ์กบับคุคล เวลาวา่ง และสวสัดิการ การซือ้-ขาย ลมฟ้าอากาศ การศกึษาและอาชีพ 

การเดินทางท่องเท่ียว การบริหาร สถานท่ี ภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในวงศพัท์ประมาณ 2,100-

2,250 คํา (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545: 4) โดยให้สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชัน้

ประถมศึกษาปีท่ี 6 ถ้านกัเรียนไม่สามารถผ่านเกณฑ์การประเมินผลของแต่ละกลุ่มสาระ ซึง่จะต้องไม่ต่ํากว่า

เกณฑ์ร้อยละ 70 ในแตล่ะจดุประสงค์ นกัเรียนจะไม่สามารถสําเร็จการศกึษาชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ได้ และเพ่ือ

ตระหนักในการเรียนรู้เร่ืองความพอเพียง อีกทัง้เพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตาม

จุดหมายของหลักสูตรอันเป็นคุณภาพตามความคาดหวังของหลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (กระทรวง 

ศกึษาธิการ. 2545: 3) ซึง่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวคิดท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชีแ้นะแนว

ทางการดําเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ 

ความมีเหตผุลรวมถึงความจําเป็นท่ีจะต้องมีระบบภูมิคุ้มกนัในตวัท่ีดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อนัเกิด

จากการเปลี่ยนแปลงทัง้ภายนอกและภายใน ทัง้นีจ้ะต้องอาศยัความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมดัระวงั

อย่างย่ิง ในการนําวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและดําเนินการทุกขัน้ตอน และขณะเดียวกันจะต้อง

เสริมสร้างพืน้ฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีของรัฐ นกัทฤษฎีและนกัธุรกิจในทกุระดบัให้มีสํานกึใน

คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสม ดําเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มี

สติปัญญาและความรอบคอบเพ่ือให้สมดลุและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง

ทัง้ด้านวตัถ ุสงัคม สิ่งแวดล้อม และวฒันธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี  

จากแนวคิดดงักลา่วผู้ วิจยัเห็นว่า ควรเร่งพฒันาเน่ืองจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ํากว่าคะแนนเฉลี่ย

ระดบัประเทศ ในการเรียนภาษาองักฤษของนกัเรียนซึง่จะได้ผลดีนัน้น่าจะนําการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษเพ่ือ

การสื่อสารโดยสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึง่นําหลกัแนวคิดของความพอเพียงเป็นการพฒันาตาม

หลกัเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาท่ีตัง้อยู่บนพืน้ฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคํานึงถึง 

ความพอประมาณ ความมีเหตผุล การสร้างภูมิคุ้มกนัท่ีดีในตวั ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบ และคณุธรรม

ประกอบวางแผน การตดัสินใจและการจดัการเรียนรู้ เพ่ือพฒันาภาษาองักฤษของนกัเรียนให้มีผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารโดยสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้ เรียนสงูขึน้หรือไม่ เพ่ือศกึษา

ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากน้อยเพียงใด 

เพ่ือจะได้เป็นแนวทางสําหรับครูผู้สอนภาษาองักฤษท่านอ่ืนท่ีจะนําไปใช้ในการปรับปรุงพฒันาการสอนและการ

เรียนรู้ของนกัเรียนให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึน้และยงัสง่เสริมหลกัเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย 

 

วัตถุประสงค์และคาํถามการวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยสอดแทรกปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ก่อนเรียนและหลงัเรียน 

2. เพ่ือศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนตอ่การจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารโดยสอดแทรก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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สมมตฐิานการวิจัย 

 1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารโดยสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 

 2. นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 มีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารโดย

สอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดบัมาก 

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยและวิธีการศึกษา 

 การสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารโดยสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  1) ศึกษาและวิเคราะห์หลกัสตูรสถานศกึษาโรงเรียนการเคหะท่าทรายรายวิชาภาษาองักฤษ  ชัน้

ประถมศกึษาปีท่ี 6 2) ศกึษาการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารโดยสอดแทรกปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 3) สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารโดยสอดแทรกปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 6 แผน เวลา 12 ชัว่โมง 4) นําแผนการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารโดย

สอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสร้างขึน้เสนออาจารย์ท่ีปรึกษา เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของ

องค์ประกอบ ต่าง ๆ ในแผนการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารโดยสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 5) นําแผนการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารโดยสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป

ให้ผู้ เช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา ความชดัเจน ความถกูต้อง และสํานวนของภาษาท่ีใช้ 

6) นําแผนการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารโดยสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีผ่านการ

ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปดําเนินการสอนนกัเรียนท่ีเป็นกลุม่ตวัอย่าง คือ นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6/2โรงเรียนการ

เคหะท่าทราย ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2555 จํานวน 35 คน 

            การสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารโดยสอดแทรกปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

 1) ศึกษาเกณฑ์ในการสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร

โดยสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากเอกสารการวัดและประเมินผล 2) สร้างแบบทดสอบวัด

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารโดยสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก่อนเรียนและ

หลงัเรียน ให้สอดคล้องกบัท่ีตัง้ไว้ ซึ่งมีลกัษณะแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จํานวน 50 ข้อ กําหนดให้

คะแนนตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน 3) นําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษ

เพ่ือการสื่อสารโดยสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจความเท่ียงตรงเชิง

เนือ้หา ความชดัเจน ความถกูต้องของภาษา 4) นําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษเพ่ือการ

สื่อสารโดยสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีปรับปรุงเรียบร้อยแล้วให้ผู้ เช่ียวชาญชุดเดิม จํานวน 3 ท่าน 

เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเหมาะสม ความถูกต้องความชัดเจนของภาษาท่ีใช้และสอดคล้องด้วยดชันีความ

สอดคล้องโดยกําหนดเกณฑ์การพิจารณา 5) นําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษเพ่ือการ

สื่อสารโดยสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจํานวน 50 ข้อ ไปทดลองใช้กับนักเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2555 จํานวน 35 คนซึง่เคยเรียนเนือ้หาสาระนีม้าแล้วและท่ีไมใ่ช่กลุม่ตวัอย่าง 

6) นําคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์หาคา่ความยากง่าย (p) และคา่อํานาจจําแนก (r) แล้วคดัเลือกข้อสอบไว้ 40 ข้อ ท่ี
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มีค่าความยากง่ายระหว่าง .20 -.80 และค่าอํานาจจําแนกระหว่าง .20 ขึน้ไป 7) นําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารโดยสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีค่าความยากง่ายและ

อํานาจจําแนกตามเกณฑ์ จํานวน 40 ข้อ มาหาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารโดยสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้สตูรของคเูดอร์-ริชาร์ดสนั KR-20 

ได้ค่าความเช่ือมัน่เท่ากับ .83 8) นําแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารโดย

สอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีผ่านเกณฑ์แล้วไปใช้กบันกัเรียนกลุ่มตวัอย่างชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6/2 

โรงเรียนการเคหะท่าทราย ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2555 

            การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารโดย

สอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 1)  ศกึษา เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการสร้างแบบวดัความพงึพอใจ 2) สร้างแบบวดัความพึงพอใจของ

นกัเรียนตอ่การจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษ  เพ่ือการสื่อสารโดยสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   ซึง่เป็น

ลกัษณะของแบบสอบถาม ตามแบบของลิเคิร์ท ซึง่มี 5 ตวัเลือก มีความพึงพอใจมากท่ีสดุให้ 5 คะแนน ความพึง

พอใจมากให้ 4 คะแนน ความพึงพอใจปานกลางให้ 3 คะแนน ความพึงพอใจน้อยให้ 2 คะแนน ความพึงพอใจ

น้อยท่ีสดุให้ 1 คะแนน 3) นําแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษเพ่ือการ

สื่อสารโดยสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสร้างขึน้ไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบ 4) นําแบบสอบ

ความพงึพอใจของนกัเรียนตอ่การจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารโดยสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงไปให้ผู้ เช่ียวชาญชุดเดิม จํานวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบลกัษณะการใช้คําถาม ความถูกต้องด้านภาษา

และความสอดคล้องของข้อคําถามกับลักษณะของแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดย

สอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5) นําแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้

ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารโดยสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับปรุงแล้วไปใช้กบักลุม่ตวัอย่าง 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารโดยสอดแทรกปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ก่อนเรียนและหลงัเรียน                                       

การทดสอบ N  X  ..DS  ∑D  ∑ 2D  t  

ก่อนการทดลอง 

หลงัการทดลอง 

35 

35 

15.14 

29.60 

3.30 

3.80 

506 

 

8132 

 

17.45* 

t  (.05), df = 34, t = 2.58  * หมายถงึ มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 จากตารางท่ี พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยสอดแทรกปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ก่อนเรียนเท่ากับ 15.14 หลงัเรียนเท่ากบั 29.60 โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนหลงัเรียนสูงกว่า

คา่เฉลี่ยก่อนเรียน อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

            2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดย

สอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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รายการประเมิน 

 

X  

 

S.D. 

ระดับ 

ความพงึ

พอใจ 

1. นกัเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงจากกิจกรรมตา่ง ๆ 

3.87 2.32 มาก 

2. นกัเรียนสามารถนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ใน

ชีวิตประจําวนั 

4.05 2.17 มาก 

3. นกัเรียนสามารถดํารงชีวิตในสงัคมได้อย่างปกติสขุ โดยยดึปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.87 1.64 มากท่ีสดุ 

4. กิจกรรมการเรียนการสอนเก่ียวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ี

หลากหลายให้นกัเรียนได้มีสว่นร่วม 

4.10 2.19 มาก 

5. นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดีขึน้ 4.00 1.59 มาก 

6. นกัเรียนเกิดคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

4.93 1.37 มากท่ีสดุ 

7. นกัเรียนมีความพงึพอใจด้านกระบวนการจดัการเรียนการสอนโดย

สอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.97 0.98 มากท่ีสดุ 

8. เนือ้หาสาระภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารโดยสอดแทรกปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมีประโยชน์ตอ่นกัเรียนมาก 

4.77 3.06 มากท่ีสดุ 

9. ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารโดยสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงช่วยให้นกัเรียนได้พฒันาทกัษะการฟัง พดู อา่นและเขียน 

4.80 2.19 มากท่ีสดุ 

10. สื่อท่ีใช้ในการเรียนภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารโดยสอดแทรก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกระตุ้นให้นกัเรียนอยากรู้และสนใจในสิ่ง

ท่ีเรียน 

4.57 3.66 มากท่ีสดุ 

ค่าเฉล่ียรวม 4.49 1.62 มาก 

             

             จากตารางท่ี พบว่า ผลการศกึษาความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษเพ่ือการ

สื่อสารโดยสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบวา่ ความพงึพอใจมีคา่เฉลี่ยสงูสดุ และต่ําสดุ เป็น 4.97 และ 3.87 ตามลําดบั  

 

อภปิรายผล 

 จากการศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารโดยสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ตามสมมติฐานข้อท่ี 1 พบวา่คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารโดยสอดแทรก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึ่งเป็นไปตาม

สมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 
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 ผลการวิจยัครัง้นีส้อดคล้องกบังานวิจยัของนนัทา ชุติแพทย์วิภา. (2545: 104) ได้ทําการศกึษา ผล

ของการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้ผลการวิจยัว่า 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึง่

อาจเน่ืองมาจากองค์ความรู้ท่ีจัดให้ในแผนการสอนแต่ละเร่ืองมีความสําคญัและสอดคล้องกับสภาพความเป็น

จริงในสงัคมปัจจบุนั เป็นสาระการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและได้นําเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาเป็นแนวปฏิบติัในการศกึษาค้นคว้า จึงมีส่วนกระตุ้นให้นกัเรียนเกิดความสนใจและศกึษาอย่างรู้แจ้ง โดยการ

ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองอย่างมีเหตุผลและทัศนาภรณ์ กุณฑลลักษมี และสอดคล้องรุจี จารุภาชน์ (2555: 

บทคดัย่อ) ได้ทําการศึกษาการเกิดคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาจากการสอดแทรกหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในการเรียนการสอนวิชาภาษาองักฤษพืน้ฐานของนักศึกษาชัน้ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 

2550 จํานวน 105 คน วิทยาลยัการสาธารณสขุสิรินธร จงัหวดัขอนแก่น เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัประกอบด้วย

แผนการสอนบรูณาการสอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แบบสงัเกตพฤติกรรม แบบประเมินพฤติกรรม แบบ

ประเมินความรู้เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง และแบบประเมินความรู้เร่ือง การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ วิเคราะห์

ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนือ้หา และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยการคํานวณหาค่าเฉลี่ย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า คุณธรรมของนักศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ 1) 

พอประมาณในพฤติกรรมของตนเองสามารถวางแผนการเรียนของตนได้ 2) ด้านมีเหตมีุผลรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่

ควร เข้าใจผู้ อ่ืน 3) ด้านมีภมิูคุ้มกนั สามารถวางแผนการเรียนรู้ รับผิดชอบในสิ่งท่ีทําและไมมี่อคติ 4) ด้านความรู้ 

สามารถเลือกบทสนทนาได้ถูกต้องเหมาะสมและนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวนัได้      

5) ด้านคณุธรรมพบวา่นกัศกึษามีคณุธรรมระดบัมากท่ีสดุถึงมากดงันี ้สามคัคี รับผิดชอบ ซื่อสตัย์ ขยนัอดทน มี

ภมิูคุ้มกนั เอือ้เฟือ้ พอประมาณ มีเหตมีุผล ผลการศกึษาทําให้ ได้ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันาการจดัการ

เรียนการสอนแบบบูรณาการท่ีเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมโดยน้อมนําหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การ

ปฏิบติัอย่างเป็นรูปธรรมตอ่ไป 

 จากการศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารโดยสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ดงักลา่วพบวา่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ซึง่อาจเป็นเพราะ 

 1. แผนการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารโดยสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แต่

ละแผนมีความหลากหลาย ท่ีนํามาใช้ร่วมกันอย่างมีระบบและสัมพันธ์กันในการจัดการเรียนการสอนท่ีช่วย

ส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิดการพัฒนาศกัยภาพของแต่ละบุคคล ทัง้ยังเป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้นกัเรียนเกิดความสนใจ 

กระตุ้นความสนใจในกิจกรรมการเรียนการสอนของนกัเรียนให้เกิดการเรียนรู้ได้มากขึน้  

 2. การเลือกเนือ้หาใช้ในการเรียนการสอนก็มีส่วนทําให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนดีขึน้ การ

เลือกเนือ้หาเพ่ือนํามาใช้ประกอบการเรียนการสอนจะต้องเลือกให้เหมาะสมกบัวตัถุประสงค์ของการจดัการเรียน

การสอนท่ีวางไว้   

 สว่นสมมติฐานข้อท่ี 2 ความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารโดย

สอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบวา่คะแนนเฉลี่ยของแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการ
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จดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารโดยสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดบัมาก 

ผลการวิจัยครัง้นีส้อดคล้องกับงานวิจัยของอุดร วิชัยวงษ์ (2552: บทคดัย่อ) ได้ศึกษาผลการพัฒนา

ทักษะการอ่านเพ่ือความเข้าใจภาษาองักฤษ ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยกลวิธี DR-TA ผลการศึกษาค้นคว้า

ปรากฏวา่ นกัเรียนมีความพงึพอใจตอ่การเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง การพฒันาทกัษะการอ่านเพ่ือความ

เข้าใจภาษาองักฤษ ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยกลวิธี DR-TA อยู่ในระดบัมากและปิยะภรณ์ ชัยสงค์ (2551: 

บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์วิชาภาษาอังกฤษ เร่ือง 

Myself and family ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 ระหว่างการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนกับการเรียน

ร่วมมือแบบทีม (TAI) ผลการวิจยัปรากฏว่า นกัเรียนท่ีเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนกบันกัเรียนท่ีเรียนร่วมมือแบบ

ทีม (TAI) มีความพงึพอใจท่ีมีตอ่การเรียน เร่ือง Myself and family วิชาภาษาองักฤษโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 

 

ข้อเสนอแนะสาํหรับการวิจัยครัง้ต่อไป 

  1.  ควรมีการศกึษาเปรียบเทียบผลการจดัการเรียนการรู้ภาษาเพ่ือการสื่อสารโดยสอดแทรกปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชาอ่ืนให้ครบทัง้ 8 กลุม่สาระการเรียนรู้ 

  2. ควรมีการศกึษาคุณลกัษณะของนกัเรียนท่ีได้รับการเรียนรู้ภาษาเพ่ือการสื่อสารโดยสอดแทรก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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