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 งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงทัศนคติของครูไทยที่

มีอายุ ระดับการศึกษา และวิชาที่สอนตางกันตอการพูดภาษาอังกฤษตามนโยบายของกระทรวง 

ศึกษาธิการ “พ.ศ.2555 ปแหงการพูดภาษาอังกฤษ” กลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก

ขาราชการครูในสํานักงานเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร จํานวนทั้งสิ้น 152 คน จาก 15 

โรงเรียน เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา คือ แบบสอบถามทัศนคติ จํานวน 40 ขอ เปนแบบวัดมาตรา

สวนประมาณคา 5 ระดับ  ตามทฤษฎีของ Likert Scale โดยมีการวัดทัศนคติใน 4 ดาน คือ 1. ดาน

การพูดภาษาอังกฤษของครู 2. การพูดภาษาอังกฤษในโรงเรียน 3. การพูดภาษาอังกฤษของคนไทย 

4. แนวโนมตอการพูดภาษา อังกฤษ ของครูไทยในอนาคต สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน

ทั่วไปของกลุมตัวอยาง คือ รูปแบบคาเฉลี่ย (Χ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใชการทดสอบ

คาที (t-test) และการทดสอบคาเอฟ (F-test) ในการวิเคราะหเปรียบเทียบทัศนคติ ผลการวิจัย 

พบวา ในดานแนวโนมการพูดภาษาอังกฤษในอนาคต ครูที่สอนวิชาภาษาอังกฤษมีทัศนคติแตกตาง

จากครูที่สอนวิชาอ่ืนๆ ครูที่มีอายุตางกัน มีระดับคาเฉล่ียในดานแนวโนมการพูดภาษาอังกฤษใน

อนาคตตางกัน ครูที่มีระดับการศึกษาตางกันมีคาเฉลี่ยในทัศนคติดานการพูดภาษาอังกฤษของครู

แตกตางกัน อยางไรก็ดี ผลการทดสอบไมพบความแตกตาง ในทัศนคติดานการพูดภาษาอังกฤษ

ในโรงเรียนและการพูดภาษาอังกฤษของคนไทยของกลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาที่ตางกันและ

อายุที่แตกตางกัน 
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                 This quantitative  study  aimed to examine the  attitude  of  Thai  teachers on the 

government English speaking scheme called  “2012  years  of  English  Speaking”  

implemented by  the  Ministry  of  Education. Samples were 152 teachers   from 15 

government schools in  Bangkoknoi District, Bangkok metropolitan.  The respondents were in 

different  age groups, had  different  education  levels,  and taught  different  subjects.  The  

40 -item questionnaire  using the 5 point Likert  Scale was constructed to measure the 

participants’ attitudes in 4 different areas: 1) Teachers’  English   Speaking  2) English  

Speaking  in  schools   3) Thai  people’s  English  Speaking  and  4) Trends  towards  English  

Speaking  of the teachers.  The  statistical tools  applied  in  the  data  analysis  were  

percentage,  standard  deviation,  t-test  and  F-test.   A comparative analysis of the  attitudes 

of participants in different groups indicated  that  the respondents  teaching different   subjects   

and in   different   age groups   had  different   attitudes  to   Trends  towards  the English  

Speaking  of the teachers. The respondents with  different   levels of  education  displayed   

different  attitudes  to Teachers’  English   Speaking.  However, there  was   no  difference  in   

the attitude  of   the  respondents  with  different  level  of  education  and the  different  age 

groups  regarding  English  Speaking  in schools  and  Thai  people’s  English  Speaking . 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 การคนควาอิสระเลมนี้ สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ดวยความชวยเหลือและความกรุณา

เปนอยางดียิ่งจากรองศาสตราจารย ดร.พรพิมล เสนะวงศ ประธานหลักสูตร ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.ปาจรีย นิพาสพงษ ประธานกรรมการในการตรวจสอบการคนควาอิสระ ดร.กําไลทิพย ปตตะ

พงศ อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระและคณาจารยในภาควิชาโบราณคดี สาขาวชิาภาษาและการ

ส่ือสารระหวางวัฒนธรรมทุกทาน ที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู แนวคิด คําแนะนํา คําปรึกษา 

ตลอดระยะ เวลาที่ผูวิจัยไดเขามาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยศิลปากรแหงนี้และไดกรุณาชวยตรวจสอบ

แกไขขอบกพรองโดยละเอียด จนกระทั่งการคนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จเรียบรอย บริบูรณ ผูวิจัยขอ

กราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้ 

  ขอขอบคุณ ผูบริหารและคณะครูทุกทานจากโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงาน 

เขตบางกอกนอย ที่เสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม ที่ผูวิจัยไดจัดทําข้ึน แมวาเวลาที่แจกให

ทุกทานไดตอบแบบสอบถามจะกระชั้นชิด รีบเรง แตทุกทานก็ไดใหความเมตตาแกขาพเจาจนเปน

ขอมูลใหขาพเจาไดนํามาตอยอดสําหรับการวิจัยในคร้ังนี้  

 ที่ไมอาจลืมได ขอขอบคุณเพื่อนรวมรุนทุกทาน ที่คอยเปนกําลังใจ คอยสอบถามความ

คืบหนา อาสาชวยเหลือในการคนควาขอมูลตาง ๆ แมวาทุกคนจะมีหนาที่การงานที่ตองรับผิดชอบ

อยูมากมาย จนในที่สุดขาพเจาก็ผานอุปสรรค ปญหาตาง ๆ มาไดดวยดี เหนือส่ิงอ่ืนใด ขอกราบ

ขอบพระคุณ คุณพอคุณแมที่ไดสนับสนุนการศึกษาลูกคนนี้มาต้ังแตแรกเกิด คอยเปนกําลังใจให

เสมอเมื่อยามทอแท จนเกิดแรงใจในการมุงมั่นทํางานวิจัยใหสําเร็จตามที่ต้ังใจไวแตแรก 

 คุณคาและประโยชนอันพึงมีจากการคนควาอิสระฉบับนี้ ผูวิจัยของอุทิศเพื่อบูชา

พระคุณของบิดา มารดา บูรพคณาจารยและผูมีพระคุณทุกทานที่ไดอบรมส่ังสอนและปลูกฝงคุณ

ความดีมาต้ังแตเยาววัย ปรารถนาเปนอยางยิ่งวา งานวิจัยนี้จะเกิดประโยชนตอบุคลากรทาง

การศึกษาที่เกี่ยวของ กับการพัฒนาดานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหแกเยาวชนในประเทศ

ไทยของเราสืบตอไป 
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