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งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงทัศนคติของครูไทยที่
มีอายุ ระดับการศึกษา และวิชาที่สอนตางกันตอการพูดภาษาอังกฤษตามนโยบายของกระทรวง
ศึก ษาธิ ก าร “พ.ศ.2555 ป แห ง การพู ด ภาษาอั ง กฤษ” กลุ ม ตั ว อย า งในการศึ ก ษาครั้ง นี้ ได แ ก
ขาราชการครูในสํานักงานเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร จํานวนทั้งสิ้น 152 คน จาก 15
โรงเรียน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 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 ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใชการทดสอบ
คาที (t-test) และการทดสอบคาเอฟ (F-test) ในการวิเคราะหเปรียบเทียบทัศนคติ ผลการวิจัย
พบวา ในดานแนวโนมการพูดภาษาอังกฤษในอนาคต ครูที่สอนวิชาภาษาอังกฤษมีทัศนคติแตกตาง
จากครูที่สอนวิชาอื่นๆ ครูที่มีอายุตางกัน มีระดับคาเฉลี่ยในดานแนวโนมการพูดภาษาอังกฤษใน
อนาคตตางกัน ครูที่มีระดับการศึกษาตางกันมีคาเฉลี่ยในทัศนคติดานการพูดภาษาอังกฤษของครู
แตกตางกัน อยางไรก็ดี ผลการทดสอบไมพบความแตกตาง ในทัศนคติดานการพูดภาษาอังกฤษ
ในโรงเรียนและการพูดภาษาอังกฤษของคนไทยของกลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาที่ตางกันและ
อายุที่แตกตางกัน

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ภาควิชาภาษาตะวันตก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ลายมือชื่อนักศึกษา...............................................
ปการศึกษา 2556
ลายมือชื่ออาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ.....................................................
ง

52113315: MAJOR: LANGUAGE AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
KEY WORDS: ENGLISH SPEAKING / ATTITUDE
PONGTAWEE GAWEE: ATTITUDE OF THAI TEACHERS TO ENGLISH
SPEAKING BY POLICY OF THE MINISTRY OF EDUCATION “2012 YEARS OF ENGLISH
SPEAKING”. INDEPENDENT STUDY ADVISOR: KAMLAITIP PATTAPONG, Ph.D. 66 pp.

This quantitative study aimed to examine the attitude of Thai teachers on the
government English speaking scheme called
implemented by

the

“2012

years

of

English
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Education. Samples were 152 teachers

Speaking”
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

Speaking of the teachers. The respondents with different

Trends towards the English
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 สาขาวิชาภาษาและการ
สื่อสารระหวางวัฒนธรรมทุกทาน ที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู แนวคิด คําแนะนํา คําปรึกษา
ตลอดระยะ เวลาที่ผูวิจัยไดเขามาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยศิลปากรแหงนี้และไดกรุณาชวยตรวจสอบ
แกไขขอบกพรองโดยละเอียด จนกระทั่งการคนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จเรียบรอย บริบูรณ ผูวิจัยขอ
กราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้
ขอขอบคุณ ผูบริหารและคณะครูทุกทานจากโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงาน
เขตบางกอกนอย ที่เสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม ที่ผูวิจัยไดจัดทําขึ้น แมวาเวลาที่แจกให
ทุกทานไดตอบแบบสอบถามจะกระชั้นชิด รีบเรง แตทุกทานก็ไดใหความเมตตาแกขาพเจาจนเปน
ขอมูลใหขาพเจาไดนํามาตอยอดสําหรับการวิจัยในครั้งนี้
ที่ไมอาจลืมได ขอขอบคุณเพื่อนรวมรุนทุกทาน ที่คอยเปนกําลังใจ คอยสอบถามความ
คืบหนา อาสาชวยเหลือในการคนควาขอมูลตาง ๆ แมวาทุกคนจะมีหนาที่การงานที่ตองรับผิดชอบ
อยูมากมาย จนในที่สุดขาพเจาก็ผานอุปสรรค ปญหาตาง ๆ มาไดดวยดี เหนือสิ่งอื่นใด ขอกราบ
ขอบพระคุณ คุณพอคุณแมที่ไดสนับสนุนการศึกษาลูกคนนี้มาตั้งแตแรกเกิด คอยเปนกําลังใจให
เสมอเมื่อยามทอแท จนเกิดแรงใจในการมุงมั่นทํางานวิจัยใหสําเร็จตามที่ตั้งใจไวแตแรก
คุ ณค า และประโยชน อัน พึ ง มี จ ากการคน ควา อิ ส ระฉบั บนี้ ผูวิจั ย ของอุทิศ เพื่ อบูช า
พระคุณของบิดา มารดา บูรพคณาจารยและผูมีพระคุณทุกทานที่ไดอบรมสั่งสอนและปลูกฝงคุณ
ความดีมาตั้ งแต เยาว วัย ปรารถนาเปนอย างยิ่งวา งานวิจัยนี้จะเกิ ดประโยชนตอบุ คลากรทาง
การศึกษาที่เกี่ยวของ กับการพัฒนาดานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหแกเยาวชนในประเทศ
ไทยของเราสืบตอไป
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