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Learning Outcomes of Management Achievement by Insertion Sufficiency Economy in English
for Communication Subject for Prathomsuksa 6 Students
กัญฐภา กันทิมา 1 , ดวงเดือน เทศวานิช2 , ประเทืองสุข ยังเสถียร3
Kanthapa Kantima1, Duangdueen Teswanich2 , Prathuangsook Yongsathein3

บทคัดย่ อ

การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดย
สอดแทรกปรั ชญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 ก่ อนเรี ย นและหลัง เรี ย น ด้ วย
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยสอดแทรกปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง และ 2) เพื่ อ
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนต่อการจัดการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยสอดแทรกปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ประชากรเป็ นนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 ซึ่งเรี ยนในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2555
โรงเรี ยนการเคหะท่าทราย กรุ งเทพมหานคร จํานวน 140 คน กลุม่ ตัวอย่างได้ มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม จํานวน 35
คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยสอดแทรกปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยสอดแทรกปรั ชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีค่าความเชื่อมัน่ .83 และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนต่อการจัดการ
เรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้ แ ก่ ค่ า เฉลี่ ย ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน และค่ า ทดสอบที ผลการวิ จัย พบว่ า 1) ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรี ยนสูงกว่า
ก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ความพึงพอใจของนักเรี ยนต่อการจัดการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารโดยสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับมาก
คําสําคัญ: การจัดการเรี ยนรู้, ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร, 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
E-mail : sureeporn_kantima@hotmail.com

บทนํา
ปั จจุบนั ภาษาอังกฤษมีความสําคัญมากในฐานะเป็ นภาษาสากลที่ใช้ เป็ นสื่อกลางของการติดต่อระหว่าง
ประเทศในด้ า นการเมื อ ง เศรษฐกิ จ สัง คม วัฒ นธรรม และการศึก ษา ภาษาอัง กฤษเข้ ามามี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ชีวิตประจําวันของคนไทยมากขึ ้น เราจะพบภาษาอังกฤษจากเครื่ องมือสื่อสารต่าง ๆ จนคําต่างประเทศบางคํา
กลายเป็ นภาษาไทยไปเพราะคนไทยได้ อา่ นและฟั งจนคุ้น จากหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ฉลากยา ป้ายโฆษณา บรรจุ
ภัณฑ์ และเครื่ องใช้ ต่าง ๆ อยู่เสมอ ซึง่ สอดคล้ องกับการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ และหลักสูตรการศึกษาขัน้
พื น้ ฐานที่ ว่า สถานศึก ษาควรจัด กระบวนการเรี ย นรู้ ที่ มุ่ง เน้ น ทัก ษะกระบวนการคิ ด การจัด การ การเผชิ ญ
สถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้ มาใช้ ป้องกันและแก้ ปัญหา จัดกิจกรรมให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้ จากประสบการณ์
จริ ง ฝึ กการปฏิบัติ ให้ คิดเป็ น ทําเป็ น รักการอ่าน สอดคล้ องกับความรู้ ด้านต่าง ๆ อย่างได้ สดั ส่วนสมดุลกัน ใน
การจั ด การเรี ยนรู้ วิ ช าภาษาอั ง กฤษ สํ า หรั บ นั ก เรี ยนชั น้ ประถมศึ ก ษาตอนต้ นและตอนปลายตามที่
กระทรวงศึกษาธิ การได้ กําหนดให้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เป็ นกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้ พื ้นฐานหนึ่งใน 8 กลุ่ม ที่กําหนดให้ เป็ นองค์ความรู้ และกระบวนการเรี ยนรู้ ที่เสริ มสร้ างพื ้นฐานความเป็ น
มนุษย์และสร้ างศักยภาพในการคิดและการทํางานอย่างสร้ างสรรค์ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545: 1) เป็ นผลให้
นักเรี ยนทุกคนต้ องได้ เรี ยนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ตังแต่
้ ชนประถมศึ
ั้
กษาปี ที่ 1 และสืบเนื่องมาจากผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนพื
ั ้ ้นฐาน หรื อ (O-net) ระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ซึง่ จัดสอบโดยสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติแห่งชาติ (สทศ.) พบว่าคะแนนในรายวิชาภาษาอังกฤษ ในปี การศึกษา 2553 ผล
การทดสอบระดับโรงเรี ยน คะแนนสูงสุดได้ 76.00 คะแนน คะแนนตํ่าสุด 0.00 คะแนน มีคะแนนเฉลี่ย 16.20
คะแนน ผลการทดสอบระดับประเทศ คะแนนสูงสุดได้ 100.00 คะแนน คะแนนตํ่าสุด 0.00 คะแนน มีคะแนน
เฉลี่ย 20.99 คะแนน และในปี การศึกษา 2554 ผลการทดสอบระดับโรงเรี ยน คะแนนสูงสุดได้ 82.50 คะแนน
คะแนนตํ่าสุด 10.00 คะแนน มีคะแนนเฉลี่ย 31.75 คะแนน ผลการทดสอบระดับประเทศ คะแนนสูงสุดได้
100.00 คะแนน คะแนนตํ่าสุด 0.00 คะแนน มีคะแนนเฉลี่ย 38.37 คะแนนโดยจะเห็นได้ ว่า คะแนนเฉลี่ยของ
รายวิชาภาษาอังกฤษระดับโรงเรี ยนตํ่ากว่าระดับประเทศทุกปี อีกทังหลั
้ กสูตรขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2544 ได้
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กําหนดองค์ความรู้ กระบวนการเรี ยนรู้ คุณธรรม และจริ ยธรรม ค่านิยมที่ผ้ ูเรี ยนพึงมี นักเรี ยนต้ องมีทกั ษะในการ
ใช้ ภาษาต่างประเทศในการฟั ง พูด อ่าน และเขียน ในหัวข้ อเรื่ องเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรี ยน สิ่งแวดล้ อม
อาหารเครื่ องดื่ม ความสัมพันธ์กบั บุคคล เวลาว่าง และสวัสดิการ การซื ้อ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ
การเดินทางท่องเที่ยว การบริ หาร สถานที่ ภาษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ภายในวงศัพท์ ประมาณ 2,1002,250 คํา (กระทรวงศึกษาธิ การ. 2545: 4) โดยให้ สอดคล้ องกับสาระและมาตรฐานการเรี ยนรู้ ช่วงชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 6 ถ้ านักเรี ยนไม่สามารถผ่านเกณฑ์การประเมินผลของแต่ละกลุ่มสาระ ซึง่ จะต้ องไม่ตํ่ากว่า
เกณฑ์ร้อยละ 70 ในแต่ละจุดประสงค์ นักเรี ยนจะไม่สามารถสําเร็ จการศึกษาชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ได้ และเพื่อ
ตระหนัก ในการเรี ย นรู้ เรื่ องความพอเพี ยง อี ก ทัง้ เพื่ อพัฒ นาผู้เรี ย นให้ มี คุณ ลัก ษณะอัน พึง ประสงค์ ต รงตาม
จุ ด หมายของหลัก สู ต รอัน เป็ นคุณ ภาพตามความคาดหวัง ของหลัก สู ต รการศึ ก ษาขัน้ พื น้ ฐาน (กระทรวง
ศึกษาธิการ. 2545: 3) ซึง่ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นแนวคิดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวทรงชี ้แนะแนว
ทางการดําเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ
ความมีเหตุผลรวมถึงความจําเป็ นที่จะต้ องมีระบบภูมิค้ มุ กันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงทังภายนอกและภายใน
้
ทังนี
้ ้จะต้ องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง
อย่างยิ่ ง ในการนํ าวิ ชาการต่าง ๆ มาใช้ ในการวางแผนและดําเนิ นการทุกขัน้ ตอน และขณะเดีย วกันจะต้ อ ง
เสริ มสร้ างพื ้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้ มีสํานึกใน
คุณ ธรรม ความซื่ อ สัต ย์ สุจ ริ ต และให้ มีค วามรอบรู้ ที่ เหมาะสม ดํ าเนิ น ชี วิต ด้ วยความอดทน ความเพี ย ร มี
สติปัญญาและความรอบคอบเพื่อให้ สมดุลและพร้ อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วและกว้ างขวาง
ทังด้
้ านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้ อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้ เป็ นอย่างดี
จากแนวคิดดังกล่าวผู้วิจยั เห็นว่า ควรเร่ งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรี ยนตํ่ากว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ ในการเรี ยนภาษาอังกฤษของนักเรี ยนซึง่ จะได้ ผลดีนนน่
ั ้ าจะนําการจัดการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารโดยสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึง่ นําหลักแนวคิดของความพอเพียงเป็ นการพัฒนาตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตงอยู
ั ้ ่บนพื ้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคํานึงถึง
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้ างภูมิค้ มุ กันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม
ประกอบวางแผน การตัดสินใจและการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษของนักเรี ยนให้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผ้ เู รี ยนสูงขึ ้นหรื อไม่ เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรี ยนต่อการจัดการเรี ยนรู้ โดยสอดแทรกปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากน้ อยเพียงใด
เพื่อจะได้ เป็ นแนวทางสําหรับครู ผ้ สู อนภาษาอังกฤษท่านอื่นที่จะนําไปใช้ ในการปรับปรุ งพัฒนาการสอนและการ
เรี ยนรู้ ของนักเรี ยนให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้นและยังส่งเสริ มหลักเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้ วย

วัตถุประสงค์ และคําถามการวิจัย

1. เพื่ อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษเพื่ อการสื่อสารโดยสอดแทรกปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนต่อการจัดการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยสอดแทรก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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สมมติฐานการวิจัย

1. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยสอดแทรกปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
2. นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดย
สอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับมาก

เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยและวิธีการศึกษา
การสร้ างแผนการจัดการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1) ศึกษาและวิเคราะห์ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรี ยนการเคหะท่าทรายรายวิชาภาษาอังกฤษ ชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 6 2) ศึกษาการสร้ างแผนการจัดการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยสอดแทรกปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 3) สร้ างแผนการจัดการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยสอดแทรกปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 6 แผน เวลา 12 ชัว่ โมง 4) นําแผนการจัดการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดย
สอดแทรกปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สร้ างขึน้ เสนออาจารย์ ที่ปรึ กษา เพื่ อตรวจสอบความสอดคล้ องของ
องค์ประกอบ ต่าง ๆ ในแผนการจัดการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 5) นําแผนการจัดการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา ความชัดเจน ความถูกต้ อง และสํานวนของภาษาที่ใช้
6) นําแผนการจัดการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ผ่านการ
ปรับปรุ งแก้ ไขแล้ ว ไปดําเนินการสอนนักเรี ยนที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6/2โรงเรี ยนการ
เคหะท่าทราย ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2555 จํานวน 35 คน
การสร้ างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยสอดแทรกปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
1) ศึกษาเกณฑ์ ในการสร้ างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
โดยสอดแทรกปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งจากเอกสารการวัด และประเมิ น ผล 2) สร้ างแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยน ให้ สอดคล้ องกับที่ตงไว้
ั ้ ซึ่งมีลกั ษณะแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 50 ข้ อ กําหนดให้
คะแนนตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน 3) นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารโดยสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปให้ อาจารย์ ที่ปรึ กษาเพื่อตรวจความเที่ยงตรงเชิง
เนื ้อหา ความชัดเจน ความถูกต้ องของภาษา 4) นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารโดยสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ปรับปรุ งเรี ยบร้ อยแล้ วให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญชุดเดิม จํานวน 3 ท่าน
เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเหมาะสม ความถูกต้ องความชัดเจนของภาษาที่ใช้ และสอดคล้ องด้ วยดัชนีความ
สอดคล้ องโดยกําหนดเกณฑ์การพิจารณา 5) นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารโดยสอดแทรกปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจํานวน 50 ข้ อ ไปทดลองใช้ กับนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 1
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2555 จํานวน 35 คนซึง่ เคยเรี ยนเนื ้อหาสาระนี ้มาแล้ วและที่ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง
6) นําคะแนนที่ได้ มาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอํานาจจําแนก (r) แล้ วคัดเลือกข้ อสอบไว้ 40 ข้ อ ที่
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มีค่าความยากง่ายระหว่าง .20 -.80 และค่าอํานาจจําแนกระหว่าง .20 ขึ ้นไป 7) นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีค่าความยากง่ายและ
อํานาจจํ าแนกตามเกณฑ์ จํ านวน 40 ข้ อ มาหาค่าความเชื่ อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้ สตู รของคูเดอร์ -ริ ชาร์ ดสัน KR-20
ได้ ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .83 8) นํ าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดย
สอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ผ่านเกณฑ์แล้ วไปใช้ กบั นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6/2
โรงเรี ยนการเคหะท่าทราย ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2555
การสร้ างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนต่อการจัดการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดย
สอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1) ศึกษา เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการสร้ างแบบวัดความพึงพอใจ 2) สร้ างแบบวัดความพึงพอใจของ
นักเรี ยนต่อการจัดการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารโดยสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึง่ เป็ น
ลักษณะของแบบสอบถาม ตามแบบของลิเคิร์ท ซึง่ มี 5 ตัวเลือก มีความพึงพอใจมากที่สดุ ให้ 5 คะแนน ความพึง
พอใจมากให้ 4 คะแนน ความพึงพอใจปานกลางให้ 3 คะแนน ความพึงพอใจน้ อยให้ 2 คะแนน ความพึงพอใจ
น้ อยที่สดุ ให้ 1 คะแนน 3) นําแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนต่อการจัดการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารโดยสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สร้ างขึ ้นไปให้ อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบ 4) นําแบบสอบ
ความพึงพอใจของนักเรี ยนต่อการจัดการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญชุดเดิม จํานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบลักษณะการใช้ คําถาม ความถูกต้ องด้ านภาษา
และความสอดคล้ องของข้ อคํ าถามกับลัก ษณะของแผนการจัด การเรี ย นรู้ ภาษาอัง กฤษเพื่ อการสื่อสารโดย
สอดแทรกปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5) นําแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนต่อการจัดการเรี ยนรู้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับปรุ งแล้ วไปใช้ กบั กลุม่ ตัวอย่าง

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล

1. ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยสอดแทรกปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
การทดสอบ

N

X

S .D.

ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง

35
35

15.14
29.60

3.30
3.80

∑D

∑D

506

8132

2

t

17.45*

(.05), df = 34, t = 2.58 * หมายถึง มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษเพื่ อการสื่อสารโดยสอดแทรกปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ก่อนเรี ยนเท่ากับ 15.14 หลังเรี ยนเท่ากับ 29.60 โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรี ยนสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลการศึก ษาความพึง พอใจของนัก เรี ย นต่อการจัด การเรี ยนรู้ ภาษาอัง กฤษเพื่ อการสื่อสารโดย
สอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
t
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รายการประเมิน
1. นักเรี ยนเกิดความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจากกิจกรรมต่าง ๆ
2. นักเรี ยนสามารถนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ ใน
ชีวิตประจําวัน
3. นักเรี ยนสามารถดํารงชีวิตในสังคมได้ อย่างปกติสขุ โดยยึดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
4. กิจกรรมการเรี ยนการสอนเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่
หลากหลายให้ นกั เรี ยนได้ มีสว่ นร่ วม
5. นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนดีขึ ้น
6. นักเรี ยนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
7. นักเรี ยนมีความพึงพอใจด้ านกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนโดย
สอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
8. เนื ้อหาสาระภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยสอดแทรกปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมีประโยชน์ตอ่ นักเรี ยนมาก
9. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงช่วยให้ นกั เรี ยนได้ พฒ
ั นาทักษะการฟั ง พูด อ่านและเขียน
10. สื่อที่ใช้ ในการเรี ยนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยสอดแทรก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกระตุ้นให้ นกั เรี ยนอยากรู้ และสนใจในสิ่ง
ที่เรี ยน
ค่ าเฉลี่ยรวม

X

S.D.

3.87

2.32

ระดับ
ความพึง
พอใจ
มาก

4.05

2.17

มาก

4.87

1.64

มากที่สดุ

4.10

2.19

มาก

4.00
4.93

1.59
1.37

มาก
มากที่สดุ

4.97

0.98

มากที่สดุ

4.77

3.06

มากที่สดุ

4.80

2.19

มากที่สดุ

4.57

3.66

มากที่สดุ

4.49

1.62

มาก

จากตารางที่ พบว่า ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนต่อการจัดการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารโดยสอดแทรกปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ
พบว่า ความพึงพอใจมีคา่ เฉลี่ยสูงสุด และตํ่าสุด เป็ น 4.97 และ 3.87 ตามลําดับ

อภิปรายผล

จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามสมมติฐานข้ อที่ 1 พบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยสอดแทรก
ปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็ นไปตาม
สมมติฐานที่ตงไว้
ั้
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ผลการวิจยั ครัง้ นี ้สอดคล้ องกับงานวิจยั ของนันทา ชุติแพทย์วิภา. (2545: 104) ได้ ทําการศึกษา ผล
ของการจัดการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อมตามแนวปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้ ผลการวิจยั ว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อมของนักเรี ยนที่ได้ รับการจัดการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้ อมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึง่
อาจเนื่องมาจากองค์ความรู้ ที่จัดให้ ในแผนการสอนแต่ละเรื่ องมีความสําคัญและสอดคล้ องกับสภาพความเป็ น
จริ งในสังคมปั จจุบนั เป็ นสาระการเรี ยนรู้ ทางวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อมและได้ นําเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็ นแนวปฏิบตั ิในการศึกษาค้ นคว้ า จึงมีส่วนกระตุ้นให้ นกั เรี ยนเกิดความสนใจและศึกษาอย่างรู้ แจ้ ง โดยการ
ลงมื อ ปฏิ บัติ ด้ วยตนเองอย่ างมี เหตุผ ลและทัศ นาภรณ์ กุณ ฑลลัก ษมี และสอดคล้ องรุ จี จารุ ภ าชน์ (2555:
บทคัดย่อ) ได้ ทําการศึกษาการเกิดคุณธรรมจริ ยธรรมของนักศึกษาจากการสอดแทรกหลักปรั ชญาเศรษฐกิ จ
พอเพี ยงในการเรี ยนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพืน้ ฐานของนักศึกษาชัน้ ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา
2550 จํานวน 105 คน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ประกอบด้ วย
แผนการสอนบูรณาการสอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แบบสังเกตพฤติกรรม แบบประเมินพฤติกรรม แบบ
ประเมินความรู้ เรื่ องเศรษฐกิจพอเพียง และแบบประเมินความรู้ เรื่ อง การสนทนาในสถานการณ์ ต่าง ๆ วิเคราะห์
ข้ อมูลเชิ งคุณภาพด้ วยการวิเคราะห์ เนื อ้ หา และวิเคราะห์ ข้อมูลเชิ งปริ มาณด้ วยการคํานวณหาค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า คุณธรรมของนักศึกษาตามหลัก ปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง ได้ แ ก่ 1)
พอประมาณในพฤติกรรมของตนเองสามารถวางแผนการเรี ยนของตนได้ 2) ด้ านมีเหตุมีผลรู้ ว่าอะไรควรอะไรไม่
ควร เข้ าใจผู้อื่น 3) ด้ านมีภมู ิค้ มุ กัน สามารถวางแผนการเรี ยนรู้ รับผิดชอบในสิ่งที่ทําและไม่มีอคติ 4) ด้ านความรู้
สามารถเลือกบทสนทนาได้ ถูกต้ องเหมาะสมและนํ าหลักปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพี ยงไปใช้ ในชี วิตประจําวันได้
5) ด้ านคุณธรรมพบว่านักศึกษามีคณ
ุ ธรรมระดับมากที่สดุ ถึงมากดังนี ้ สามัคคี รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ขยันอดทน มี
ภูมิค้ มุ กัน เอื ้อเฟื อ้ พอประมาณ มีเหตุมีผล ผลการศึกษาทําให้ ได้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการ
เรี ยนการสอนแบบบูรณาการที่เสริ มสร้ างคุณธรรมจริ ยธรรมโดยน้ อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การ
ปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรมต่อไป
จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ดังกล่าวพบว่าเป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ซึง่ อาจเป็ นเพราะ
1. แผนการจัดการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แต่
ละแผนมีความหลากหลาย ที่ นํามาใช้ ร่วมกันอย่างมีระบบและสัมพันธ์ กันในการจัดการเรี ยนการสอนที่ ช่วย
ส่งเสริ มให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดการพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคล ทัง้ ยังเป็ นกิจกรรมที่ช่วยให้ นกั เรี ยนเกิดความสนใจ
กระตุ้นความสนใจในกิจกรรมการเรี ยนการสอนของนักเรี ยนให้ เกิดการเรี ยนรู้ ได้ มากขึ ้น
2. การเลือกเนื ้อหาใช้ ในการเรี ยนการสอนก็มีส่วนทําให้ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนดีขึ ้น การ
เลือกเนื ้อหาเพื่อนํามาใช้ ประกอบการเรี ยนการสอนจะต้ องเลือกให้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการจัดการเรี ยน
การสอนที่วางไว้
ส่วนสมมติฐานข้ อที่ 2 ความพึงพอใจของนักเรี ยนต่อการจัดการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดย
สอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่าคะแนนเฉลี่ยของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนต่อการ
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จัดการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก
ผลการวิจัยครัง้ นีส้ อดคล้ องกับงานวิจัยของอุดร วิชัยวงษ์ (2552: บทคัดย่อ) ได้ ศึกษาผลการพัฒนา
ทักษะการอ่านเพื่อความเข้ าใจภาษาอังกฤษ ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 โดยกลวิธี DR-TA ผลการศึกษาค้ นคว้ า
ปรากฏว่า นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการเรี ยนด้ วยกิจกรรมการเรี ยนรู้ เรื่ อง การพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความ
เข้ าใจภาษาอังกฤษ ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 โดยกลวิธี DR-TA อยู่ในระดับมากและปิ ยะภรณ์ ชัยสงค์ (2551:
บทคัดย่อ) ได้ ศึกษาการเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและความคิดสร้ างสรรค์ วิชาภาษาอังกฤษ เรื่ อง
Myself and family ของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 2 ระหว่างการเรี ยนด้ วยโปรแกรมบทเรี ยนกับการเรี ยน
ร่ วมมือแบบทีม (TAI) ผลการวิจยั ปรากฏว่า นักเรี ยนที่เรี ยนด้ วยโปรแกรมบทเรี ยนกับนักเรี ยนที่เรี ยนร่ วมมือแบบ
ทีม (TAI) มีความพึงพอใจที่มีตอ่ การเรี ยน เรื่ อง Myself and family วิชาภาษาอังกฤษโดยรวมอยู่ในระดับมาก

ข้ อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั ง้ ต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาเปรี ยบเทียบผลการจัดการเรี ยนการรู้ ภาษาเพื่อการสื่อสารโดยสอดแทรกปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชาอื่นให้ ครบทัง้ 8 กลุม่ สาระการเรี ยนรู้
2. ควรมีการศึกษาคุณลักษณะของนักเรี ยนที่ได้ รับการเรี ยนรู้ ภาษาเพื่อการสื่อสารโดยสอดแทรก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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