
 

 

 

  

  

อนาคตภาพหลกัสูตรภาษาองักฤษของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร 
ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2563-2572) 

THE SCENARIO OF ENGLISH PROGRAM SCHOOLS UNDER   THE JURISDICTION 
OF BANGKOK METROPOLITAN DURING THE NEXT DECADE (B.E.2563 - 2572) 

 

สตัยากร รัตนวิวลัย์  

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2563  

 

 



 

 

 

  

อนาคตภาพหลกัสูตรภาษาองักฤษของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร 
ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2563-2572) 

 

สตัยากร รัตนวิวลัย์  

ปริญญานิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสตูร 
ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวชิาวิทยาการทางการศึกษาและการจดัการเรียนรู้ 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ปีการศึกษา 2563 

ลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
 

 



 

 

 

  

THE SCENARIO OF ENGLISH PROGRAM SCHOOLS UNDER   THE JURISDICTION 
OF BANGKOK METROPOLITAN DURING THE NEXT DECADE (B.E.2563 - 2572) 

 

SATTAYAKORN RATTANAVIWON 
 

A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements 
for the Degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY 

(Educational Science & Learning Management) 
Faculty of Education, Srinakharinwirot University 

2020 
Copyright of Srinakharinwirot University 

 

 

 



 
 

 

 

ปริญญานิพนธ์ 
เร่ือง 

อนาคตภาพหลกัสูตรภาษาองักฤษของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร 
ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2563-2572) 

ของ 
สตัยากร รัตนวิวลัย์ 

  
ได้รับอนมุติัจากบณัฑิตวิทยาลยัให้นบัเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตร 

ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจดัการเรียนรู้ 
ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

  

  

  
(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรชยั  เอกปัญญาสกุล) 

 

คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 
  

  
 

  

  

คณะกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ 
  

.............................................. ท่ีปรึกษาหลกั 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติชยั สธุาสิโนบล) 

.............................................. ประธาน 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ มัง่คัง่) 

  

.............................................. ท่ีปรึกษาร่วม 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลลกัษณ์ ลงักา) 

.............................................. กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง) 

 

  



  

 

ง 

บทคัดย่อภาษาไทย  

ชื่อเร่ือง อนาคตภาพหลกัสูตรภาษาองักฤษของโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร 
ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2563-2572) 

ผู้ วิจยั สตัยากร รัตนวิวัลย์ 
ปริญญา ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต 
ปีการศึกษา 2563 
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติชยั สธุาสิโนบล  
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิไลลกัษณ์ ลงักา  

  
การวิจัยครั ง้นี ม้ีวัตถุประสงค์เพื่อ  1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานครหลักสตูรภาษาองักฤษของกระทรวงศึกษาธิการ และประเทศที่ประสบความส าเร็จ  2. เพื่อศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรคของหลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร   3. เพื่อศึกษาภาพอนาคตของหลักสูตร
ภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในทศวรรษหน้า  (พ.ศ.2563-2572)  4.เพื่อสร้างข้อเสนอเชิงนโยบายของส านัก
การศึกษา ในการน าหลกัสตูรภาษาองักฤษของโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2563-2572)  วิธีการวิจยัครัง้
นีป้ระกอบด้วยการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค  SWOT การวิเคราะห์เอกสาร  การสัมภาษณ์เชิงลึก  การสนทนากลุ่ม และเทคนิค 
EDFR  ผลการวิจยัพบว่า 1. มุ่งเน้นผลิตผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาอังกฤษทัง้ทางด้านทฤษฎี และการปฏิบัติภายใต้
รากฐานของคุณธรรมและจริยธรรมในการด าเนินชีวิตท่ามกลางสงัคมที่หลากหลาย  2. ต้องทนัสมยั และสอดคล้องกับสถานการณ์
ในปัจจุบัน เน้นการน าไปใช้ได้จริง  3. ควรเป็นหลกัสูตรที่ไม่เป็นเพียงการเรียนการสอนในห้องเรียนเท่านัน้  แต่ต้องเป็นหลักสูตร
ภาษาองักฤษในโรงเรียนด้วย  4. ควรปรับการจัดการเรียนรู้จากการเน้นไวยากรณ์มาเป็นเน้นการส่ือสาร โดยเร่ิมจากการฟัง  การ
พูด การอ่าน และการเขียน ตามล าดับ 5. ควรมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพให้ผู้เรียนตัง้แต่ระดับปฐมวัย  โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อการ
ส่ือสาร  6. ครูผู้สอนต้องมีจ านวนเหมาะสมต่อจ านวนห้อง/จ านวนผู้เรียน  7.  ส่ือการเรียนรู้ควรมีมาตรฐาน มีจ านวนเพียงพอ มี
ความหลากหลาย ทนัสมยั และตอบสนองกับความต้องการ  8. การวดัและประเมินผลที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ  9. หลกัสตูร
ภาษาอังกฤษ ต้องสามารถสร้างเสริมและพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษของนกัเรียนได้อย่างเท่าเทียมกัน   10. ควร
เป็นหลักสูตรที่ให้โอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันอย่างมีคุณภาพ  ก่อให้เกิดการความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและ
ชุมชน  11. โรงเรียนควรมีความพร้อมทางด้านกายภาพ มีทรัพยากรเพียงพอ และมีสภาพแวดล้อมเอือ้ต่อการเรียนรู้และพัฒนา
ภาษาอังกฤษ  12. ควรก่อให้เกิดความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรม ช่วยให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสนัติบนความหลากหลาย
ทางเชือ้ชาติ ภาษาและวัฒนธรรม  การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ซึ่งอนคตภาพหลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) นี ้สามารถเป็นตวัช่วยในการพัฒนาวิชาภาษาอังกฤษของโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานครได้เป็นอย่างดี  ท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางภาษาอังกฤษที่ดีขึน้ และจะส่งผลไปถึงการติดต่อส่ือสารกับ
ชาวต่างชาติได้ดีขึน้ให้สมกับได้ชื่อว่ามหานครของแห่งเมืองไทย 
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The purpose of this thesis was to investigate the Scenario of English program School under 

jurisdiction of Metropolitan and in the next decade (B.E. 2563-2572).The aims were to compare the English program 
School under jurisdiction of Metropolitan and successful foreign countries, to study the strengths, weaknesses, 
opportunities and barriers the Scenario of English program School under jurisdiction of Metropolitan and in the next 
decade (B.E. 2563-2572) and to implement educators' policy recommendations of English program School under 
jurisdiction of Metropolitan and in the next decade (B.E. 2563-2572).The thesis tools consisted of SWOT analysis, the 
key areas of which covered Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats, documentary analysis, in-depth 
interview and EDFR technique  with a panel of thirty experts. The collected data were grouped and analyzed by a 
descriptive method. The research findings were as follows: 1. The focus of this program was on the understanding of 
morality and ethics in English on the basis of theory and practice and diversity of social life. 2. The program must be 
up-to-date and in line with the current situation, emphasizing practicality. 3. The program should not be only room 
learning management, but also should adjust of the school program . 4. Must focus of students English skills : 
listening, speaking, reading and writing. 5. Should be to improve the quality of students from their age in English 
communication . 6. Teachers must have an appropriate average of the number of students per room. 7. Media should 
be standard ,enough numbers, modern diversity and demanding. 8. measurement and evaluation requirements were 
advanced and acceptable. 9. The program must be to promote and develop students' English ability by equality. 10. 
The program must be made a good relationship management between schools and communities should provide 
equal educational opportunities. 11. The school should have enough physical resources and environment to learn and 
develop students' English ability. 12. The program should help to understand different cultures and to live peacefully 
in different races, languages and cultures. The results of this thesis will contribute to the development and will help to 
better communicate with foreigners of English improvement 
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กิตติกรรมประกาศ 
  

ปริญญานิพนธ์ฉบบัส าเร็จลุล่วงได้ด้วยเพราะผู้วิวิจยัได้รับความเมตตากรุณาอย่างยิ่งจาก ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. กิตติชัย สธุาสิโนบล ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วิไลลักษณ์  ลังกา กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าเพื่อให้ค าปรึกษาแนะน า  
ช่วยเหลือ ตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆด้วยความสนใจและเอาใจใส่ ตลอดทกุขัน้ตอนของการท าวิจัย ผู้วิจัย
ขอกราบขอบพระคณุเป็นอย่างสงูไว้ ณ โอกาสนี ้

ขอกราบขอบพระคณุผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง และรองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ มั่ง
คัง่ คณะกรรมการสอบปากเปล่าที่ได้ให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ท าให้ปริญญานิพนธ์นีม้ีความสมบูรณ์
ยิ่งขึน้ 

ขอกราบขอบพระคณุคณาจารย์ทกุท่านท่ีได้ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ให้แก่ผู้ วิจยั การศึกษา
ตามหลักสูตรปัชญาดุษฎีบัณฑิตวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้  ขอกราบขอบพระคุณ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทุกท่านที่ได้เมตตา ขอขอบพระคณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่ได้กรุณาใหให้
ข้อมูลและให้ข้อคิดเห็นอันมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการท าวิจัย  ขอขอบพระคุณผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ทัง้
ส านักการศึกษา ส านักงานเขตบางเขน โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ ซึ่งทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือ และ
อ านวยความสะดวกต่อผู้วิจยั 

ขอบกราบขอบพระคุณผู้ อ านวยการจิราพร  ปทุมเทวาภิบาล ผู้ อ านวยการโรงเรียนไทยนิยม
สงเคราะห์ คุณจาริณี รุทะกาญจน์ หน้ากลุ่มงานวิชาการและแผนงาน  ดร.อาทิตยา ปัญญา ผู้อ านวยการ
ศนูย์บริหารงานการพัฒนาศกัยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ กระทรวงศึกษาธิการ คุณรุ่งทิวา สุขศรีพานิช 
ผู้อ านวยการสถาบนัภาษาองักฤษ กระทรวงศึกษาธิการ ทีใ่ห้ความช่วยเหลือในการท าวิจยัในครัง้นี ้

ขอขอบใจเพื่อนร่วมรุ่น ดร. ยรรยงค์ ณ บางช้าง และนางวรรธนา นนัตาเขียน ที่คอยให้ก าลงัใจใน
การท าวิจยั โดยเป็นกลัยาณมิตรที่มีความห่วงใย คอยช่วยเหลือ และให้ก าลงัใจผูู้วิจยัในการศึกษาตลอดจน
จบหลกัสูตร นอกจากนีแ้ล้วขอขอบคุณบุคคลอื่นๆ อีกหลายท่านท่ีได้สนบัสนนุ ให้ความช่วยเหลือในการท า
ปริญญานิพนธ์ครัง้นีซ้ึ่งผู้วิจยัมิได้กล่าวนามไว้ 

สดุท้ายนีผู้้ วิจัยขอน้อมร าลึกพระคุณของมารดา นางสุกัญญา จั่นพาที่ได้นับสนุนการศึกษา ให้
ก าลงัใจ ก าลงัทรัพย์ และรอคอยความส าเร็จของผู้วิจยั 
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บทท่ี 1  
บทน า 

ภูมิหลัง 
การศึกษาภาษาต่างประเทศไม่ปรากฏแน่ชัดว่าเร่ิมต้นขึน้เมื่อใดในราชอาณาจักรไทย     

แต่จากหลกัฐานทางความสมัพันธ์ทางวัฒนธรรมกบัประเทศอินเดียและจีน พบว่า ในสมัยพ่อขุน
รามค าแหงมหาราช เมื่อประมาณ พ.ศ.1822-1842 เมื่อพทุธศาสนาเผยแผ่เข้ามาในราชอาณาจกัร
ไทย ภาษาบาลีก็แพร่หลายเข้ามาด้วยในพระไตรปิฏก พร้อมๆ กบัภาษาสันสกฤต ซึ่งยงัปรากฎใน
ชื่อและนามสกุลของคนไทยมาจนปัจจุบัน (พลาดิศยั สิทธิธัญกิจ และคณะ, 2556b, 61) อาจนับ
ได้ว่า การศึกษาภาษาต่างประเทศเร่ิมต้นครัง้แรกในสมัยอาณาจักรสุโขทัย ด าเนินต่อมาในสมัย
อาณาจกัรอยธุยา แต่เปลี่ยนรูปแบบความสมัพันธ์เป็นชาติตะวนัตกแทน ตัง้แต่ พ.ศ. 2054 ซึ่งตรง
กบัสมยัสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 2 ซึ่งชาติท่ีเข้ามาติดต่อเป็นชาติแรกคือ โปรตุเกส มีจุดมุ่งหมายท่ี
จะติดต่อค้าขายและเผยแผ่ศาสนาคริสต์ โดยบาทหลวง ต่อมาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช (พ.ศ. 2199-2231) ความสัมพันธ์กับชาติตะวันตก ประสบความส าเร็จอย่างสูงสุด เมื่อ
คณะบาทหลวงชาวฝรั่งเศส ได้น าวิทยาการต่างๆ มาสู่สงัคมสยามในขณะนัน้ เช่น ระบบการศึกษา
ในโรงเรียน การแพทย์ ดาราศาสตร์และสถาปัตยกรรมเป็นต้น และยงัปรากฎในต าราไวยกรณ์และ
พจนานุกรม สยาม-ละติน พ.ศ. 2207 แต่งโดย สังฆราชปัลลือ (Francois Pallu) ชาวฝรั่งเศส 
ผู้ เชี่ยวชาญทางภาษาและศาสนาของสยาม จากการศึกษากับพระสงฆ์ท่ีเชี่ยวชาญของอยุธยา 
หรือหลักฐานบันทึกในหนังสือ “Journal du voyage de siam” ของบาทหลวง เดอ ชัวสี (Abbe 
De Choisy) มีความว่า “ข้าราชการสยามหลายคน พดูภาษาโปรตเุกสได้ เพราะเป็นภาษากลางท่ี
ใช้กันทั่วไปในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถึงอินเดีย” ครัน้สิน้สมัยสมเด็จพระนารายณ์
มหาราชแล้ว กษัตริย์องค์ต่อมาคือ พระเพทราชา ก็ไม่มีนโยบายจะคบชาวตะวันตกอีก บทบาท
ของการศึกษาภาษาต่างประเทศ จึงลดลงและสิน้สุดไป (พลาดิศยั สิทธิธัญกิจ และคณะ, 2556a, 34) 

ในสมยักรุงรัตนโกสินทร์การศึกษาภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาองักฤษ กลบัมามี
บทบาทอีกครัง้ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2393) ทรงยินยอมให้ฝรั่งท่ี
เป็น “หมอสอนศาสนา” โดยเฉพาะพวกมิชชั่นนารีชาวอเมริกัน เข้ามาสอนภาษาอังกฤษและ
วิชาการใหม่ๆให้กับคนไทยหลายท่าน เช่น เจ้าฟ้ามงกุฎ(ภายหลังคือ พระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หวั) เจ้าพระยาศรีสริุยวงศ์ (ต่อมาเป็นเจ้าพระยามหาศรีสริุยวงศ์ )และกรมหลวงวงศาธิ
ราชสนิทวงศ์ เป็นต้น ในช่วงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2394-2411)     
นีเ้อง ตลอดเวลา 27 ปี ท่ีทรงผนวชนัน้ได้ทรงศึกษาภาษาอังกฤษ วิชาการสมัยใหม่ ความเป็นไป
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ของโลกและประเทศใกล้เคียง ด้วยเหตุนีจ้ึงทรงเปิดโรงเรียนขึน้ในพระบรมมหาราชวงัและทรงจ้าง
หญิงชาวองักฤษ คือแหม่มแอนนา ลีโอโนแวนส์ มาสอนภาษาอังกฤษ ในช่วงปี พ.ศ. 2406-2410 
ให้กบัพระราชโอรสและพระราชธิดา การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสอง จึงได้
เร่ิมขึน้เป็นครัง้แรกในสยามประเทศ อาจเรียกได้ว่า เป็นหลกัสตูรภาษาองักฤษอย่างแท้จริง ในส่วน
ของบุคคลทั่วไปทรงเปิดโรงเรียนหลักสูตรอังกฤษ เมื่อ พ.ศ.2395 เช่น โรงเรียนมัธยมส าเหร่       
(หรือโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยัในปัจจุบนั) (ปนัดดา บุณยสาระนัย, กรกฎาคม-ธันวาคม 
2556, 111-112) 

ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  (พ.ศ. 2411-2453)       
ทรงจัดการศึกษาทุกด้านท่ีจ าเป็นแก่ความเจริญของประเทศเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งความส าคัญ คือ
ประเทศสยาม(ในตอนนัน้) ไม่ต้องการตกเป็นเมืองขึน้ของประเทศทางตะวนัตกยคุอาณานิคม เห็น
ได้จาการส่งนักเรียนชาวไทยไปศึกษาต่างประเทศ ไม่เพียงแต่พระราชโอรส และพระบรมวงศานุวงศ์
เท่านัน้ แม้แต่ลูกราษฎรสามัญ ถ้าเรียนดี ก็ได้รับพระราชทานรางวัล และพระราชทานทุนให้ไป
ศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ แถบตะวันตก เรียกว่าทุนหลวง ส าหรับภาษาต่างประเทศอื่น พระองค์ก็
มิได้ทรงละเลย ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเขตมัสยิด ในปี พ.ศ. 2450 ส าหรับ
หลักสูตรภาษาอาหรับ แก่พวกท่ีนับถือศาสนาอิสลาม (คณะกรรมการอ านวยการจัดงานครบรอบ 
100 ปี โรงเรียนวดัมหรรพ์.2528) บทบาทส าคญัของการเรียนรู้ภาษาองักฤษ ยงัปรากฏจากกระแส
พระราชด ารัส ใน หนงัสือ “ราชกิจจานเุบกษา เล่ม 7 ร.ศ.109 หน้า 24” ความว่า 

            “...การท่ีรู้หนงัสือองักฤษเปนลาภอันวิเศษของนกัเรียนซึ่งจะหาได้ใน
การเล่าเรียน...บัดนีจ้ึงขอเตือนเจ้าพนกังานกรมศึกษาธิการ ให้คิดจดัการท่ี
จะท าให้เด็กเล่าเรียนภาษาอังกฤษให้มากขึน้กว่าแต่ก่อน แลขอตักเตือน
นักเรียนทัง้ปวงให้อุตสาหะเล่าเรียนภาษาอังกฤษให้มากขึน้ คงจะเป็นทัง้
ประโยชน์ตัวแลประโยชน์ในราชการต่อไปภายภาคหน้ามากเป็นแท้... ”  
หลังจากรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้ว 
บทบาทของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในสมัยรัชกาลต่อๆ มาก็ลดบทบาท   
ลงพอสมควรเน่ืองจากภาวะสงครามโลกครัง้ท่ี1 และสงครามโลกครัง้ท่ี 2 
เป็นล าดบั 

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตตลาธิเบศรามาธิบดี      
จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนารถบพิตร  (พ.ศ. 2489-2559) มีบทบาทส าคัญมาก
เพราะประเทศไทยได้เป็นสมาชิกสหประชาติเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2489 พระบาทสมเด็จ      
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พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเห็นความส าคัญของการจัดการเรียน รู้ตามหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ (สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั, 2548, 255) 

ซึ่งปรากฎในบางตอนจากพระราชนิพนธ์เร่ือง “แม่” ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ความว่า 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

และจากพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ท่ีได้
พระราชทานไว้ในหนงัสือ “มณีพลอยแสง”ท่ีว่า  

         “...ถ้าเรารู้จกัการใช้ภาษาองักฤษท่ีดี ก็สามารถเอาความรู้ของคน
มาใช้ให้เป็นประโยชน์ ถ่ายทอดให้ผู้อื่นรู้ หรือโฆษณาชวนเชื่อให้ผู้อื่น
คล้อยตามความคิดของตนได้...”  
(ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั, 2521, 88) 

หลายทศวรรษท่ีผ่านมา ลักษณะของหลักสูตรภาษาอังกฤษได้ถูกก าหนดขึน้และถูก
ศึกษา ซึ่งจดุร่วมของลกัษณะของหลักสตูรภาษาองักฤษ จะเป็นลกัษณะของความรู้ความสามารถ
ในการส่ือสารภาษาองักฤษ ซึ่งจากการศึกษางานวิจัยในช่วงท่ีผ่านมาพบว่า ลกัษณะของหลักสตูร
ภาษาองักฤษท่ีพึงประสงค์ มีดงันี ้ด้านจดุประสงค์ ผู้ เรียนสามารถใช้ภาษาองักฤษในทกัษะการฟัง 
การพูด การอ่านและการเขียนอย่างถูกต้องเหมาะสมกับบริบทการส่ือสารด้านเนือ้หา ผู้ เรียน
สามารถใช้ค าศพัท์เพื่อสร้างประโยคภาษาองักฤษเกี่ยวกับส่ิงใกล้ตวัและสภาพแวดล้อมของผู้ เรียน 
ด้านการจัดการเรียนรู้ เน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง ด้านครูผู้ สอน ต้องมี ความสามารถในการใช้
ภาษาองักฤษในทักษะทัง้การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ในการส่ือสารได้เหมือนเจ้าของภาษา
และมีวิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ด้านผู้ เรียนต้องมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ี

         …พระองค์ไม่ใคร่สนพระทัยวิชาภาษาอังกฤษ จึงทรงสอบได้คะแนน    
ไม่ดีนัก ต่อมาได้ฟังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เร่ือง “ท าไมคนเราต้องเรียนภาษาอังกฤษ” พระองค์จึงได้เรียนพิเศษ
เพ่ิมเติม โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ ทัง้ทรงสอนเอง 
ทรงอ่านหนังสือ พระราชทานสมุดให้จดศัพท์และทรงฝึกฝนท่องค าศัพท์ 
เป็นเหตใุห้ทรงพฒันาทกัษะการส่ือสารและการรเรียนรู้ภาษาองักฤษดีขึน้
โดยล าดบั… 
(กองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 
2559, ออนไลน์) 
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หลกัสตูรก าหนด มีความเป็นเลิศทางวิชาการและทกัษะภาษาองักฤษด้านส่ือการเรียนรู้ ควรใช้ส่ือ
จากเทคโนโลยี และด้านการวัดและประเมินผล วัดและประเมินผลการเรียนรู้จากความก้าวหน้า
ของผู้ เรียนตามคุณภาพมาตรฐานกรอบ CEFR(ประนอม สุรัสวดี, 2527, เมษายน, 30),(สุมิตร 
คณุานกุร, 2532, 24),(กรมวิชาการ, 2540, 55),(กรมวิชาการ, 2545, 28),(ฉวีวรรณ เศวตมาลย์, 
2545, 37),(บุญชม ศรีสะอาด, 2546, 44),(สนีุย์ ภู่พนัธ์, 2546, 29),(นพเกล้า ณ พทัลงุ, 2548, 8),
(รุจิร์ ภู่สาระ, 2551, 56),(บุญเลีย้ง ทุมทอง, 2553, 62),(นิตยา เปลือ้งนุช, 2554, 45)และ(ซูวีตา 
มะขามทอง, 2556, 47) สอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติภาคประชาชน พ.ศ. 2560 ในข้อท่ีว่า 
คณะมนตรีปฏิรูปการศึกษาและสภาการศึกษาภาคประชาชน ได้รวบรวมประเด็นปัญหาท่ีเกี่ยวกับ
การจดัการศึกษาไทยท่ีจ าเป็นต้องมีการแก้ไขและพฒันาอย่างเร่งด่วนประกอบด้วย (1) อดุมการณ์ 
จุดมุ่งหมาย และแนวนโยบายการศึกษา (2) แนวคิดการปฏิรูปการศึกษา (3) บริบทการจัด
การศึกษา (4) ปัจจัยพืน้ฐานส าหรับจัดการศึกษา (5) ระบบการศึกษา (6) หลักสูตร (7) ผู้ เรียน (8) บุคลากร
การศึกษา (9) ระบบการเรียนการสอน (10) การประเมินการศึกษา (11) การบริหารและการจัด
การศึกษา (12) เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา (13) การพัฒนาวิชาชีพการศึกษา และสภาวิชาชีพ
การศึกษา (14) วฒันธรรมองค์กรในสถานศึกษา (15) การประกนัคุณภาพภายในและการประเมิน
คณุภาพภาพภายนอก และ (16) การศึกษาส าหรับประเทศไทย 4.0 และประเทศไทย 5.0 (คณะมนตรี
ปฏิรูปการศึกษาภาคประชาชน, 2560, 6) 

ดงันัน้ ในการพฒันาผู้ เรียนให้มีคณุภาพตามวตัถปุระสงค์ดงักล่าวต้องอาศัยยุทธศาสตร์
ชาติด้านการศึกษาระยะ 20 ปี โดยการพฒันาหลกัสตูร ด้วยกระบวนการเรียนรู้ และทัง้การวดัและ
ประเมินผล ท่ีมุ่งหวังให้ผู้ เรียนมีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลง และการพัฒนาประเทศในอนาคต 
โดยเฉพาะทางด้านภาษาอังกฤษท่ีถือว่าเป็นภาษาในการส่ือสารระดับสากล ซึ่งตอบสนอง        
การพัฒนาในด้านคณุภาพ ตอบโจทย์กบับริบทท่ีเปล่ียนแปลง ซึ่งตอบสนองการพัฒนาผู้ เรียนให้มี
คณุภาพและเสริมสร้างศกัยภาพผู้ เรียนให้สามารถแข่งขนัในเวทีโลกได้อย่างแท้จริง ดงันัน้ ผู้ เรียน
ต้องมีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวตักรรมทางด้านภาษาองักฤษ เพื่อช่วยสนับสนุนในการพัฒนาประเทศ
อย่างยัง่ยืน  โดยการขยายโอกาสการเข้าถึงการบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
โดยมุ่งหวังให้การบริการการศึกษาแก่ผู้ เรียนทุกกลุ่มทุกวัยในระดับท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะด้านการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาท่ีเหมาะสมและทันสมัย สอดคล้อง
กับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ในส่วนของการพัฒนาคน การวิจัยและนวัตกรรม 
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และการจัด
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การศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2555, 3) 

กรุงเทพมหานครในฐานะท่ีเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษท่ีจดัการศึกษา 
เพื่อบริการด้านการศึกษาให้กับผู้ เรียนท่ีอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกเขต จึงตระหนักถึง
ความส าคัญของแนวโน้มของบริบททางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป จึงด าเนินการตามแนวทางการปฎิรูป
การศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 58 ท่ีว่าด้วยการระดมทรัพยากรจากท้องถิ่นเพื่อการจัดการศึกษาเรียกว่า  “All For 
Education” เป็นการร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษากับ ผู้ปกครองให้มีทางเลือกทางการศึกษามากขึน้ 
และร่วมมือกันในการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ (ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล
กรุงเทพมหานคร, 2560, 10) โดยมอบหมายให้ส านักการศึกษา ด าเนินการพัฒนาหลักสูตร
ภาษาอังกฤษของโรงเรียนในสงักัด เป็นรูปแบบ Mini English Program (MEP) โดยจัดการเรียนรู้
เป็นภาษาอังกฤษ 5 วิชาหลัก ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา/พลศึกษา 
และศิลปะ มาขยายเนือ้หาสาระ หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ ควบคู่กับการจัดการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตรท่ีก าหนดของกระทรวงศึกษาธิการ มีการวัด และประเมินผล    
การเรียนรู้ ทัง้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ มุ่งเน้นส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนา
ผู้ เรียนให้มีศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยส านักการศึกษาได้เร่ิมด าเนินการใช้หลักสูตร
ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาใปีการศึกษา พ.ศ. 2547 กระจายตามเขตพืน้ท่ีท่ีเป็นศูนย์กลางธุรกิจ 
การค้า การคมนาคม การท่องเท่ียวส าคัญของกรุงเทพมหานคร หลักสูตรภาษาอังกฤษของ
กรุงเทพมหานคร (นฤทธ์ิ แสงสุขสว่าง, 2552, 12-13) หลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครนัน้ มีจุดแข็งในส่วนของการบริการทางการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทัง้สิน้           
มีจุดมุ่งหมายของหลักสูตรคือ ต้องการให้ครอบครัวท่ีมีฐานะระดับยากจน ถึงระดับปานกลาง        
มีโอกาสเข้ารับการเรียนรู้ตามโครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษและยังขยายโอกาสทางการศึกษา 
เพื่อผู้ เรียนท่ียากจนได้มีโอกาสพฒันาทกัษะ ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษควบคู่ไป
กับการเรียนเนือ้หา (Content) ของสาระวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
ผสมผสานความเป็นไทย และความเป็นสากลบนพืน้ฐานของขนบธรรมเนียม และประเพณีอันดี
งามของไทย (ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร, 2548, 22-25) ดังนัน้ การจัดการศึกษาท่ีมี
คุณภาพจึงสามารถพัฒนาผู้ เรียนในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร ให้มี ความรู้มีจิตส านึกรักเมือง 
กรุงเทพมหานครมีทกัษะในการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพสุจริตในกรุงเทพมหานคร โดยก าหนด
ยทุธศาสตร์ ด้านท่ีเกี่ยวข้องกบัการศึกษาคือมหานครแห่งเศรษฐกิจ และการเรียนรู้ซึ่งเน้นพัฒนา
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ผู้ เรียนให้เป็นพลเมืองท่ีมีคณุภาพครบทกุด้าน ทัง้องค์ความรู้ คณุธรรม และทกัษะในการด ารงชีวิต 
โดยเฉพาะการพฒันาผู้ เรียนในระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐานของสงักดักรุงเทพมหานคร ให้มีความเข้มแข็ง
ทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารพร้อมรับกับการเป็นพลเมืองในประชาคมอาเซียน โดยให้
ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถของมนุษย์  ให้มีทักษะ ความรู้
ความสามารถ และสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และการพัฒนา
ประเทศท่ีเป็นพลวัตของโลกศตวรรษท่ี 21 ซึ่งมุ่งยกระดับพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารและท าความเข้าใจซึ่งกันและกัน 
(อศัวิน ขวญัเมือง, 2661, ออนไลน์) 

จากผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับหลกัสูตรภาษาองักฤษ พบว่าควรมีลกัษณะดังนี ้หลกัสตูร
ภาษาองักฤษ ต้องมีลกัษณะเด่นในด้านของเนือ้หาสาระที่ทันสมยั และครูผู้สอนต้องมีคุณลกัษณะ
ของครูในศตวรรษท่ี 21 ผู้ เรียนต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรม เพื่อใช้ในการเรียนรู้ 
ทัสจนา, กลาส, ไอจา, แอนเดรีย และเทอร์ร่ี (Tatjana, Klaus, Eija, Andreas, & Terry, 2011, 2-7) 
สอดคล้องกับโทมัส (Thomas, 2017, 3) ท่ีกล่าวว่าครูผู้ สอนต้องสามารถปรับเปล่ียนวีธีการจัด   
การเรียนรู้ท่ีทันสมัยเท่าทันการเปล่ียนแปลงของสังคมยุคปัจจุบัน โดยสามารถท าให้ผู้ เรียนเกิด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและการด าเนินชีวิตโดยใช้
นวัตกรรม และส่ือดิจิตัลซึ่งสอดคล้องกับเคท่ี (Kathy, 2015, 26) กล่าวว่า หลักสูตรภาษาอังกฤษ
จะประสบความส าเร็จได้ต้องได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายนิติบัญญัติ แตกต่างจาก (ฐิติกา เสนาจิตต์, 
มกราคม - เมษายน 2560, 2) ท่ีกล่าวว่า หากหลักสูตรภาษาอังกฤษสามารถด าเนินการตามก าหนด
ได้อย่างมีระเบียบแบบแผน โดยผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหาร และจดัการหลักสูตรได้อย่าง
อิสระมีการเก็บอัตราค่าเล่าเรียนได้อย่างเหมาะสม มีอาคารสถานท่ีเป็นเอกเทศ ผู้ เรียนในระดับ                     
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ก็สามารถผ่านตามเกณฑ์  การประเมินตามกรอบ CEFR ของสมาชิกสหภาพ
ยุโรปในระดับ A1 ได้ สอดคล้องกับ(อภิชาติ ตีรสวัสดิชัย, 2558, 3), (นิรมล  ตู้ จินดา, อุษา คงทอง,         
สธีุ พรรณหาญ และบุญเชิด ภิญโญอนนัตพงษ์, 2555, 2) และ(ทรงกรด เหล็กสมบูรณ์, 2555, 4)  

นอกจากนีจ้ากการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษของต่างประเทศในทวีปต่างๆ ท่ีประสบ
ความส าเร็จ โดยเฉพาะกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรียท่ีมีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นล าดับท่ี 7 ของโลก 
เบ็นเนสส์ (Bennett, 2014, 110), สหภาพยุโรป (Council of Europe, 2001, 215-216) และเมือง
นิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งผู้ เรียนในหลักสูตร KIPP school นัน้ส่วนมากเป็นผู้ เรียน
ชาวต่างชาติ ท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ี 2 แต่มีผลการทดสอบการประเมินทางภาษาอยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม สตีฟ (Steve, 2108, 234), แบนดาร์ (Bandar, 2017, 134) และความคล้ายคลึงใน
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มิติของบริบททางสังคม วัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อม และมิติของการพัฒนาลักษณะของหลักสูตร
ภาษาอังกฤษใกล้เคียงกับกรุงเทพมหานคร พบว่า แต่ละประเทศมุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับสภาพการพัฒนาของประเทศ ตามความต้องการของตลาดแรงงาน และตอบสนอง
ต่อโลกสมยัใหม่ ตามแนวคิดพฒันาผู้ เรียนให้เรียนรู้ด้วยตนเอง และพฒันาทกัษะในศตวรรษท่ี 21  

จากข้อความท่ีกล่าวมาข้างต้น พบว่า อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันพบว่าประเทศไทยมีความ
เสียเปรียบในด้านภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ซึ่งมีสัดส่วนของผู้ ใช้ภาษาอังกฤษต่อ
ประชากรทัง้หมดเพียงร้อยละ 10 ดังนัน้ คนไทยส่วนใหญ่ยังไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ถกูจัดอยู่ในกลุ่มประเทศท่ีมีทักษะภาษาอังกฤษระดับต ่ามาก และต ่ากว่าหลายประเทศ
ในประชาคมอาเซียน นอกจากนีย้งัมีปัญหาในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอื่นๆ เช่น ภาษาจีนควบคู่กับ
การพัฒนาทักษะภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงภาษาในกลุ่มประเทศคู่ค้าท่ีส าคัญของประเทศ
ไทย อาทิ ภาษาญ่ีปุ่ นภาษาเกาหลี ภาษาอาหรับ ซึ่งมีความส าคญัอย่างยิ่ง ดงันัน้ ประเทศไทยจึงควรได้
พิจารณาทบทวนนโยบายด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศให้ชัดเจน และด าเนินการจัด            
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ (คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายภาษาแห่งชาติ, 
2561, 6)  และมี ปัจจัยหลายประการ เช่น ภาครัฐขาดการส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนมี
ความสามารถในการใช้ภาษานานาชาติ เช่น ภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นประโยชน์ด้านอาชีพการงาน 
ด้านเศรษฐกิจ และด้านความสมัพันธ์กับคนต่างชาติ ซึ่งประเด็นท่ีสาคญัท่ีสุดในการพฒันากรอบ
แนวคิดนีคื้อ การใช้ภาษาอังกฤษเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (คณะกรรมการจดัท า
แผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายภาษาแห่งชาติ, 2561, 10-13) และจากการท่ีสังคมไทยมีพืน้ฐานมา
จากสงัคมพหลุักษณ์ท่ีมีความหลากหลายของภาษาตามกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า 
ปัจจุบันการเรียนภาษาอังกฤษของเด็กไทยทั่วประเทศยังคงประสบปัญหาสะท้อนได้จาก
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ในระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 และ
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีค่าเฉล่ียวิชาภาษาอังกฤษต ่ากว่าร้อยละ 50 ใน พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 และ 
พ.ศ.2561 สอดคล้องกับ ผลงานวิจัยเร่ือง “การยกเคร่ืองการศึกษาไทยสู่การศึกษาท่ีมีคุณภาพ
ทัว่ถึง”ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) พบว่า ถึงแม้ว่าเด็กไทยจะมีเวลาเรียน
มากหากเปรียบเทียบกับเด็กในประเทศเพ่ือนบ้าน แต่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีวัดจากผลสอบ
มาตรฐานทัง้ในประเทศ คือ O-NET กลับพบว่ามีคะแนนเฉล่ียตกต ่าลงอย่างต่อเน่ือง และผลของ 
PISA หรือProgramme for international Student Assessment ซึ่งเป็นการทดสอบนานาชาติ       
ก็ยังพบอีกว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับท้ายๆ และยังน้อยกว่าประเทศเพื่อนบ้านมาก ซึ่งจะเป็น
ก าลังการพัฒนาของชาติต่อไป บ่อเกิดของปัญหาเหล่านีม้าจากการเรียนการสอน “ภาษา”ใน
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ประเทศไทยยงัขาดประสิทธิภาพไม่สอดคล้องกบัธรรมชาติการรับภาษาหรือการไม่ใช้ภาษาแม่เป็น
ฐานการเรียนรู้ ยังผลให้การเรียนรู้ของผู้ เรียนเกิดข้อขัดข้องในกระบวนการเรียนรู้ ส่งผลให้
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตกต ่าในทุกรายวิชาท่ีเรียน และส่งผลต่อไปยงัการเรียนภาษาต่างประเทศ
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษท่ีไม่สามารถใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศูนย์เพื่อการ
พฒันาความสามารถในการแข่งขนัสมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยรายงานว่า สถาบัน IMD 
World Competitiveness Centerประเทศสวิตเซอ ร์แลนด์ ได้ เผยแพ ร่รายงาน IMD World 
Competitiveness Yearbook 2017 ซึ่ งพบว่า  ส าหรับประเทศไทยนั น้มี สัด ส่วนของผู้ ใ ช้
ภาษาอังกฤษต่อประชากรทัง้หมดเพียงร้อยละ 10 เท่านัน้ และการจัดอันดับขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศต่างๆ 63 ประเทศทั่วโลก พบว่าผลการจัดอันดับของไทยด้านโครงสร้าง
พืน้ฐาน (Infrastructure) พ.ศ. 2560 ยังอยู่ในอันดับค่อนข้างต ่าโดยได้รับการจัดอันดับท่ี 49 
เท่ากับ พ.ศ. 2559 โดยเฉพาะประชาชนไทยยังไม่สามารถใช้ภาษาองักฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เมื่อเทียบกับประเทศซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสอง โดยประเทศสิงคโปร์มีระดับทักษะ
ภาษาอังกฤษสูงสุด ตามมาด้วยประเทศฟิลิปปินส์มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ซึ่งสอดคล้องกับผล
การส ารวจความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้ ใหญ่ในประเทศซึ่งไม่ใช่เจ้าของภาษา (EF 
English Proficiency Index 2017) จ านวน 80 ประเทศ พบว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับท่ี 53 เป็น
กลุ่มประเทศท่ีมีประสิทธิภาพในการใช้ภาษาอังกฤษระดับต ่า แต่ดีขึน้กว่าปีท่ีผ่านมาซึ่งอยู่ใน
อนัดบัท่ี 56 เป็นกลุ่มประเทศท่ีมีประสิทธิภาพในการใช้ภาษาอังกฤษทกัษะภาษาองักฤษระดับต ่ามาก 
(คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายภาษาแห่งชาติ, 2561, 17) นอกจากนีผ้ลจาก
กระแสโลกาภิวัตน์ได้ท าให้การติดต่อสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านและกับ
สังคมโลกมีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึน้ จึงจเป็นท่ีสังคมไทยจะต้องปรับตัวให้สามารถเข้าสู่สังคม
โลกได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ น้โดยการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
มาตรฐาน และประสิทธิภาพตามคุณลักษณะของผู้ เรียนในศตวรรษท่ี 21 ส่ือการเรียนรู้ยังไม่สอดคล้อง
กบัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ฯลฯ จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้มีคณุภาพท่ีดีขึน้ เพื่อเตรียม
ผู้ เรียนของสังกัดกรุงเทพมหานครให้เกิดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามลักษณะของผู้ เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 และตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ในด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564 ในส่วนของการศึกษา 4.0 ด้านผู้ เรียนสามารถสร้างนวัตกรรมได้จาก         
การเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพมนุษย์ สร้างความมัน่คงการต่างประเทศกับประเทศเพื่อนบ้านและ
การพัฒนาภูมิภาคเมือง และพืน้ท่ีพิเศษ และสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-
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2579 ในส่วนของการพัฒนาคน การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ การสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ และการจดัการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม และแผนพัฒนาการศึกษาขัน้พืน้ฐานกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2560-2563  
(คณะกรรมการจดัท าแผนยทุธศาสตร์ตามนโยบายภาษาแห่งชาติ, 2561, 15) 

จากเหตุผลท่ีกล่าวมาผู้ วิจัยในฐานะท่ีอยู่ในหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีจัดการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษของส านักการศึกษา เห็นความส าคัญของการก าหนดเป้าหมายในเชิง
อนาคตและคิดว่าเป็นการศึกษาท่ีมีความส าคัญมาก มุ่ งการศึกษาหาค าตอบเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ในอนาคต โดยอาศัยข้อมูลเกี่ยวกับปรากฎการณ์จากอดีตมา
จนถึงปัจจุบัน เพื่อคาดคะเนแนวโน้มของปรากฏการณ์ท่ีเป็นไปได้หรือเกิดขึน้ได้ในอนาคต  เพื่อ
วางแผน เตรียมการป้องกนั หรือส่งเสริม ของหลกัสูตรภาษาอังกฤษของกรุงเทพมหานคร และเพื่อน า
ข้อมลูจากภาพอนาคตท่ีได้ไปพฒันาหลักสตูรภาษา ผู้วิจยัจึงสนใจศึกษาอนาคตภาพของหลกัสตูร
ภาษาองักฤษของโรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานครในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) โดยศึกษา
อนาคตภาพ (Scenario) และศึกษาแนวทางการพัฒนาลักษณะของหลักสูตรภาษาอังกฤษใน
ทศวรรษหน้าในมิติของบริบททางด้านสงัคม วฒันธรรม ส่ิงแวดล้อม และมิติของการพฒันาลกัษณะ
ของหลักสูตรภาษาอังกฤษท่ีพึงประสงค์  ด้านจุดประสงค์ ด้านเนื อ้หา ด้านการจัดการเรียน รู้                  
ด้านครูผู้สอน ด้านผู้ เรียนด้านส่ือการเรียนรู้ และด้านการวัดและประเมินผล ตลอดจนยกระดับ
มาตรฐานการศึกษาภาษาอังกฤษ และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการใช้ภาษาอังกฤษ พัฒนา
สมรรถนะครูผู้ สอน และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพทางการใช้ภาษาอังกฤษ 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่อความเป็นเลิศในการจัด
การศึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร และจดัการองค์กรของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร 

 ซึ่งผลท่ีได้จากงานวิจยันีจ้ะก่อให้เกิดคุณค่าทัง้ด้านองค์ความรู้เกี่ยวกบัอนาคตภาพของ
หลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในทศวรรษหน้า  และแนวทางใน    
การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถน าองค์ความรู้ในการวิจัยครัง้
นีไ้ปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหา ให้หลกัสตูรมีคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ในอนาคตต่อไป 

ค าถามการวิจัย 
การวิจยัครัง้นี ้ได้ก าหนดค าถามการวิจยั ไว้ดงัต่อไปนี ้

1. หลกัสตูรภาษาองักฤษโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร และ หลกัสตูรภาษาองักฤษ 
ของกระทรวงศึกษาธิการมี รายละเอียดของหลักสูตรแตกต่างกันอย่างไร  และหลักสูตร
ภาษาองักฤษของประเทศท่ีประสบความส าเร็จ มีรายละเอียดของหลกัสตูรแตกต่างกนัอย่างไร 
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2. หลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และอปุสรรค อย่างไรบ้าง 

3. อนาคตภาพหลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                 
ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2563-2572) ควรเป็นอย่างไร  

4. ข้อเสนอเชิงนโยบายของส านักการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร
ภาษาอังกฤษโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.  2563-2572) ไปใช้ใน
องค์ประกอบของหลักสูตร ลักษณะของหลักสูตรภาษาอังกฤษท่ีพึงประสงค์ ด้านจุดประสงค์     
ด้านเนือ้หา ด้านการจดัการเรียนรู้ ด้านครูผู้สอน ด้านผู้ เรียนด้านส่ือการเรียนรู้ และด้านการวัดและ
ประเมินผล เมื่อน าไปปฏิบัติระดับมาตรฐานการศึกษาภาษาอังกฤษความเข้มแข็งทางการใช้
ภาษาอังกฤษ สมรรถนะครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาทางการใช้ภาษาองักฤษ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารภาษาองักฤษในการจดัการศึกษา และการบริหารและจัดการองค์กรของ
โรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานครควรมีแนวทางอย่างไร 

ความมุ่งหมายของงานวจิัย 
การวิจัยครัง้นี ้มีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาอนาคตภาพหลักสูตรภาษาอังกฤษของ

โรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร ในทศวรรษหน้า(พ.ศ. 2563-2572) โดยมีความมุ่งหมายเฉพาะดงันี ้  
1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร

หลักสูตรภาษาอังกฤษของกระทรวงศึกษาธิการ และหลักสูตรภาษาอังกฤษของประเทศท่ีประสบความส าเร็จ     
ในองค์ประกอบของหลักสูตร ลักษณะของหลักสูตรภาษาอังกฤษท่ีพึงประสงค์  ด้านจุดประสงค์ ด้านเนือ้หา 
ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านครูผู้สอน ด้านผู้ เรียนด้านส่ือการเรียนรู้ และด้านการวดัและประเมินผล จะท าให้
ได้ภาพอนาคตของหลกัสตูรอย่างไร 

2. เพื่อศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของหลักสูตรภาษาอังกฤษของ
โรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร 

3. เพื่ อ ศึกษาภาพอนาคตของหลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรี ยนสังกัด
กรุงเทพมหานครในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) 

4. เพื่อสร้างข้อเสนอเชิงนโยบายของส านักการศึกษา ในการพัฒนาหลักสูตร
ภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) ในองค์ประกอบ
หลักสูตร ลักษณะของหลักสูตรภาษาอังกฤษท่ีพึงประสงค์ ด้านจุดประสงค์ ด้านเนือ้หา ด้านการจัด    
การเรียนรู้ ด้านครูผู้สอน ด้านผู้ เรียนด้านส่ือการเรียนรู้ และด้านการวัดและประเมินผลเมื่อน าไป
ปฏิบัติระดับมาตรฐานการศึกษาภาษาอังกฤษ ความเข้มแข็งทางการใช้ภาษาอังกฤษ สมรรถนะ
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ครูผู้ สอนและบุคลากรทางการศึกษาทางการใช้ภาษาอังกฤษ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ     
การส่ือสารภาษาองักฤษในการจดัการศึกษา และการบริหารและจัดการองค์กร ของโรงเรียนสงักัด
กรุงเทพมหานครควรมีแนวทางอย่างไร 

ความส าคัญของการวิจัย 
ผลของการวิจัยในเร่ืองนี ้จะท าให้ได้อนาคตหลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร ท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) ซึ่งเป็นสารสนเทศท่ีส าคัญท่ี
หน่วยงาน และผู้ เกี่ยวข้องสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ในการวางแผน/ก าหนดนโยบายและ
ด าเนินการให้เป็นไปตามภาพในอนาคตท่ีพึงประสงค์นัน้ ดงันี ้

1. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ระดับชาติ สถาบันภาษาอังกฤษ กระทรวงศึกษาธิการและ
ระดับท้องถิ่น เช่น กรุงเทพมหานคร ใช้เป็นข้อมูลประกอบในการก าหนดนโยบายส าหรับส่วนท่ี
เกี่ยวข้องกบัหลกัสตูรภาษาองักฤษ 

2. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับหลักสูตรภาษาอังกฤษ เช่น สถาบันภาษาอังกฤษ 
กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยศึกษานิเทศ ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ส านักเลขาธิการ      
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนใช้เป็นข้อมูลประกอบการ ก าหนดแนวทางและ
วางแผนการหลกัสตูรภาษาองักฤษให้มีคณุภาพสนองกบัความต้องการของประเทศ 

3. สถานศึกษาท่ีใช้หลักสตูรภาษาองักฤษ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนพัฒนา
องค์ประกอบหลักสูตร ลักษณะของหลักสูตรภาษาอังกฤษท่ีพึงประสงค์ ด้านจุดประสงค์ ด้านเนือ้หา 
ด้านการจดัการเรียนรู้ ด้านครูผู้สอน ด้านผู้ เรียนด้านส่ือการเรียนรู้ และด้านการวดัและประเมินผล 
ในด้านจุดมุ่งหมาย ด้านเนือ้หาสาระ และการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนให้มี
คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ได้ 

4. ส านักยุทธศาสตร์เพื่อการศึกษา ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบหลักสูตรภาษาอังกฤษสามารถน าข้อเสนอเชิงนโยบายของส านักการศึกษา ท่ีได้จาก
งานวิจยัใช้ประกอบการจดัท าหลกัสตูรของสถานศึกษา 

ขอบเขตของการวิจัย 
การศึกษาอนาคตภาพหลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครครัง้นี  ้

ผู้วิจัยศึกษาเฉพาะโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครท่ีใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษเท่านัน้ ซึ่งผู้วิจัยได้
ก าหนดรายละเอียด วิธีด าเนินงาน ดงันี ้
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1. พืน้ท่ีศึกษา พืน้ท่ีศึกษาในการวิจัยครัง้นี ้เลือกเฉพาะโรงเรียนท่ีใช้หลักสตูรองักฤษ
สงักดักรุงเทพมหานครซึ่งกระจายตามส านกังานเขตของกรุงเทพมหานครเท่านัน้  

2. ช่วงระยะเวลาการศึกษาอนาคต ช่วงเวลาการศึกษาอนาคตในการวิจัยครัง้นี ้
ศึกษาในช่วงปีพ.ศ. 2563-2572 ทัง้นีเ้พื่อให้สอดคล้องนโยบายผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานครใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี เกี่ ยวข้องตามภารกิจ  และแผนบ ริหารราชการ ส านักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2560-2565 และแผนพัฒนาการศึกษาขัน้พืน้ฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับท่ี 2 
(พ.ศ. 2560-2563) ซึ่งต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดเพื่อการพฒันาในหลายด้าน  

3. ประเด็นการศึกษา ประเด็นการศึกษาในงานวิจัยครัง้นี ้เร่ิมต้นศึกษาในประเด็น
เกี่ยวกับองค์ประกอบของหลักสูตรภาษาอังกฤษ  และลักษณะของหลักสูตรภาษาอังกฤษท่ี          
พึงประสงค์ด้านจุดประสงค์ ด้านเนือ้หา ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านครูผู้สอน ด้านผู้ เรียน ด้านส่ือ  
การเรียนรู้ และด้านการวัดและประเมินผล ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครกับ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และประเทศท่ีประสบความส าเร็จในการจัดหลักสูตรภาษาอังกฤษ เพราะ
เป็นพืน้ฐานท่ีมีความส าคญัในการท่ีจะน าไปพฒันาให้เป็นหลกัสตูรท่ีสมบูรณ์  

4. ผู้ให้ข้อมลู ส าหรับการศึกษาอนาคตภาพหลกัสตูรภาษาองักฤษของโรงเรียนสงักดั 
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ท าการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดย
แบ่งกลุ่มผู้ทรงคณุวฒุิออกเป็น 6 กลุ่มจ านวน 30 ท่าน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

4.1. กลุ่มผู้ทรงคณุวฒุิท่ีก าหนดนโยบายหลักสูตรภาษาอังกฤษของสถานศึกษา
ซึ่งมีประสบการณ์มากกว่า 2-5 ปีขึน้ไป จ านวน 5 ท่าน ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้ อ านวยการ ส านักการศึกษา ท่ีปรึกษา
รัฐมนตรี ท่ีปรึกษาผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองปลัด
กรุงเทพมหานคร รองผู้อ านวยการ ส านกัการศึกษา อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
อดีตผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร อดีตปลัดกรุงเทพมหานคร อดีตผู้อ านวยการส านกัการศึกษา 

4.2. กลุ่มผู้ผู้ทรงคณุวฒุิท่ีเคยมีบทบาท อ านาจ หน้าท่ี ในการสนองตอบนโยบาย
ของหลักสูตรภาษาอังกฤษสังกัดกรุงเทพมหานครซึ่งมีประสบการณ์มากกว่า 2-5 ปีขึน้ไป จ านวน 
5 ท่าน ได้แก่  อดีตผู้อ านวยการเขต อดีตผู้อ านวยการสถานศึกษา อดีตศึกษานิเทศก์ ผู้อ านวยการ
เขต ผู้อ านวยการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ 

4.3. กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเป็นนักวิชาการท่ีเกี่ยวกับหลักสูตรภาษาอังกฤษ ซึ่งมี
ประสบการณ์มากกว่า 2- 5 ปีขึน้ไป จ านวน 5 ท่าน ได้แก่ นกัวิชาการของส านกัการศึกษา  
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4.4.กลุ่มผู้ ทรงคุณวุฒิ ด้านท่ีเป็นครูผู้ สอนของหลักสูตรภาษาอังกฤษ ซึ่งมี
ประสบการณ์มากกว่า 2-5 ปีขึน้ไป จ านวน 5 ท่าน ได้แก่ ครูผู้สอนสังกัดส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ครูผู้สอนสังกัดกรุงเทพมหานคร ครูผู้สอนโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัย 
อดีตครูผู้ สอนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื น้ฐาน อดีตครูผู้ สอนสังกัด
กรุงเทพมหานคร อดีตครูผู้สอนโรงเรียนสาธิตสงักดัมหาวิทยาลยั 

4.5. กลุ่มผู้ทรงคณุวฒุิท่ีเป็นผู้ปกครองของผู้ เรียนท่ีเป็นผลผลิตหรืออยู่ในสมาคม 
ซึ่งมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับหลักสตูรภาษาอังกฤษ มากกว่า 2-5 ปีขึน้ไป จ านวน 5 ท่าน ได้แก่ 
ผู้ปกครองของผู้ เรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ผู้ปกครองของผู้ เรียน
สงักดักรุงเทพมหานคร ผู้ปกครองของผู้ เรียนโรงเรียนสาธิตสงักดัมหาวิทยาลยั 

4.6. กลุ่มกลุ่มผู้ทรงคณุวฒุิท่ีเป็นครูผู้สอนของหลกัสตูรภาษาองักฤษของประเทศ
ท่ีประสบความส าเร็จซึ่งมีประสบการณ์มากกว่า 2-5 ปีขึน้ไป จ านวน 5 ท่าน ได้แก่ ครูผู้สอนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ครูผู้สอนสังกัดกรุงเทพมหานคร ครูผู้สอนโรงเรียน
สาธิตสงักดัมหาวิทยาลยั  อดีตครูผู้สอนสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  อดีต
ครูผู้สอนสงักดักรุงเทพมหานคร อดีตครูผู้สอนโรงเรียนสาธิต สงักดัมหาวิทยาลยั 

5. การด าเนินการศึกษา ด าเนินการในลกัษณะการวิจัยประยุกต์เชิงคุณภาพใช้การออกแบบ
การวิจัยเชิงอนาคต โดยงานวิจัยระยะท่ี 1 เป็นการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบองค์ประกอบหลักสูตร 
ลักษณะของหลักสูตรภาษาอังกฤษท่ีพึงประสงค์ ด้านจุดประสงค์ ด้านเนือ้หา ด้านการจัดการเรียนรู้  
ด้านครูผู้สอน ด้านผู้ เรียนด้านส่ือการเรียนรู้ และด้านการวัดและประเมินผล ในด้านจุดมุ่งหมาย 
ด้านเนือ้หาสาระ และการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียน ปัจจัยท่ีเป็นจุดแข็ง 
จดุอ่อน โอกาสและอุปสรรค ของหลกัสตูรภาษาองักฤษโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร และสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ กับประเทศท่ีประสบความส าเร็จ เฉพาะหลักสูตรภาษาอังกฤษของ             
กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย  และหลักสูตรภาษาอังกฤษของ KIPP School เมืองนิวยอร์ค 
ประเทศสหรัฐอเมริกา จากเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบกับการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้ทรงคุณวุฒิ (Indepth Interview) จากนัน้ผู้วิจัยใช้เทคนิคการสนทนากลุ่ม (Focus Group) จาก
กลุ่มผู้ปฏิบัติงานการสอน (ครูผู้ สอนชาวไทย) ท่ีอยู่ในหลักสูตรของภาษาอังกฤษโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร มีประสบการณ์ 2-5 ปีขึน้ไป เพื่อให้ได้ข้อมูลหลักสูตรภาษาอังกฤษในปัจจุบัน 
งานวิจัยระยะท่ี 2 เป็นการศึกษาอนาคตภาพหลักสูตรของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร          
กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน 30 ท่าน ซี่งมีประสบการณ์ 2-5 ปีขึน้ไป ด้วยเทคนิค 
EDFR และสร้างภาพอนาคตด้วยวิธีกงล้ออนาคต งานวิจัยระยะท่ี 3 สร้างข้อเสนอ เชิงนโยบาย
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ของส านักการศึกษาใช้เทคนิคการสนทนากลุ่ม (Focus Group) จากกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีบทบาท 
อ านาจ หน้าท่ี ก าหนดนโยบายหลักสูตรภาษาอังกฤษของสถานศึกษาและกลุ่มผู้ปฏิบัติงานการสอน 
(ครูผู้สอนชาวไทย) ซึ่งมีประสบการณ์มากกว่า 2-5 ปีขึน้ไป  

นิยามศัพท์เฉพาะ 
อนาคตภาพหลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร หมายถึง 

ส่ิงท่ีเป็นแนวโน้มในอนาคต ท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ของหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program) 
ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตามความคิดเห็นของผู้ ทรงคุณวุฒิ ในมิติของบริบททางสังคม 
วัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อม และมิติของการพัฒนาลักษณะของหลักสูตรภาษาอังกฤษท่ีพึงประสงค์ ด้าน
จุดประสงค์ ด้านเนือ้หา ด้านการจัดการเรียนรู้   ด้านครูผู้สอน ด้านผู้ เรียน ด้านส่ือการเรียนรู้ และ
ด้านการวัดและประเมินผล ตลอดจนยกระดับมาตรฐานการศึกษาภาษาอังกฤษและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งทางการใช้ภาษาอังกฤษ พัฒนาสมรรถนะครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความเป็นมืออาชีพทางการใช้ภาษาอังกฤษ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อความเป็นเลิศในการจัดการศึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร และจัดการ
องค์กร ของโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร 

การวิเคราะห์ SWOT หมายถึง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการจดัการศึกษาเพื่อค้นหา
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threat) ซึ่งเป็น
ส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program) ในมิติของบริบท
ทางด้านบริบททางสังคม วัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อม และมิติของการพัฒนาลักษณะของหลักสูตร
ภาษาอังกฤษท่ีพึงประสงค์ ด้านจุดประสงค์ ด้านเนือ้หา ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านครูผู้ สอน     
ด้านผู้ เรียน ด้านส่ือการเรียนรู้ และด้านการวัดและประเมินผล ตลอดจนยกระดับมาตรฐาน
การศึกษาภาษาอังกฤษ และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการใช้ภาษาอังกฤษ พัฒนาสมรรถนะ
ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพทางการใช้ภาษาองักฤษ พฒันาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารภาษาองักฤษเพื่อความเป็นเลิศในการจดัการศึกษา และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร และจดัการองค์กรของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร  

การวิจัยเชิงอนาคต หมายถึง วิธีท่ีใช้ในการศึกษาอนาคตหลักสูตรภาษาอังกฤษของ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร อย่างเป็นระบบของเหตุการณ์ และสถานการณ์ในอนาคตท่ีเป็นไปได้ 
ข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยอนาคตด้วยเทคนิค EDFR จากผู้ทรงคุณวุฒิ จะช่วยในการตัดสินใจใน
มุมมองระยะยาว ท่ีส่ือถึงแนวคิดท่ีช่วยในการวางแผน การส ารวจ และก าหนดนโยบายแนวทาง         
การด าเนินงาน วิธีการต่างๆ ท่ีใช้ส ารวจ เป็นการศึกษาในแนวโน้ม เหตุการณ์อนาคตท่ีมี            
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ความเป็นไปได้ในมิติของบริบททางสงัคม วฒันธรรม ส่ิงแวดล้อม และมิติของการพัฒนาลักษณะ
ของหลักสูตรภาษาอังกฤษท่ีพึงประสงค์ ด้านจุดประสงค์ ด้านเนือ้หา ด้านการจัดการเรียนรู้       
ด้านครูผู้ สอน ด้านผู้ เรียน ด้านส่ือการเรียนรู้ และด้านการวัดและประเมินผล ตลอดจนยกระดับ
มาตรฐานการศึกษาภาษาอังกฤษ และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการใช้ภาษาอังกฤษ พัฒนา
สมรรถนะครูผู้ สอน และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพทางการใช้ภาษาอังกฤษ 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่อความเป็นเลิศในการจัด
การศึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร และจดัการองค์กรของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร  

ข้อเสนอเชิงนโยบาย หมายถึง ข้อเสนอเชิงนโยบายของส านักการศึกษาในทศวรรษ
หน้า(พ.ศ. 2563-2572) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)  ไปใช้ ด้วยเทคนิคการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) จากผู้ ทรงคุณวุฒิหลักสูตรภาษาอังกฤษจากประเทศท่ีประสบความส าเร็จ และกลุ่ม
ผู้ทรงคุณวฒุิหลักสูตรภาษาองักฤษของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในมิติของบริบททางด้าน 
บริบททางสงัคม วัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อม และมิติของการพฒันาลกัษณะของหลกัสตูรภาษาอังกฤษท่ี
พึงประสงค์ ด้านจุดประสงค์ ด้านเนือ้หา ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านครูผู้ สอน ด้านผู้ เรียน ด้านส่ือ   
การเรียนรู้ และด้านการวดัและประเมินผล ในมิติของบริบททางสงัคม วฒันธรรม ส่ิงแวดล้อมและ
มิติของการพัฒนาลักษณะของหลักสูตรภาษาอังกฤษท่ีพึงประสงค์ ด้านจุดประสงค์ ด้านเนือ้หา 
ด้านการจดัการเรียนรู้ ด้านครูผู้สอน ด้านผู้ เรียน ด้านส่ือการเรียนรู้ และด้านการวัดและประเมินผล 
ตลอดจนยกระดับมาตรฐานการศึกษาภาษาอังกฤษและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการใช้
ภาษาอังกฤษ พัฒนาสมรรถนะครูผู้ สอน  และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ
ทางการใช้ภาษาอังกฤษ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่อ   
ความเป็นเลิศในการจัดการศึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการองค์กรของโรงเรียน
สงักดักรุงเทพมหานคร ของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
จากการศึกษา หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับความรู้พื น้ฐานหลักสูตร การพัฒนา

หลักสูตร แนวคิดเกี่ยวกบัการวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) การวิจัยอนาคต จากบทความ 
วารสาร หนังสือ และเอกสาร รวมทัง้งานวิจัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิต่างประเทศ  ผู้วิจัยได้น าแนวคิดดังกล่าว มาเป็นแนวทางในการศึกษาอนาคตของ
หลกัสตูรภาษาองักฤษ ของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร ดงันี ้
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1. แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตรภาษาอังกฤษและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การวิจัย
เร่ืองอนาคตภาพของหลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในทศวรรษหน้า 
(พ.ศ. 2563-2572)  ผู้ วิจัยอาศัย(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายภาษาแห่งชาติพ.ศ. 2561-2564 

แผนการศึกษาชาติภาคประชาชน พ.ศ. 2560 แผนยทุธศาสตร์แห่งชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -
2579) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 -2579) แผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 -2564) แนวคิดการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับหลักสูตร
ภาษาอังกฤษของประเทศไทยและต่างประเทศ แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตรภาษาอังกฤษช่วงก่อน   
การปฏิรูปการศึกษาตามแนวหลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐานพุทธศักราช  2544 ไปถึงหลักสูตร
แกนกลางพุทธศักราช 2551ว่าด้วยเร่ืองการใช้นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการเรียนรู้ ท่ีมี
สาระส าคญัคือ ให้ถือว่าการจดั การเรียนรู้เป็นภาษาองักฤษ เป็นทางเลือกหน่ึงของการจดัการศึกษา
โดยให้จดัได้เป็นบางวิชาและต้องเอือ้ประโยชน์กบัการจดัการเรียนรู้ของระบบท่ีใช้ภาษาไทย อีกทัง้
คงไว้ซึ่งความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย   
ซึ่งหน่วยงานต้นสังกัดตรวจสอบความเหมาะสมของการใช้จ่าย รวมทัง้แนวคิดหลักสูตร
ภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ช่วงก่อนการปฏิรูปการศึกษาตามแนว
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ
หลังการใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2547 ตามแผน
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2548-2551 ท่ีมุ่งเน้นให้บริการทางการศึกษาภาคบังคับ 
ทัง้ในและนอกระบบให้ให้มีคุณภาพมาตรฐานจัดหลกัสูตรท่ีสอดคล้องกบัวิถีชีวิต และความต้องการ
ของชุมชน ด้วยการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศควบคู่ไปกับการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการจัดการเรียนรู้ และให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาครูผู้ สอนอย่างต่อเน่ืองก่อนแผนพัฒนาการศึกษาขัน้พืน้ฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับท่ี 2 
(พ.ศ. 2560 -2563) รวมทัง้ใช้กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษของสหภาพยุโรปและ
แนวโน้มลกัษณะของหลกัสตูรในศตวรรษท่ี 21 

2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับหลักสูตร องค์ประกอบหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตร 
หลกัสูตรภาษาอังกฤษของกรุงเทพมหานคร และหลักสูตรภาษาอังกฤษของเวียนนา สาธารณรัฐ
ออสเตรีย การพัฒนาหลักสูตรท่ีเน้นผลลัพธ์ (Outcome-Based Curriculum) ซึ่งเป็นหลักสูตรท่ี
มุ่งเน้นถึงสมรรถภาพของผู้ เรียนท่ีแสดงออกมาว่ามีความรู้ ความสามาถ เจตคติอย่างไรบ้างโดย
หลักสูตรนัน้ได้มาจากการปรึกษาหารือกบัผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) กับหลักสูตร ทัง้จาก
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ผู้ ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง และภาครัฐท่ีก าหนดนโยบาย และจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ ทรงคุณวุฒิ
ของเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย และ KIPP School นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา 

3. แนวคิดเกี่ ยวกับการวิ เคราะห์  SWOT (SWOT Analysis) หลักสูตรซึ่ ง เป็ น
กระบวนการวิเคราะห์บริบท ของสถานศึกษา และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ ทรงคุณวุฒิ           
ด้านหลักสูตรภาษาอังกฤษของของเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย และ KIPP School นิวยอร์ค 
สหรัฐอเมริกา เพื่อให้ได้ผลสรุปส าหรับก าหนดวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มี
ความชัดเจน จากข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องทัง้ภายใน และภายนอกสถานศึกษา ด้วยการวิเคราะห์จดุแข็ง 
จุดอ่อน เพื่อให้รู้ตนเอง (รู้เรา) รู้จักสภาพแวดล้อม (รู้เขา) ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค
ส าหรับการวางแผนการด าเนินงานต่างๆ ทัง้ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านครูผู้ สอน ด้านผู้ เรียน     
ด้านส่ือการเรียนรู้ และด้านการวดัและประเมินผลการเรียน 

4. แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการวิจัยอนาคต (Future Research) เน้นการวิจัยอนาคต 
ซึ่งเป็นวิธีการท่ีสะท้อน ถึงความต้องการขององค์กร โดยเน้นท่ีเป้าหมาย เพื่อตอบค าถามว่า        
เราอยากให้อนาคตเป็นอย่างไร ซึ่งวิ ธีการนีแ้ตกต่างจากวิธีการศึกษาอนาคตแบบอื่นคือ             
เปิดโอกาสให้ผู้ ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ลกัษณะของเคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การศึกษาอนาคต ใช้วิธีการรวบรวมอนาคตเชิงคณุภาพ ท าให้ได้ข้อมลูท่ีหลากหลาย 

จากนัน้ ผู้ วิจัยน ามาวาดเป็นภาพอนาคต และจัดท าข้อเสนอแนะ เชิงนโยบายด้านการจัด    
การเรียนรู้ ด้านครูผู้สอน ด้านผู้ เรียน ด้านส่ือการเรียนรู้ และด้านการวดัและประเมินผลการเรียน 
เป็นกรอบแสดงแนวคิดการวิจยัได้ ดงันี ้
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
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บทท่ี 2  
ทบทวนวรรณกรรม 

การศึกษาอนาคตภาพของหลกัสตูรภาษาองักฤษของโรงเรียน สงักัดกรุงเทพมหานครใน
ทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)  ผู้วิจยั ได้ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี จากบทความ วารสาร 
หนังสือ เอกสาร และงานวิจัย ท่ีเกี่ยวข้องรวมทัง้ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และการสมัภาษณ์เชิงลึก
จากผู้ เชี่ยวชาญต่างประเทศมาใช้เป็นแนวทางในการศึกษา การน าเสนอแบ่งออก คือ  

1. แนวคิดเกี่ยวกบัหลกัสตูรภาษาองักฤษและการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษ 
1.1. (ร่าง)แผนยทุธศาสตร์ตามนโยบายภาษาแห่งชาติ พ.ศ. 2561-2564 
1.2. แผนการศึกษาชาติภาคประชาชน พ.ศ. 2560 
1.3. แผนยทุธศาสตร์แห่งชาติ ระยะ 20 ปี และแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 -2579) 
1.4. แผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560 -2564) 
1.5.แผนพฒันาการศึกษาขัน้พืน้ฐานกรุงเทพมหานคร ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2560 -2563) 
1.6.หลกัสตูรภาษาองักฤษในไทย 
1.7. หลกัสตูรภาษาองักฤษในต่างประเทศ 
1.8. การจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษ 
1.9. กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาองักฤษของสหภาพยโุรป 
1.10.แนวโน้มลกัษณะของหลกัสตูรในศตวรรษท่ี 21 

2. ทฤษฎีเกี่ยวกบัหลกัสตูร และการพฒันาหลกัสตูร  
  2.1. ความหมายของหลกัสตูร  
  2.2. ความส าคญัของหลกัสตูร  
  2.3. องค์ประกอบของหลกัสตูร  
  2.4. รูปแบบของหลกัสตูร 
  2.5. ลกัษณะของหลกัสตูรท่ีดี 
  2.6. การศึกษาเกี่ยวกบัทฤษฎีการพฒันาหลกัสตูร 
  2.7. แนวคิดเกี่ยวกบัการพฒันาหลกัสตูร 
  2.8. การพฒันาหลกัสตูร 
  2.9. ระดบัการพฒันาหลกัสตูร 
  2.10. แนวคิดเกี่ยวกบัการพฒันาหลกัสตูรสู่มารตรฐานสากล 
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3. แนวคิดเกี่ยวกบัการวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis)  
3.1. ความหมาย ของการวิเคราะห์ SWOT  
3.2. ประโยชน์ของการวิเคราะห์ SWOT 
3.3. ขัน้ตอนในการวิเคราะห์ SWOT 
3.4. การวิเคราะห์ SWOTกบัระบบการศึกษาไทย 
3.5. การวิเคราะห์ SWOT ตามแผนปฎิบติัราชการส านกัการศึกษากรุงเทพมหานคร 

4. เป็นเร่ืองแนวคิดทฤษฎี เกี่ยวกบัวิธีวิทยาการวจิยัอนาคต 
4.1. ความหมาย และความส าคญัของการวิจยัอนาคต 
4.2. จดุมุ่งหมายของการวจิยัอนาคต 
4.3. ลกัษณะส าคญัของการวิจยัอนาคต 
4.4. หน้าท่ีของเคร่ืองมือในการศึกษาอนาคต 
4.5. วธีิการท านายอนาคต 
4.6. วธีิการวิจยัอนาคต 

4.6.1. การสมัภาษณ์ผู้ เชี่ยวชาญเชิงลึก 
4.6.2. กงล้ออนาคต (Futures Wheel Forecasting) 
4.6.3. การวาดภาพอนาคต (Scenario Development) 
4.6.4. วธีิวิจยัแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) 

4.7. ประโยชน์ของการวิจยัอนาคต   
5. บทความ งานวิจยัท่ีเกี่ยวข้องทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

5.1. บทความ งานวิจยัท่ีเกี่ยวข้องกบัหลกัสตูร และการจดัการเรียนรู้ 
5.2. บทความ งานวิจยัท่ีเกี่ยวข้องกบัอนาคตภาพ 

1. แนวคิดเก่ียวกับหลักสูตรภาษาอังกฤษและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
การวิจัยเร่ืองอนาคตภาพของหลกัสูตรภาษาองักฤษของโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร

ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)  ผู้ วิจัยอาศัย(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายภาษา
พแห่งชาติพ .ศ. 2561-2564 แผนการศึกษาชาติภาคประชาชน พ  .ศ  . 2560  แผนยุทธศาสตร์

แห่งชาติ ระยะ 20 ปี  )พ.ศ . 2560 -2579) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 -2579) แผนพัฒนา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ  .ศ  .  2560 -2564) แนวคิดการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ แนวคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับหลักสูตรภาษาอังกฤษของประเทศไทย และ
ต่างประเทศ แนวคิดเกี่ยวกบัหลกัสตูรภาษาองักฤษช่วงก่อนการปฏิรูปการศึกษาตามแนวหลกัสตูร
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การศึกษาขัน้พืน้ฐานพุทธศักราช  2544 ไปถึงหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 ว่าด้วยเร่ือง
การใช้นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการเรียนรู้ ท่ีมีสาระส าคัญคือ ให้ถือว่าการจัดการเรียนรู้
เป็นภาษาอังกฤษ เป็นทางเลือกหน่ึงของการจัดการศึกษาโดยให้จัดได้เป็นบางวิชา และต้องเอือ้
ประโยชน์กับการจดัการเรียนรู้ของระบบท่ีใช้ภาษาไทย อีกทัง้คงไว้ซึ่งความมั่นคงของสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ซึ่งหน่วยงานต้นสังกัดตรวจสอบ   
ความเหมาะสมของการใช้จ่าย รวมทัง้แนวคิดหลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ช่วงก่อนการปฏิรูปการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ       
พ .ศ  . 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  )ฉบบัท่ี 2) พ .ศ.  2545 และหลังการใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษของ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ปี พ  .ศ .  2547 ตามแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานครปี พ  .ศ .  2548-
2551 ท่ีมุ่งเน้นให้บริการทางการศึกษาภาคบังคับทัง้ใน และนอกระบบให้ให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
จัดหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิต และความต้องการของชุมชน ด้วยการพัฒนาหลักสูตร         
และการจดัการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศควบคู่ไปกบัการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยกุต์ใช้กับ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ และให้ความส าคัญกับการพัฒนาครูผู้ สอนอย่างต่อเน่ือง ก่อน
แผนพัฒนาการศึกษาขัน้พืน้ฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับท่ี 2 (พ .ศ . 2560 -2563) รวมทัง้ใช้กรอบ
อ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษของสหภาพยุโรป และแนวโน้มลักษณะของหลักสูตรใน
ศตวรรษท่ี 21 

1.1. (ร่าง)แผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายภาษาแห่งชาติ พ.ศ. 2561-2564 
ร่างแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายภาษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561-2564) มีวตัถุประสงค์ส าคัญ

ท่ีจะใช้ภาษาเป็นเคร่ืองมือเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงให้สังคมไทย โดยมุ่งให้มี         
การพัฒนา และการสืบสานภาษาไทยมาตรฐานซึ่งเป็นภาษาประจ าชาติควบคู่กับส่งเสริม
สนับสนุนการศึกษาภาษากฤษทัง้ท่ีเป็นภาษาเศรษฐกิจ และภาษาเพื่อนบ้าน การแปล และการล่าม 
ทัง้นี ้เพื่อให้ประเทศไทยมีศกัยภาพและโอกาสในสงัคม อนัจะน าไปสู่การลดความเหล่ือมล า้ท่ีมีอยู่
ในสงัคมไทยและส่งเสริมให้ชนทกุกลุ่มในสงัคมไทยสามารถอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติสขุบนพืน้ฐานของ
การปรองดองสามัคคีของคนในชาติ เพื่อน าพาชาติบ้านเมืองไปสู่ความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรือง
อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการสนับสนุนการด าเนินงานของยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 5792-2560 )
ภายใต้วิสัยทัศน์ “รู้ใช้-รู้รักษ์ภาษาไทย เปิดใจรับสิทธิทางภาษา พัฒนาทักษะภาษาระดับสากลสู่
สงัคมสนัติสขุอย่างยัง่ยืน” (ส านกังานราชบณัฑิตยสภา, 2561, 47-48) สรุปได้ดงันี ้

นโยบายภาษาแห่งชาติส านักงานราชบัณฑิตยสภาได้เร่ิมจัดท านโยบายภาษา
แห่งชาติ (National Language Policy) ตัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 โดยนโยบายภาษา
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แห่งชาติมีเจตนารมณ์ส าคัญท่ีจะใช้ภาษาเป็นเคร่ืองมือเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความ
มั่นคงให้สังคมไทย โดยส่งเสริมการเรียนรู้ และการใช้ภาษาไทยในฐานะท่ีเป็นภาษาประจ าชาติ 
และภาษาราชการ รวมทัง้ภาษาท้องถิ่นซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรม และส่งเสริมการเรียนรู้ และ
การใช้ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัโดยใช้ภาษา
แม่เป็นฐานในการเรียนรู้ ทัง้นีเ้พื่อให้คนไทย ผู้ ด้อยโอกาส และผู้แสวงหางานท าในประเทศไทยมี
ศกัยภาพและโอกาสในสงัคมอย่างเท่าเทียม อนัจะน าไปสู่การลดความเหล่ือมล า้แตกต่างท่ีมีอยู่ใน
สังคมไทยและสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขบนพืน้ฐานของความปรองดองและความสามัคคี
ของคนในชาติอนัประกอบไปด้วย 6 นโยบายหลกัได้แก่ 

(1) นโยบายภาษาไทยส าหรับนักเรียนไทยและคนไทย รวมทัง้ภาษาไทยส าหรับ
ชาวต่างชาติในฐานะภาษาต่างประเทศ 

(2) นโยบายภาษาท้องถิ่น ทัง้ภาษาตระกูลไทและภาษาตระกูลอื่นๆ 
(3) นโยบายภาษาเศรษฐกิจและภาษาเพื่อนบ้าน 
(4) นโยบายภาษาส าหรับผู้แสวงหางานท าในประเทศไทย 
(5) นโยบายภาษาส าหรับคนพิการทางการเห็นและคนพิการทางการได้ยิน 
(6) นโยบายภาษาส าหรับการแปล การล่าม และล่ามภาษามือ  

รวมทัง้ส่งเสริมและสนับสนุนการแปล การล่าม และล่ามภาษามือให้มีมาตรฐานด้วย
โดยมีข้อเสนอเชิงนโยบาย ดงันี ้

1. รัฐพึงดูแลให้ประชาชนชาวไทยทุกคนได้เรียนรู้และใช้ภาษาไทยซึ่งเป็นภาษา
ประจ าชาติและภาษาราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังคงรักษาและสืบทอดไว้ซึ่งภาษาแม่
ของตน 

2. รัฐพึงดแูลรักษาและส่งเสริมสนบัสนนุภาษาท้องถิ่น รวมทัง้วรรณกรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ทัง้ภาษาพดูและภาษาเขียนในภาษาตระกูลไทและภาษาตระกูล
อื่นๆ ซึ่งเป็นมรดกของชาติท่ีมีคณุค่าให้มีบทบาทการใช้ภาษาในการศึกษา ในส่ือมวลชน (ท้องถิ่น) 
และในการพฒันาด้านต่างๆ 

3. รัฐพึงปกป้องรักษาภาษาในภาวะวิกฤตใกล้สูญซึ่งเป็นมรดกของมนุษยชาติ 
โดยพัฒนาฟื้นฟูสงวนรักษาภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ให้สูญหาย โดยเพิ่มหน้าท่ีการใช้และ
ผู้ใช้เพื่อประโยชน์ในการพฒันาการส่ือสารและการศึกษา 

4. รัฐพึงส่งเสริมให้คนพิการสามารถเข้าถึงข้อมลูข่าวสารและบริการของรัฐ 
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5. รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนมีความสามารถในการใช้ภาษานานาชาติ 
เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ่ น และภาษาประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ภาษา
เวียดนาม ภาษาเขมร เพื่อเป็นประโยชน์ด้านอาชีพการงาน ด้านเศรษฐกิจ และด้านความสัมพันธ์
กบัคนต่างชาติ 

6. รัฐพึงส่งเสริมให้ผู้ แสวงหางานท าในประเทศไทยได้มีความรู้ในการใช้
ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวันเพื่อให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ในประเทศไทย และ
สามารถเข้าถึงข้อมลูข่าวสารและสิทธิขัน้พืน้ฐาน 

7. รัฐพึงส่งเสริมการจัดการศึกษาการแปล การล่าม นวัตกรรมการแปลเพื่อ
ปลายทาง (localization) และล่ามภาษามือด้วยการสนบัสนนุการฝึกอบรมการวิจยัพฒันาอาชีพ 

ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดท่ีเชื่อว่าภาษาเป็นมรดกท่ีมีคุณค่าของชาติอันจะน าไปสู่ความมั่นคง 
และความเจริญก้าวหน้าของประเทศ ประกอบด้วยหลกัการส าคญั 3 ประการ ได้แก่ 

1) หลักการ “ภาษาเพื่อการด ารงอยู่ของอัตลักษณ์ชุมชนและความสมานฉันท์
ของคนในชาติ” 

2) หลกัการ “ภาษาเพื่อการรับรู้ เข้าใจ และการเข้าถึงสิทธิขัน้พืน้ฐาน” 
3) หลักการ “ภาษาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ” ในการใช้ “ภาษา” เพื่อเป็น

เคร่ืองมือในการเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนให้เกิดขึน้ในสังคมไทย กับประเทศเพื่อนบ้านและ
สงัคมไทยกบัสงัคมโลกนัน้ จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องด าเนินการเพื่อให้ภาษาไทย หรือภาษาราชการ
ซึ่งเป็นภาษาประจ าชาติมีความเข้มแข็ง รวมทัง้ส่งเสริมให้กลุ่มคนด้อยโอกาสในสังคมไทยได้รับ
ความเท่าเทียมเสมอภาคและลดความเหล่ือมล า้ทางสังคม  อีกทัง้ยังควรสนับสนุนให้มีการเรียน
การสอนภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ทัง้ภาษาเศรษฐกิจและภาษาเพื่อนบ้าน เพื่อเพิ่ม
สมรรถนะและความสามารถในการแข่งขนั ตลอดจนสร้างมาตรฐานการแปลและล่ามแปลในการ
ติดต่อส่ือสารข้ามภาษา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเข้าถึงข้อมลูข่าวสารต่างๆ ทัง้นี ้โดยเร่ิมจาก
การเรียนรู้ภาษาแม่ (Mother Tongue) ซึ่งสอดรับกบัธรรมชาติการรับภาษาของมนษุย์ก่อนพัฒนา
ไปเรียนภาษาไทยและหรือภาษาต่างประเทศอื่น 

ดงันัน้ ภาษาอังกฤษจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคัญและจ าเป็นส าหรับการส่ือสาร การรับรู้
การเข้าใจ และการเข้าถึงข้อมลูข่าวสารต่างๆ และสิทธิขัน้พืน้ฐานตามแนวนโยบายพืน้ฐานแห่งรัฐ
ตามรัฐธรรมนูญ ตลอดจนสิทธิของการท่ีประชาชนควรได้รับการพัฒนาอย่างจริงจังเพื่อให้มี
ศกัยภาพในการด ารงชีวิตการประกอบสมัมาอาชีพ การมีส่วนร่วมในสงัคมและการพฒันาคณุภาพ
ชีวิต สามารถช่วยเหลือตนเองและสังคม และด้วยกลุ่มคนในประเทศไทยท่ีมีความหลากหลาย     
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จึงมีความจ าเป็นต้องพฒันาทกัษะด้านภาษาองักฤษท่ีเหมาะสม สอดคล้องกบัศกัยภาพและบริบท
เชิงพืน้ท่ีสังคม เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย สามารถรับรู้ เข้าถึงสิทธิขัน้พืน้ฐาน และได้รับการคุ้มครอง
อย่างเสมอภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มชนในท้องถิ่นต่างๆ เช่นการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร
ภาษาองักฤษของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นองค์กรการปกครองแบบท้องถิ่น 

อีกทัง้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกลายเป็นดัชนีส าคัญอย่างหน่ึงท่ีใช้ชี ว้ัด      
ความเจริญของประเทศอีกทัง้ยงัถกูน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการสร้างสนัติภาพในทุกพืน้ท่ีเร่ือยมา 
เช่น การรวมตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคต่างๆ ของโลกเพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่
ประเทศและภูมิภาคตลอดจนอาจมีการก าหนดมาตรการหรือเงื่อนไขทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศเพื่อแทรกแซงการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศต่างๆ กิจกรรมทางการค้าและการลงทุน
ระหว่างประเทศมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยมาโดยตลอด สะท้อนได้จากข้อมูล
ของกรมการค้าต่างประเทศชีใ้ห้เห็นว่า การค้าของประเทศไทยกับต่างประเทศในระหว่างเดือน
มกราคม-ตลุาคม 2560 มีมลูคารวม 12,975,978.20 ล้านบาท การขบัเคล่ือนการพฒันาเศรษฐกิจ
ของประเทศดังกล่าวจ าเป็นต้องอาศัย “ภาษาอังกฤษ” เป็นเคร่ืองมือส าคัญเพื่อการเข้าถึงข้อมูล
องค์ความรู้ในการพฒันาทักษะ ประยุกต์และต่อยอดองค์ความรู้ และใช้ในการส่ือสารท่ีสร้างสรรค์
เพื่อสร้างความมั่นคงและความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจบนฐานของความร่วมมือและความเป็น
หุ้นส่วนท่ีเกือ้กูลกัน น าไปสู่การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนา
ประเทศท่ียัง่ยืน 

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษากลางใน    
การส่ือสารและติดต่อธุรกิจการค้าของโลกและประชาคมอาเซียน พบว่า ประเทศไทยมีความเสียเปรียบ
ทัง้ในด้านภาษาองักฤษและความหลากหลายของภาษาท่ีใช้ หากพิจารณาจ านวนและสดัส่วนของ
ผู้ใช้ภาษาองักฤษในกลุ่มประเทศอาเซียน พบว่า ประเทศส่วนใหญ่ยงัมีจ านวนผู้ใช้ภาษาองักฤษไม่
มากนัก ยกเว้นประเทศสิงคโปร์และฟิลิปปินส์ ส าหรับประเทศไทยนัน้มีสัดส่วนของผู้ ใช้
ภาษาอังกฤษต่อประชากรทัง้หมดเพียงร้อยละ 10 เท่านัน้ ศูนย์เพื่อการพัฒนาความสามารถใน  
การแข่งขันสมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยรายงานว่า สถาบัน IMD World Competitiveness Center
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้ เผยแพร่รายงาน IMD World Competitiveness Yearbook 2017 ซึ่ งเป็น         
การรายงานการจดัอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ 63 ประเทศทัว่โลก พบว่า
ผลการจัดอันดับของไทยด้านโครงสร้างพืน้ฐาน (Infrastructure) พ.ศ. 2560ยังอยู่ในอันดับ
ค่อนข้างต ่าโดยได้รับการจดัอนัดับท่ี 49 เท่ากบั พ.ศ. 2559 โดยเฉพาะประชาชนไทยยงัไม่สามารถ
ใช้ภาษาองักฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเทียบกับประเทศซึ่งใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสอง 
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โดยประเทศสิงคโปร์มีระดบัทกัษะภาษาองักฤษสงูสดุ ตามมาด้วยประเทศฟิลิปปินส์มาเลเซียและ
อินโดนีเซีย ซึ่งสอดคล้องกบัผลการส ารวจความสามารถทางภาษาองักฤษของผู้ ใหญ่ในประเทศซึ่ง
ไม่ใช่เจ้าของภาษา (EF English Proficiency Index 2017) จ านวน 80 ประเทศ พบว่า ประเทศ
ไทยอยู่ในอันดับท่ี 53เป็นกลุ่มประเทศท่ีมีประสิทธิภาพในการใช้ภาษาอังกฤษระดับต ่า แต่ดีขึน้
กว่าปีท่ีผ่านมาซึ่งอยู่ในอันดบัท่ี 56เป็นกลุ่มประเทศท่ีมีประสิทธิภาพในการใช้ภาษาองักฤษทักษะ
ภาษาอังกฤษระดับต ่ามาก ดังนัน้นอกจากการพฒันาภาษาแม่ให้คนไทยสามารถส่ือสารได้ดีแล้ว 
ยงัมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นภาษากลาง
ท่ีจะมีอิทธิพลในการส่ือสารเพื่อติดต่อธุรกิจกบัคนต่างชาติทั่วโลก ดงันัน้หลกัสตูรภาษาอังกฤษจึง
มีความจ าเป็นต่อเศรษฐกิจและการงานอาชีพ เน่ืองจากเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการติดต่อส่ือสาร 
การศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพการสร้างความเข้าใจและตระหนักถึง           
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งมีส่วนช่วยพัฒนาผู้ เรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่นดีขึน้ 
ได้เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของภาษาและวฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี มีเจตคติท่ีดี
ต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ และสามารถใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสาร ตลอดจนเข้าถึงองค์
ความรู้ต่างๆ ได้ง่ายและกว้างขวางขึน้ ทัง้นี ้ได้มีการก าหนดให้ผู้ เรียนได้เรียนภาษาต่างประเทศ
ตลอดหลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ส่วนภาษาต่างประเทศอื่นๆ เช่น ภาษา
ฝรั่งเศส เยอรมัน จีน ญ่ีปุ่ น อาหรับ บาลี และภาษากลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน หรือภาษาอื่นๆ ให้อยู่
ในดลุยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะจดัท ารายวิชาและจดัการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 

จากเหตุผลเบือ้งต้นผู้ วิจัยพบว่า สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับอนาคตภาพหลักสูตร
ภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) ในการพัฒนา
ความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับศักยภาพและคุณภาพของคนไทยและขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงและ
ความเชื่อมโยงมิติของการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมทัง้ในระดบัภมูิภาคและโลก สงัคมไทยควรให้
ความส าคัญกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาต่างประเทศหลัก ท่ีมุ่ ง
พัฒนาหลักสูตรท่ีเหมาะสม เน้นให้เกิดทักษะและความสามารถในการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 
การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน การใช้ทรัพยากร ส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย รวมทัง้การมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนของสังคม มีแนวทางด าเนินงานปฏิรูปการผลิตและพัฒนาคุณภาพครูผู้ สอน
ภาษาอังกฤษให้มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่ว เพื่อเป็น
ต้นแบบท่ีดีในการจัดการเรียนรู้และฝึกฝนผู้ เรียน และมีทักษะด้านการสอนภาษาอังกฤษแบบ
ส่ือสาร สามารถจัดท าสาระและส่ือการเรียนการสอนท่ีทันสมัย (Syllabus and Materials) มี
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เทคนิคการจัดการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ (Strategies and Techniques) เพื่อให้ส่งผลต่อผู้ เรียนทัง้
ด้านการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียนอย่างถกูต้อง สร้างครูผู้สอนภาษาองักฤษมืออาชีพ โดย
ก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้ ท่ีเหมาะสมและมีความพร้อมในการสอนภาษาองักฤษ สร้างแรงจูงใจ
ทัง้ในรูปแบบการให้ทนุการศึกษาและ/หรือการประกนัการมีงานท า โดยการบรรจุเข้ารับราชการครู
ในพืน้ท่ีท่ีก าหนด ตามหลกัการของร่างแผนยทุธศาสตร์ตามนโยบายภาษาแห่งชาติ (พ.ศ.2561-2564) 
 1.2 แผนการศึกษาชาติภาคประชาชน พ.ศ. 2560 

การปฏิรูปการศึกษาต้องเร่ิมจากการก าหนดภาพเต็มท่ีต้องการไปให้ถึงต้องก าหนด
ภารกิจหลัก ภาพความส าเร็จชีน้ า และส่ิงท่ีต้องท าเพื่อให้บรรลุภาพเต็มนัน้ ด้วยการก าหนด
อุดมการณ์ จุดมุ่งหมายการศึกษา และแนวนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อเป็นหลักในการด าเนินงาน
การศึกษาให้สามารถผลิตก าลังคนออกไปรับใช้ทุกภาคส่วนทั่งระดับชาติ ระดับภูมิภาค จังหวัด 
อ าเภอ และระดับท้องถิ่น ซึ่งคณะมนตรีปฏิรูปการศึกษาและสภาการศึกษาภาคประชาชนได้
รวบรวมประเด็นปัญหาท่ีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาไทยประกอบด้วย (1) อุดมการณ์ จุดมุ่งหมาย 
และแนวนโยบายการศึกษา (2) แนวคิดการปฏิรูปการศึกษา (3) บริบทการจัดการศึกษา (4) ปัจจัยพืน้ฐาน
ส าหรับจดัการศึกษา (5) ระบบการศึกษา (6) หลักสตูร (7) ผู้ เรียน (8) บุคลากรการศึกษา (9) ระบบการเรียน
การสอน (10) การประเมินการศึกษา (11) การบริหารและการจัดการศึกษา (12) เทคโนโลยีและส่ือสาร
การศึกษา (13) การพัฒนาวิชาชีพการศึกษา และสภาวิชาชีพการศึกษาหมวด (14) วัฒนธรรม
องค์กรในสถานศึกษา (15) การประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภาพภายนอก 
และ (16) การศึกษาส าหรับประเทศไทย 4.0 และประเทศไทย 5.0 ซึ่งมีรายละเอียดท่ีสอดคล้องกับ
งานวิจัยอนาคตภาพหลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในทศวรรษหน้า
(พ.ศ.2563-2572) (คณะมนตรีปฏิรูปการศึกษาภาคประชาชน, 2560, 6-33) สรุปได้ดงันี ้ 

หมวดที่ 6 การปฏิรูปหลักสูตร 
การพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษาต้องเน้นความเป็นไทยไม่ลอกเลียน

รูปแบบ และสาระจากต่างประเทศโดยปราศจากการศึกษา และวิจยัอย่างรอบคอบ ยึดหลกัการพฒันา
เนือ้หา “สาระไทย” ควบคู่ “สาระเทศ” ควรส่งเสริมให้สถานศึกษา และสถาบันอุดมศึกษาพัฒนา
หลักสูตรแบบอิงประสบการณ์ หลักสูตรแบบอิงสมีรถนะ และหลักสูตรแบบอิงเนือ้หาตามบริบท
และระดบัชัน้ เน้นการพฒันาทกัษะชีวิต เพื่อพฒันาเด็กไทยให้เติบใหญ่เป็น “คนไทย”มีการก าหนด
สมดุลระหว่างหลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรท้องถิ่น และหลักสูตรโรงเรียน ท่ีเน้นให้นักเรียนศึกษา
หาความรู้ตามความสนใจของตนเอง ปรับเนือ้หาสาระในหลักสูตรแกนกลาง ให้มีสมดุลระหว่าง
สาระไทย และสาระเทศ โดยมุ่งเน้นก้าวทันวิทยาการ เทคโนโลยี องค์ความรู้สากล ในภาพรวมให้
เน้นสาระไทยในระดบัประถมศึกษา และเพิ่มสาระสากลในระดบัมธัยมศึกษาและอดุมศึกษา สรุปได้ว่า  
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1) ประเภทหลกัสตูรจ าแนกตามระดบั และจ าแนกตามสาระ 
(1.1) จ าแนกตามระดับ  แบ่งเป็นหลักสูตรแกนกลาง หลักสูตร

ภมูิภาค หลกัสตูรท้องถิ่น และหลกัสตูรสถานศึกษา  
(1.2) จ าแนกตามสาระ แบ่งเป็นหลักสูตรสายวิชาชีวิต สายวิชาชีพ 

สายวิชาการและสายประสบการณ์  
2) แนวทางการพัฒนาหลักสูตร ให้ค านึงถึงสายการจัดการศึกษา ระดับ

การศึกษาและสาระหลกัสูตรท่ีมีสมดลุระหว่างสาระไทยตามศาสตร์ และวิทยาการไทย คือ สาระท่ี
เปิดสอนและสาระเทศ คือ สาระท่ีเปิดสอนตามศาสตร์ และวิทยาการต่างประเทศ ต้องอิง
จดุมุ่งหมายการศึกษาท่ีมุ่งเน้น 

(2.1) ด้านจริยศึกษา คือพฒันาประชาชนให้มีคณุธรรมและจริยธรรม
เป็นเยือกเย็นสขุมุ เป็นคนดี มีความอดทนอดกลัน้ ด ารงตนในสงัคมอย่างมีความสขุและมีจิตอาสา
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม 

(2.2) ด้านหตัถศึกษาและอาชีวศึกษาคือพฒันาประชาชนให้มีทักษะ
ความช านาญ และสมีรถนะในการประกอบอาชีพทัง้ในระดบัวิชาชีพและวิชาชีพชัน้สงู 

(2.3) ด้านวิทยศึกษา คือ พัฒนาประชาชนให้มีความรู้ ประสบการณ์ 
ในศาสตร์ วิทยาการ เทคโนโลยี ศิลปกรรม วฒันธรรม และวิถีชีวิตไทยและสากล  

(2.4) ด้านพลานามัยศึกษา คือให้ประชาชนมีสุขภาพและร่างกาย
แข็งแรง และมีสขุนิสยัท่ีดี  

(2.5) ด้านทักษชีวิตศึกษาคือให้ประชาชนมีความสามารถด ารงตน
อย่างมีความสขุในสงัคมโลกท่ีเต็มไปด้วยการแข่งขนัชิงดี 

(2.6) ด้านเทคโนโลยี และส่ือสารการศึกษาคือให้ประชาชนมีความรู้ 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการด ารงชีวิต การท างาน และการศึกษาหา
ความรู้อย่างต่อเน่ือง ตลอดชีวิตได้ทกุท่ีทกุเวลา  

3) รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา ทุกระดับต้องมีลักษณะ
หลากหลาย ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับโดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของเอกัตบุคคลให้
เหมาะสมแก่วยั และศกัยภาพตามบริบทท่ีสถานศึกษาหรือสถาบนัอดุมศึกษาให้บริการ 

(3.1) รูปแบบหลักสูตรให้ เน้นหลักสูตรแบบอิ งประสบการณ์ 
(Experience-Based Curriculum) และหลักสูตรอิงสมีรถนะ (Competency-Based Curriculum) 
แทนหลักสูตรแบบอิงเนือ้หา (Content-Based Curriculum) เพื่อจัดการเรียนการสอนแบบเผชิญ
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ประสบการณ์ หรือการสอนแบบอิงสมีรถนะ เพื่อให้สามารถจ าลองชีวิตจริงในสถานศึกษาหรือ
สถาบนัอดุมศึกษา  

(3.2) สาระของหลกัสตูร ทัง้ท่ีเป็นสายวิชาชีวิต สายวิชาชีพ สายวิชาการ 
และสายประสบการณ์ ต้องมุ่งพัฒนาคนให้เติบใหญ่เป็นคนไทย ให้มีทักษะในการประกอบอาชีพ 
และความสมดลุ ด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสงัคม 

(3.3) หลกัสตูรระดบัประถมศึกษา เน้นหลกัสตูรตามสาระไทยในส่วน
ท่ีเกี่ยวกบัสภาพปัญหาในชุมชน และสงัคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์เพื่อเป็น
สมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชมุชน สงัคม และประเทศชาติ  

(3.4) หลักสูตรระดับมัธยมศึกษา เน้นหลักสูตรท่ีบรรจุสาระเทศ      
เน้นสายวิชาชีพและวิชาการเพื่อการประกอบอาชีวะ ส่วนระดับอุดมศึกษาให้เน้นสายวิชาชีพ 
วิชาการ และสายประสบการณ์ เพื่อให้ก้าวทันการเปล่ียนแปลงของโลก  และด ารงตนอย่างมี
ความสขุในสงัคมโลกาภิวตัน์  

(3.5) หลักสูตรระดับอุดมศึกษา เน้นสมดุลของสาระไทย และสาระเทศ 
มิใช่เน้นสาระเทศอย่างเดียว เพื่อฟื้นฟู พัฒนา อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวิทยา เทคโนโลยี 
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และวิถีไทย และจัดสอนสาระเทศเพื่อให้มีความรู้สากลและ   
มุ่งหมายเฉพาะท่ีจะพัฒนาวิชาชีพชัน้สูง และวิชาการระดับสูง ท่ีเน้นการค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนา
องค์ความรู้และพฒันาสงัคม  

(3.6) ให้มีหลักสูตรท่ีมุ่งพัฒนาระบบส่งเสริมกีฬา ศิลปวัฒนธรรม 
และขนบธรรมเนียมประเพณีไทยท่ีสะท้อนบริบทระดบัชาติ ระดบัภมูิภาค และท้องถิ่น 

 (3.7) ปรับหลกัสตูรประถมศึกษาและมธัยมศึกษา เน้นเสริมสร้าง "ลู่
ประสบการณ์วิชาชีพ" หรือ ช่องทางวิชาชีพ (Professional Channel) เช่น ลู่วิศวะ ลู่ธุรกิจ ลู่ศิลปกรรม
ดนตรี ลู่วิทยาศาสตร์สุขภาพ ลูกีฬา ฯลฯ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนค้นพบตนเอง และฝึกให้มี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ เพื่อสร้างนวตักรรมในสายท่ีตนเองชอบตัง้แต่เป็นเด็ก  

(3.8) หลักสูตรสายวิชาชีวิตต้องเน้นการพัฒนาประชาศึกษาและ
ภาษาศึกษา  

(3.9) หลักสูตรสายวิชาชีวิตให้ครอบคลุมหลักสูตรนิติศึกษา จิต
ปัญญาศึกษาเศรษฐศาสตร์ศึกษา รัฐศาสตร์ศึกษา ชุมชนศึกษา นวัตกรรมศึกษา ประวัติศาสตร์ 
และไทยศึกษา ครอบครัวศึกษา และไทยศึกษา  
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4) ลกัษณะหลกัสตูร  
(4.1) หลักสูตรสายวิชาชีวิต เป็นหลักสูตรท่ีมุ่ งให้ความ รู้และ

ประสบการณ์ การด ารงชีวิตไทยเพื่อให้สามารถส่ือสารภาษาไทย หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม 
สมบติัผู้ ดี เลขคณิต (วิชาค านวณพืน้ฐาน) ประวติัศาสตร์ไทย และประวติัศาสตร์ ศิลปะ วฒันธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา วิถีชีวิตไทย มรดกไทย เพื่อให้ผู้ เรียนสามารถด ารงตนอย่างมี
ความสุขเมื่อส าเร็จการศึกษาไปแล้ว คือ มีรายได้ มีความเป็นอยู่ดีอย่างพอเพียง และอยู่เย็นเป็นสุข 
อาทิ ศาสตร์พระราชา วิชาภาษาไทย วิชาสามัญส านึก วิชาพลังบุญ และบุญกิริยา วิชาสัมมาทิษฐิ 10 
และวิชากฎหมายชีวิต แบ่งเป็นหลักสูตรแกนกลางเพื่อสร้างความเป็นไทย หลักสูตรภูมิภาคเพื่อ
สร้างความเป็นประชาชนตามภมูิภาค หลกัสตูรท้องถิ่นเพื่อสร้างความเป็นประชาชนในจังหวดัหรือ
อ าเภอ และหลกัสตูรสถานศึกษาเพื่อความเป็นประชาชนของต าบลและหมู่บ้าน มุ่งท่ีระดบัปฐมวัย
ศึกษา ระดบัประถมศึกษาตอนต้น และระดบัประถมศึกษาตอนปลาย 

(4.2) หลักสูตรสายวิชาชีพ  เป็นหลักสูตรท่ีมุ่ งให้ความ รู้และ
ประสบการณ์เกี่ยวกบัอาชีพท่ีนกัเรียนสามารถน าไปประกอบอาชีพเลีย้งตนเอง และครอบครัวเมื่อ
ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว จ าแนกเป็นการงานเพื่อด ารงชีวิตครอบครัว และการงานเพื่อสร้างรายได้ 
มุ่งให้ด ารงตนในฐานะบุตรธิดาท่ีต้องช่วยงานบ้าน และบิดามารดา ท่ีต้องดแูลบ้าน และเลีย้งดบูุตร
ธิดา โดยพัฒนาการงานเพื่อสร้างรายได้ คือ อาชีพท่ี ท่ีมีค่าแรงเป็นรายได้ทัง้เงินสด ( In Case) 
และผลตอนแทนท่ีไม่เป็นตัวเงิน (In kind) จ าแนกเป็น 3 ระดับ คือ อาชีพท่ีใช้ทักษะระดับต้น 
(Unskilled) อาชีพท่ีต้องใช้ทกัษะชัน้สงู (Skilled) และอาชีพท่ีใช้ทกัษะระดับกลาง (Semi-Skilled) 
ส่วนสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี และสถาบันอาชีวศึกษา ต้องพัฒนาหลักสูตรส าหรับ
พฒันาความรู้ความสามารถและทกัษะระดบัสงู บางสาขายกระดบัเป็นวิชาชีพชัน้สงู (Profession) 
ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยมีองค์กรวิชาชีพเป็นผู้ก าหนดและควบคุม
มาตรฐานวิชาชีพ  

(4.3) หลักสูตรสายวิชาการ เป็นหลักสูตรท่ีมุ่งให้ความรู้ และประสบการณ์
ภาคหลักการ และทฤษฎี ผสมผสานการปฏิบัติเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือส่งเสริมความรู้
วิชาการและวิชาชีพ สถาบนัท่ีรับผิดชอบสายวิชาการได้แก่ระดบัมัธยมศึกษาและระดบัอดุมศึกษา
ท่ีต้องพฒันาหลกัสตูรวิชาต่างๆ เพื่อให้นกัเรียนนกัศึกษามีความรู้ตามมาตรฐานท่ีก าหนด  

(4.4) หลกัสตูรสายประสบการณ์ เป็นหลักสตูรท่ีมุ่งบูรณาการความรู้ 
และประสบการณ์สายวิชาชีพ และวิชาการสู่การประยุกต์ในสถานการณ์จริง มุ่งผู้ เรียนท่ีมี
ประสบการณ์ และประสงค์จะได้รับหลักการและทฤษฎีเพื่อเสริม เติมเต็ม และรองรับแนวปฏิบติัท่ี
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นักศึกษาได้เรียน และพานพบจากประสบการณ์ สถาบันการศึกษาท่ีต้องพัฒนาหลักสูตรสาย
ประสบการณ์ได้แก่ สถาบนัอดุมศึกษาท่ีเปิดสอนระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 

หมวดที่ 7 การปฏิรูปผู้เรียน 
การปฏิรูปผู้ เรียนควรประกันการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อผลิต

ผู้ส าเร็จการศึกษา และบัณฑิตท่ีเติบใหญ่เป็นชาวไทยท่ีมีคุณภาพ มีความเป็นคนไทย ภาคภูมิใจ
ในศาสตร์ วิทยาการ วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีธรรมาประชาธิปไตย มีจิตสาธารณะ 
และวิถีชีวิตไทย ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข และมีความรู้ประสบการณ์ทัง้ท่ีเป็นสาระไทย และสาระสากล เพื่อให้
สามารถด ารงตนอยู่ในสงัคมไทย และสังคมโลกอย่างมีคณุภาพ สามารถปกป้องผลประโยชน์ของ
ชาติจากการเอารัดเอาเปรียบโกงชาติโกงแผ่นดินของคนในชาติท่ีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และส่วน
กลุ่ม และต่างชาติท่ีหวงัครอบครองครอบง า และกอบโกยทรัพยากร และผลประโยชน์ของชาติไทย  

ควรมีแนวคิดว่า ผู้ เรียนทุกระดับ ทุกคนมีความสามารถในการเรียนได้จัด 
และส่งเสริมตามหลักพหุปัญญา การเรียนการศึกษาต้องไม่สูญเปล่า สถานศึกษา ครู ผู้ เรียนและ
ผู้ปกครองต้องร่วมมือกัน และร่วมรับผิดชอบ โดยเน้นการพัฒนาคุณลักษณะผู้ เรียน คุณสมบัติ
ผู้ เรียน การพัฒนาสรรถนะผู้ เรียน การประเมินพฤติกรรมผู้ เรียน สวัสดิการ รางวัล การเล่ือนชัน้
ผู้ เรียน การจดัการศึกษาผู้ เรียนกลุ่มพิเศษ และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  สรุปได้ว่า  

1) คุณลักษณะผู้ เรียนท่ีพึงประสงค์ การจัดการศึกษาต้องมุ่งพัฒนา
ผู้ เรียนให้เป็นคนดี และเก่ง เน้นความดีน าความรู้ความสามารถ มาใช้ในการคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
นวัตกรรมท่ีครอบคลุมแนวคิดใหม่ ระบบใหม่ แนวปฏิบัติ กฎ ระเบียบใหม่ และส่ิงประดิษฐ์ใหม่ 
เพื่อพัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข กอร์ปด้วย
คุณธรรม ศีลธรรมและจริยธรรม คือ มีความกตัญญูกตเวที มีอุดมการณ์เพื่อชาติและส่วนรวม       
มีความอดทน อดกลัน้ ใฝ่หาความรู้เป็นนิตย์ รักษาระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีความเข้มแข็ง
ทัง้กายและใจ เอาชนะฝ่ายต ่าคือความโลภ โกรธ และหลงได้ ช่วยตนเองได้ด้วยการมีสติรู้ตน         
รู้ดีรู้ชัว่  รู้ถกูรู้ผิด และรู้ควรไม่ควร 

2) แนวทางพัฒนาผู้ เรียน ต้องพัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ ควรจัดกระบวนการเรียน จัดสวัสดิการ รางวัล การเล่ือนชัน้ผู้ เรียน และจัดการศึกษา
ผู้ เรียนกลุ่มพิเศษ และผู้ ด้อยโอกาส 
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หมวดที่ 8 การปฏิรูปบุคลากรการศึกษา 
การปฏิรูปบุคลากรการศึกษา รัฐต้องจัดหา พัฒนาและบริหารบุคลากร

การศึกษา จ าแนกประเภท ผลิต สรรหา และพัฒนาอย่างต่อเน่ือง และก าหนดชื่อต าแหน่งและ
ภาระงานให้ทนัสมยัสอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงของโลก สรุปได้ว่า  

1) การจ าแนกประเภทบุคลากรการศึกษา ให้ประกอบด้วย บุคลากรฝ่าย
วิชาการบุคลากรฝ่ายบริหาร และบุคลากรฝ่ายปฏิบติัการ ซึ่งจ าแนก ดงันี ้

(1.1) บุคลากรฝ่ายวิชาการ หมายถึง  ผู้ ท าหน้าท่ีเกี่ยวกับการวางแผน 
เตรียมการด าเนินการ เทคโนโลยีและส่ือการ แหล่งวิทยาการ พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมและให้ค าปรึกษา และประเมินการศึกษาประกอบด้วย ครูอาจารย์ (ประจ าชัน้ ประจ า
วิชาและประจ าศนูย์ความรู้ ศนูย์ประสบการณ์ และศูนย์บริการ) ครู/อาจารย์เทคโนโลยีการศึกษา 
ครู/อาจารย์บรรณารักษ์ ครู/อาจารย์วิจยั ครู/อาจารย์จิตวิทยาการศึกษา ครู/อาจารย์แนะแนวและ
ครู/อาจารย์วดัและประเมินผล  

(1.2) ส าหรับค รู/อาจารย์ เทคโน โลยีการศึกษา ค รู/อาจารย์
บรรณารักษ์ ครู/อาจารย์วิจยั ครู/อาจารย์จิตวิทยาการศึกษา ครู/อาจารย์แนะแนว และครู/อาจารย์
วดัและประเมินผล มีหน้าท่ีปฏิบัติงานวิชาการเพื่อช่วยให้การถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์
ของครู/อาจารย์ประจ าชัน้ ประจ าวิชา และประจ าศนูย์ความรู้ ศูนย์ประสบการณ์ และศนูย์บริการ 
ด าเนินไปอย่างมีคณุภาพ  

(1.3) บุคลากรฝ่ายบริหาร ท าหน้าท่ีวางแผน จัดองค์กร ควบคุม 
ก ากับ ดูแลส่ือสาร ประสานงาน และท าความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ระดมและจัดสรร
ทรัพยากร (การเงินและงบประมาณ) รายงานผลการท างาน และประเมินการท างาน ได้แก่ 
ผู้อ านวยการ ผู้จดัการทัว่ไป อาจารย์ใหญ่ ครูใหญ่  

(1.4) บุคลากรฝ่ายปฏิบติัการ เป็นผู้สนบัสนนุการด าเนินงานของฝ่าย
วิชาการ และฝ่ายบริหาร ประกอบด้วยเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหาร ได้แก่ ผู้จัดการส านักงาน เจ้าหน้าท่ี
ลอจิสติกส์ เจ้าหน้าท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศ (ธุรการ สารบรรณ และจัดเก็บข้อมูล) เลขานุการกิจ 
(เลขานุการ) เจ้าหน้าท่ีเทศรักษ์ (ดูแลอาคารสถานท่ี) นักปฏิบัติการส่ือการศึกษา นักปฏิบัติการ
จิตวิทยาโรงเรียน นักปฏิบัติการนักแนะแนว เจ้าหน้าท่ีคมนาคม เจ้าหน้าท่ีพัสดุ เจ้าหน้าท่ีพิทักษ์
มลภาวะ เจ้าหน้าท่ีพิทกัษ์ความปลอดภยั และ  

(1.5) ให้ ส่งเสริมและพัฒนาวิทยากรท้องถิ่นและภูมิภาคและ
นักปราชญ์วิถีไทยในสายวิชาชีวิต หรือวิชาการเพื่อให้มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้ และ
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ประสบการณ์แก่ครูและนักเรียนในภูมิภาค หรือท้องถิ่นโดยการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติขึน้บัญชี
วิทยากรท้องถิ่นและปราชญ์วิถีไทย เป้นครูอาจารย์ประจ าโรงเรียนหรือกลุ่มโรงเรียน มีระบบการ
พฒันา เล่ือนขัน้เล่ือนต าแหน่ง เช่นเดียวครูอาจารย์ในระบบปรกติ 

2.) แนวทางการผลิต และพฒันา และบริหารบุคลากรการศึกษา  
(2.1) ให้มีระบบ กระบวนการผลิต การพฒันาบุคลากรทางการศึกษา 

ให้มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชัน้สงู ได้มาตรฐานสากลมีค่าตอบแทน
ตามมาตรฐานและสวสัดิการ  

(2.2) ต้องพัฒนาระบบและกลไกในการผลิตและพัฒนาครูอาจารย์
ให้มีจิตวิญญาณและมีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 
หมวด 7 การปฏิรูประเทศ มาตรา 257 ข้อ 3  

(2.3) ต้องพัฒนาระบบการสอบคดัเลือก การตรวจข้อสอบการคัดสรรคน 
และบรรจุครูอาจารย์ และบุคลากรการศึกษาประเภทอื่นให้ตรงกบัวิชาเอก และตรงกบัความเชี่ยวชาญใน
วิชาชีพ โดยไม่เน้นครูให้ครบชัน้เรียน แต่จดัระบบให้นกัเรียนดแูลกนัเอง  

(2.4) ควรพัฒนาระบบเรียกชื่อเรียกต าแหน่ง ให้สะท้อนศักยภาพ
บุคลากรการศึกษา ขณะเดียวกนัไม่เรียกชื่อท่ีกดขี่ ดหูมิ่นบุคลากร ครู  

(2.5) ให้สถาบันผลิตบุคลากรทางการศึกษา อยู่ในรูปวิทยาลัยหรือ
คณะ และมีองค์ประกอบ 3 ส่วนคือ ส านักวิชาการศึกษา (School of Education) เพื่อผลิตครู 
อาจารย์ และนักบริหารการศึกษา ส านักวิชาวิทยาการการศึกษา (School of Educational 
Science) เพื่อสอนเนือ้หาสาระวิชาการต่างๆ ส าหรับให้ครู อาจารย์ น าไปสอนและถ่ายทอดให้
นักเรียน นิสิตและนักศึกษาในและนอกชัน้เรียน และส านักวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (School of 
Educational Technology) ส าหรับผลิตนักเทคโนโลยีและส่ือการศึกษา เพื่อท าหน้าท่ีออกแบบ
ระบบ พัฒนาวิธีการการเรียนการสอน พัฒนาส่ือการศึกษา พัฒนาสภาพแวดล้อมการศึกษา 
จัดการองค์ความรู้ และระบบการจัดการและพัฒนาระบบการวัดและประเมินการศึกษา 
นกัจิตวิทยาการศึกษา นกัแนะแนวการศึกษา นกับริการการศึกษา และบรรณารักษ์  

(2.6) ให้สถานศึกษา และสถาบันอุดมศึกษา ก าหนดอตัราก าลงัและ
บรรจุบุคลากรการศึกษาประเภทครู อาจารย์ นักวิจัย นักบริหารการศึกษา นักเทคโนโลยีและ
ส่ือการศึกษา นักวัดและประเมินการศึกษา นักจิตวิทยาการศึกษา นักแนะแนวการศึกษา             
นักบ ริการการศึกษา และบรรณ ารักษ์ ท่ีมี จ านวนเพียงพอกับขนาดสถานศึกษาและ
สถาบนัอดุมศึกษา  
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(2.7) จัดสรรงบประมาณและจัดตัง้กองทุนพัฒนาครู อาจารย์ นัก
บริหารการศึกษา นักเทคโนโลยี และส่ือการศึกษา นักวัดและประเมินการศึกษา นักจิตวิทยา
การศึกษา นักแนะแนวการศึกษา นักบริการการศึกษา และบรรณารักษ์ และบุคลากรทางการศึกษา
อย่างเพียงพอ  

หมวดที่ 9 การปฏิรูประบบการเรียนการสอน 
การปฏิรูประบบการเรียนการสอนควรให้ความส าคญักบัระบบการเรียนการสอน 

ท่ีครอบคลุมองค์ประกอบและขัน้ตอนการสอน การเรียน การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ท่ี
ไม่จ ากัดเพียงแค่การศึกษาในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน แต่ให้การเรียนการสอนเกิดขึน้
ได้ทกุท่ีทึกเวลาโดยเน้นการเรียนเพื่อชีวิต เพื่อวิชาชีพ และวิชาการตามล าดบั สรุปได้ว่า  

1)  ระบบการสอนและถ่ายทอดความรู้ โรงเรียนต้องพัฒนาระบบการ
สอนแบบอิงประสบการณ์ แบบอิงสมีรถนะ และอิงเนือ้หา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแบบอิง
ประสบการณ์ หลักสตูรแบบอิงสมีรถนะ และหลกัสตูรแบบอิงเนือ้หาตามบริบทและระดับชัน้  เน้น
ทกัษะชีวิต พัฒนาสมรรถนะ และประสบการณ์น าด้านวิชาการ ท่ีให้ผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง (ไม่ใช้ค า
ว่า “ผู้ เรียนเป็นส าคัญ”) เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดจุดมุ่งหมายการศึกษาของตนเอง
และด าเนินการศึกษาหาความรู้ตามลีลาการเรียน การเผชิญประสบการณ์  และประเมิน
ความก้าวหน้าและผลสมัฤทธ์ิของตนเองตามความสนใจและศกัยภาพความแตกต่างของแต่ละคน 

2) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนและประสบการณ์ควรส่งเสริมและ 
จัดให้มีการเรียนทุกท่ีทุกเวลา เรียกว่า การศึกษาภควันตภาพ (Ubiquitous Education) โดย
ก าหนดนโยบายให้พัฒนาระบบการสอนท่ีเน้นการเรียน และการเผชิญประสบการณ์ด้วยตนเอง
ของนกัเรียนด้วยการเรียนจากการก ากบัตนเอง (Self-Directed Learning-SDL) และการสอนแบบ
กลุ่มก ากับดูแล (Peer-Directed Learning-PDL) โดยมีครูอาจารย์เป็นผู้ ก ากับและเกือ้หนุน 
(Teacher-Directed Learning-TDL)  

3) วิธีการเรียนการสอนและการจัดประสบการณ์ ครูต้องพัฒนาวิธีการ
เรียนการสอน (Instructional Approaches) และวิธีการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ 
(Delivery Approaches) ท่ีมีสมดุลของการเรียน 6 ประเภท คือ (3.1) เรียนรู้-Learning to Know 
(3.2) เรียนคิด -Learning to Think (3.3) เรียนท า - Learning to Do (3.4) เรียนแก้ปัญหา -
Learning to Solve Problems (3.5) เรียนเพื่อด ารงตน-Learning to Be (3.6) และเรียนเพื่อด ารงชีพ -
Learning to Live. 
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4) การจัดสภาพแวดล้อมการศึกษา ควรส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อม
สถานศึกษา ด้วยการปรับสภาพห้องเรียน ให้เป็น "บ้านในโรงเรียน" Home in School ท่ีเน้น
สภาพแวดล้อมทางกายภาพคือน่าอยู่น่าเรียน สภาพแวดล้อมทางจิตภาพ คือ อบอุ่นใจ และ
สภาพแวดล้อมทางสงัคม เป็นกลัยาณมิตร อยู่ร่วมกนัอย่างมีความสขุระหว่างครูกบันักเรียน และ
นกัเรียนกบันกัเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนทกุท่ีทกุเวลา ดงันี ้ 

(4.1) โรงเรียนต้องส่งเสริมการศึกษาภควันตภาพ (Ubiquitous 
Learning) ท่ีมุ่งให้การกระจายความรู้ให้แบ่งภาค ส่วน และแพร่ไปอยู่ทกุท่ีทกุเวลา 

(4.2) โรงเรียนต้องปรับ เป ล่ียนห้องเรียนให้ เป็นบ้านในระดับ
ประถมศึกษาเปลี่ยนครูประจ าชัน้ เป็น “ครูพ่อ ครูแม่” และนกัเรียนเป็นพี่น้องกนั ส่วนมธัยมศึกษา 
ก็เปลี่ยนอาจารย์ท่ีปรึกษา เป็นอาจารย์พ่อ อาจารย์แม่  

(4.3) โรงเรียนต้องจดัสภาพแวดล้อมวิชาการ โดยจัดสภาพแวดล้อม
โรงเรียนให้ครอบการถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนศึกษาด้วยตนเอง ด้วยการออกไปเผชิญ
ประสบการณ์  

(4.4) ให้จดักิจกรรมเสริมความสนใจสายวิชาชีพ ณ "ศนูย์บูรณาการ
ประสบการณ์" (Professional Integration Platforms) ท่ีมีลักษณะเป็นลู่วิชาชีพ (Professional 
Channel) เพื่อให้นักเรียนเข้าท ากิจกรรมในสาขาวิชาชีพ หรือวิชาการท่ีนักเรียนสนใจตาม
ประสบการณ์หรือวิชาการท่ีก าหนด และน าไปสู้การเรียนจากภายใน โดยให้ใจก ากับสมอง ไม่เอา
ใจไปท างาน แต่ใจต้องวางแผนก่อน  

(4.5) ส่งเสริมการจดัสภาพแวดล้อมอิงธรรมชาติ  สภาพแวดล้อมตาม
ธรรมชาติ คือ ไร้การกกัขงั นกัเรียนมีอิสรเสรีท่ีจะท าอะไรท่ีไหนก็ได้ภายใต้การก ากบัดแูลอย่างห่างๆ  

(4.6) ส่งเสริมให้พัฒนาการศึกษาแบบไร้โรงเรียน ไร้การเรียนการสอน
(No Schooling No Teaching and Learning) เป็ น ชุม ชนกา รเรีย น วิ ช าชี พ  (Professional 
Learning Community-PLC) ท่ีสมาชิกเป็นกัลยาณมิตร เรียนคู่กันไป มิใช่ปล่อยให้ครูสอนแล้ว
นักเรียนเรียน แต่ทัง้นักเรียน และครูอาจารย์ร่วมเรียนรู้ เรียนคิด เรียนท า เรียนแก้เรียนท่ีจะเป็น 
และเรียนเพื่อด ารงชีวิตร่วมกนั มิใช่เรียนรู้อย่างเดียว  

5) แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและการถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ ให้ค านึงบริบท ปัจจัยพืน้ฐาน กระบวนการเรียนการสอน การประเมินผลลัพธ์และ
การประเมินผลย้อนกลบั  



  

 

35 

6) ก าหนดให้มีการประเมินผลย้อนกลับ ให้มีการประเมินผลย้อนกลับท่ี
ครอบคลมุผลกระทบทัง้ทางบวกและลบ และความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการศึกษาและผู้ใช้ผู้ส าเร็จ
การศึกษา โดยมีการก าหนดระบบและกลไก การประเมินผลย้อนกลับเป็นประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการและสถานศึกษาในสงักดัอย่างชดัเจน 

หมวดที่ 10 การปฏิรูปการประเมินการศึกษา 
การประเมินการศึกษา ต้องเป็นการประเมินครบวงจร ครอบคลุม การประเมิน

ก่อนเรียน ประเมินระหว่างเรียน และประเมินหลงัเรียน และควรประเมินให้ครอบคลมุขอบข่ายตาม
จุดมุ่งหมาย ได้แก่ประเมินความรู้ความเข้าใจด้านวิทยพิสัย ประเมินทักษะความช านาญและ
ประเมินด้านจิตพิสัย และประเมินความรู้ ประเมินการคิด ประเมินการปฏิบัติ ประเมินการแก้ปัญหา 
ประเมินการมองตนเพื่อการด ารงตนอย่างมีความสุขไม่ว่าจะประกอบอาชีพใด และประเมินการด ารงชีวิต
ท่ีมุ่งอยู่เย็นเป็นสุขมากว่าอยู่ดีกินดี และมุ่งความเป็นคนดีและเก่ง มากกว่าเป็นคนเก่งอย่างเดียว 
สรุปได้ว่า 

1) นโยบายการประเมินท่ีส าคญัมี 3 ประการ คือ  
(1.1) การประเมินการศึกษา ไม่จ ากดัเพียงการประเมินการเรียนสอน

เท่านัน้ ประเมินการศึกษาครอบคลุมการประเมินองค์ประกอบของระบบการศึกษา คือ ประเมิน
บริบท ประเมินปัจจัยพื น้ฐานการศึกษา ประเมินกระบวนการศึกษา ประเมินผลลัพธ์ และ
ประเมินผลกระทบและความพึงพอใขของผู้มีส่วนได้เสียในการศึกษา 

(1.2) ให้ทบทวนและพัฒนาระบบการประเมิน มิใช่เน้น "ประเมินผล" 
(ค าว่า  Evaluate แปลว่า ประเมิน มิใช่ประเมินผล) แต่เป็นการประเมินคนบวงจร ครอบคลุม      
การประเมินกระบวนการ (E1-Evaluation of Process-Formative Evaluation) ; และประเมิน
ผลลพัธ์ (E2-Evaluation of Products-Summative Evaluation)  

(1.3) ในการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ให้ประเมินครบวงจรทัง้
ประเมินกระบวนการและประเมินผลลัทธ์ และเปรียบความก้าวหน้าด้วย กล่าวคือ ให้ครอบคลุม
ประเมินก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลงัเรียน  

2) นโยบายการประเมินขององค์กรวิชาชีพ ให้องค์กรวิชาชีพปฏิบัติหน้าท่ี
ตามกฎหมายประกอบวิชาชีพ และด าเนินการตามมาตรา 40 ของธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 

หมวดที่ 11 การปฏิรูปการบริหารและการจัดการศึกษา 
การบริหารเป็นการก าหนดอุดมการณ์ นโยบาย มาตรการ และยุทธศาสตร์ 

ส่วนการจัดการเป็นการน านโยบาย มาตรการ และยุทธศาสตร์ ไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุ
อดุมการณ์ท่ีก าหนดไว้ สรุปได้ว่า การบริหารเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
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หรือสภาสถาบันอุดมศึกษา ส่วนการจัดการเป็นความรับผิดชอบของอาจารย์ใหญ่  หรือ
ผู้ อ านวยการสถานศึกษา หรืออธิการบ ดี สถาบันอุดมศึกษา โดยให้ สถานศึกษาและ
สถาบันอุดมศึกษาก าหนดอุดมการณ์ ประกอบด้วย ปรัชญา ปณิธาน  วิสัยทัศน์ และพันธกิจให้
องค์กรการศึกษา สถานศึกษา และสถาบันอุดมศึกษามีกฎหมายรอง ระบบการศึกษา และแผน
แม่บทวิชาการ ก าหนดขอบข่ายการบริหารให้ครบถ้วนเพื่อให้การบริหารการศึกษาด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพส่งเสริมให้การบริหาร และการจัดการ จ าเป็นต้องเน้นการะจายอ านาจ การบริหาร
แบบมีส่วนร่วม และหลีกเล่ียงจากสภาวะ “พหุบัญชา” และจัดระเบียบบริหารราชการใน
กระทรวงศึกษาธิการโดยคณะเอกตับุคคลในรูปสภา หรือในรูปคณะกรรมการ  รัฐต้องเลือกรูปแบบ
การบริหารการศึกษาระดับชาติ ระดบัภมูิภาค และระดบัท้องถิ่นให้เหมาะสม โดยเลือกการบริหาร
แบบอิงการปกครอง (Political Area-Based Administration) เป็นศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการ
จงัหวัด และศึกษาธิการอ าเภอ และการบริหารแบบอิงพืน้ท่ีการศึกษา (Educational Area-Based 
Administration) ท่ีจ าแนกไปเขตพืน้ท่ีการศึกษา (Educational Districts) และเขตพืน้ท่ีโรงเรียน 
(School Districts) โดยยึดหลักการก ากบัดูแลอย่างใกล้ชิด การบริหารการศึกษาแบบผสมีะหว่าง
แบบอิงการปกครอง และแบบเขตพืน้ท่ีจะกระท ามิได้ เพราะจะท าให้เกิดความสับสนในการกระจาย
อ านาจ และการบังคบับญัชา โดยมีแนวปฏิบัติการบริหาร และจดัการการศึกษา ตามแนวนโยบาย
ทัง้ 6 ประการ คือ 

1) ให้สถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาต้องก าหนดอดุมการณ์ (Ideology) 
เพื่อบอกสภาพเต็มสมบูรณ์ท่ีเอกกัตเอกัตบุคคล นิติเอกัตบุคคล หรือองค์กรต้องไปให้ถึงท าให้
ส าเร็จ ไปให้ถึงและด ารงอยู่ในสภาพนัน้ให้นานท่ีสุด ท านุบ ารุง และส่งเสริมในสภาวะนัน้มี      
ความสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาเพื่อเอาชนะสภาวะท่ีเกิดขึน้แล้วตัง้อยู่ ไม่นานแล้วดับสูญไป 
อุดมการณ์ประกอบด้วย ปรัชญา ปณิธาน  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ และทบทวน การบริหาร
การศึกษาระบบเขตพืน้ท่ีการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยปรับแนวคิดเขต พื น้ท่ี 
การศึกษา เป็นเขตบริการการศึกษา และมุ่งพฒันาท่ีเขตโรงเรียน School District คือ แบ่ง จังหวัด
หรืออ าเภอเป็นเขตพืน้ท่ี ดังนี ้(ก) เขตพืน้ท่ีมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ยึดจังหวัดเป็นเขต         
เขตพืน้ท่ีประถมศึกษา ยึดอ าเภอหรือกิ่งอ าเภอเป็นเขต ส่วนเขตพืน้ท่ีปฐมวัยศึกษา และการศึกษา
ตลอดชีวิต (กศ.ตช) ยึดต าบลเป็นเขต (ข) เขตพืน้ท่ีมัธยมศึกษา และเขตพืน้ท่ีประถมศึกษา       
แยกเป็นเขตโรงเรียน (School District) ท่ีดูแลกลุ่มโรงเรียนกลาง เหนือ ใต้ ออก ของอ าเภอ          
(4-5 กลุ่มต าบล) และ (ค) เขตพืน้ท่ีปฐมวยัศึกษาและการศึกษาตลอดชีวิตอยู่ระดบัหมู่บ้าน 
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2) ให้องค์กรการศึกษา สถานศึกษา และสถาบันอุดมศึกษามีกฎหมายรอง 
คือ ธรรมนูญ ระบบการศึกษา และแผนแม่บทวิชาการ โดย  ให้องค์กรหลักและองค์กรรองและ
สถานศึกษาทุกระดับ มีธรรมนูญองค์กรหลักเพื่อเป็นกฎหมายรอง (By Law) เพื่อก าหนดระบบ
และกลไกการบริหารและการจัดการในส่วนท่ีกฎหมายหลกัมิได้ก าหนดหรือไม่มีรายละเอียด ทัง้นี ้
ต้องไม่ขัดแย้งกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติให้สถานศึกษาทกุ พัฒนา “ระบบการศึกษา” 
(Educational System) ของสถานศึกษาระดับปฐมวัยศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและ
อุดมศึกษาหรือสถานศึกษา เพื่อก าหนดองค์ประกอบ ขัน้ตอนด าเนินการท่ีจะประกันคุณภาพ     
การจดัการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติซึ่งเป็นระบบการศึกษาชาติ
ให้สถานศึกษา และสถาบันอุดมศึกษา พัฒนาแผนแม่บทวิชาการ (Academic Master Plan) เป็น
แผนหลักในการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยทุกด้านในการสนองตอบการพัฒนาคุณภาพวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาแผนกลยทุธ์ และแผนปฏิบัติการท่ีสอดคล้องกับระบบการศึกษาตามกรอบ
เวลาโดยเสนอสภาสถานศึกษาระดบัปฐมวยัศึกษา ประถมศึกษา มธัยมศึกษา และอดุมศึกษาหรือ
สภาสถานศึกษาเพื่ออนมุติัและประกาศใช้ 

3) ควรก าหนดและสถานศึกษาหรือสถาบันอุดมศึกษา ก าหนดให้
ครอบคลุมการบริหาร 8 ขอบข่ายเป็นไปอย่างมีคุณภาพทัง้ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตาม 
CASPERLA Model ได้แก่ (1) การบริหารบริบท (C-Context Administration) หรือการบริหาร
กิจการชุมชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษา (2) การบริหาร
วิชาการ (A-Academic Administration) ครอบคลุมหลักสูตร และการเรียนการสอน เทคโนโลยี
และส่ือสารการศึกษาการวัดและการประเมิน  (3) การบริหารกิจการนักเรียน (S-Student 
Administration) ครอบคลุมการบริหารกิจกรรมนักเรียน การพัฒนาคุณลักษณะผู้ เรียน พฤติกรรม        
การเรียน อาหารและโภชนาการ กีฬา บนัเทิง พฒันาการผู้ เรียนในทกุด้าน กองทุนการศึกษา พลานามัย 
และสวสัดิการ (4) การบริหารบุคลากร (P-Personnel) ครอบคลมุ การประกาศรับ การคดัเลือก การบรรจุ
การพัฒนา การประเมินการท างาน การให้รางวัล การลงโทษ และสวัสดิการ (5) การบริหารวิสาหกิจ
สถานศึกษา (E-Enterprise) ครอบคลมุ การหารายได้ของสถานศึกษา เพิ่มเติมจากงบประมาณท่ี
ได้รับจากส่วนกลางและส่วยท้องถิ่น เพื่อให้สถานศึกษาหรือสถาบนัอดุมศึกษาของรัฐ พึ่งพาตนเอง
ได้ในระดบัหน่ึง แทนการรอรับการสนบัสนุนทางการเงินจากรัฐฝ่ายเดียว (6) การบริหารทรัพยากร 
การเงินและงบประมาณ (Resource Administration) ครอบคลมุการจดัสรรงบประมาณ การก ากับดูแล 
การใช้จ่าย และการเพิ่มมูลค่าเพิ่มของทรัพยากรสถานศึกษา และการประเมินรายรับรายจ่ายของ
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สถานศึกษา (7) การบริหารโลจิสติกส์ หรือการบริหารเกียกกาย (L-Logistics Administration) 
ครอบคลมุการจดัหา เตรียมการ และด าเนินการเพื่อให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุผล 
ได้แก่ การจัดการอาคารสถานท่ี ถนนหนทาง ยานพาหนะ เสบียงอาหาร โรงอาหารและ
สาธารณูปโภค และ (8) การบริหารทั่วไป (A-General Administration) ครอบคลมุ การด าเนินงาน
ด้านข้อมูลสารสนเทศ การจัดเก็บเอกสาร (สารบรรณ) การติดต่อส่ือสารหน่วยงานภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา งานปฏิคม (การต้อนรับ พิธีการ พิธีกรรม) และงานพสัดขุองสถานศึกษา 

4) การบริหาร และการจัดการต้องเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม เพื่อ 
ส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ของบุคลากร ให้กล้าคิดกล้าท ากล้าคิดนอกกรอบได้ ทุกภาคส่วน
ควรมีส่วนร่วมอย่างแม้จริง โดยเฉพาะผู้บริโภคผลผลิตทางการศึกษา เพื่อประกันการได้งานท า
ทนัทีของผู้ส าเร็จการศึกษา เล่ียงการบริหาร “ระบบเถ้าแก่แบบเดิม” ท่ีรวมศนูย์การตดัสินในสัง่การ
โดยคนๆ เดียว หรือการด าเนินการประชมุท่ีให้ความคิดเห็นของประธานหรือใครคนใดคนหน่ึงเป็น
มติท่ีประชมุจะท าไม่ได้  

5) ก าหนดนโยบายและสถานศึกษาทุกระดับควรมีความตกลงกับ      
ภาคธุรกิจ เอกชน อตุสาหกรรมทกุระดบั ในการรับเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในรูปบูรณกิจศึกษา
และสหกิจศึกษา หรือการฝึกงานในรูปแบบอื่น 

6) จัดระเบียบบริหารราชการในกระทรวงให้มีองค์กรหลักท่ีเป็นคณะ
เอกัตบุคคลในรูปสภาหรือในรูปคณะกรรมการจ านวน 7 องค์กร ได้แก่  สภาการศึกษา 
คณะกรรมการการประถมศึกษา คณะกรรมการการมัธยมศึกษา คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
คณะกรรมการการศึกษาตลอดชีวิต คณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะกรรมการเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นหรือให้ค าแนะน าแก่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี และมี
อ านาจหน้าท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยมีการสมาชิกสภาท่ีมาจากการเสนอชื่อและจับสลาก 
มากกว่าการเลือกตัง้ เพราะมีการ “ล๊อคตวั” โดยองค์กรหรือสมาพนัธ์ หรือซือ้เสียง 

หมวดที่ 12 การปฏิรูปเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
การปฏิรูปเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษาเทคโนโลยีการศึกษาในฐานะ

ศาสตร์ท่ีว่าด้วยวิธีการ เป็นการประยุกต์แนวคิดทางวิทยาศาสตร์กายภาพ (วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี) แนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์ (จิตวิทยา มานษุยวิทยา สงัคมวิทยา นิเทศศาสตร์) และ
แนวคิดปัญญาทัศนศาสตร์ (จิตปัญญาศึกษา ทฤษฎีผุดรู้นิยม และญาณวิทยา) เพื่อมาใช้ใน
ปรับปรุงประสิทธิภาพการศึกษาด้วยการจัดระบบและออกแบบระบบ การก าหนดรูปแบบ
พฤติกรรม การพัฒนาวิธีการและเทคนิคการศึกษา การส่ือสารการศึกษา การจัดสภาพแวดล้อม
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ทางการศึกษา การจัดการทางการศึกษา และการประเมินทางการศึกษา สรุปได้ว่าแนวดคิด
เทคโนโลยีการศึกษามี 3 แนวคิด คือ 

1) แนวคิดทางวิทยาศาสตร์กายภาพ (Physical Science Concepts) 
เป็นแนวคิดท่ีเกี่ยวกับการประยุกต์หลักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้แก่ 
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มาใช้ในการประดิษฐ์เคร่ืองมืออุปกรณ์ทางการศึกษาโดย          
นักเทคโนโลยีการศึกษาได้พัฒนาวัสดุ (ส่ิงสิน้เปลือง เช่น ชอล์ก กระดาษ ดินสอน ฯลฯ และ
อปุกรณ์ (เคร่ืองมือท่ีมีความคงทนถาวร เช่น เคร่ืองฉาย เคร่ืองเสียง โต้ะ เก้าอี ้กระดาน ฯลฯ)  

2) แนวคิดและหลักการทางพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral Science 
Concepts) เป็นแนวคิดท่ีเกี่ยวกับกับพฤติกรรมมนุษย์ ท่ีไม่สามารถวัดหรือสังเกตได้ง่ายด้วย
วิทยาศาสตร์กายภาพ มาใช้ในการออกแบบระบบการศึกษาและการเรียนการสอน ได้แก่ หลกัการ
ทางจิตวิทยา มานษุยวิทยา สงัคมวิทยา นิเทศศาสตร์)  

3) แนวคิดและหลักการทางปัญญาทัศนศาสตร์ (Illuminating Science 
Concepts) เป็นแนวคิดท่ีเกี่ยวกับการประยุกต์สภาวะท่ีไม่สามารถสังเกตหรือพบเห็นด้วยหู ตา 
จมูก ลิน้และสัมผัสทางได้มาใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมท่ีลึกซึง้ ได้แก่ หลักการทางจิตปัญญา
ศึกษา (Contemplative Education) ญาณวิทยา (Epistemology) และผุดรู้นิยม (Enlightenment)      
มาวิเคราะห์และออกแบบระบบการศึกษาและการเรียนการสอน แนวทางการปฏิรูปเทคโนโลยี
การศึกษา 

จากงานวิจัยในครัง้ นี  ้เร่ือง อนาคตภาพหลักสูตรภาษาอังกฤษของสังกัด
กรุงเทพมหานครในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) ผู้วิจยัพบว่าสามารถน าหลกัสตูรสายวิชาชีวิต
มาปรับใช้กับผู้ เรียนในด้านภาษาอังกฤษซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติภาคประชาชน 
พ.ศ. 2560 ในลักษณะของหลักสูตรท่ีมุ่ งให้ผู้ เรียนมีความรู้ การด ารงชีวิตโดยสามารถส่ือสาร
ภาษังกฤษ ในมิติของบริบททางสังคม วัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อม และมิติของการพัฒนาลักษณะของ
หลักสูตรภาษาอังกฤษท่ีพึงประสงค์ ผู้ เรียนสามารถด ารงตนได้อย่างตนอย่างมีความสุขเมื่อส าเร็จ
หลักสูตร คือมีรายได้ด้วยภาษาอังกฤษ ตลอดจนยกระดับมาตรฐานการศึกษาภาษาอังกฤษใน.
ฐานะหลักสูตรท้องถิ่นแบบกรุงเทพมหานครเพื่อสร้างความเป็นประชานาในกรุงเทพมหานครและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งทางการใช้ภาษาอังกฤษ พัฒนาสมรรถนะครูผู้ สอน  และบุคลากรทาง 
การศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพทางการใช้ภาษาองักฤษ พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารภาษาองักฤษเพื่อความเป็นเลิศในการจัดการศึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและ
จดัการองค์กรของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานครต่อไป 
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 1.2 แผนยุทธศาสตร์แห่งชาติระยะ 20 ปี และแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 -2579) 
ความท้าทายผู้ เรียนท่ีเป็นพลวัตของโลกศตวรรษท่ี 21 ทัง้แรงกดดนัจากการเปล่ียนแปลงของ

บริบทเศรษฐกิจและสังคมโลก อันเน่ืองจากการปฏิวัติดิจิทัล (Digital Revolution) การเปล่ียนแปลงสู่
อุตสาหกรรม 4.0 (The Fourth Industrial Revolution) ท่ีปรับเปล่ียนไปตามกระแสโลกาภิวัตน์
รวมทัง้ระบบการศึกษาท่ียังมีปัญหาหลายประการ นับตัง้แต่ปัญหาคณุภาพของคนไทยทกุช่วงวัย 
ปัญหาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับ จุดอ่อนของระบบการศึกษาและ        
การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีและการบริหารจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ียังไม่ เหมาะสม ขาดความคล่องตัว ยังมีความเหล่ือมล า้ในด้านโอกาสและ          
ความเสมอภาคทางการศึกษา ส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษา ท่ีต้องปรับเปล่ียนให้สนองและ
รองรับความท้าทายดังกล่าว จึงมี ความจ าเป็นท่ีประเทศไทยต้องปฏิรูปการศึกษา เพื่อให้ระบบ
การศึกษาเป็นกลไกหลกัของการขบัเคล่ือนประเทศ ภายใต้รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบับ
ใหม่ แผนยทุธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 -
2579) เพื่อให้สามารถน าพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนในอีก 20 ปีข้างหน้า 
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ, 2560, 1-12) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ      
20 ปี มียุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้ยุทธศาสตร์ท่ี 1) การสร้างความมั่นคง ยุทธศาสตร์ท่ี          
2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ท่ี 3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ศักยภาพคน ยุทธศาสตร์ท่ี 4) ด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
ยทุธศาสตร์ท่ี 5) ด้านการสร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  และยทุธศาสตร์ท่ี 6 
ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ ซึ่งยทุธศาสตร์ท่ี 3) เป็นยุทธศาสตร์
ท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตรภาษาอังกฤษ เพราะสามารถใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพศักยภาพของคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ      
การยกระดับคณุภาพการศึกษาและการเรียนรู้ทาง  ด้านภาษาองักฤษให้มีคุณภาพเท่าเทียมและ
ทัว่ถึง รวมถึงการปลูกฝังผู้ เรียนให้มีระเบียบวินยั คณุธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ผู้ เรียน
ในอนาคต มีความพร้อมทัง้กาย ใจ สติปัญญา มีทกัษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 คือผู้ เรียนมีทกัษะ
ในการส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3  และมีวิธีการท่ีจะส่งเสริมสนับสนุนแต่ละข้ออย่างเป็น
รูปธรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนัน้ มิใช่ด าเนินการได้โดยง่าย และท่ีผ่านมารัฐบาลทกุยุคทุกสมัยก็
ได้พยายามกระท าอยู่ หากแต่การกระท าท่ีผ่านมายังไม่ประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
แก้ปัญหาในเร่ืองหน่ึงกลับกลายเป็นก่อให้เกิดปัญหาอื่นตามมายิ่งแก้ก็ยิ่งยุ่งยาก (ปรเมธี วิมลศิริ, 
2559, 2) ดังจะเห็นได้จากการศึกษาของนักวิชาการหลายท่านท่ีสะท้อนให้เห็นภาพวิกฤติปัญหา



  

 

41 

ด้านการศึกษาของไทยในด้านภาษาองักฤษ เช่น ท าการศึกษาเร่ืองสภาพ และปัญหาการบริหารและ
จดัการศึกษาภาษาองักฤษขัน้พืน้ฐานของสถานศึกษาในประเทศไทย และธีระ รุญเจริญ (2545, 55-
60) ได้กล่าวถึงวิกฤตด้านการศึกษาประเด็น ได้แก่ 1) ด้านโอกาส และการเข้ารับการศึกษา ผู้ เรียน
จ านวนมากยังขาดโอกาสในการเข้ารับการศึกษาเพื่อพฒันาศกัยภาพทางภาษาองักฤษของตนเอง
และสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 2) ด้านคุณภาพการศึกษา การศึกษาภาษาอังกฤษของ
ผู้ เรียนไทยมีคุณภาพต ่ากว่าหลายประเทศในแถบเอเชีย เพราะมุ่งเน้นการท่องจ ามากเกินไปท าให้
ผู้ เรียนไทยอ่อนในเร่ืองการคิด ขาดในเร่ืองความคิดริเร่ิมและการคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุด้วยผลจาก
การใช้ภาษาอังกฤษ 3) ด้านความเสมอภาคในสิทธิการศึกษาภาษาอังกฤษของผู้ เรียนท่ีอยู่ใน
ครอบครัวท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม และถิ่นท่ีอยู่ต่างกันมีความเหล่ือมล า้ในสิทธิและโอกาส
ทาง  การศึกษาห่างกนัอย่างมาก 4) ด้านการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศภาษาองักฤษเพื่อเข้าถึง
แหล่งเรียนรู้ ของประเทศไทยยังมี น้อยเมื่อ เทียบกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งอยู่ ติดกัน และ                  
5) ความสามารถใน  การแข่งขันด้านอื่นๆ จากรายงานของ IMD (International Institute for 
Management Development) กล่าวว่าความสามารถในการแข่งขันของผู้ เรียนไทยกับนานา
ประเทศ ประเทศไทยยังอยู่ ในอันดับท่ีต ่ากว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาก สอดคล้องกับ             
(ภาวิช ทองโรจน์, สิงหาคม 2559, 4) ได้กล่าวถึง 10 อาการ ท่ีท าให้ต้องท าการผ่าตัดใหญ่
การศึกษาภาษาองักฤษของไทย ได้แก่ 1) คณุภาพการศึกษาขัน้พืน้ฐานตกต ่า สอดคล้องกบัข้อมูล
ข้างต้น 2) ปัญหาของครู ประเทศไทยผลิตครูปีละประมาณ 12,000 คน แต่อตัราการบรรจคุรูใหม่มี
เพียงปีละประมาณ 3,000-4,000 คน ท าให้มีบัณฑิตครูตกงานเป็นจ านวนมาก ในขณะท่ียังขาด
แคลนครูในสาขาวิชาส าคัญ เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ นอกจากนีย้งัมีปัญหา
เร่ืองคุณภาพของครู วิชาชีพครู และหนีสิ้นครูท่ีทุกรัฐบาลท่ีผ่านมายังไม่สามารถแก้ปัญหา            
3) เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาภาษาอังกฤษของประเทศไทยยังใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษาภาษาองักฤษค่อนข้างต ่า ซึ่งหลายประเทศประกาศให้การเรียนรู้ภาษาองักฤษแบบ
อิเลคทรอนิกส์ (E-Learning) เป็นวาระแห่งชาติเพราะเป็นระบบการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพสงูเอือ้
ต่อการเรียนรู้ภาษาองักฤษของผู้ เรียน แต่ประเทศไทยยงัไม่ได้ประกาศส่ิงเหล่านีใ้ห้เป็นวาระแห่งชาติ 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ได้จัดท าขึน้เพราะประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลง
ของบริบทเศรษฐกิจและสงัคมโลก ซึ่งต้องรีบด าเนินงานเพื่อบรรลเุป้าหมาย การพฒันาท่ียัง่ยืนของ
องค์การสหประชาชาติ พ.ศ.2573 (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ท่ีประเทศ
ไทยได้ให้สัตยาบัน จึงท าให้ต้องปรับเปล่ียนการจัดการศึกษาให้สนองและรองรับความท้าทาย 
เพื่อให้ระบบการศึกษาเป็นกลไกหลกัของการขบัเคล่ือนประเทศ สรุปได้ดงันี ้ 
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แผนการศึกษาแห่งชาติก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ไว้ว่า“คนไทยทุกคนได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคณุภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” โดยมีวตัถุประสงค์ในการจัด
การศึกษา 4 ประการ คือ 1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และมี
ประสิทธิภาพ 2) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะ และสมรรถนะท่ี
สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ 3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม 
จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยัง่ยืน ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และ 4) เพื่อน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดกัประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางและ
ความเหล่ือมล า้ภายในประเทศลดลงเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษา
ดงักล่าวข้างต้น (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ, 2560, 9-10) แผนการศึกษา
แห่งชาติได้วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ 

เป้าหมายด้านผู้ เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพฒันาผู้ เรียนทกุคนให้มี
คณุลกัษณะและทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทกัษะและคณุลกัษณะ
ต่อไปนี ้

3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิด
เลขเป็น (Arithmetics) 

8Cs ได้แก่  ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการ
แก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
(Creativity and Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – 
Cultural Understanding) ทักษะด้านความ ร่วมมือ  การท างานเป็ นทีม  และภาวะผู้ น า 
(Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการส่ือสาร สารสนเทศ และการรู้เท่า
ทันส่ือ (Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะ
การเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
(Compassion) 

ซึ่งเป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ซึ่งมีตัวชีว้ดัเพื่อ
การบรรลเุป้าหมาย 53 ตวัชีว้ดั ประกอบด้วย เป้าหมายและตวัชีว้ดัท่ีส าคญั ดงันี ้
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1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง 
(Access) มีตัวชี ว้ัดท่ีส าคัญ  เช่น ประชากรกลุ่มอายุ 6 - 14 ปีทุกคนได้เข้าเรียนในระดับ
ประถมศึกษาและมธัยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าท่ีรัฐต้องจัดให้ฟรี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้ เรียน
พิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสมทุกคน และประชากรวัย
แรงงานมีการศึกษาเฉล่ียเพิ่มขึน้ เป็นต้น 

2) ผู้ เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม (Equity) มีตวัชีว้ดัท่ีส าคญั เช่น ผู้ เรียนระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐานทุก
คนได้รับการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการศึกษา 15 ปี เป็นต้น 

3) ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้ เรียนให้บรรลุขีด
ความสามารถเต็มตามศักยภาพ (Quality) มีตัวชีว้ัดส าคัญ เช่น ผู้ เรียนมีคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึน้ไป
เพิ่มขึน้  และคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ 
(Programme for International Student Assessment: PISA) ของนกัเรียนอาย ุ15 ปีสงูขึน้ เป็นต้น 

4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทาง
การศึกษาท่ีคุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย (Efficiency) มีตัวชีว้ัดท่ีส าคัญ เช่น ร้อยละของสถานศึกษา
ขนาดเล็กท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบุ คคล          
ครูและบุคลากรทาง  การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทัง้มีกลไก
ส่งเสริมให้ทกุภาคส่วนสนบัสนนุทรัพยากรเพื่อการจดัการศึกษา เป็นต้น 

5) ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและก้าวทันการเปล่ียนแปลงของโลกท่ี
เป็นพลวัตและบริบทท่ีเปล่ียนแปลง (Relevancy) มีตัวชีว้ัดท่ีส าคัญ เช่น อันดับความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศด้านการศึกษาดีขึน้ สัดส่วนผู้ เรียนอาชีวศึกษาสูงขึน้เมื่อเทียบกับผู้ เรียน
สามญัศึกษาและจ านวนสถาบนัอดุมศึกษาท่ีติดอนัดบั 200 อนัดบัแรกของโลกเพิ่มขึน้ เป็นต้น  

ซึ่งหลกัสูตรภาษาอังกฤษจึงจ าเป็นต้องมีการเปล่ียนแปลงตามแผน พ.ศ. 2560-
2579 ในด้านพัฒนาระบบและกระบวนการจดัการศึกษาทางด้านภาษาอังกฤษท่ีมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ พัฒนาผู้ เรียนชาวไทยให้เป็นพลเมืองโลก มุ่งพัฒนาผู้ เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะ
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21 ด้วย ผู้ เรียนสามารถอ่านออกและเขียนได้โดยใช้
ภาษาอังกฤษ ผู้ เรียนมีทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรมจากภาษาอังกฤษ ผู้ เรียนมีทักษะ
ความเข้าใจต่างวัฒนธรรม   ต่างกระบวนทัศน์ ผู้ เรียนมีทักษะภาษาอังกฤษในการส่ือสาร 
สารสนเทศ และการรู้เท่าทันส่ือ ผู้ เรียนทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร
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ภาษาอังกฤษได้อย่างสมบูรณ์ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ข้อท่ีว่า การจัดการศึกษาเพื่อ       
ความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างการจัดการเรียนรู้/กิจกรรม 
ความเป็นพลเมือง (Civic Education) และส่งเสริมการอยู่ร่วมกนัในสงัคมพหุวัฒนธรรมด้วยภาษา
ท่ีหลากหลาย การผลิตและพฒันาก าลงัคน การวิจยั และนวตักรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศด้วยภาษาอังกฤษ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมาย เพื่อผู้ เรียนท่ีมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21 
เพิ่มขึน้ด้วยทักษะทางภาษาอังกฤษ ผู้ เรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้
พืน้ฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนเพิ่มขึน้ สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัด
กิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ ส่ือต าราเรียน นวตักรรม และส่ือการเรียนรู้ ตามหลกัสูตร
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับ       
การพฒันาสมรรถนะให้มีความรู้ความสามารถในระดบัมาตรฐานสากล เพิ่มโอกาสทางการศึกษา
ภาษาอังกฤษผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย (ส านักงานเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี, 2558, 24-35) 

จากการศึกษาแผนยทุธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ประเทศไทยก าลัง
พัฒนาเพื่อก้าวเข้าสู่เวทีโลกหรือประชาคมอาเซียน ซึ่งประเทศไทย ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีประเทศ
ไทยต้องมีการประเมินสถานการณ์ในอนาคตเพื่อให้ประเทศพร้อมเผชิญกบัการเปลี่ยนแปลงอย่าง
มีประสิทธิภาพ ผู้ เรียนเจริญเติบดตอย่างมีคุณภาพและยัง่ยืน ภายใต้กระแสการเปล่ียนแปลงโดย
แผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ ระยะ 20 ปี และแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 -2579) ได้ก าหนด
ทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีเหมาะสม โดยเร่งสร้างภูมิคุ้ มกันเพื่อปกป้องปัจจัยเส่ียงและ
เสริมสร้างรากฐานของประเทศทกุด้าน ให้มีความเข้มแข็งควบคู่ไปกบัการพฒันาคนและสงัคมไทย
ให้มีคุณภาพ การวิจัยในครัง้นีผู้้ วิจัยได้ศึกษาข้อมูล รวมทัง้ทิศทางในการพัฒนาหลักสูตร
ภาษาองักฤษ จากแผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อน าข้อมลูท่ีได้มาก าหนดอนาคตภาพ
หลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในระยะ 10 ปีข้างหน้าเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งทางทกัษะภาษาองักฤษต่อไป 

1.3 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) 
ช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา ประเทศไทยต้องเผชิญกบัความเปลี่ยนแปลงจากภายในภาค

ส่วนต่างๆ ของประเทศหลากหลายรูปแบบ เช่น ความขัดแย้งทางการเมือง เศรษฐกิจขาด
เสถียรภาพ สถิติอาชญากรรมท่ีเพิ่มขึน้อันเป็นผลเกี่ยวเน่ืองมาจากปัญหาพฤติกรรมของเยาวชน 
ปัญหาแรงงานนอกระบบและการค้ามนุษย์ ภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีทวีความรุนแรงอย่างท่ีไม่เคย
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เกิดขึน้มาก่อน โดยในการแก้ไขปัญหาได้มีการน าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 
(พ.ศ. 2555-2559) มาใช้เป็นแนวปฏิบัติ เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันในทุกภาคส่วน เพื่อให้ประชาชน
สามารถพึ่งตนเองได้มากขึน้ อย่างไรก็ตามภายใต้สถานการณ์การเปล่ียนแปลงในมิติต่างๆ ข้างต้นนัน้ 
ได้ส่งผลกระทบต่อการพฒันาคนไทยและสังคมไทยในหลายประการ เช่น การติดกบัดักประเทศท่ี
มีรายได้ปานกลาง ความเส่ือมถอยทางวัฒนธรรมของเยาวชนและคนในสังคม เป็นต้น และจาก
สถานการณ์การเปล่ียนแปลงของภมูิภาคอาเซียนและสงัคมโลกการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน 
(ASEAN Community) ในปี พ.ศ.2558 ของสมาชิกทัง้ 10 ประเทศในภูมิภาค ซึ่งรวมประเทศไทย
ด้วยนัน้ มีวัตถุประสงค์ส าคัญคือ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างสภาพชีวิตท่ีดี ส่งเสริมความเข้าใจอันดี
ระหว่างประชาชนในภูมิภาค ยกระดับรายได้ความเป็นอยู่ของประชาชน เพื่อวางรากฐานความมั่นคงให้กับ
อาเซียน สามารถสร้างโอกาสและรับมือกับความท้าทายในทกุด้านของโลกปัจจบุันท่ีมีการเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็ว เพื่อเพิ่มอ านาจการต่อรองและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับภูมิภาคอื่นได้ 
ขณะท่ีในสงัคมโลกได้เกิดความเปล่ียนแปลงในหลายมิติทัง้ในเร่ืองของเศรษฐกิจ สังคมเทคโนโลยี 
ความมั่นคง ส่ิงแวดล้อม ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวจะมีผลกระทบทัง้ในทางตรงและทางอ้อมกับ
ทิศทางการศึกษาและหลกัสตูรภาษาองักฤษของประเทศไทย จากเหตผุลดังกล่าวประเทศไทยโดย
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จับท าแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 -
2561) ขึน้เพื่อรองรับความเปล่ียนแปลงดงักล่าว 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560 -2561) ถือเป็นแผน
แม่บทหลักในการพัฒนาประเทศท่ีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีหลักการส าคัญคือ “ยึดคน
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา”มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีส าหรับคนไทย พฒันาคนให้มีความเป็นคน
ท่ีสมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะมีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติท่ีดี รับผิดชอบต่อสังคมมี
คุณธรรมและจริยธรรม จึงได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์และวางเป้าหมายท่ีสามารถตอบสนอง    
การพัฒนาท่ีส าคัญในด้านต่างๆ คือ ยุทธศาสตร์ท่ี 1) ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัด     
การเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ยุทธศาสตร์ท่ี 2) ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี 3) ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน ยุทธศาสตร์ท่ี          
4) ยทุธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
ยทุธศาสตร์ท่ี 5) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี 6) 
ยทุธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ซึ่งประกอบด้วย เป้าหมายหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์นัน้จะเน้นให้
ความส าคัญในการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-
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2579) กับทิศทางท่ีจะพัฒนาการศึกษาในมิติต่างๆ ทัง้ในมิติด้านความมั่นคง มิติด้านเศรษฐกิจ 
มิติด้านสังคม และมิติด้านการบริหารจัดการภาครัฐ ดังนัน้แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.  2560-
2579 เป็นเสมือนหน่ึง แผนท่ีน าทางให้ระบบการศึกษาไทยสามารถพัฒนาศักยภาพและขีด
ความสามารถของทนุมนุษย์ท่ีมีอยู่ในตวัตนของแต่ละบุคคลให้เต็มตามศักยภาพส าหรับประชากร
ทุกช่วงวัย ภายใต้บริบทเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศและของโลกท่ีเป็นพลวัต การศึกษาจึง
นบัเป็นปัจจัยพืน้ฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ในการสร้างความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ 
เพื่อให้ประเทศสามารถแข่งขันในเวทีโลก และเป็นกลไกท่ีส่งผลต่อการพัฒนาประเทศทัง้            
ด้านเศรษฐกิจและสังคม จึงมีความส าคญัอย่างมากกับทกุกลไกในการขับเคล่ือนประเทศท่ีแต่ละ
ประเทศทั่วโลกต่างให้ความส าคัญ และทุ่มเทกับการพัฒนาการศึกษาเพราะเป็นกลไกส าคัญใน
การพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ โดยให้ความส าคญักับการพฒันาศกัยภาพ และขีดความสามารถของ
มนุษย์ให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการพฒันาประเทศท่ีเป็นพลวตัของโลกศตวรรษท่ี 21 (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษากระทรวงศึกษาธิการ, 2560, 15-22) สามารถสรุปได้ดงันี ้   

1.3.1 วิสยัทศัน์ (Vision) ของแผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อสร้างระบบการศึกษาท่ี
รองรับการศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต และความท้าทายท่ีเป็นพลวตัของโลกศตวรรษท่ี 21 อย่างมี
คุณภาพ และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นกลไกหลักของการพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถ
ของคนไทย และการด ารงชีวิตอย่างเป็นสขุ ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความท้าทายท่ี
เป็นพลวตัของโลกศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วย 

1) แนวโน้มการเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญท่ีเกิดขึน้บนโลก อาทิ กระแสการเปล่ียนแปลง
จากศตวรรษแห่งอเมริกาสู่ศตวรรษแห่งเอเชีย กระแสการเปล่ียนแปลงจากยคุแห่งความมัง่คั่งสู่ยุค
แห่งความสุดโต่งทัง้ธรรมชาติ การเมืองและธุรกิจ และกระแสการเร่ิมเปล่ียนแกนอ านาจจาก
ภาครัฐและเอกชนสู่ภาคประชาชน 

2) แรงขบัเคล่ือนในระดบัภูมิภาค (Regional Force) ซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจของภูมิภาค ภายใต้กรอบความร่วมมือทวิภาคีและพหภุาคี ได้แก่ การรวมกลุ่มของ
ประชาคมอาเซียน  (ASEAN Community) การรวมกลุ่มของเอเชียตะวันออก (Regional 
Comprehensive Economic Partnership: RCEP) 

3) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issue) อาทิ ความเหล่ือมล า้ วิกฤตด้าน
ความมั่นคงการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรและครัวเรือน รวมทัง้การก้าวข้ามกบัดักประเทศ
รายได้ปานกลาง 
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4) ยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategy) อาทิ ยุทธศาสตร์การสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (Growth & Competitiveness) ยุทธศาสตร์การสร้าง
โอกาสบนความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (Inclusive Growth) ยุทธศาสตร์การเติบโต
บนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Green Growth) และยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและ
พฒันาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ ซึ่งเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดบัคุณภาพการศึกษา 

1.3.2 จดุมุ่งหมายของการจดัการศึกษา (Goals) 
การศึกษาเป็นเคร่ืองมือ/กลไกในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเป็น

พลเมือง(เป็นคนดี มีวินัย เป็นพลเมืองท่ีดีและมีคณุภาพของสังคม ประเทศ และของโลก) มีทักษะ 
ความ รู้ ความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานท่ีตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการพฒันาประเทศ (สามารถเรียนรู้ได้ตามความถนดัความสนใจ) และด ารงชีวิต
ในสังคมอย่างเป็นสขุ (มีงานท า มีอาชีพ มีรายได้ รวมทัง้สามารถปรับตวัและด ารงชีวิตในสงัคมได้
อย่างรู้เท่าทนั การเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจและสงัคมพหวุัฒนธรรมท่ีเป็นพลวัตในโลกศตวรรษท่ี 
21 ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความเป็นพลเมือง ประกอบด้วย 

1) คณุลกัษณะนิสยั/พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์: เป็นพฤติกรรมท่ีพลเมืองพึง
ปฏิบติัให้เป็นนิสยัท่ีติดตวัไปตลอดชีวิต ประกอบด้วย การดแูลรักษาสขุภาพอนามยัของร่างกายให้
เจริญเติบโตอย่างเหมาะสมตามวัย การสร้างลักษณะนิสัยในการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีสมรรถนะท่ีพึง
ประสงค์มีจิตสาธารณะ มีความกระตือรือร้น (Active Citizen) ในการท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม
และมีค่านิยมของความเป็นพลเมือง 

2) มีองค์ความรู้ท่ีส าคัญในศตวรรษท่ี 21: เป็นความรู้เบือ้งต้นท่ีส าคัญ
ของการด ารงชีวิตอย่างรอบด้านในสังคมอย่างเป็นสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ภายใต้ระบบเศรษฐกิจและสงัคมท่ีมีการแข่งขนัอย่างเสรี และไร้พรมแดน 

3) มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (21th Century Skills) เป็นทักษะ
การเรียนรู้ของพลเมืองท่ีต้องติดตัวไปตลอดชีวิต ตัง้แต่อยู่ในวัยเรียน และเข้าสู่ก าลังแรงงาน 
ประกอบด้วยทักษะ ความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานหลักสูตร ซึ่งเป็นความรู้    
ขัน้พืน้ฐาน (Basic Literacy) ตามระดบัและประเภทการศึกษา 

4) มีทักษะการด ารงชีวิต (Life Skill): เป็นทักษะท่ีบ่งบอกถึงศักยภาพ
ความสามารถ และสมรรถนะท่ีเพียงพอต่อการด ารงชีวิตในสงัคมอย่างเป็นสุข โดยไม่เป็นภาระกับ
สงัคมประกอบด้วย ทกัษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ทักษะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทักษะทาง
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สังคม ทักษะในการสร้างจินตนาการ ทักษะการท างานและความก้าวหน้าในอาชีพ (Career 
Progress) ทกัษะในการสร้างทรัพย์สินทางปัญญา และทกัษะการสร้างงานสร้างอาชีพด้วยตนเอง 

1.3.3 ความคาดหวงัของแผนการศึกษาแห่งชาติ (Aspiration) 
1) ลดความแตกต่างในคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระหว่างสถานศึกษา

สถานศึกษาทัง้ของรัฐและเอกชนสามารถจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพไม่ต ่ากว่ามาตรฐานขัน้ต ่าท่ีรัฐ
ก าหนดแผนพัฒนาการศึกษาขัน้พื น้ฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับ ท่ี 2 (พ.ศ. 2560-2563) 
สถานศึกษามีความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศในการผลิตและพัฒนาก าลังคนท่ีสนองตอบ     
ความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ รวมทัง้ความท้าทายท่ีเป็นพลวัตของโลก
ศตวรรษท่ี 21 

2) เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
และมาตรฐานประชากรทุกคนท่ีอยู่ในวัยเรียนได้รับการศึกษาไม่ต ่ากว่าการศึกษาภาคบังคับท่ีมี
คณุภาพ และมาตรฐาน เพื่อพฒันาขีดความสามารถให้เต็มตามศกัยภาพท่ีมีอยู่ในตวัตนของแต่ละ
บุคคลประชากรท่ีอยู่ในก าลังแรงงานได้รับการพฒันาทกัษะความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะท่ี
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศผ่านระบบการทดสอบวัดและ
ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome) ทัง้การเรียนรู้จากการศึกษาในระบบโรงเรียน 
การศึกษานอกระบบโรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย และประสบการณ์จากการท างานผ่าน     
การสะสมหน่วยการเรียน และการเทียบโอน เพื่อยกระดบัคณุวฒุิตามกรอบคณุวฒุิแห่งชาติ 

3) กระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปสู่สถานศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ี
ยัง่ยืน สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน มีศักยภาพและความพร้อมสามารถเปล่ียนสถานะเป็น
สถานศึกษานิติบุคคลในก ากบั เพื่อความเป็นอิสระคล่องตัว และรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา
ของผู้ เรียน สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน แต่ขาดศักยภาพและความพร้อม ได้รับการพัฒนา
และเตรียมความพร้อมในการเปล่ียนสถานะเป็นสถานศึกษานิติบุคคลในก ากับ เพื่อความเป็น
อิสระคล่องตวั และรับผิดชอบต่อคณุภาพการศึกษาของผู้ เรียน 

4) เพิ่มประสิทธิภาพ และลดความสญูเปล่าของการบริหารจดัการ เพื่อรองรับ
การแข่งขันอย่างเป็นธรรม ภายใต้การก ากับของรัฐลดบทบาท อ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ              
และขนาดของหน่วยงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จากการเป็นผู้จัดการศึกษาเป็นหลักมาเป็นผู้
ก ากบันโยบาย แผน มาตรฐานส่งเสริม สนับสนนุ ติดตาม ประเมินผลควบคู่กบัการกระจายอ านาจ
การจดัการศึกษาไปสู่สถานศึกษาควบรวมสถานศึกษาท่ีมีขนาด และจ านวนผู้ เรียนต ่ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน และไม่อยู่ในสภาพ และสถานะของความเป็นโรงเรียน มีครูไม่ครบชัน้ ไม่ได้คุณภาพ
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มาตรฐาน และประสิทธิภาพการบริหารจดัการเพื่อให้มีจ านวน และขนาดสถานศึกษาท่ีเหมาะสม
ภายใต้บริบทของโครงสร้างประชากรท่ีลดลงอย่างต่อเน่ืองในอีก 30 ปีข้างหน้าโดยเปล่ียน
สถานภาพเป็นแหล่งเรียนรู้ของชมุชนตามความต้องการจ าเป็น 

1.3.4 เป้าหมายการพัฒนาศึกษาแห่งชาติ (Target) แผนการศึกษาแห่งชาติได้
วางเป้าหมายของการพฒันาการศึกษาไว้ 5 ประการ ประกอบด้วย 

1) คนไทยทกุคนเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคณุภาพและมาตรฐานได้อย่างทัว่ถึง  (Access) 
2) สถานศึกษาทุกแห่งให้บริการการศึกษาแก่ผู้ เรียนทุกคนทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ได้อย่างมีคณุภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม (Equity) 
3) ระบบการศึกษาท่ีมีคุณ ภาพ สามารถพัฒนาผู้ เรียนให้บ รรลุขีด

ความสามารถเต็มตามศกัยภาพ (Quality) 
4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทาง

การศึกษาท่ีคุ้มค่าและบรรลเุป้าหมาย (Efficiency) 
5) ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและก้าวทันการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีเป็น

พลวตัและบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง (Relevancy) 
1.3.5 หลกัการ/แนวคิดการจดัการศึกษา (Conceptual Design)  

1) รัฐมีหน้าท่ีจัดการให้พลเมืองทุกคนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและ
มาตรฐาน สามารถพัฒนาขีดความสามารถท่ีมีอยู่ในตัวตนของแต่ละบุคคลให้เต็มตามศักยภาพ 
จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมเพื่อยกฐานะและชนชัน้ในสังคม อันน าไปสู่การลด
ความเหล่ือมล า้ในการกระจายรายได้ 

2) รัฐจะประกนัโอกาสและความเสมอภาค ในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมี
คณุภาพและมาตรฐานตามศักยภาพและความสามารถของแต่ละบุคคล โดยไม่ค านึงถึงเพศ ผิวสี 
ชนชัน้ เชือ้ชาติ ศาสนาและวฒันธรรม 

3) แยกบทบาท อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของรัฐในฐานะผู้ก ากับ
นโยบายและแผนผู้ก ากับการศึกษา ผู้ประเมินผลการศึกษา ผู้ ส่งเสริม สนับสนุน และผู้ จัดการศึกษา 
ออกจากกนั เพื่อมิให้เกิดผลประโยชน์ทบัซ้อน และน ามาซึ่งการแข่งขนัเพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพและ
มาตรฐานประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้ความเป็นอิสระท่ีมาพร้อมกับความรับผิดชอบท่ี
ตรวจสอบได้ 
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4) รัฐพึงปฏิบัติต่อสถานศึกษา (ทัง้สถานศึกษาของรัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เอกชนสถานประกอบการ องค์กรเอกชน มูลนิธิ เป็นต้น) ภายใต้กฎ กติกา ระเบียบ          
วิธีปฏิบติัท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั 

5) ทกุภาคส่วนของสงัคมซึ่งเป็นผู้ได้รับประโยชน์ทัง้ทางตรงและทางอ้อมจาก  
การได้รับการศึกษาของพลเมือง ต้องมีส่วนร่วมระดมทนุและร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา 
ผ่านการเสียภาษีตามหลักความสามารถในการจ่าย (Ability to Pay) ซึ่งเป็นหน้าท่ีของพลเมือง 
และการบริจาค รวมทัง้มีส่วนร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายตามอัตราค่าเล่าเรียนค่าธรรมเนียมการเรียน 
ค่าบริการหรือส่ิงอ านวยความสะดวกอื่นท่ีได้รับเกินกว่าคณุภาพมาตรฐานขัน้ต ่าท่ีรัฐก าหนดตาม
อตัราที่สถานศึกษาเรียกเก็บ ตามหลกัประโยชน์ท่ีได้รับ (Benefit Principle) 

6) สถานศึกษาต้องบริหารและจัดการศึกษาท่ีแสดงความรับ ผิดชอบ 
(Accountability) ต่อคุณภาพและมาตรฐานของบริการการศึกษาท่ีให้แก่ผู้ เรียน ทัง้การศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยัไม่ต ่ากว่ามาตรฐานขัน้ต ่าท่ีรัฐก าหนด 

7) รัฐจะก าหนดกรอบทิศทางการพฒันาก าลงัคน จ าแนกตามระดับ/ประเภท
การศึกษาคณะ/สาขาวิชา ท่ีสนองตอบความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 
เพื่อใช้เป็นกรอบในการส่งเสริมสนบัสนนุทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา 

8) หลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน ต้องมีความยืดหยุ่น
หลากหลาย สนองตอบความต้องการของผู้ เรียน ทัง้ผู้ ท่ีอยู่ในวัยเรียน และผู้ ท่ีอยู่ในก าลังแรงงาน 
โดยไม่จ ากัดเวลา สถานท่ีและเป็นไปเพื่อสร้างคณุลกัษณะนิสัย/พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ ทกัษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 องค์ความรู้ท่ีส าคัญในศตวรรษท่ี 21 และทักษะการด ารงชีวิต รวมทัง้พัฒนาทักษะ 
ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานท่ีผู้ เรียนสามารถทดสอบ วัดและประเมิน
ผลลัพธ์การเรียน (Learning Outcome) เพื่อสะสมหน่วยการเรียน และเทียบโอน ทัง้การเรียนรู้
ผ่านการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์การท างานเพื่อยกระดบัคณุวฒุิตามกรอบคณุวฒุิแห่งชาติ 

จากการศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 -
2561) สามารถสรุปได้ว่า เป็นแผนยุทธศาสตร์ท่ีเป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของ
หน่วยงานต่างๆ มีหลักการส าคญัคือ “ยึดคนเป็นศนูย์กลางของการพัฒนา” โดยมีเป้าหมายส าคัญ 
ดงันี ้ 1) การศึกษาเป็นเคร่ืองมือ/กลไกในการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ให้มีความเป็นพลเมือง (เป็น
คนดี มีวินัย เป็นพลเมืองท่ีดีและมีคุณภาพของสังคม ประเทศ และของโลก) มีทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานท่ีตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและ
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การพัฒนาประเทศ (สามารถเรียนรู้ได้ตามความถนัดความสนใจ) และด ารงชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข 
(มีงานท า มีอาชีพ มีรายได้ รวมทัง้สามารถปรับตัวและด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างรู้เท่าทัน           
การเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม พหุวัฒนธรรมท่ีเป็นพลวัตในโลกศตวรรษท่ี 21 ด้วย
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)ความเป็นพลเมือง ประกอบด้วย  2) ผู้ เรียนคณุลกัษณะนิสยั/พฤติกรรม
ท่ีพึงประสงค์: เป็นพฤติกรรมท่ีพลเมืองพึงปฏิบัติให้เป็นนิสัยท่ีติดตัวไปตลอดชีวิต ประกอบด้วย   
การดแูลรักษาสขุภาพอนามัยของร่างกายให้เจริญเติบโตอย่างเหมาะสมตามวยั การสร้างลักษณะ
นิสัยในการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีสมรรถนะท่ีพึงประสงค์มีจิตสาธารณะ มีความกระตือรือร้น (Active 
Citizen) ในการท าประโยชน์เพื่อส่วนรวมและมีค่านิยมของความเป็นพลเมือง 3) ผู้ เรียนมีองค์
ความรู้ท่ีส าคัญในศตวรรษท่ี 21: เป็นความรู้เบือ้งต้นท่ีส าคัญของการด ารงชีวิตอย่างรอบด้านใน
สงัคมอย่างเป็นสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ระบบเศรษฐกิจและสังคมท่ีมี
การแข่งขันอย่างเสรี และไร้พรมแดน 4) ผู้ เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (21th Century 
Skills) เป็นทักษะการเรียนรู้ของพลเมืองท่ีต้องติดตัวไปตลอดชีวิต ตัง้แต่อยู่ในวัยเรียนและเข้าสู่
ก าลังแรงงาน ประกอบด้วยทกัษะ ความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานหลักสูตรซึ่ง
เป็นความรู้ขัน้พืน้ฐาน (Basic Literacy) ตามระดับและประเภทการศึกษา 5) ผู้ เรียนมีทักษะ     
การด ารงชีวิต (Life Skill) : เป็นทกัษะท่ีบ่งบอกถึงศกัยภาพ ความสามารถและสมรรถนะท่ีเพียงพอ
ต่อการด ารงชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข โดยไม่เป็นภาระกับสังคมประกอบด้วย ทักษะการเรียนรู้ 
(Learning Skill) ทักษะการแลกเปล่ียนเรียนรู้และทักษะทางสงัคม ทักษะในการสร้างจินตนาการ 
ทกัษะการท างานและความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Progress) ทกัษะในการสร้างทรัพย์สินทาง
ปัญญา และทกัษะการสร้างงานสร้างอาชีพด้วยตนเอง 

จากงานวิจัยในครัง้ นี  ้เร่ือง อนาคตภาพหลักสูตรภาษาอังกฤษของสังกัด
กรุงเทพมหานครในทศวรรษหน้า(พ.ศ. 2563-2572) ผู้วิจยัพบว่าสอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนา
หลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลทางภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นกลไกหลัก
ของการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทย และการด ารงชีวิตอย่างเป็นสุขตาม  
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความท้าทายท่ีเป็นพลวัตของโลกศตวรรษท่ี 21 ให้
สอดคล้องกับทกัษะทางภาษาองักฤษในการด ารงชีวิต รวมทัง้พัฒนาทกัษะ ความรู้ ความสามารถ
และสมรรถนะด้านภาษาองักฤษในการปฏิบติังานท่ีผู้ เรียนสามารถทดสอบ วดัและประเมินผลลพัธ์
การเรียน เป็นแนวทางในการมองภาพอนาคตของผู้ เรียนตามหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับ
คณุวฒุิตามกรอบคณุวฒุิแห่งชาติต่อไปได้ 
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1.4. แผนพัฒนาการศึกษาขัน้พืน้ฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2563) 
กรุงเทพมหานครในฐานะท่ีเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีผู้ ว่า

ราชการกรุงเทพมหานครมาจากการเลือกตัง้โดยตรง และเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารงาน อยู่ใน
ต าแหน่งตามวาระคราวละ 4 ปีนับแต่วันเลือกตัง้ มีอ านาจหน้าท่ีในการจัดบริการสาธารณะตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 ตามพระราชบญัญัติก าหนด
แผนและขัน้ตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และตามท่ีกฎหมาย
อื่นๆ ก าหนด โดยการจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐานเป็นบริการสาธารณะอย่างหน่ึงท่ีมีหน่วยงานภาครัฐ
ร่วมกันบริการ มีการเปิดโอกาสให้ตัวแทนภาคประชาชนแสดงความคิดเห็น เพื่อก าหนดภาพ
อนาคตของกรุงเทพมหานคร และยกร่างแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ20ปี (พ.ศ. 2556-
2575) สอดรับกับนโยบายของกรุงเทพมหานคร ในการลงสู่ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยก าหนด
วิสัยทัศน์กรุงเทพฯ พ.ศ.2575 ท่ีเรียกว่า “มหานครแห่งเอเชีย” (Bangkok : Vibrant of Asia)ในอีก 
20 ปีข้างหน้า เมืองกรุงเทพมหานครจะก้าวขึน้เป็น “มหานครแห่งเอเชีย” เป็นพลังส าคัญใน        
การขับเคล่ือนเศรษฐกิจสังคมในภูมิภาคอาเซียนในฐานะท่ีเป็นเมืองท่ีมีความปลอดภัย สวยงาม
สะดวกสบาย  น่าอยู่ เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ในขณะเดียวกันเมืองกรุงเทพฯ มีเอกลักษณ์เฉพาะ
ในด้านความเรียบง่าย มีเสน่ห์ มีชีวิตชีวา เป็นมหานครส าหรับทกุคน  (ส านกัยทุธศาสตร์และประเมินผล, 
2556, 2) โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างทางสังคม การเมือง ศาสนา และวัฒนธรรมและจัดการศึกษา
ท่ีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาเยาวชนในพืน้ท่ีกรุงเทพฯ มีความรู้มีจิตส านึกรักเมืองกรุงเทพฯ           
มีทกัษะในการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพสุจริตในเมืองกรุงเทพฯ โดยก าหนดยุทธศาสตร์ 6 ด้าน 
ดังนี ้ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 มหานครปลอดภัย ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 มหานครสีเขียว 
สะดวกสบาย ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 มหานครส าหรับทุกคน ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 มหานคร
กะทัดรัดประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 มหานครประชาธิปไตย ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 มหานครแห่ง
เศรษฐกิจ และการเรียนรู้ กรุงเทพมหานครตระหนักถึงความส าคญัในการจดัการศึกษาและพฒันา
นักเรียนให้เป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพครบทุกด้าน ทัง้องค์ความรู้ คุณธรรม และทักษะในการด ารงชีวิต 
ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 มหานครส าหรับทุกคน ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 3.3 การศึกษา
ส าหรับทุกคน (Education for All) ให้ความส าคัญในการพัฒนามนุษย์ในสองแนวทางใหญ่ คือ     
1) กระจายโอกาสทางการศึกษาท่ีเท่าเทียมและเสมอภาค (Equal Educational Opportunity)
หมายถึง การจัดการศึกษาให้กับเยาวชนอย่างทั่วถึง โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างทางสังคม 
การเมืองวัฒนธรรม และศาสนา 2) การจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ (High – quality Education) 
หมายถึง การจัดการศึกษาท่ีสามารถพัฒนาให้ผู้ เรียนเป็นคนท่ีมีคุณภาพ มีความรู้ สามารถอ่าน
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ออกเขียนได้ คิดเลขเป็น มีจิตส านึกรักชุมชนและประเทศชาติบ้านเมือง หวงแหนและเห็นคุณค่า
วัฒนธรรมของตนเอง มีคุณธรรม มีทักษะในการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพสุจริตเลีย้งตัวได้ 
เป้าหมายภายใน ปี  พ.ศ. 2575 (ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล , 2557, 23) นอกจากนี ้
กรุงเทพมหานครได้จัดท าแผนระยะ 5 ปี เป็นแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะท่ี 1 
(พ.ศ. 2556-2560)และแผนพฒันากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2561-2565) ดงันี ้
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20ปี ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2556-2560) เป็นแผนพัฒนาซึ่งบูรณาการ    
แผนยทุธศาสตร์และแผนปฏิบัติการภายใต้แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-
2575) มีประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 มหานครส าหรับทุกคน วิสัยทัศน์ย่อยใน 6 มิติของวิสัยทัศน์
กรุงเทพฯ พ.ศ. 2575 ประกอบกบัมิติท่ี 7 คือ การบริหารจัดการ ซึ่งได้ก าหนดแนวทางการพฒันา
ด้านกฎหมาย การบริหารแผนและประเมินผล การบริหารทรัพยากรบุคคล การคลังและ
งบประมาณ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นกลไกการสนับสนุนการขับเคล่ือนทัง้ 6 มิติ            
สู่มหานครแห่งเอเชียอย่างมีประสิทธิภาพ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะท่ี 2   
(พ.ศ. 2561 -2565) เป็นแผนท่ีด าเนินการตามกรอบวิสยัทศัน์กรุงเทพฯ พ.ศ. 2575 ท่ีมองกรุงเทพฯ 
ในฐานะเมืองมหานครการขบัเคล่ือนเมืองกรุงเทพฯ ต้องอาศยัความร่วมมือร่วมใจจากทกุภาคส่วน  

กรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าของเมืองจะต้องมองบทบาทไกลไปกว่าการด าเนินการ 
“ควบคุมก ากับดแูล” ตามภารกิจพืน้ฐาน ในการจดับริการสาธารณะ แก้ข้อบัญญัติ และบังคับใช้
กฎหมายโน้มน้าวจงูใจให้หน่วยงานอื่นในพืน้ท่ีร่วมกันเป็นพลงัขบัเคล่ือนการพฒันาเมืองกรุงเทพฯ 
ใน 6 ด้าน ดงันี ้

ด้านท่ี 1 มหานครปลอดภยัจ าแนกเป็นมิติท่ีเกี่ยวข้อง 
ด้านท่ี 2 มหานครสีเขียว สะดวกสบาย  
ด้านท่ี 3 มหานครส าหรับทกุคนจ าแนกเป็นมิติท่ีเกี่ยวข้อง ดงันี ้ 
มิติท่ี 3.1 ผู้สงูอาย ุผู้พิการและผู้ ด้อยโอกาสได้รับการดแูล 
มิติท่ี 3.2 เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ  
มิติท่ี 3.3 การศึกษาส าหรับทกุคน 
มิติท่ี 3.4 สงัคมพหวุฒันธรรม 
ด้านท่ี 4 มหานครกระชบั 
ด้านท่ี 5 มหานครประชาธิปไตย 
ด้านท่ี 6 มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ 
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แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะท่ี 2 (พ.ศ.2561-2565) ยงัคงใช้กรอบ
แนวทางและยุทธศาสตร์ทัง้ 6 ด้านมาใช้ในการขับเคล่ือนการด าเนินงานของกรุงเทพมหานคร
เช่นเดิม โดยมีการปรับชื่อยุทธศาสตร์จากประเด็นยุทธศาสตร์ทัง้ 6 มาเป็นด้านต่างๆ ทัง้ 6 ด้าน    
มีการปรับเปล่ียนชื่อยทุธศาสตร์ในด้านท่ี 4 จากมหานครกะทัดรัด มาเป็นมหานครกระชบัเพื่อให้มี
ความชัดเจนยิ่งขึน้ และประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยของแต่ละยุทธศาสตร์ปรับมาเป็น “มิติ”ซึ่งอยู่
ภายใต้ยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครคือ 
ด้านท่ี 3 มหานครส าหรับทุกคน มิติ “การศึกษาส าหรับทุกคน” ได้ก าหนดให้“เมืองกรุงเทพฯ 
สามารถจดัการศึกษาให้แก่เยาวชนในพืน้ท่ีกรุงเทพฯอย่างทัว่ถึง โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างทาง
สงัคม การเมือง วฒันธรรมและศาสนา และจดัการศึกษาท่ีมีคณุภาพ สามารถพฒันาให้เยาวชนใน
พืน้ท่ีกรุงเทพฯ มีความรู้ มีจิตส านึก รักเมืองกรุงเทพฯ หวงแหนและร่วมสืบทอดวัฒนธรรม     
และอตัลักษณ์ของเมืองกรุงเทพฯ มีคณุธรรม มีทักษะในการด ารงชีวิต และประกอบอาชีพสจุริต” 
เมื่อได้มีการศึกษาทัง้กรอบทิศทางของแผนการศึกษาชาติ รวมถึงแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
ระยะต่างๆ แล้วการจดัท าแผนพฒันาการศึกษาขัน้พืน้ฐานกรุงเทพมหานคร ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2560-
2563) จึงได้ศึกษาแนวทางการด าเนินการท่ีมีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกนัทัง้ในระดบัชาติ    
ระดับพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครดังแนวทางข้างต้น รวมถึงศึกษาผลการประเมินผลแผนพัฒนา
การศึกษาขัน้พืน้ฐานกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2559-2560 ท่ีผ่านมา เช่น การก าหนดตัวชีว้ัดให้มี
ความสอดคล้องกับเป้าหมายเฉพาะและมาตรการ/แนวทางด าเนินการ การก าหนดสัดส่วน 
เป้าหมายเพื่อให้การแปลงไปสู่การปฏิบัติมีความชัดเจนยิ่งขึน้ การก าหนดยุทธศาสตร์ให้มี      
ความครอบคลุมกับแผนทุกระดับ สามารถตอบสนองทุกนโยบายและแผนฯท่ีต้องการ ตลอดจน
การศึกษาบริบทและสภาพทั่วไปในการจัดการศึกษาทัง้ในระดับกรุงเทพมหานครไปจนถึงระดับ
สากลน ามาใช้ในการก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และตัวชีว้ัดของแผนพัฒนา
การศึกษาขัน้พืน้ฐานกรุงเทพมหานคร ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2560-2563 )  

สภาวะการศึกษาของกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน จากรายงานสภาวะการศึกษาได้
ศึกษารายงานผลการวิจัยแนวทางการพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานครกับการเตรียม     
ความพร้อมสู่ศตวรรษท่ี 21 (ส านกัการศึกษากรุงเทพมหานคร, 2559, 36-54) ได้ระบุผลการศึกษา
วิเคราะห์ระบบการศึกษาไทย พบข้อจ ากดั 5 ด้าน คือ 

1) ความไม่ตรงประเด็น (Irrelevancy) การศึกษาไม่ได้สร้างคนท่ีมีคณุลกัษณะท่ี
สามารถตอบสนองกับชุดความท้าทายใหม่ได้ เช่น การท่ีประชากรวัยเรียนขาดทักษะชีวิต ทักษะการ
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ท างานร่วมกนั และการจดัการความขดัแย้ง หลกัสตูรขาดการค านึงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น การเรียน
การสอนไม่ได้เสริมให้เกิดทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21  

2) การด้อยคุณภาพ (Low Quality) ผลสัมฤทธ์ิการศึกษาของผู้ เรียนต ่า เช่น              
ผลคะแนนเฉล่ียในการสอบ PISA ของผู้ เรียนกรุงเทพมหานครต ่ากว่าค่าเฉล่ียนานาชาติ การท่ี
คะแนนการทดสอบมีแนวโน้มต ่าลงเร่ือยๆ ตลอดจนผลส ารวจผู้ว่าจ้างผู้จบการศึกษาใหม่ท่ีระบุว่า
ผู้จบการศึกษาใหม่ยงัขาดสมรรถภาพในการท างาน 

3) ข้อจ ากัดด้านการเข้าถึงและการขาดความเท่าเทียม (Inaccessibility and 
Inequity) การเข้าไม่ถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพของคนส่วนใหญ่ และความแตกต่างของคุณภาพ
การศึกษาในแต่ละพืน้ท่ี เช่น คะแนน PISA โดยเฉล่ียของผู้ เรียนกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่สอบได้
คะแนนต ่ามาก หรือการท่ีอัตราการเข้าเรียนชัน้มัธยมศึกษามีแนวโน้มต ่าลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
จากประชาชนกลุ่มท่ีมีฐานะไม่ดี 

4) การขาดประสิท ธิภาพ  ( Inefficiency) การท่ีการจัดสรรทรัพยากรกับ
กระบวนการส่งเสริมการเรียนการรู้ท่ีสร้างทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21ไม่สอดคล้องกัน เช่น การมี
สัดส่วนงบประมาณการศึกษาสูงแต่ผลสัมฤทธ์ิต ่า การก าหนดงบประมาณโรงเรียนตามปริมาณ
ผู้ เรียน การใช้เกณฑ์วิชาการมาให้ตอบแทนครูมากกว่าคุณภาพการสอนนอกจากนัน้ระบบ
ผลตอบแทนครูไม่ได้อิงกับผลงานท่ีเป็นผลสัมฤทธ์ิของผู้ เรียนหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียน   
อย่างแท้จริงรวมไปถึงการท่ีผู้ เรียนใช้เวลาในห้องเรียนมากแต่ผลสมัฤทธ์ิต ่า เป็นต้น 

5) การขาดการพฒันาในลักษณะองค์รวม กรอบการพฒันาของกรุงเทพมหานคร
ประเทศยังมีความแยกส่วนขาดการเชื่อมต่อเชิงนโยบายการพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตกับการพัฒนาก าลังคนการพัฒนาเศรษฐกิจไปจนถึงการพัฒนามนุษย์และสงัคมในมิติ
ต่างๆ  อย่างเป็นองค์รวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อจ ากัดในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผล
ในทางรูปธรรม 

นอกจากนัน้ หากพิจารณาในถึงต้นตอของปัญหาท่ีเกิดขึน้ในระบบการศึกษาของ
กรุงเทพมหานครท่ีอาจส่งผลให้การพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของกรุงเทพมหานคร
ประเทศไทยยังไม่เป็นไปตามวิถีทางท่ีพึงประสงค์แนวคิดของการเรียนรู้ของศตวรรษท่ี 21 เป็น
แนวคิดการเรียนรู้ใหม่ท่ีเปลี่ยนไปจากเดิม คือ 

1) การศึกษาของกรุงเทพมหานครไม่ท าให้ผู้ เรียนแล้วเกิดการเรียนรู้ท่ีแท้จริง 
เพราะเมื่อเรียนแล้วต้องมีฐานไปต่อความรู้ใหม่ แต่ถ้าพืน้ฐานความรู้เดิมไม่แน่นก็ไม่สามารถไปต่อ
ความรู้ใหม่ได้ ดังนัน้  แนวคิดการเรียนรู้ต้องก้าวข้ามสาระวิชาไปสู่การเรียนรู้ ทักษะเพื่ อ               
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การด ารงชีวิตในศตวรรษใหม่ ดังนัน้ การศึกษาสมยัใหม่ต้องเล็งเป้าหมายเลยจากเนือ้หาวิชาไปสู่
การพฒันาทกัษะ น าไปสู่การเปล่ียนแปลงวิธีการจดัการเรียนรู้ 

2) การปฏิรูปการเรียนรู้ของผู้ เรียน ซึ่งมีครูในการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษา
ให้เกิดขึน้ได้จริง หากได้รับการส่งเสริมสนบัสนนุให้ครู และผู้ เรียนสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการ
เรียนรู้ทัง้ในและนอกห้องเรียนให้มีความหมายเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริง รวมทัง้สามารถพัฒนาทักษะท่ี
หลากหลายของผู้ เรียนมิใช่เพียงเพ่ือสอบ แต่เป็นการเรียนรู้เพื่อเผชิญความเปลี่ยนแปลง 

3) แนวคิดการเรียนรู้ส าหรับครู คือ เน้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เน้นเด็กเป็น
ศูนย์กลางเน้นค าถามและปัญหา ครูต้องฝึกเป็นนักตัง้ค าถาม และนักตัง้ปัญหาเพื่อสร้าง
บรรยากาศของการเรียนรู้ 

4) การแลกเปล่ียนวิธีการจัดการเรียนรู้ คือ การตัง้ค าถามมากกว่าการค้นหา
ค าตอบการต่อยอดความรู้แบบไม่ใช้ไปสู่ยอดความรู้ แต่ต้องเป็นลักษณะของการแตกขยายความรู้
พืน้ท่ีในการลองผิดลองถูก สามารถคิดนอกรอบได้โดยต้องมีความรู้ในกรอบเสียก่อน เพราะทักษะ
ของการเรียนรู้ คือ กระบวนการเรียนรู้ท่ีกล้าลองผิดลองถกู โดยผ่านการเรียนรู้ได้หลายช่องทาง 

5) คณุลกัษณะของผู้ เรียนท่ีพึงประสงค์ การเรียนรู้สู่คณุธรรม ความดีงาม เห็นแก่
ส่วนรวม การสร้างคณุสมบัติ สร้างความเป็นคน ท างานหนกั สู่งาน การเรียนตลอดชีวิต การสนใจ
พฒันาสงัคม ทัง้ครอบครัวและโรงเรียนจะต้องให้ความส าคัญและความเอาใจใส่ในการปลูกฝังส่ิง
ดงักล่าวให้เกิดขึน้ได้จริง 

โดยสรุปแล้วทักษะส าคัญด้านการศึกษาในศตวรรษท่ี 21ท่ีควรมีนอกจากผู้ เรียน
จะต้องมีความรู้จากเนือ้หาสาระวิชาในห้องเรียนแล้วนกัเรียนจะต้องมีคุณลักษณะอื่นๆ ประกอบ
กนัได้แก่ การมีความรู้ควบคู่ไปกบัคุณธรรม สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบด้วย
การต่อยอดความรู้ท่ีได้รับจากในชัน้เรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันจนสามารถต่อยอดไปสู่
การมีอาชีพในอนาคตได้ ร่วมกับการมีความตระหนักในสิทธิหน้าท่ีความเป็นพลเมืองในสังคมไป
พร้อมๆ กนั ดงันัน้ ภาระหน้าท่ีท่ีจะเกิดขึน้ของผู้มีหน้าท่ีจดัการศึกษาคือ นอกจากจะจัดการเรียนรู้
ในสาระวิชาทัว่ไปแล้ว ต้องค านึงถึงการจดัสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ให้กับผู้ เรียนด้วยอีกทางหน่ึง 

จากการศึกษาแผนพัฒนาการศึกษาขัน้พื น้ฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับ ท่ี 2          
(พ.ศ. 2560-2563) สามารถสรุปได้ว่า กรุงเทพมหานครต้องการจัดการศึกษาในแนวทางการจัด          
การเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์โลกท่ีมีการพัฒนาตลอดเวลา ดังนัน้
การพัฒนาคน และการผลิตทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ เพื่อให้สอดคล้องตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564 ) ท่ีเน้นคน เป็นศนูย์กลางการพฒันาใน



  

 

57 

ทุกมิติ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาคนให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ในทุกช่วงวัย ได้รับการศึกษาเรียนรู้     
อย่างมีคณุภาพ การพฒันาทกัษะควบคู่กบัการส่งเสริมบทบาทสถาบนัทางสงัคม เพื่อ สร้างคนดี มี
วินัย มีค่านิยมท่ีดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้แนวคิดว่าผู้ เรียนทุกคนต้องได้รับโอกาส    
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง จึงมีประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ซึ่งมีแนวทางหลัก คือ 
การกระจายโอกาสทางการศึกษาท่ีเท่าเทียม เสมอภาค การจดัการศึกษาท่ีมีคณุภาพ ดงัปรากฏใน
แผนพฒันากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) ทัง้นีม้ีเป้าประสงค์คือ ต้องการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาขัน้พื น้ฐาน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้แก่ผู้ เรียนในเขตปกครองของ
กรุงเทพมหานคร เติบโตเป็นคนท่ีสมบูรณ์ทัง้ด้านสติปัญญา ร่างกายจิตใจ อารมณ์ สงัคม และมี
ทกัษะการด ารงชีวิต 

จากการศึกษาแผนพัฒนาการศึกษาขัน้พื น้ฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับ ท่ี 2            
(พ.ศ. 2560-2563) เห็นได้ว่ากระแสการพัฒนาทัง้เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ส่งผลกระทบต่อ
การศึกษาของกรุงเทพมหานคร ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงใช้อนาคตภาพหลักสูตรภาษาอังกฤษในทศวรรษหน้า    
(พ.ศ. 2563-2572) มาใช้เพื่อปรับเปล่ียนวิธีการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การพัฒนาหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ การเตรียมความพร้อมทางภาษาอังกฤษของผู้ เรียน ผู้สอน โดยมีการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วยในกระบวนการเรียนรู้สู่ผู้ เรียน ให้สามารถค้นหาค าตอบ คิดวิเคราะห์เป็น
สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาติ โดยการวิจยัในครัง้นีผู้้ วิจัย ได้ก าหนดคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของ
หลกัสตูรภาษาองักฤษ เพื่อส่งเสริมคณุภาพการศึกษา ประกอบด้วย 1) การพฒันาคุณภาพผู้ เรียน 
2) การพัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้  3) การพัฒนาคุณภาพครู  4) การพัฒนาคุณภาพ        
การวัดและประเมินผล  5) การพัฒนาคุณภาพด้านจุดประสงค์ของหลักสูตร  6) การพัฒนา
คุณภาพด้านเนือ้หาของหลักสูตร และ 7) การพัฒนาคุณภาพด้านส่ือ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
ทัง้หมดนีม้ีเป้าหมายเพื่อให้การจดัการศึกษาขัน้พืน้ฐานสามารถแปลงแผนการศึกษาสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับเป็นไปในทิศทางเดียวกันในมิติบริบททางด้านสังคม วัฒนธรรม 
ส่ิงแวดล้อม ทัง้ในระดบัท้องถิ่น ส่วนกลาง และระดับชาติจากงานวิจยัในครัง้นี ้เร่ือง อนาคตภาพ
หลกัสตูรภาษาอังกฤษของสงักัดกรุงเทพมหานครในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) ผู้วิจัยพบว่า
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลทาง
ภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นกลไกหลักของการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทยและ
การด ารงชีวิตอย่างเป็นสขุ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความท้าทายท่ีเป็นพลวัต
ของโลกศตวรรษท่ี 21 ให้สอดคล้องกับทักษะทางภาษาอังกฤษในการด ารงชีวิต รวมทัง้พัฒนา
ทกัษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษในการปฏิบติังานท่ีผู้ เรียนสามารถ
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ทดสอบ วัดและประเมินผลลัพธ์การเรียน เป็นแนวทางในการมองภาพอนาคตของผู้ เรียนตาม
หลกัสตูรภาษาองักฤษเพ่ือยกระดบัคุณวฒุิตามกรอบคณุวฒุิแห่งชาติต่อไปได้  

1.5 หลักสตูรภาษาอังกฤษในไทย 
ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน

กล่าวถึง แนวทางการด าเนินงาน หลักสูตรภาษาอังกฤษตามกระทรวงศึกษาธิการหรือ English 
Program โดยมีรายละเอียด 3 ส่วน ตามหลักสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช  2544 และตาม
หลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 ซึ่งปรับปรุงในส่วนของมาตรฐาน 3 ด้าน มี  7 มาตรฐาน                
34 ตวับ่งชี ้(คณาภรณ์ รัศมีมารีย์, 2554, 19-22) ดงันี ้คือ 

1) หลกัเกณฑ์ตามหลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2544  
1.1) หลกัเกณฑ์ และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

ตามบทบญัญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 ได้
ก าหนดไว้ในมาตรา 42 ว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพทางวิชาการ” และ มาตรา 43 ก าหนดว่าบุคคล
ย่อมมีสิทธิเสมอกนัในการรับการศึกษาขัน้พืน้ฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ท่ีรัฐจะจดัให้อย่างทัว่ถึง และมี
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาของรัฐต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพและเอกชนภายใต้       
การก ากับดูแลของรัฐย่อมได้รับความคุ้ มครอง ในท านองเดียวกันพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 8 ข้อ 2 ก าหนดให้สงัคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และมาตรา 9 
ข้อ 5 และข้อ 6 ก าหนดให้ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใช้ในการจดัการศึกษาและการมีส่วน
ร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน 
องค์กรวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถาบนัประกอบการและสถาบนัสงัคมอื่น 

นอกจากนี ้มาตรา 10 ก าหนดไว้ว่า การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมี
ความสามารถพิเศษต้องจดัด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสม โดยค านึงถึงความสามารถของบุคคลนัน้ 

มาตรา 22 ก าหนดไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้ เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้ เรียนมีความส าคัญท่ีสุด กระบวนการจัด  
การศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ 

ส่วนมาตรา 23 ข้อ 4 ให้เน้นทกัษะด้านภาษา 
อีกประการหน่ึง ได้มีค าสั่งจากกรมวิชาการท่ี วก 1065/2544 ลงวันท่ี 9 

ตลุาคม 2544 เร่ืองให้ใช้นโยบาย หลกัเกณฑ์ และวิธีการจดัการเรียนรู้ ตามหลกัสตูรภาษาองักฤษ
ของ กระทรวงศึกษาธิการ มีสาระส าคญัคือ นโยบายให้ถือว่าการจัดการเรียนรู้เป็นภาษาอังกฤษ
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เป็นทางเลือกหน่ึงของการจัดการศึกษาโดยให้จัดได้เป็นบางวิชา และต้องเอือ้ประโยชน์กับ        
การจัดการเรียนรู้ของระบบท่ีใช้ภาษาไทย อีกทัง้คงไว้ซึ่งความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษั ตริย์  และขนบธรรมเนียมประเพณี ไทย  ซึ่ งห น่วยงานต้นสังกัดตรวจสอบ                   
ความเหมาะสมของการใช้จ่าย 

2) แนวทางการปฏิบติัตามหลกัสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2544 และ
ตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินงานตามหลักสูตร
ภาษาองักฤษของกระทรวงศึกษาธิการ มีแนวทางการปฏิบติั ดงันี ้

2.1) สถานศึกษาท่ีมีความพร้อม  และประสงค์จะจัดการเรียน รู้เป็ น
ภาษาองักฤษต้องเสนอโครงการ ตามหวัข้อเร่ืองและวิธีการ ในการเขียนโครงการ ตามท่ีหน่วยงาน
ต้นสงักดัก าหนด แล้วเสนอให้พิจารณาตามล าดบัขัน้ จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ
จึงจะเปิดท าการจดัการเรียนรู้ได้ 

2.2) สถานศึกษาท่ีได้รับอนุมติัให้ด าเนินการแล้ว ต้องด าเนินการภายใน 2 ปี
หากไม่ได้ด าเนินการภายในเวลาท่ีก าหนด ให้ถือว่าโครงการนีสิ้น้สุด และกรณีท่ีด าเนินการแล้ว
หากประสงค์จะหยุดด าเนินการ ต้องแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ ปกครองผู้ เรียนล่วงหน้า         
อย่างน้อย 2 ปี โดยต้องค านึงถึงการจบประโยคของผู้ เรียนชัน้สดุท้ายท่ีรับเข้าเรียนด้วย 

2.3) สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้ ทัง้กลุ่มท่ีจัดการเรียนรู้เป็นภาษาไทย และ
กลุ่มท่ีจัดการเรียนรู้เป็นภาษาอังกฤษ ต้องมีแผนการพัฒนาครูผู้ สอน ให้สามารถจัดการเรียนรู้
ภาษาองักฤษในการส่ือสารได้เหมือนเจ้าของภาษา 

2.4) สถานศึกษาท่ีจดัการเรียนรู้เป็นภาษาอังกฤษต้องจดัให้มีคณะกรรมการ
ท าหน้าท่ีตรวจสอบและทบทวนการด าเนินงาน โดยเน้นคุณภาพของผู้ เรียนทัง้คุณลักษณะและ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน แล้วจดัท ารายงานประจ าปีเสนอหน่วยงานต้นสงักดัและผู้ ท่ีเกี่ยวข้อง 

2.5) สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้เป็นภาษาอังกฤษ สามารถเปิดสอนได้ทัง้
ระดบัก่อนปฐมวยั ระดบัประถมศึกษา และระดบัมธัยมศึกษา ดงันี ้

2.5.1) ระดับก่อนปฐมวัย จัดการเรียนรู้ได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของเวลาท่ีจัด
กิจกรรม 

2.5.2) ระดับประถมศึกษา จัดการเรียนรู้ได้เฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และพลศึกษา โดยจัดการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนมีความรู้     
ความเข้าใจในเนือ้หาของศาสตร์นัน้ๆ ควบคู่กบัภาษาองักฤษ 
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2.5.3) ระดบัมธัยมศึกษา จดัการเรียนรู้ได้ทกุกลุ่มสาระการเรียนรู้ ยกเว้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และสังคมศึกษาในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกบัความเป็นไทย กฎหมายไทย
ประเพณีและวฒันธรรมไทย 

2.5.4) เวลาเรียนท่ีใช้จัดการเรียนรู้ สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือ       
ใช้เวลาเรียน 18 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ขึน้ไปไม่น้อยกว่า 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้) 

2.5.5) ครูผู้ สอนระดับปฐมวัย  และระดับประถมศึกษาท่ีเป็นชาว
ต่างประเทศ ต้องออกเสียงภาษาองักฤษได้ถกูต้องตามส าเนียงของเจ้าของภาษา และใช้ภาษาไทย
ในการส่ือสารเบือ้งต้นได้ หรือจัดให้ครูผู้สอนชาวไทยท่ีใช้ภาษาองักฤษส่ือสารได้ดีเข้าไปมีส่วนร่วม
ตลอดเวลา 

2.6) การคดัเลือกและการจดัการเกี่ยวกบัครูผู้สอน มีดงันี ้
2.6.1) จบปริญญาตรีเป็นอย่างน้อย และต้องมีหลักฐานการศึกษาใน

สาขาวิชาท่ีสอนหรือท่ีเกี่ยวข้อง 
2.6.2) ครูผู้ สอนท่ีไม่ใช่เจ้าของภาษา ต้องมีความสามารถในการใช้

ภาษาอังกฤษทัง้การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ในการส่ือสารได้เหมือนเจ้าของภาษาและ
ได้คะแนนสอบ TOEFL ไม่น้อยกว่า 550 หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 

2.6.3) ครูผู้ สอนทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจเด็ก และวิธีการจัด        
การเรียนการสอนโดยมีหลกัฐานการศึกษาด้านการสอน ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยการเรียน 

2.6.4) ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ต้องได้รับการอบรมด้านหลักสูตรของ
ประเทศไทยภาษาและวัฒนธรรมไทย อย่างน้อย 15 ชัว่โมง และครูผู้สอนทกุคนต้องมีโอกาสได้รับ
การพฒันาโดยได้รับการฝึกอบรม ศึกษาดงูานในประเทศหรือต่างประเทศ อย่างน้อย 3 ปี ต่อครัง้ 

2.6.5) สถานศึกษาต้องจัดให้ครูผู้สอนทุกคน ทัง้ท่ีจัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้ศึกษาวิธีการจัดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ใน            
การจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นนผู้ เรียนเป็นส าคญั 

2.6.6) จัดให้ครูผู้ สอนท าสัญญาปฏิบัติงานให้ครบ 1 ปีการศึกษาเป็น
อย่างน้อย และมีบทลงโทษท่ีเข้มงวดหากละเมิดสญัญา 

2.7) การรบัผู้ เรียน 
2.7.1) รับผู้ เรียนทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
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2.7.2) สถานศึกษาสามารถก าหนดเงื่อนไขความสามารถของผู้ เรียนได้
ตามความเห็นชอบของหน่วยงานต้นสังกัด และให้สถานศึกษาคัดเลือกผู้ เรียนท่ีมีความสามารถ
ผ่านเกณฑ์ได้เข้าเรียนโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มอย่างน้อย 3 % ของจ านวนผู้ เรียน 

2.7.3) การจัดจ านวนผุ้ เรียนแต่ละห้องเรียนในแต่ละระดับ ดังนี ้ระดับ
ปฐมวัยไม่ เกินห้องละ 25 คน และระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับ
มธัยมศึกษาปลาย ระดบัวิชาชีพ (ปวช.– ปวส. ) ไม่เกินห้องละ 30 คน 

2.8) การเก็บค่าเล่าเรียนและการตัง้กองทนุ 
การก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการเรียน ค่าธรรมเนียมอื่นในสถานศึกษา

เอกชน และค่าใช้จ่ายในส่วนท่ีเพิ่มจากการจัดการเรียนรู้เป็นภาษาไทยในสถานศึกษาของรัฐให้
หน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษาเป็นผู้ ก าหนดในอัตราท่ีเหมาะสมสถานศึกษา  และกรรมการ
สถานศึกษาต้องจัดตัง้กองทุน เพื่อสนับสนุนให้ผู้ เรียนท่ีไม่ได้อยู่ในหลักสูตรภาษาอังกฤษ  และมี
ความสามารถผ่านเกณฑ์ ให้เข้าเรียนอย่างน้อย 3 % ของจ านวนผู้ เรียนแต่ละปี และเพื่อใช้ดอกผล
จากกองทุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้ เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษกับ
ผู้ เรียนท่ีเรียนเป็นหลกัสตูรภาษาไทย 

2.9) การจดัการทรัพยากรและกิจกรรมของสถานศึกษา 
2.9.1) สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษต้อง

บริหารจัดการบุคลากร ส่ือวัสด ุอุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ และสถานท่ีต่างๆ ให้ครูผู้สอนและผู้ เรียน
ทุกคนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันและอย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะสถานศึกษาของรัฐ ซึ่งใช้
งบประมาณของรัฐต้องดแูลให้เกิดความเป็นธรรมอย่างแท้จริง 

2.9.2) สถานศึกษาท่ีจัดหลักสูตรภาษาอังกฤษของกระทรวงศึกษาธิการ
จะต้องจดัให้ผู้ เรียนภาคปกติและผู้ เรียนในหลักสตูรภาษาอังกฤษ ท ากิจกรรมร่วมกนั เช่น กิจกรรม
พัฒนาผู้ เรียน กิจกรรมของโรงเรียน/ชุมชน โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีส่งเสริมความเป็นไทย ส่งเสริม
คณุธรรม จริยธรรมและคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์การจดัการเรียนรู้ 

2.10) สถานศึกษาท่ีจะจัดการเรียน รู้ตามหลักสูตรภาษาอังกฤษของ
กระทรวงศึกษาธิการ ต้องด าเนินการ ดงันี ้

2.10.1) หลักสูตรท่ีใช้ต้องจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน
พุทธศักราช 2544 ของกระทรวงศึกษาธิการเป็นแกน โดยจัดให้สอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและพระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2542 และและตามหลักสูตรแกนกลาง
พทุธศกัราช 2551 
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2.10.2) การจัดการเรียนรู้ ต้องจัดในบริบทของความเป็นไทยผสมผสาน
ความเป็นสากลโดยมุ่งเน้นความรักท้องถิ่น ประเทศชาติและความเป็นไทย โดยอาจจะจัดให้มี     
การสอนเสริมอย่างเป็นระบบ ตามความต้องการของผู้ เรียน 

2.10.3) จัดการเรียนรู้ทุกวิชา โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีดีงาม สร้างความมัน่ใจและส่งเสริมให้ผู้ เรียนกล้าใช้ภาษาองักฤษในการส่ือสาร 

2.10.4) สถานศึกษาจดัการเรียนรู้เป็นภาษาองักฤษได้ทุกระดบั คือระดับ
ปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา หากต้องค านึงถึงความสามารถพืน้ฐานใน   
การใช้ภาษาไทยของผู้ เรียน ความพร้อม ความสนใจท่ีจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การจัดกิจกรรม    
การเรียนรู้ควรค านึงถึงศกัยภาพตามวยั 

2.10.5) สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรภาษาอังกฤษของ
กระทรวงศึกษาธิการ สามารถจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นภาษาอังกฤษ ยกเว้นกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ท่ีว่าด้วยเร่ือง
ของประเทศไทย วัฒนธรรมไทย และกฎหมายไทย ให้จัดการเรียนรู้เป็นภาษาไทย ส่วนกิจกรรม
พัฒนานักเรียนเช่น ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมอิสระ และวิ ชา
พระพทุธศาสนาอาจจดัการเรียนรู้เป็นภาษาองักฤษ และ/หรือ ภาษาไทยก็ได้ 

2.10.6) ระดับชัน้ท่ีเปิดการจัดการเรียนรู้ สถานศึกษาท่ีเปิดการจัดการเรียนรู้
ตัง้แต่ชัน้ประถมศึกษา มธัยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามญัในปีการศึกษาแรก
ท่ีเร่ิมด าเนินการ ให้เปิดการจัดการเรียนรู้ชัน้ต้นของแต่ละระดบั (ประถมศึกษาปีท่ี 1/มธัยมศึกษาปี
ท่ี 1 และ/หรือ มธัยมศึกษาปีท่ี 4) และเปิดการจดัการเรียนรู้เพิ่มปีละชัน้ตามล าดบั 

2.10.7) จดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั ด้วยเทคนิควิธีการ
ท่ีหลากหลายเช่น การสอนแบบโครงงาน การสอนแบบบูรณาการ การสอนท่ีมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนได้
ปฏิบติัจริงศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองและสรุปเป็นองค์รวมความรู้ได้ 

2.10.8) กิจกรรมพฒันาผู้ เรียน สถานศึกษาต้องจดักิจกรรมพฒันาผู้ เรียน
ตามหลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2544 และและตามหลกัสตูรแกนกลางพทุธศกัราช 
2551 จดักิจกรรมเสริมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ เช่น การจัดค่ายภาษาอังกฤษ จัดค่ายคอมพิวเตอร์ การ
ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ ทัง้ในและนอกสถานศึกษา 

2.11) ส่ือการเรียนรู้ 
2.11.1) สถานศึกษาต้องจัดให้มีหลักสูตรการศึกษาขั น้พื น้ฐาน

พุทธศักราช 2544 ของกระทรวงศึกษาธิการ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และหลักสูตร
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การศึกษาปฐมวยัพทุธศกัราช 2548 ในระดบัปฐมวยัและตามหลกัสตูรแกนกลางพทุธศกัราช 2551 
ทัง้ฉบบัภาษาไทย และภาษาองักฤษให้ครูผู้สอนทกุคนได้ศึกษา 

2.11.2) สถานศึกษาต้องจัดให้มีหนังสือเรียนท่ีเป็นภาษาไทยครบถ้วน
ตามหลักสูตรท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด อย่างน้อย 10 ชุด ไว้ในห้องสมุด ในกรณี ท่ี
สถานศึกษาจดัท าหนงัสือเรียนขึน้ใช้เอง และมีการบงัคบัซือ้หนงัสือเรียนนัน้ ต้องได้รับอนญุาตจาก
กระทรวงศึกษาธิการก่อน 

2.11.3) สถานศึกษาต้องจัดหาเอกสารประกอบการเรียนรู้ หนังสือ 
แบบฝึกหัดหรือหนังสืออ่านเพิ่มเติมท่ีเป็นภาษาอังกฤษให้ครบทุกวิชาในจ านวนท่ีเหมาะสมและ
สอดคล้องกับ เนื อ้หาตามหลักสูตร โดยระบุ รายการจ านวนหนังสือทั ง้ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศท่ีจะจดัไว้ในห้องสมดุและท่ีจะใช้ในการเรียนรู้ไว้ในโครงการ 

2.11.4) สถานศึกษาต้องจัดให้มีส่ือและนวัตกรรมทางการศึกษา วัสด ุ
อุปกรณ์การเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับเนือ้หาสาระการเรียนรู้ท่ีเรียนอย่างครบถ้วน
และเพียงพอ ได้แก่ โปรแกรมส าเร็จรูปช่วยสอน ส่ือโทรทัศน์ ส่ิงพิมพ์ และส่ือในลักษณะส่ือ ICT 
ทางภาษาองักฤษกบัผู้ เรียน 

2.11.5) สถานศึกษาต้องจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ท่ีทันสมัย โดยเฉพาะส่ือ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยอย่างหลากหลาย และเพียงพอทัง้ใน และนอกสถานศึกษา รวมถึงการจัด
บรรยากาศในห้องเรียนให้เอือ้ ต่อการเรียนรู้เป็นภาษาอังกฤษ และควรจัดให้มี ห้องสมุด 
ห้องปฏิบัติการทางภาษาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ เพื่อเสริมสร้าง         
การเรียนภาษาองักฤษ 

2.12) การวดัผลและประเมินผล 
2.12.1) สถานศึกษาต้องด าเนินการวัดผล และประเมินผลหลักสูตร

สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานพุทธศักราช 2544 และตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ท่ีสอนเป็นภาษาองักฤษ ต้องวัดผลประเมินผล เป็นภาษาองักฤษทกุกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และสถานศึกษาควรประเมินความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษทุกทักษะของผู้ เรียนเป็นระยะๆ 
เพื่อให้ทราบความก้าวหน้า และเป็นข้อมลูในการพฒันาผู้ เรียนและให้ความส าคญักบัการประเมิน
คณุธรรม ทัง้นีต้้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ และข้อก าหนดของหลกัสตูร 

2.12.2) สถานศึกษาต้องด าเนินการวัดและประเมินผลตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประถมศึกษา 
พุทธศักราช 2544 และมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2544 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
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ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2544 ในกรณี
เปิดการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยต้องประเมินพัฒนาการตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2546 และตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 แล้วจัดท าหลักฐานแสดงผล   
การเรียนของผู้ เรียน ตามแบบท่ีส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษาก าหนดเป็นภาษาองักฤษ 

2.12.3) การขอรับรองคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาต้องจัดท าการ
ประกนัคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสามารถตรวจสอบและประเมินได้ 

2.12.4) การวัดผลสัมฤทธ์ิการใช้ภาษาอังกฤษ สถานศึกษาควรท าวิจัย
ศึกษาเปรียบเทียบทางการเรียนของผู้ เรียนในทุกระดับชัน้ปี และควรท่ีจะได้รับการประเมิน
ความสามารถด้านภาษาองักฤษ TOEFL หรือ IELTS หรือ TOEIC หรือจากสถาบันอื่นท่ีได้รับการรับรอง
มาตรฐานตามท่ีสถานศึกษาก าหนดในระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ให้จัดท าหลักฐานแสดงผล    
การเรียนเป็นภาษาองักฤษ 

3) ข้อควรตระหนกัตามหลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2544 และตาม
หลกัสตูรแกนกลางพทุธศกัราช 2551    

3.1) การก ากบั ติดตาม และประเมินโครงการ 
3.1.1) กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานต้นสังกดัสถานศึกษา ต้องจัด

ให้มีการก ากับติดตามและประเมินผลโครงการการจัดการเรียนรู้เป็นภาษาอังกฤษทัง้ในด้านความพร้อม
ในด้านการเตรียมการของสถานศึกษา การบริหารจัดการการด าเนินงานของสถานศึกษาและ
คณุภาพของผู้ เรียน 

3.1.2) กระทรวงศึกษาธิการต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกบัคณุภาพของการจดัการเรียนรู้เป็นภาษาองักฤษ เพื่อพฒันาการด าเนินงานให้ดียิ่งขึน้ทัง้ใน
ด้านผลสัมฤทธ์ิของผู้ เรียน การลดค่าใช้จ่าย คุณภาพของครูผู้ สอนและวิธีการบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

3.1.3) กระทรวงศึกษาธิการต้องส่งเสริมสนบัสนนุให้มีการศึกษาวิจัยเพื่อ
แก้ปัญหาการจดัการเรียนรู้วิชาภาษาองักฤษ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

3.1.4) ให้แต่งตัง้คณะกรรมการประเมินโครงการทกุปี เมื่อสิน้ปีการศึกษา
แล้วรายงานผลให้ต้นสังกัดทราบ และน าผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาในปี
การศึกษาต่อไป 

หลักสูตรภาษาอังกฤษตามกระทรวงศึกษาธิการ (English Program) มีการปรับปรุง
ตามหลกัสตูรแกนกลางพุทธศกัราช 2551 ในส่วนของมาตราฐานและตวัชีว้ดัเพิ่มเติมจากหลักสตูร
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การศึกษาขัน้พืน้ฐานพุทธศักราช  2544  ซึ่งมีความส าคัญยิ่งต่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
ยิ่งขึน้ มีลักษณะเป็นข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษา
หลักสูตรภาษาอังกฤษตามกระทรวงศึกษาธิการ  ใช้เป็นหลักหรือแนวทางในการเทียบเคียงเพื่อ
การพัฒนา ก ากบัดูแล ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา โดยสถานศึกษาทุกแห่ง
น าไปเป็นเป้าหมายหรือเป็นกรอบทิศทางเพื่อการพฒันาคณุภาพ และใช้ในการประเมินตนเองว่า
ใน แต่ละปีหรือแต่ละช่วงเวลาท่ีก าหนด สามารถด าเนินโครงการได้บรรลุเป้าหมายมากน้อย
เพียงใด ส่วนส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาและส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานน าไป
เป็นเป้าหมายในการก ากับดูแล การตรวจสอบและการประเมินคุณภาพของโครงการในภาพรวม 
และน าข้อมูลมาวางแผนยกระดับคุณภาพให้สูงขึน้ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน, 
2557, 6) มีรายละเอียดในส่วนปรับปรุง แต่ละด้าน แต่ละมาตรฐาน และแต่ละตวับ่งชี ้ดงันี ้

ด้านท่ี 1  นโยบาย กลยทุธ์ และการบริหารจดัการ  
มาตรฐานท่ี 1 สถานศึกษามีนโยบายส่งเสริมสนบัสนนุหลักสตูรภาษาองักฤษ

ตามกระทรวงศึกษาธิการ  และมีกลยุทธ์ท่ีสร้างความเข้มแข็งให้กับหลักสูตรภาษาอังกฤษตาม
กระทรวงศึกษาธิการ     

ตัวบ่งชีท่ี้ 1.1 สถานศึกษาก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกล
ยทุธ์ของหลกัสูตรภาษาอังกฤษตามกระทรวงศึกษาธิการ  อย่างชดัเจน โดยการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย  

ตัวบ่งชีท่ี้ 1.2 สถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ตามกระทรวงศึกษาธิการ  ท่ีสอดคล้องกบัแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา  

ตัวบ่งชีท่ี้ 1.3 สถานศึกษาก าหนดโครงสร้างหลักสูตรภาษาอังกฤษตาม
กระทรวงศึกษาธิการ  ระบบการบริหารจดัการ และบทบาทหน้าท่ีของบุคลากรและผู้ เกี่ยวข้อง  

ตัวบ่งชี ท่ี้  1.4 สถานศึกษาสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั ง้ในและ
ต่างประเทศ  

มาตรฐานท่ี 2 สถานศึกษามีระบบการบริหารจดัการท่ีมุ่งเน้นการพฒันาคณุภาพผู้ เรียน    
ตัวบ่งชีท่ี้ 2.1 ผู้บริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น าทางวิชาการ 

และส่ือสารภาษาองักฤษได้ รวมทัง้บริหารหลกัสตูรภาษาองักฤษตามกระทรวงศึกษาธิการแบบมีส่วนร่วม   
ตวับ่งชีท่ี้  2.2 สถานศึกษาสรรหาครูชาวต่างชาติและหรือครูชาวไทย ท่ีมี

ความรู้ ความสามารถในการสอนเป็นภาษาองักฤษ  
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ตัวบ่งชีท่ี้ 2.3 สถานศึกษาพัฒนาครูชาวต่างชาติและหรือครูชาวไทยใน
หลกัสตูรภาษาองักฤษตามกระทรวงศึกษาธิการ   

ตวับ่งชีท่ี้ 2.4 สถานศึกษามีบุคลากรฝ่ายสนบัสนนุหลกัสตูรภาษาองักฤษ
ตามกระทรวงศึกษาธิการ   

ตัวบ่งชีท่ี้ 2.5 สถานศึกษานิเทศ ติดตาม และประเมินผลครูผู้สอนและ
บุคลากรฝ่ายสนบัสนนุหลกัสตูรภาษาองักฤษตามกระทรวงศึกษาธิการ   

ตัวบ่ งชี ท่ี้  2.6 สถานศึกษาบ ริหารจัดการงบประมาณหลักสูตร
ภาษาองักฤษตามกระทรวงศึกษาธิการ  แบบมีส่วนร่วม  

ตัวบ่งชี ท่ี้  2.7 สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือผู้ เรียนหลักสูตร
ภาษาองักฤษตามกระทรวงศึกษาธิการ   

ตัวบ่งชีท่ี้  2.8  สถานศึกษามีและใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ พืน้ท่ีใช้
สอย ส่ือการเรียนรู้ และระบบเทคโนโลยี  สนบัสนนุการเรียนการสอนในหลกัสตูรภาษาองักฤษตาม
กระทรวงศึกษาธิการ   

ตัวบ่งชีท่ี้ 2.9 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีเอือ้ต่อ   
การส่ือสารและการเรียนรู้ภาษาองักฤษ  

ตัวบ่งชี ท่ี้  2.10 สถานศึกษาก ากับ ติดตาม สรุปผลและรายงานผล       
การด าเนินงานหลกัสตูรภาษาองักฤษตามกระทรวงศึกษาธิการ   

ด้านท่ี 2 หลกัสูตร การจดัการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล  
มาตรฐานท่ี 3 สถานศึกษามีหหลักสูตรภาษาอังกฤษตามกระทรวงศึกษาธิการ  

ท่ีมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการในการจดัการเรียนรู้  
ตวับ่งชีท่ี้ 3.1 โครงสร้างหลักสูตรภาษาองักฤษตามกระทรวงศึกษาธิการ

มีรายวิชาพืน้ฐานและรายวิชาเพิ่มเติมท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ในสาระต่างๆ เป็น
ภาษาองักฤษ  

ตวับ่งชีท่ี้ 3.2 โครงสร้างหลักสูตรภาษาองักฤษตามกระทรวงศึกษาธิการ 
มีการจดัรายวิชาภาษาองักฤษเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาทกัษะภาษาองักฤษ ของผู้ เรียนทัง้ในด้านการใช้
ภาษาส่ือสารประจ าวนัและวิชาการ   

มาตรฐานท่ี 4 สถานศึกษามีการจดัการเรียนรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือใน
การเรียนรู้ 
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ตวับ่งชีท่ี้ 4.1 ออกแบบการเรียนรู้เหมาะสมกับความแตกต่างของสมิทธิ
ผล (Proficiency) ทกัษะภาษาองักฤษของผู้ เรียน  

ตัวบ่งชี ท่ี้ 4.2 ออกแบบการเรียนรู้ตามความแตกต่างของสมิทธิผล 
(Proficiency) ทกัษะภาษาองักฤษของผู้ เรียน  

ตัวบ่งชีท่ี้ 4.3  ส่งเสริมและพัฒนาผู้ เรียนโดยใช้ส่ือ เทคโนโลยี  แหล่ง
เรียนรู้ เครือข่ายความร่วมมือทัง้ในและต่างประเทศ  

ตัวบ่งชีท่ี้ 4.4 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีพัฒนาทักษะและเจตคติต่อ
ภาษาองักฤษ เสริมสร้างความสามารถด้านวิชาการและอตัลกัษณ์ของผู้ เรียน  

ตวับ่งชีท่ี้ 4.5 สร้างโอกาสและจดับรรยากาศท่ีเอือ้ต่อการใช้ภาษาองักฤษ
ให้เหมาะสมกบับริบทของวฒันธรรมที่หลากหลาย  

มาตรฐานท่ี 5  สถานศึกษามีระบบการวัดและประเมินผลท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 

ตัวบ่งชีท่ี้ 5.1 วัดและประเมินผล รายงานความก้าวหน้าของผู้ เรียน     
ด้านทกัษะ ภาษาองักฤษ และความรู้ในแต่ละรายวิชา อย่างเป็นระบบและ 

ตัวบ่งชีท่ี้ 5.2 ทดสอบสมิทธิผลทักษะภาษาอังกฤษ (English Proficiency) 
ของผู้ เรียนโดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานจากสถาบันท่ีได้รับการยอมรับระดับนานาชาติโดย
เทียบเคียงระดบัความสามารถกบักรอบ CEFR  

ด้านท่ี 3 คณุภาพผู้ เรียน  
มาตรฐานท่ี 6  ผู้ เรียนในหลักสูตภาษาอังกฤษตามกระทรวงศึกษาธิการ        

มีความเป็นเลิศทางวิชาการและทกัษะภาษาองักฤษ  
ตัวบ่งชีท่ี้ 6.1 ผู้ เรียนในหลักสูตภาษาอังกฤษตามกระทรวงศึกษาธิการ    

มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียทกุกลุ่มสาระเพ่ิมขึน้  
ตัวบ่งชีท่ี้ 6.2 ผู้ เรียนในหลักสูตภาษาอังกฤษตามกระทรวงศึกษาธิการ    

มีผลคะแนนทดสอบระดับชาติทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติรวมทัง้มีผล
คะแนนวิชาภาษาองักฤษร้อยละ 50 ขึน้ไป  

ตัวบ่งชีท่ี้ 6.3 ผู้ เรียนในหลักสูตภาษาอังกฤษตามกระทรวงศึกษาธิการ   
มีผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษจากสถาบันท่ีเป็นท่ียอมรับ โดยเทียบเคียงกับ
ระดบัความสามารถตามกรอบ CEFR ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด  
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ตัวบ่งชีท่ี้ 6.4 ผู้ เรียนในหลักสูตภาษาอังกฤษตามกระทรวงศึกษาธิการ 
เข้าร่วมกิจกรรมประกวด แข่งขันทักษะทางวิชาการและทักษะทางภาษาอังกฤษในระดับภาค 
ระดบัชาติ หรือระดบันานาชาติ  

มาตรฐานท่ี 7 ผู้ เรียนในหลักสูตภาษาอังกฤษตามกระทรวงศึกษาธิการมี
คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามเป้าหมายของผู้ เรียนในหลกัสตูภาษาองักฤษตามกระทรวงศึกษาธิการ  

ตวับ่งชีท่ี้ 7.1 ผู้ เรียนในหลักสูตภาษาองักฤษตามกระทรวงศึกษาธิการมี
ภาวะผู้น าและผู้ตาม มีคณุธรรมจริยธรรม และกล้าแสดงออก  

ตัวบ่งชีท่ี้ 7.2 ผู้ เรียนในหลักสูตภาษาอังกฤษตามกระทรวงศึกษาธิการ 
สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ และน าเสนอผลงานเป็นภาษาองักฤษ  

ตวับ่งชีท่ี้ 7.3 ผู้ เรียนในหลักสูตภาษาองักฤษตามกระทรวงศึกษาธิการมี
ส่วนร่วมกิจกรรมแก้ไขปัญหาหรือท าประโยชน์ต่อชมุชนและสงัคมโลก  

ตวับ่งชีท่ี้ 7.4 ผู้ เรียนในหลักสูตภาษาองักฤษตามกระทรวงศึกษาธิการมี
นิสยัรักการอ่านและแสวงหาความรู้เป็นภาษาองักฤษ ด้วยตนเองจากห้องสมดุ แหล่งเรียนรู้และส่ือ
ต่างๆ รอบตวั  

ตวับ่งชีท่ี้ 7.5 ผู้ เรียนในหลักสูตภาษาองักฤษตามกระทรวงศึกษาธิการมี
ทกัษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน การท างานและการสร้างสรรค์ผลงาน  

ตัวบ่งชีท่ี้ 7.6 ผู้ เรียนในหลักสูตภาษาอังกฤษตามกระทรวงศึกษาธิการ 
รักความเป็นไทย แสดงออกซึ่งความเป็นไทย มีความตระหนกัในความหลากหลายทางวฒันธรรม 
และอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสขุ 

จากการท่ีผู้วิจัยได้ศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษของกระทรวงศึกษาธิการทัง้ 2 ช่วง 
คือช่วงท่ี 1 เป็นช่วงก่อนการปฏิรูปการศึกษาตามแนวหลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐานพุทธศักราช  
2544 และช่วงท่ี 2 ตัง้แต่หลงัปี พ.ศ. 2544  ไปถึงหลักสูตรแกนกลางพุทธศกัราช 2551 ในปัจจบุัน
นัน้มีข้อแตกต่างกนัใน ดงันี ้

1.1  ด้านการจดัหลกัสตูร 
ช่วงท่ี 1 เป็นช่วงก่อนการปฏิรูปการศึกษาตามแนวหลักสูตรการศึกษา          

ขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช  2544 แบ่งหลกัสตูร ออกเป็น 3 ระดบั คือ 
ระดบัประถมศึกษา (6 ปี) 
ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น (3 ปี) 
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (3 ปี) 
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ส่วนช่วงท่ี 2 ตัง้แต่หลังปี พ.ศ.2544  ไปถึงหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 
2551 ในปัจจบุนัก าหนดหลกัสตูรต่อเน่ืองกนั 12 ปี โดยแบ่งออกเป็น 4 ช่วงชัน้ คือ 

ช่วงชัน้ท่ี 1 ประถมศึกษาปีท่ี 1-3 
ช่วงชัน้ท่ี 2 ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
ช่วงชัน้ท่ี 3 มธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 
ช่วงชัน้ท่ี 4 มธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 

1.2 การก าหนดสาระการเรียนรู้ 
ช่วงท่ี 1 เป็นช่วงก่อนการปฏิรูปการศึกษาตามแนวหลักสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน

พุทธศักราช  2544 ก าหนดสาระท่ีจะจัดให้เรียนรู้เป็น 2 ระดบั คือ หลักสูตรประถมศึกษาก าหนด
เป็นกลุ่มประสบการณ์มี 5 กลุ่ม คือ 

1. กลุ่มทักษะท่ีเป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้ประกอบด้วย ภาษาไทย และ
คณิตศาสตร์ 

2. กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชวีิต 
3. กลุ่มสร้างเสริมลกัษณะนิสยั 
4. กลุ่มการงานพืน้ฐานอาชีพ 
5. กลุ่มประสบการณ์พิเศษ (ภาษาองักฤษอยู่ในกลุ่มนี)้ 

หลกัสตูรมธัยมศึกษา (ต้น/ปลาย) จดัเป็นกลุ่ม 5 กลุ่มวิชา คือ 
1. กลุ่มวิชาภาษาไทย 
2. กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
3. กลุ่มพฒันาบุคลิกภาพ 
4. กลุ่มวิชาการงานและอาชีพ 
5. กลุ่มภาษาต่างประเทศ 
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ตาราง 1 แสดงหลักสูตรภาษาอังกฤษก่อนการปฏิรูปการศึกษาตามแนวหลักสูตรการศึกษา          
ขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2544 

ด้าน 
ช่วงก่อนการปฏิรูปการศึกษาตามแนวหลักสตูรการศึกษา     

ขัน้พืน้ฐานพทุธศักราช 2544 
จดัหลกัสตูร 

 
การก าหนดสาระการเรียนรู้ 

 
 
 

จดุมุ่งหมาย 
 

ลกัษณะของหลกัสตูร 

ระดบัประถมศึกษา (6 ปี) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น (3 ปี) 
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (3 ปี) 
หลักสูตรประถมศึกษา ก าหนดภาษาอังกฤษ อยู่ในกลุ่ม
ประสบการณ์พิเศษ (อยู่ในกลุ่มนี)้ 
ห ลั ก สู ต ร มั ธ ย ม ศึ ก ษ า  ( ต้ น /ป ล า ย )   อ ยู่ ใ น ก ลุ่ ม
ภาษาต่างประเทศ 
ทกุระดบั มุ่งพฒันาคนหรือผู้ เรียนให้พัฒนาคณุภาพชีวิตของตน
และท าประโยชน์ให้กบัสงัคมตามบทบาทหน้าท่ีของตน  
1. เป็นหลกัสตูรสถานศึกษา 
2. เป็นหลกัสตูรท่ีใช้จดุประสงค์ 
3. โครงสร้างของหลักสูตรก าหนดเนือ้หา ท่ีมีรายละเอียดเป็น   
วิชา และอธิบายรายวิชาทุกวิชาคาบ/เวลาเรียนท่ีชัดเจนและ
การวดัผลประเมินผลท่ีปรากฏระเบียบชดัเจนในการปฏิบติั 
4. ส่ือการเรียนการสอนท่ีใช้ประกอบการเรียนรู้เป็นรายวิชา 
5. คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ อั น พึ ง ป ร ะ ส ง ค์  ก า ห น ด โ ด ย
กระทรวงศึกษาธิการ 
6. การจดัการเรียนรู้เน้นกระบวนการ โดยใช้เนือ้หาวิชาต่างๆ 
7. การประเมินผลการเรียนมี 3 ลักษณะ คือ การวัดผลก่อนเรียน
ระหว่างเรียน และเมื่อเรียนจบแล้ว 
 8. มีการประเมินคุณภาพผู้ เรียนในชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี6,
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 และ มธัยมศึกษาปีท่ี 6 
9. ก าหนดให้มีการเทียบโอนประสบการณ์ และผลการเรียนรู้
ตลอดหลกัสตูร 
10.ไม่ก าหนดการประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
TOEFL IELTS TOEIC ของผู้ เรียน 
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ส่วนช่วงท่ี 2 ตัง้แต่หลงัปี พ.ศ. 2544  ไปถึงหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 ใน
ปัจจุบัน ก าหนดสาระท่ีจะให้เกิดการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนเหมือนกันตลอดหลักสูตร 
ทัง้ 12 ปี ซึ่งประกอบด้วย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ดงันี ้

1. ภาษาไทย 
2. คณิตศาสตร์ 
3. วิทยาศาสตร์ 
4. สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
5. สขุศึกษาและพลศึกษา 
6. ศิลปะ 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
8. ภาษาต่างประเทศ 

การก าหนดสาระการเรียนรู้ของทัง้ 8 กลุ่ม แบ่งออกเป็นสาระการเรียนรู้พืน้ฐาน เป็น
สาระการเรียนรู้ท่ีจ าเป็น ส าหรับการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนทุกคน  ซึ่งหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
(English Program) เป็นสาระสาระการเรียนรู้ท่ีสถานศึกษาจัดเพิ่มขึน้เพื่อให้ผู้ เรียนได้เลือกเรียน
ตามความถนดัความสนใจ ความต้องการ และความแตกต่างระหว่างบุคคล ภายใต้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

จดุมุ่งหมายและลกัษณะของหลกัสตูร 
จุดมุ่งหมายและลักษณะของหลักสูตรช่วงท่ี  1 เป็นช่วงก่อนการปฏิ รูป

การศึกษาตามแนวหลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช  2544 มีรายละเอียดดงันี ้
ทัง้ 3 ระดับ มุ่งพัฒนาคนหรือผู้ เรียนให้พัฒนาคุณภาพชีวิตของตน และ

ท าประโยชน์ให้กับสังคมตามบทบาทหน้าท่ีของตน อย่างไรก็ตามก าหนดจุดหมายไว้แต่ละระดับ
แตกต่างกนัตามวยัของผู้ เรียน  

ระดบัประถมเน้นความพร้อม ท าประโยชน์ต่อสงัคม 
ระดบัมธัยมศึกษาเน้นการเลือกแนวทาง และท าประโยชน์ให้สงัคมใน

ด้านลกัษณะของหลกัสตูร สามารถสรุปได้ดงัต่อไปนี ้
1. เป็นหลักสูตรสถานศึกษาสามารถน าไปจัดการเรียนรู้ตาม

แนวทางท่ีก าหนดไว้ในขณะท่ีก าหนดให้ท้องถิ่น สามารถพัฒนาหลักสูตร/รายวิชาท่ีไม่ซ า้กับ
หลกัสตูรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยก าหนดรหสัวิชาต่างๆ ไว้ 
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2. เป็นหลักสูตรท่ีใช้จุดประสงค์ (จุดประสงค์กลุ่มวิชาและ
รายวิชา) เป็นตวัก าหนดคณุภาพผู้ เรียน 

3. โครงสร้างของหลกัสูตรก าหนดเนือ้หา ท่ีมีรายละเอียดเป็นวิชา 
และอธิบายรายวิชาทุกวิชาคาบ/เวลาเรียนท่ีชัดเจนและการวัดผลประเมินผลท่ีปรากฏระเบียบ
ชดัเจนในการปฏิบติั 

4. ส่ือการเรียนการสอนท่ีใช้ประกอบการเรียนรู้เป็นรายวิชา 
5. สถานศึกษาไม่ต้องก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพราะ

ได้ก าหนดไว้เรียบร้อยแล้วในหลกัสตูรของกระทรวงศึกษาธิการ 
6. การจัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการ โดยใช้เนือ้หาวิชาต่างๆ ท่ี

ก าหนดในหลกัสูตรเป็นส่ือ ในการพฒันาสติปัญญาสติปัญญาให้เจริญงอกงาม เป็นศนูย์กลางโดย
ให้ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบติัจริง 

7. การประเมินผลการเรียนมี 3 ลักษณะ คือ การวัดผลก่อนเรียน 
ระหว่างเรียน และเมื่อเรียนจบแล้ว ต้องเน้นการน าผลการประเมินมาแก้ไขปรับปรุงคณุภาพผู้ เรียน 

8. มีการประเมินคณุภาพผู้ เรียนในชัน้ ป.6 ม.3 และ ม.6 
9. ก าหนดให้มีการเทียบโอนประสบการณ์ และผลการเรียนรู้

ตลอดหลกัสตูร 
10. ไม่ก าหนดการประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 

TOEFL IELTS TOEIC ของผู้ เรียน 
ส่วนช่วงท่ี 2 ตัง้แต่หลังปี พ.ศ.2544  ไปถึงหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 ใน

ปัจจบุนั มีจดุมุ่งหมายและลกัษณะของหลกัสตูร รายละเอียดดงันี ้
จดุมุ่งหมายของหลกัสตูร มุ่งพัฒนาคนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม

ท่ีดี มีปัญญา (มีความสามารถ คิดเป็น แก้ปัญหาได้ และมีความสขุ มีสขุภาพดี ภมูิใจในความเป็น
ไทย อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข) โดยเฉพาะเน้นการพึ่งตนเองได้ในส่วนของลักษณะของ
หลกัสตูร สามารถสรุปได้ คือ 

1. เป็นหลักสตูรแกนกลางท่ีก าหนดเป็นกรอบหลกัสูตร คือ ก าหนดสาระของ
หลกัสตูรอย่างกว้างๆเพื่อให้สถานศึกษาไปก าหนดรายละเอียด เพื่อจดัการเรียนรู้ต่อไป 

2. เป็นหลักสูตรท่ีใช้มาตรฐานเป็นตัวก าหนดคุณภาพผู้ เรียน โดยส่วนกลาง
ก าหนดมาตรฐานกลุ่มวิชาและมาตรฐานแต่ละช่วงชัน้ให้ 
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3. โครงสร้างของหลกัสตูรก าหนดแต่เพียงสาระหลกั (ท่ีเป็นความคิดรวบยอด
กว้างๆ) เท่านัน้ สถานศึกษาต้องไปจัดการเรียนรู้ ทัง้ในเร่ืองการก าหนดเนือ้หาสาระ (ค าอธิบาย
รายวิชา) เวลาเรียน และการวัดผลประเมินผลการเรียนสถานศึกษาต้องด าเนินการเองทัง้หมด 
กล่าวได้ว่าสถานศึกษาต้องท าหลกัสูตรของสถานศึกษาเอง และจดัการเรียนการรู้ด้วยตนเองทัง้สิน้ 
ในส่วนของภาษาอังกฤษพืน้ฐานท่ีไม่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรแกนกลาง
พุทธศักราช  2551(ฉบับปรับป รุง พ .ศ . 2560) เพิ่ ม เวลาเรียนของกลุ่ มสาระการเรียน รู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) เป็น 5 ชัว่โมง/สปัดาห์ 

4. ส่ือการเรียนรู้ เน้นเพื่อการศึกษาค้นคว้า เพื่อการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง ดงันัน้เพื่อการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ดงันัน้ส่ือจึงต้องหลากหลาย และต้องมีการเรียนรู้
เพื่อ  การค้นคว้า 

5. สถานศึกษาต้องร่วมกับชมุชน ก าหนดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เพื่อเป็น
เป้าหมายในการพัฒนาผู้ เรียนให้เป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ       
(ม.27 วรรค 2) และมีการวดัและประเมินผล เพื่อปรับปรุง และพฒันา 

6. การจัดการเรียนรู้ เน้นตามสภาพจริง ในชีวิตจริงให้เกิดองค์ความรู้ซึ่ง
สถานศึกษาจะต้องใช้วิธีการเชื่อมโยงสาขาวิชาต่างๆ หรือการบูรณาการองค์ความรู้สาขาวิชาต่างๆ 
เข้าด้วยกันให้มากท่ีสุด นอกจากนัน้การจัดการเรียนรู้ต้อง ยึดหลักว่าผู้ เรียนมีความส าคัญท่ีสุด
ผู้ เรียนทกุคนสามารถเรียนรู้ได้ และพฒันาตนเองได้ 

7. ก าหนดให้ประเมินตามสภาพจริงควบคู่กับการจัดการเรียนรู้ และ
ก าหนดให้สถานศึกษาประเมินซ า้ทุก 3 ปีสถานศึกษา ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครอง และผู้ เรียนมี
ส่วนร่วมในการประเมินด้วย 

8. มีการประเมินคณุภาพผู้ เรียน โดยประเมินผู้ เรียนทกุคนในปีสดุท้ายของทุก 
ช่วงชัน้ (ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6) 

9. ก าหนดให้มีการเทียบโอนประสบการณ์ และผลการเรียนรู้ตลอดหลกัสตูร 
10. ก่อนปี  พ.ศ. 2551 ใช้การวัดและการประเมินความสามารถด้าน

ภาษาองักฤษจาก กรอบความสามารถ CEFR  
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ตาราง 2 แสดงหลักสูตรภาษาอังกฤษ ตั ง้แต่หลังปี  พ.ศ.2544 ไปถึงหลักสูตรแกนกลาง   
พทุธศกัราช 2551 ในปัจจบุนั 

ด้าน 
หลักสูตรภาษาองักฤษ2 ตัง้แต่หลังปี พ.ศ.2544  ไปถึง
หลักสูตรแกนกลางพทุธศักราช 2551 ในปัจจุบัน 

การจดัหลกัสตูร 
 

การก าหนดสาระการเรียนรู้ 
 

จดุมุ่งหมาย 
 
 
 

ลกัษณะของหลกัสตูร 

ก าหนดสาระท่ีจะให้เกิดการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน
เหมือนกนัตลอดหลกัสตูร ทัง้ 12 ปี ซึ่งประกอบด้วย 8 กลุ่มสาระ 

ทกุระดับ มุ่งพฒันาคนหรือผู้ เรียนให้พัฒนาคณุภาพชีวิตของ
ตนและท าประโยชน์ให้กบัสงัคมตามบทบาทหน้าท่ีของตน 

มุ่งพัฒนาคนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดี มี
ปัญญา (มีความสามารถ คิดเป็น แก้ปัญหาได้ และมีความสุข มี
สุขภาพดี ภูมิใจในความเป็นไทย อยู่ ร่วมกับผู้ อื่นได้อย่างมี
ความสขุ) โดยเฉพาะเน้นการพึ่งตนเองได้ 

1. เป็นหลกัสตูรแกนกลางท่ีก าหนดเป็นกรอบหลกัสตูร  
2. เป็นหลกัสตูรท่ีใช้มาตรฐานเป็นตวัก าหนดคุณภาพผู้ เรียน  
3. โครงสร้างของหลกัสตูรก าหนดแต่เพียงสาระหลกั สปัดาห์ 
4. ส่ือการเรียนรู้ เน้นเพื่อการศึกษาค้นคว้า เพื่อการแสวงหา

ความรู้ด้วยตนเอง  
5. สถานศึกษาต้องร่วมกับชุมชน ก าหนดคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค์  
6. การจัดการเรียนรู้ เน้นตามสภาพจริง ในชีวิตจริงให้เกิดองค์

ความรู้ 
7. ก าหนดให้ประเมินตามสภาพจริงควบคู่กับการจัดการ

เรียนรู้ และก าหนดให้สถานศึกษาประเมินซ า้ทกุ 3 ปีสถานศึกษา 
ผู้ บ ริหาร ครูผู้ สอน ผู้ ปกครอง และผู้ เรียนมี ส่วนร่วมในการ
ประเมินด้วย 

8. มีการประเมินคณุภาพผู้ เรียน โดยประเมินผู้ เรียนทกุคนใน
ปีสุดท้ายของทุกช่วงชัน้ (ประถมศึกษาปีท่ี6 ,มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
และ มธัยมศึกษาปีท่ี 6) 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
 

ด้าน หลักสูตรภาษาองักฤษ2 ตัง้แต่หลังปี พ.ศ.2544  ไปถึง
หลักสูตรแกนกลางพทุธศักราช 2551 ในปัจจุบัน 

 9. ก าหนดให้มีการเทียบโอนประสบการณ์ และผลการเรียนรู้
ตลอดหลกัสตูร 

10. ก่ อ น ปี  พ .ศ .  2551 ใ ช้ ก า รวั ด แ ล ะ ก า รป ระ เมิ น
ความสามารถด้านภาษาองักฤษจาก กรอบความสามารถ CEFR 

 
ซึ่ งหลักสูตรภาษาอังกฤษของกระทรวงศึกษาธิการสอดคล้องกับหลักสูตร

ภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ทัง้ 2 ช่วง คือช่วงท่ี 1 เป็นช่วงก่อนการปฏิรูป
การศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)
พ.ศ.2545 (ประภารัตน์ ธิติศุภกุล, 2559, 2) และช่วงท่ี 2 ตัง้แต่หลังปี พ.ศ. 2547  ไปถึงหลักสูตร
แกนกลางพทุธศกัราช 2551ในปัจจบุนัแต่ยงัมีข้อแตกต่างกนั ดงันี ้

1.1 ด้านการจดัหลกัสตูร 
ช่วงท่ี 1 เป็นช่วงก่อนการปฏิรูปการศึกษาตามแนวพระราชบญัญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 แบ่งหลักสูตร ออกเป็นระดับเดียว 
คือ ระดบัประถมศึกษา (6 ปี) 

ส่วนช่วงท่ี 2 ตัง้แต่หลังปี พ.ศ. 2547 ไปถึงหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 
2551ในปัจจบุนัก าหนดหลกัสตูรต่อเน่ืองกนั 12 ปี โดยแบ่งออกเป็น 4 ช่วงชัน้ คือ 

ช่วงชัน้ท่ี 1 ประถมศึกษาปีท่ี 1-3 
ช่วงชัน้ท่ี 2 ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
ช่วงชัน้ท่ี 3 มธัยมศึกษาปีท่ี 1-3  

มีการเปิดช่วงชัน้ท่ี 3 มธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 ส าหรบัโรงเรียนขยายโอกาส 
1.2 การก าหนดสาระการเรียนรู้ 

ช่วงท่ี 1 เป็นช่วงก่อนการปฏิรูปการศึกษาตามแนวพระราชบญัญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  ก าหนดสาระท่ีจะจัดให้เรียนรู้
เฉพาะหลกัสตูรประถมศึกษา ก าหนดเป็นกลุ่มประสบการณ์มี 5 กลุ่ม คือ 
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1. กลุ่มทักษะท่ีเป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้ประกอบด้วย ภาษาไทยและ
คณิตศาสตร์ 

2. กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต 
3. กลุ่มสร้างเสริมลกัษณะนิสยั 
4. กลุ่มการงานพืน้ฐานอาชีพ 
5. กลุ่มประสบการณ์พิเศษ (ภาษาองักฤษอยู่ในกลุ่มนี)้ 

ส่วนช่วงท่ี 2 ตัง้แต่หลังปี พ.ศ.2547  ไปถึงหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 
2551 ในปัจจุบัน ก าหนดสาระท่ีจะให้เกิดการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนเหมือนกันตลอด
หลกัสตูร ทัง้ 12 ปี ซึ่งประกอบด้วย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ดงันี ้

1. ภาษาไทย 
2. คณิตศาสตร์ 
3. วิทยาศาสตร์ 
4. สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
5. สขุศึกษาและพลศึกษา 
6. ศิลปะ 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
8. ภาษาต่างประเทศ 

การก าหนดสาระการเรียนรู้ของทัง้ 8 กลุ่ม แบ่งออกเป็นสาระการเรียนรู้พืน้ฐาน
เป็นสาระการเรียนรู้ท่ีจ าเป็น ส าหรับการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนทุกคน การจัดหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ (English Program) เป็นสาระสาระการเรียนรู้ท่ีสถานศึกษาจดัเพิ่มขึน้เพื่อให้ผู้ เรียน
ได้เลือกเรียนตามความถนัดความสนใจ ความต้องการ และความแตกต่างระหว่างบุคคล ภายใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ แบบ(Mini-English Program) คือ จัดการเรียนรู้เฉพาะ        
5 วิชาหลกั ได้แก่ ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สขุศึกษา/พลศึกษา และศิลปะ  

จดุมุ่งหมายและองค์ประกอบของหลกัสตูร 
จุดมุ่งหมายและองค์ประกอบของหลักสูตรช่วงท่ี 1 เป็นช่วงก่อนการปฏิรูป

การศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2545 มีรายละเอียดดงันี ้
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ทัง้ 3 ระดับ มุ่งพัฒนาคนหรือผู้ เรียนให้พัฒนาคุณภาพชีวิตของตน และท า
ประโยชน์ให้กับสังคมตามบทบาทหน้าท่ีของตน อย่างไรก็ตามก าหนดจุดหมายไว้แต่ละระดับ
แตกต่างกนัตามวยัของผู้ เรียน  

ระดบัประถมเน้นความพร้อม ท าประโยชน์ต่อสงัคม 
ระดบัมธัยมศึกษาเน้นการเลือกแนวทาง และท าประโยชน์ให้สงัคม 

ในด้านลกัษณะของหลกัสตูร สามารถสรุปได้ดงัต่อไปนี ้
1. เป็นหลักสูตรสถานศึกษาสามารถน าไปจัดการเรียนรู้ตามแนวทางท่ี

ก าหนดไว้ในขณะท่ีก าหนดให้ท้องถิ่น สามารถพัฒนาหลักสูตร/รายวิชาท่ีไม่ซ า้กับหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยก าหนดรหสัวิชาต่างๆ ไว้ 

2. เป็นหลักสูตรท่ีใช้จุดประสงค์ (จุดประสงค์กลุ่มวิชาและรายวิชา) เป็น
ตวัก าหนดคณุภาพผู้ เรียน 

3. โครงสร้างของหลักสูตรก าหนดเนือ้หา ท่ีมีรายละเอียดเป็นวิชา และ
อธิบายรายวิชาทกุวิชาคาบ/เวลาเรียนท่ีชดัเจนและการวัดผลประเมินผล ท่ีปรากฏระเบียบชดัเจนในการ
ปฏิบติั 

4. ส่ือการเรียนการสอนท่ีใช้ประกอบการเรียนรู้เป็นรายวิชา 
5. สถานศึกษาไม่ต้องก าหนดคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ เพราะได้ก าหนดไว้

เรียบร้อยแล้วในหลกัสตูรของส านกัการศึกษากรุงเทพมหานคร 
6. การจัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการ โดยใช้เนือ้หาวิชาต่างๆ ท่ีก าหนดใน

หลักสูตรเป็นส่ือ ในการพัฒนาสติปัญญาสติปัญญาให้เจริญงอกงาม เป็นศูนย์กลางโดยให้ผู้ เรียน
ได้ลงมือปฏิบติัจริง 

7. การประเมินผลการเรียนมี 3 ลกัษณะ คือ การวดัผลก่อนเรียน ระหว่าง
เรียน และเมื่อเรียนจบแล้ว ต้องเน้นการน าผลการประเมินมาแก้ไขปรับปรุงคณุภาพผู้ เขียน 

8. มีการประเมินคณุภาพผู้ เรียนในชัน้ ป.6 
9. ก าหนดให้มีการเทียบโอนประสบการณ์ และผลการเรียนรู้ตลอดหลกัสตูร 
ส่วนช่วงท่ี 2 ตัง้แต่หลังปี พ.ศ. 2547  ไปถึงหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 

2551 ในปัจจบุนั มีจดุมุ่งหมาย และองค์ประกอบของหลกัสตูร มีรายละเอียดดงันี ้
จุดมุ่งหมายและองค์ประกอบของหลักสูตร มุ่ งพัฒนาผู้ เรียนตาม

ยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการด้านนโยบายการศึกษา คือ พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการ
จดัการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้ เรียนได้เรียนภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) สามารถสรุปได้ คือ 
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1. เป็นหลักสตูรแกนกลางท่ีก าหนดเป็นกรอบหลกัสตูร คือ ก าหนดให้
สถานศึกษาไปก าหนดรายละเอียด เพื่อจดัการเรียนรู้ต่อไป 

2. เป็นหลักสูตรท่ีใช้มาตรฐานเป็นตัวก าหนดคุณภาพผู้ เรียน โดย
ส่วนกลางก าหนดมาตรฐานกลุ่มวิชาและมาตรฐานแต่ละช่วงชัน้ ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีโอกาสเข้าถึง
การบริการการศึกษาภาคบังคับ ตามลักษณะแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีควรด าเนินการ ได้แก่
การเรียนฟรี การเรียนดีอย่างมีคุณภาพ เช่น โครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียน สังกัด
กรุงเทพมหานคร รับผู้ เรียนในสังกัด เป็นอัตราส่วนรับผู้ เรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครจากระดับ  
ชัน้ปฐมวยัร้อยละ 80 จากจ านวนทัง้หมด ส่วนผู้ เรียนนอกสงักดัรับร้อยละ 20  

3. โครงสร้างของหลักสูตรก าหนดแต่ เพียงสาระหลักเท่านั น้ 
สถานศึกษาต้องไปจดัการเรียนรู้ ทัง้ในเร่ืองการก าหนดเนือ้หาช าระ (ค าอธิบายรายวิชา) เวลาเรียน 
และการวดัผลประเมินผลการเรียนสถานศึกษาต้องด าเนินการเองทัง้หมด กล่าวได้ว่าสถานศึกษา
ต้องท าหลักสูตรของสถานศึกษาเอง และจัดการเรียนการรู้ด้วยตนเองทัง้สิน้  ในส่วนของ
ภาษาอังกฤษพืน้ฐานท่ีไม่เกี่ยวข้องกับหลักสตูรภาษาองักฤษ ตามหลักสตูรแกนกลางพุทธศักราช 
2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เพิ่มเวลาเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาองักฤษ) เป็น 5 ชัว่โมง/สปัดาห์ 

4. ส่ือการเรียนรู้ เน้นเพื่อการศึกษาค้นคว้า เพื่อการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง ดังนัน้เพื่อการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ดังนัน้ส่ือจึงต้องหลากหลายและต้องมีการ
เรียนรู้เพื่อการค้นคว้าให้ครอบคลุมทุกเขตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร การพัฒนาคุณภาพแหล่งการเรียนรู้ 
และเป็นหล่งศึกษาตามอธัยาศยั เช่น การเพิ่มห้องสมดุอิเล็กทรอนิกส์ 

5. สถานศึกษาต้องร่วมกับชุมชน ก าหนดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้ เรียนให้เป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ (ม.27 วรรค 2) และมีการวดัและประเมินผล เพื่อปรับปรุงและพัฒนา ซึ่งบทบาทของ
สถานศึกษาในสงักดักรุงเทพมหานคร มีดงันี ้

5.1 ก าหนดวิสยัทศัน์ กลยทุธ์ และแผนปฏิบติัราชการ 
5.2 จดัท าหลกัสตูรสถานศึกษา 
5.3 จดัการเรียนรู้ และกิจกรรมพฒันาผู้ เรียน 
5.4 บริหารงานตามท่ีได้รับมอบหมายด้านวิชาการ งบประมาณ 

บริหารงานบุคคล และบริหารงานทัว่ไป 
5.5 สร้างความสมัพนัธ์กบัชมุชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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5.6 จดัท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
5.7 ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสงักัด 

และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
6. มีเป้าหมายพัฒนาผู้ เรียนด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม 

คณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ และสุขภาพกายใจของผู้ เรียน การจัดการเรียนรู้ เน้นตามสภาพจริง ใน
ชีวิตจริงให้เกิดองค์ความรู้ซึ่งสถานศึกษาจะต้องใช้วิธีการเชื่อมโยงสาขาวิชาต่างๆ หรือการบูรณาการ
องค์ความรู้สาขาวิชาต่างๆ เข้าด้วยกันให้มากท่ีสุด นอกจากนัน้การจัดการเรียนรู้ต้อง ยึดหลักว่า
ผู้ เรียนมีความส าคญัท่ีสดุผู้ เรียนทกุคนสามารถเรียนรู้ได้ และพฒันาตนเองได้ ตลอดจนให้ผู้ เรียนมี
ทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีทักษะการท างาน และสามารถอยู่ร่วมกับผู้ อื่นได้อย่างมี
ความสขุ 

7. ด้านครูผู้สอน มีเป้าหมายให้ครูผู้สอนสามารถปฏิรูปกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญอย่างมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าท่ีท่ี
รับผิดชอบ และเป็นผู้น าในการปฏิรูปกระบวนการจดัการเรียนรู้ โดยใช้นวัตกรรมด้านส่ือการเรียนรู้
เข้ามาใช้ในการจดัการเรียนรู้ 

8. ก าหนดให้ประเมินตามสภาพจริงควบคู่กับการจดัการเรียนรู้ และ
ก าหนดให้สถานศึกษาประเมินซ า้ทุก 3 ปีสถานศึกษา ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครอง และผู้ เรียนมี
ส่วนร่วมในการประเมินด้วย 

9. มีการประเมินคุณภาพผู้ เรียน โดยประเมินผู้ เรียนทุกคนในปี
สดุท้ายของทกุช่วงชัน้ (ป.3 ป.6 และ ม.3) 

จากการท่ีผู้วิจัยได้ท าการเปรียบเทียบหลักสูตรภาษาอังกฤษของกระทรวงศึกษาธิการใน 
ช่วงท่ีตัง้แต่หลงัปี พ.ศ.2544  ไปถึงหลงัการใช้หลักสูตรแกนกลางพทุธศักราช 2551 ในปัจจบุันกับ
หลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ช่วงท่ีตัง้แต่หลังปี พ.ศ.  2547 ไปถึง
หลกัสตูรแกนกลางพทุธศกัราช 2551 ในปัจจบุนั พบว่ามีความเหมือน และแตกต่างกนั ดงันี ้

ส่วนท่ีเหมือนกนัของหลกัสตูร 
แนวทางการปฏิบติัตามหลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2544 และ

ตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551และการวัดและประเมินผล ใช้กรอบความสามารถ            
ด้านภาษาองักฤษของสหภาพยโุรป CEFR ทัง้ 2 หลกัสตูรมีความเหมือนกนั 
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ส่วนท่ีแตกต่างกนัของหลกัสตูร 
1. ส านักงานการศึกษาขัน้พืน้ฐาน เสนอโครงการผ่านส านักงานเขตพืน้ท่ี

การศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ส่วนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เสนอโครงการผ่านส านัก
การศึกษากรุงเทพมหานคร  

2. หลักสูตรภาษาอังกฤษของกระทรวงศึกษาธิการ จัดการเรียนรู้ในทุก
ระดับชัน้ตัง้แต่ระดับปฐมวัยถึงระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย ส่วนสงักดักรุงเทพมหานคร จดัการเรียนรู้
เฉพาะระดบัประถมศึกษา และระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น 

3. สังกัดกรุงเทพมหานคร จัดการเรียนรู้ เฉพาะ Mini English Program  
จัดการเรียนรู้เฉพาะ 5 รายวิชาเป็นภาษาอังกฤษคือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ศิลปะ และสุขศึกษา/พลศึกษา ส่วนกระทรวงศึกษาธิการจดั 2 รูปแบบ คือแบบ English Program 
แบบจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ และ Mini English Program แบบจัดการเรียนรู้เฉพาะ        
5 รายวิชาเป็นภาษาองักฤษคือ ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ และสขุศึกษา/พลศึกษา 

4. การรับผู้ เรียนกระทรวงศึกษาธิการรับทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติ ไม่จ ากดั
สงักดัการศึกษา แต่สังกัดกรุงเทพมหานคร รับเฉพาะผู้ เรียนทัง้ชาวไทย จ ากัดสังกัดเป็นอัตราส่วน
จากระดบัชัน้ปฐมวยัในสงักดัร้อยละ 80 จากจ านวนทัง้หมด ส่วนผู้ เรียนนอกสงักดัรับร้อยละ 20 

5.จ านวนผู้ เรียนกระทรวงศึกษาธิการจ ากัดผู้ เรียนไม่ เกิน 30 คน/ห้อง        
ส่วนสังกัดกรุงเทพมหานคร จ ากัดไว้ไม่เกิน 30 คน/ห้อง แต่ในกรณีท่ีเกินจ านวน ให้ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา พิจรณาและชีแ้จงผู้ปกครอง เร่ืองผู้ เรียนต้องจัดหาหนังสือ ต าราและแบบฝึกหัดเอง 
ก าหนดให้เกินได้ไม่เกิน 40 คน 

6. การเก็บค่าเล่าเรียนกระทรวงศึกษาธิการมีการจัดเก็บค่าเล่าเรียนเพิ่มเติม
และการจดัตัง้กองทุน ส่วนสงักดักรุงเทพมหานครไม่มีการจดัเก็บค่าเล่าเรียน และการจดัตัง้กองทนุ 

7. ส่ือการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาสามารถจัดท าหนังสือ
เรียนเองได้ สถานศึกษาสามารถบงัคบัซือ้หนังสือเรียนได้ หากได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ
ส่วนสังกัดกรุงเทพมหานครสถานศึกษาไม่สามารถจัดท าหนังสือเรียนเองได้ สถานศึกษาไม่
สามารถบังคับซือ้หนังสือเรียนได้ สถานศึกษาในสังกัดต้องรับหนังสือเรียนจาก ส านักการศึกษา 
กรุงเทพมหานครเท่านัน้ ซึ่งส านกัการศึกษาจะส่งส่ือการเรียนรู้จ านวน 35 ชุด/ปีเท่านัน้ หากสถานศึกษา
ใดมีจ านวนห้องเรียนหรือผู้ เรียนเกินกว่านี ้ทางสถานศึกษาต้องท าการบริหารและจดัการเอง 
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ตาราง 3 ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรภาษาอังกฤษของกระทรวงศึกษาธิการ กับหลักสูตร
ภาษาองักฤษของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร 

ด้าน 
หลักสูตรภาษาองักฤษของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

หลักสูตรภาษาองักฤษของ
โรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร 
การเสนอโครงการ 

 
การจดัการเรียนรู้ 

 
 

รูปแบบการจดัการเรียนรู้ 
 
 

การรับผู้ เรียน 
 
 

จ านวนผู้ เรียน 
 
 

การเก็บค่าเล่าเรียน 
 
 

 
ส่ือการเรียนรู้ 

 

ผ่านส านกังานเขตพืน้ท่ี 
 

ทกุระดบัชัน้ 
 
 

แบบ English program และ 
แบบ Mini English program  

 
ชาวไทยและชาวต่างชาติ 

 
 

ไม่เกิน 30 คน/ห้อง 
 
 

สามารถจัดเก็บค่าเล่าเรียน
เพิ่ ม เติ ม  แ ล ะ ก า รจั ด ตั ้ง
กองทนุ 
 
สถานศึกษาสามารถจัดท า
หนังสือเรียนเองและสามารถ
บงัคบัซือ้หนงัสือเรียนได้ 

ผ่านส านกัการศึกษา 
 

ระดับ ป ระถม ศึกษา  และ
ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น 

 
แบบ Mini English program  

  
 

ชาวไทย จ ากัดจากระดับชัน้
ปฐมวยัในสงักดัร้อยละ 80  

 
ไม่เกิน 30 คน/ห้อง หรือตาม
ผู้บริหารสถานศึกษาก าหนด 

 
ไม่สามารถจัดเก็บค่าเล่าเรียน
เพิ่ ม เติ ม  แ ล ะ ก า รจั ด ตั ้ง
กองทนุ 
 
สถานศึกษาไม่สามารถจัดท า
หนังสือเรียนเองและไม่สามารถ
บงัคบัซือ้หนงัสือเรียนได้ 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

ด้าน 
หลักสูตรภาษาองักฤษของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

หลักสูตรภาษาองักฤษของ
โรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร 
 

การวดัและประเมินผล 
 

ใช้กรอบความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษของสหภาพ
ยโุรป CEFR 

ใช้กรอบความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษของสหภาพ
ยโุรป CEFR 

 
จะเห็นได้ว่าทัง้สองสังกัดมีความเหมือนกันในแนวทางการปฏิบัติตามหลักสูตร

การศึกษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2544 และตามหลกัสตูรแกนกลางพทุธศกัราช 2551 และในส่วน
ของการวัดและประเมินผล ซึ่งใช้กรอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษของสหภาพยุโรป           
(The Common European Framework of Reference forLanguages : CEFR) กรอบความคิด
หลักด้านภาษาอังกฤษของสหภาพยุโรป มีอิทธิพลต่อหลักสูตรภาษาอังกฤษของประเทศไทยใน
ปัจจุบัน และส่งผลต่อการพัฒนาหลักสูตรในอนาคต ทัง้การออกแบบหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ 
การวดัและประเมินผล  

ซึ่งสอดคล้องกับประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน เร่ือง        
แนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับนโยบายการปฏิรูป การจัดการเรียนรู้
ภาษาองักฤษการพัฒนาครูผู้สอน รวมถึงการก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ เพื่อให้การจัดการเรียนรู้
ภาษาองักฤษเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีทิศทางท่ีเป็นเอกภาพในการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษ 
เพราะเป็นภาษาสากลท่ีมีผู้ นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมากท่ีสุดภาษาหน่ึงในโลก และกลายเป็น
ทกัษะส าคัญของผู้ เรียนในศตวรรษท่ี 21 กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดให้ผู้ เรียนทกุคนท่ีเรียนใน
ระดับการศึกษาขัน้พื น้ฐานได้เรียนรู้ และฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ จนเกิดทักษะและ
ความสามารถในระดับส่ือสารได้อย่างคล่องแคล่ว อันจะน าไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถใน        
การแข่งขันของประเทศ ด าเนินการมีเป้าหมายการเรียนรู้และการพัฒนาท่ีเทียบเคียงได้กับ
มาตรฐานสากล ท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ ในอนาคตจากการยกระดับความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษ ด้วยการขยายโครงการพิเศษด้านการจัดการเรียนรู้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2557, 1)  ดงันี ้ 

1. หลกัสตูร English Program (EP)  
2. หลกัสตูร Mini English Program (MEP)  
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3. หลักสูตร International Program (IP) ส าหรับผู้ เรียนท่ีมีความสามารถทาง
วิชาการสงู 

4. หลกัสตูร English Bilingual Education (EBE) โดยจดัการเรียนการสอนวิชา 
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และศิลปศึกษาแบบสองภาษา (ภาษาไทย -

ภาษาองักฤษ) 
5. หลักสูตร English for Integrated Studies (EIS) ด้วยการสอนวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์เป็นภาษาองักฤษ 
และยังสอดคล้องกับส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร ในส่วนของแผนพัฒนา

การศึกษาขัน้พืน้ฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2560-2563) ข้อท่ีว่า ผู้ เรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานครต้องมีภาษาอังกฤษแข็งแรง พร้อมรับประชาคมอาเซียน มุ่งเน้นผู้ เรียนเป็น
พลเมืองดี มีองค์ความรู้ มีทักษะในการด ารงชีวิต รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง สามารถสร้างสรรค์
นวัตกรรม สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลท่ีเน้นเร่ืองการอ่านคล่อง เขียนคล่อง ยกระดับ
ภาษาอังกฤษและพัฒนาทักษะผู้ เรียนในศตวรรษท่ี 21 และกรุงเทพมหานคร ใช้นโยบายเพื่อ
พัฒนาครูผู้ สอนภาษาอังกฤษอิงมาตรฐาน CEFR (The Common European Framework of 
Reference for Language) โดยพัฒนาครูผู้ สอน และปรับชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษ 5 ชั่วโมง/
สัปดาห์ ให้ครูผู้ สอนมีมาตรฐานเดียวกันและนักเรียนมีทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษได้จริง 
(วรรณวิไล พรหมลกัขโณ, 2559, ออนไลน์) 

1.6 หลักสตูรภาษาอังกฤษในต่างประเทศ 
1.6.1 หลักสตูรภาษาอังกฤษในต่างประเทศ 

ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตรภาษาอังกฤษในต่างประเทศซึ่ง
ศึกษาหลักสตูรภาษาอังกฤษของเวียนนา ประเทศออสเตรียและหลกัสูตรภาษาองักฤษของ KIPP 
School เมืองนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา ดงันี ้

1) หลกัสตูรภาษาองักฤษของเวียนนา ออสเตรีย 
จากการท่ีผู้ วิ จัย  ได้ ศึ กษ าดูงาน  ณ  สาธารณ รัฐ ออสเต รีย  ซึ่ ง

ความสามารถทางภาษาอังกฤษอยู่ในฐานะผู้น าระดับโลก ตามรายงานท่ีเผยแพร่ ผู้ เรียนมีดัชนี
ความรู้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Index หรือ EPI) สาธารณรัฐออสเตรียอยู่ล าดับท่ี 7 
จาก 63 ประเทศ คะแนน EPI ของออสเตรียเพิ่มขึน้ 4.63 จุดในช่วง 7 ปีท่ีผ่านมาเป็นนับตัง้แต่ปี 
2011 และเพิ่มเป็น 63.21 ในปี 2017 ตามหลังประเทศเดนมาร์ก ท่ีเป็นอันดับ 1 (EPI =69.3) 
ประเทศฮอลแลนด์เป็นอันดับท่ี 2 (EPI =68.92) และประเทศสวีเดนอันดับท่ี 3 (EPI = 67.80) 
ผู้ เรียนชาวออสเตรีย ท่ีอายุระหว่าง 18-24 ปี สามารถใช้ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก ซึ่งเป็นข้อ
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บ่งชีว้่า ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษโดยเฉล่ียของประเทศ เมื่อเทียบกับค่าเฉล่ียของ
ประเทศในกลุ่มสมาชิกสหภาพยุโรป หลักสูตรภาษาอังกฤษ(English Program) ซึ่งเป็นรากฐาน
ของการศึกษาของสาธารณรัฐออสเตรีย หลักสูตรภาษาอังกฤษของเวียนนา ออสเตรียเน้นให้
ผู้ เรียนเพิ่มความสามารถ และความคล่องแคล่วในการส่ือสารภาษาองักฤษ ผู้ เรียนในหลกัสตูรจะมี   
ความมั่นใจด้านทักษะการส่ือสาร และจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการท่ีสนุกสนาน เน้นกิจกรรมท่ี
หลากหลาย โครงสร้างหลักสูตรมีการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ ผู้ เรียนระดับ
ปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาล ผู้ เรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนของรัฐ         
ในเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรียทุกคน ได้รับสิทธ์ิในการเรียนภาษาอังกฤษ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
ซึ่งนโยบายของภาครัฐ ก าหนดผู้ เรียนในระดบัชัน้ปฐมวยั มีจ านวนไม่เกิน 15 คน/ห้องเรียน ส่วนใน
ระดับชัน้ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา มีจ านวนไม่เกิน 25 คน/ห้องเรียน การวดัและประเมินผล
อยู่ ภ าย ใต้ก รอบ  อ้ างอิ งต าม  CEFR (Common European Framework of Reference for 
Languages) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 หลกัสตูรภาษาองักฤษ ของเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย 

ท่ี ม า :  European Commission .(2007) , Europeans and their Languages will 
become the 21st official language on 1 January 2007, 100. 

ซึ่งลกัษณะของหลกัสตูรภาษาองักฤษเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย มีดงัต่อไปนี ้
 1. ใช้กรอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษของสหภาพยุโรป (The Common 

European Framework of Reference forLanguages: CEFR) ในการวดัและประเมินผลหลกัสตูร 
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2. ผู้ เรียนมีสามารถในการส่ือสารภาษาองักฤษได้ คือ เป้าหมายหลกัของการเรียนรู้ 
3. จุดส าคัญหลักคือ ผู้ เรียนประสบความส าเร็จในการส่ือสารภาษาอังกฤษ       

(ไม่เน้นความถกูต้อง) 
4. ผู้ เรียนมีทกัษะการฟัง พดู อ่านและเขียนภาษาองักฤษ อย่างเท่าเทียมกนัทกุทกัษะ 
5. เน้นการจัดการเรียนรู้เนือ้หาด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ จากการสร้าง

สถานการณ์จ าลอง 
6. ใช้เทคนิคการจดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
7. เน้นผู้ เรียนให้เกิดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ 
8. เน้นการบูรณาการเนือ้หาวิชา จากกิจกรรมท่ีเน้นประสบการณ์ให้ผู้ เรียนสร้าง

ความรู้ด้วยตนเอง  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 3 แสดงลกัษณะหลกัสตูรภาษาองักฤษ ของเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย 

ท่ีมา: Silvia Jindra . (2015).  Foreign languages in the Austrian curriculum, 2. 

จากการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทัสจาน่า ในฐานะอนกุรรมการ
การศึกษา ด้านนโยบายทางภาษาในกลุ่มสมาชิกสหภาพยุโรปทัง้ 34 ประเทศ ได้ให้ข้อเสนอ
เพิ่มเติมว่า หลักสูตรภาษา และกลุ่มสหภาพยุโรปพยายามผลักดัน แผนการศึกษาเชิงนโยบาย  
เพื่อพร้อมรับการเปล่ียนแปลงกับโลกในศตวรรษท่ี 21 (ปี ค.ศ. 2008-2011และใช้มาจนปัจจุบัน) 
ซึ่งเน้นว่าผู้ เรียนในศตวรรษท่ี 21 ทุกคน ต้องถือว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก เรียนรู้ควบคู่กับ
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ภาษาอื่นเป็นภาษาท่ี 2 ภาษาท่ี 3 หรือภาษาท่ี 4 ซึ่งจะท าให้ผู้ เรียนมีความสามารถในการส่ือสาร
ระหว่างกนัได้ทกุประเทศของกลุ่มสมาชิกสหภาพยโุรปสอดคล้องกบัการ์เซีย (Garcia, 2009, 209) 
กล่าวถึงนโยบายการศึกษาภาษาของสภายโุรป  ซึ่งมีหลกัการ และเหตผุลส าคญัดงันี ้

1.  ผู้ เรียนท่ีเป็นพลเมืองยโุรปทกุคน มีสิทธ์ิท่ีจะสามารถพัฒนาความสามารถใน 
การส่ือสารได้หลายภาษาตามความต้องการ 

2.  ยุโรปเป็นสังคมพหุภาษา ทุกภาษามีคุณค่าเท่าเทียมกันส าหรับการส่ือสาร 
และผู้ เรียนท่ีเป็นพลเมืองยุโรปทุกคน มีสิทธ์ิในการใช้ภาษาและสามารถเรียนรู้ภาษาได้ตาม    
ความคุ้มครอง 

3. ผู้ เรียนท่ีเป็นพลเมืองยุโรปทุกคน โอกาสในการเรียนรู้ภาษาอื่น เป็นเงื่อนไข
ส าคญัส าหรับการส่ือสารระหว่างวฒันธรรม และการยอมรับความแตกต่างทางวฒันธรรม 

4. ผู้ เรียนท่ีเป็นพลเมืองยุโรปทุกคน มีโอกาสท่ีเท่าเทียมกันในการพัฒนาตนเอง
พัฒนาการศึกษา พัฒนาอาชีพ เป็นพลวัต ด้วยการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความมั่งคั่งทาง
วัฒนธรรม ขึน้อยู่กับการเรียนรู้ภาษาตลอดชีวิตภายใต้การส่งเสริมการจัดหลักสูตร แบบหลาย
ภาษา(Plurilingualism Majority Language in Multilingual Curriculum) ซึ่งประสบผลส าเร็จเป็น
อย่างมาก โดยหลักสูตรแบบหลายภาษาจะเน้นเกี่ยวกับการเชื่อมโยงช่องว่าง ระหว่างทฤษฎี 
นโยบายทางภาษากับการฝึกปฏิบัติ และการจัดการเรียนรู้ในชัน้เรียน ด้วยวิธีการท่ีเป็นรูปธรรม 
เน้นสร้างประเด็นจากความท้าทายท่ีต้องเผชิญในสังคมยุคใหม่ ท่ีมีความหลากหลายทางภาษา
และวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศสมาชิกยุโรป ส่งเสริมแนวทางใหม่ๆ โดยการแลกเปล่ียนผู้ เรียน
ระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกยุโรปเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้ เรียน โดยการสนับสนุน จากภาครัฐ
ด้านนโยบายการศึกษาภาษาและส่งเสริมการเจรจาระหว่างผู้ปฏิบติังานด้านการศึกษาภาษา กบัผู้
มีอ านาจตัดสินใจ ภายใต้นโยบายภาษาของสภายุโรป (Council of Europe, 2001, 182-190)   
ฝ่ายรับผิดชอบในการพัฒนานโยบายและวางแผนในสาขาการศึกษาภาษา และส านักเลขาธิการ
กฎบัตรยุโรปส าหรับภูมิภาค หรือชนกลุ่มน้อย เป้าหมายคือ  การพัฒนากรอบการท างานร่วมกัน 
ของครูผู้สอน ในประเทศกลุ่มสภายุโรป ส าหรับนโยบายด้านการศึกษาภาษา เพื่อส่งเสริมกรอบ
ยุทธศาสตร์กลุ่มประเทศสมาชิกยุโรปมี การจัดสัมมนาการอภิปราย และการตัดสินใจเกี่ยวกับ
นโยบายภาษาท่ีหลากหลายในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อจดัการเรียนรู้ให้ตรงกบัเนือ้หา วิธีการ 
และวิธีการท่ีโดยการประเมินโครงการ ดงัภาพประกอบ 
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ภาพประกอบ 4 หลกัสตูรแบบหลายภาษา ของกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยโุรป 

ท่ีมา: Tatjana, Atanasoska, Klaus, Börge Boeckmann, Eija, Aalto, Andreas, Abel, 
and Terry, Lamb.  2011. Promoting Plurilingualism: Majority Language in Multilingual, 6. 

2) หลกัสตูรภาษาองักฤษของ KIPP School เมืองนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา  
หลกัสูตรภาษาองักฤษในอเมริกา ผู้วิจยัศึกษาจากการศึกษาเอกสารและ

การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ ทรงคุณวุฒิ ในหลักสูตรภาษาอังกฤษของ  KIPP Infinity Charter 
School ว่า “KIPP Infinity Charter School หรือ KIPP School (Knowledge Is Power Program) 
คือ โรงเรียน Knowledge Is Power Program (KIPP) เป็นโรงเรียนรัฐท่ีบริหารโดยภาคเอกชน หรือ
ท่ีเรียกว่า โรงเรียนชาร์เตอร์ (Charter School) ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งก่อตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1994 โดย 
Michael Feinberg และ David Levin อดีตครูในโครงการ Teach For America ภายใต้ความเชื่อ
ว่า ผู้ เรียนทกุคนสามารถประสบความส าเร็จได้ โดยภมูิหลงัของผู้ เรียนไม่ใช่ข้ออ้างส าหรับการมีผล
การเรียนตกต ่า เบ็นเนสส์ (Bennett, 2014, 22) และ ทอททัล และคณะ (Tuttle et al, 2015, 19) 
ด้วยความเชื่อดังกล่าว โรงเรียน KIPP มุ่งรับผู้ เรียนท่ีมีฐานะครอบครัวไม่ดีและคัดเลือกผู้ เรียนโดย
การจับฉลาก ในปี 2014 ร้อยละ 96 ของผู้ เรียนเป็นผู้มีเชือ้สายแอฟริกัน-อเมริกันและลาตินโน่และ     
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ร้อยละ 87 มีฐานะยากจน โรงเรียน KIPP สามารถช่วยให้ผู้ เรียนมีผลการเรียนดีได้จนมีชื่อเสียงมากขึน้       
มาจากจดุมุ่งหมายพฒันาให้ผู้ เรียนได้เรียนในระดบัอดุมศึกษาชัน้น าของประเทศสร้างโอกาสท่ีเท่า
เทียมกันในเร่ืองของคุณภาพการศึกษา ผู้ เรียนทุกคนมีสิทธิได้เรียนกับครูท่ีดีได้รับการพัฒนา
คุณลักษณะเพื่อให้เขาได้มีโอกาสเติบโต สู่สังคมท่ีดีในอนาคตซึ่งเป็นเครือข่ายโรงเรียนท่ีก่อตัง้
ขึน้มากว่า 20 ปี ภายใต้ความเชื่อท่ีว่า “การศึกษาท่ีดีสามารถเปล่ียนชีวิตได้ (Great education 
transforms lives) (ลัดดา ภู่เกียรติ, 2560, 2-3) มีโรงเรียนในเครือข่าย 183 แห่งทั่วอเมริกา และมี
นกัเรียนกว่า 70,000 คน ซึ่งน ามาสรุปการบริหารและจดัการดงันี ้

การพัฒนาผู้ เรียนในโรงเรียน KIPP Infinity Charter School คือ การพัฒนา
จากผู้ เรียนท่ีอยู่ในชุมชนท่ีด้อยโอกาสและเป็นผู้อพยพ ซึ่งไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่หรือ
ภาษาท่ี 1 ให้ได้มีโอกาสเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และพัฒนาตนเองเพื่อให้มีโอกาสทางสังคมจาก      
การส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษบูรณาการกับรายวิชาอื่นๆ เพื่อให้ผู้ เรียนสามารถเข้าเรียนใน
มหาวิทยาลัยชัน้น าของประเทศได้ ทัง้ยังมุ่งพัฒนาผู้ เรียน เพื่อเตรียมความพร้อมตามแนวทางท่ี
ผู้ เรียนถนัด ซึ่งถือเป็นแนวทางท่ีประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก โดยสามารถวัดผลได้จากการท่ี
ผู้ เรียนเหล่านีส้ามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลยัระดบั ต้นๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ ซึ่งแนวคิด
ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้นีไ้ด้รับความร่วมมืออันส าคัญยิ่งจากผู้ อ านวยการสถานศึกษา 
ครูผู้ สอน ท่ีให้ความใส่ใจในการพัฒนาคนมากกว่าแทนท่ีจะพัฒนาการด้านความเป็นเลิศทาง 
วิชาการแต่เพียงอย่างเดียว (ทรงพล เจตนาวาณิชย์, 2557, 54-65) 

จุดเด่นของหลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียน KIPP Infinity Charter 
School คือ 

1) วิสัยทัศน์ของโรงเรียนท่ีว่า Infinity No Short Cuts, No Limits คือ
ผู้ เรียนทุกคนต้องสามารถเรียนรู้ทางภาษาอังกฤษได้อย่างไม่มีขีดจ ากัด ซึ่งครูทุกคนจะสนับสนุน
ผู้ เรียนทกุคนให้พฒันาตนเองได้เต็มท่ี 

2) พันธกิจของครูในการร่วมกันพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของ
ผู้ เรียนในโรงเรียนมีความเข้มแข็ง  

3) บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา ในฐานะผู้น าเร่ืองการจัดการเรียนรู้
ภาษาองักฤษ (Instructional Leader) 

4) การมี “จุดเน้นและคุณลักษณะท่ีส าคัญ” ของผู้ เรียนเพื่อสร้าง 7 
คณุลกัษณะท่ีส าคญัในการเรียนรู้ภาษาองักฤษ ได้แก่  

4.1) การคิดบวกเกี่ยวกบัภาษาองักฤษ (Positive Thinking)  
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4.2) การควบคมุตนเองในระหว่างเรียนภาษาองักฤษ (Self Control)  
4.3) ความอดทนในการเรียนภาษาองักฤษ (Grit)  
4.4) ความกระตือรือร้นในการเรียนภาษาองักฤษ (Zest)  
4.5) ความอยาก รู้อยาก เห็ น ในกิ จก รรม และการเรียน รู้

ภาษาองักฤษ (Curiosity)  
4.6) ความกตญัญตู่อครูผู้สอนและผู้มีพระคณุ (Gratitude) 
4.7) ความฉลาดทางสงัคม (Social Intelligence) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 5 ภาพแสดงจดุเน้นของผู้ เรียนท่ีศึกษาในหลกัสูตรภาษาองักฤษ KIPP School 

ท่ีมา Tuttle et al. 2015. Principles of curriculum and Instruction. Kipp school Chicago, Online. 

ซึ่งเป็นคณุลักษณะของหลักสูตรมีความส าคัญ จ าเป็นต่อการส่งเสริมให้
ผู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยส่ิงสอดคล้องกบัแผนการจดัการศึกษาท่ีระบุว่าผู้ เรียนต้องมี Achievement 
49%, Character Strength 51%  ตลอดจนมีระบบสนบัสนนุการท างานของครูทุกคนให้ท างานใน
เร่ืองการจัดเรียนรู้เป็นหลัก และสร้างสภาพแวดล้อมทุกส่วนให้เอือ้ต่อการสร้างแรงบันดาลใจใน
การเรียนรู้ของผู้ เรียน ซึ่งสามารถสรุปได้ดังตารางการเปรียบเทียบการใช้ภาษาอังกฤษของผู้ เรียน
เมื่อช่วงก่อนเรียนในหลกัสตูรภาษาองักฤษและหลังเรียนตามหลกัสตูรภาษาองักฤษดงันี ้
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ภาพประกอบ 6 ภาพแสดงความรู้ของผู้ เรียนก่อนศึกษาในหลกัสตูรภาษาองักฤษ KIPP School 

 ท่ีม า  Bennett. 2014. Education First released a report ranking 72 countries in   
the world in their English language ability, Online. 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 7 ภาพแสดงความรู้ของผู้ เรียนหลังศึกษาในหลกัสตูรภาษาองักฤษ KIPP School 

 ท่ี ม า  Tuttle et al. 2015. Principles of curriculum and Instruction. Kipp school 
Chicago, Online. 

โดยเฉพาะหลักสตูรภาษาอังกฤษผู้บริหารสถานศึกษาควรร่วมกับครูและ
ชมุชน เพื่อพฒันาหลกัสูตรพฒันาการจัดการเรียนรู้ โดยออกแบบให้สอดคล้องกบัวัยของผู้ เรียนใน
แต่ละชัน้ มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลายรูปแบบ ด้วยการใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษ 
บูรณาการแบบหลกัสตูรพิเศษ โดยค านึงถึงโอกาสและศกัยภาพของผู้ เรียนเป็นส าคญั  
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1.8 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมีความส าคัญมากเมื่อรัฐบาลก าหนดในหลักสูตร

ภาษาต่างประเทศ ซึ่งเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ขัน้พื น้ฐานในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา            
ขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 ปรับปรุง พ.ศ. 2561 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2561, ออนไลน์) ซึ่งการจดัการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษได้ถูกพัฒนาเร่ือยมา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพกับผู้ เรียนมากท่ีสุด โดยผู้ วิจัยเลือก
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของ ศิตา เยี่ยมขันติถาวร (2556, 96-97), ชนาธิป 
พรกุล (2557, 131-133) และมิเชล (Michael, 2015, 351-355) สามารถสรุปได้ดังนื ้ กระบวนการ
เรียนการสอนภาษาองักฤษ การสอนภาษาองักฤษขัน้พืน้ฐาน ต้องอาศัยกลวิธีต่างๆ มากมาย ครูควรมี
ความพร้อม(Readiness) ในทุกๆ ด้าน ท่ีจะเผชิญกับการสอนอันยากล าบาก แต่ให้ผลท่ีคุ้มค่ามี
ประสิทธิภาพ ครูมืออาชีพจะต้องเป็นนักคิด และพัฒนาผู้ เรียนให้เป็นนกัคิดได้ด้วยตนเอง การคิด
ช่วยพัฒนาความรู้ความจ า และทักษะส่ือสารต่างๆ ได้ดีกระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
(Process of Teaching English) ประกอบไปด้วยส่ิงส าคญัดงัต่อไปนี ้

1. รู้หลกัสตูร (Curriculum) 
2. จดัท าแผนการสอนท่ีดี(Good Lesson Planning) 
3. การสอนให้จ าความรู้(Knowledge) 
4. การสอนให้คิด (Thinking Skills) 
5. การสอนสะกดค า และการออกเสียง (Spelling and Pronunciation) 
6. การสอนไวยากรณ์โดยมโนทศัน์(Teaching Grammar by using Concepts) 
7. ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม (Social Interaction) 
8. การใช้ส่ือ (Media) 
9. การถ่ายโอนสู่การส่ือสาร (English for communications) 
10. ความเชือ่มโยงสมัพนัธ์กนั (Relevance) 

1.8.1 หลักสูตร (Curriculum) เป็นส่ิงแรกท่ีต้องพิจารณา คือ หลักสูตรของแต่ละ
ระดับชัน้ เพื่อเป็นเป้าหมายส าคัญ มีก าหนดการเรียนรู้อะไรบ้าง การเตรียมเนือ้หาให้ตรงกับ
หลกัสตูรเป็นส่ิงส าคญั พิจารณาต าราของแต่ละระดบัชัน้ การเลือกใช้ต ารา ครูควรศึกษาต าราจาก
ส านักพิมพ์ต่างๆ มากกว่าหน่ึงชุด เพื่อเปรียบเทียบแล้วคัดสรรจุดเด่นของต าราแต่ละชุด น ามา
วางแผนการสอนให้มีประสิทธิภาพ การใช้ต าราหลายชุดจะมีประสิทธิภาพกว่ายึดต าราชุดเดียว 
จริงอยู่แต่ละเล่มมีการเรียงล าดับเนือ้หาก่อนหลัง มีกิจกรรมเชื่อมโยงสัมพันธ์กันไว้ดีแล้ว แต่เรา
ต้องค านึงถึงอีกหลายปัจจัย เช่นความน่าสนใจ เนือ้หาน้อยเกินไป เหมาะกับระดับชัน้หรือไม่ 
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ผู้สอนสามารถปรับใช้เปล่ียนสาระให้เหมาะสม โดยไม่ได้เปล่ียนล าดับความสัมพันธ์ของเนือ้หา
(Sequence)เกณฑ์การพิจารณาต าราต้องอาศัย ประสบการณ์ท่ีใช้อยู่ใกล้ตัวเด็กหรือไม่เป็น
ค าศพัท์ใช้บ่อย เหมาะแก่ระดบัชัน้ และปริมาณมากเพียงพอหรือไม่ มีการสอนการออกเสียงทกุบท
หรือเปล่า มีส่วนของ Grammar และ Expressions พร้อมค าอธิบาย และค าศพัท์ให้ศึกษาเพิ่มเติม 
ในเร่ืองเดียวกัน มีขัน้ตอนเป็นระบบ เรียงตามล าดับกิจกรรมท่ีเหมาะสม (Sequence) การวาง
รูปเล่มอย่างเป็นระบบ น่าอ่าน และสวยงาม 

1.8.2 การวางแผนการสอน (Lesson Planning)การวางแผนการสอนเป็นหัวใจ
ส าคัญ ถ้าวางแผนหรือออกแบบไว้ไม่ดีพอ ผลท่ีได้รับก็จะพลอยด้อยไปด้วย การพฒันาการเรียนรู้
จะไม่เต็มศกัยภาพหรือขีดความสามารถของเด็กการวางแผนการสอนโดยยึดผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง 
ผู้ เรียนจะต้องมี ส่วนร่วมในกิจกรรม (Student Participation) มีกระบวนการกลุ่ม  (Group 
processing) มีการสร้างแรงจงูใจให้แก่ผู้ เรียน กระตุ้นให้สนใจตลอดเวลา ก่อนสอนมีการทบทวน
ความรู้เดิม และการสอนเป็นไปด้วยการเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความ รู้ใหม่ให้มากท่ีสุด               
ให้ความส าคัญกับกลยุทธ์ในการสอนท่ีหลากหลาย มีการวางแผนเตรียมการการใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับเนือ้หาและคุ้ มค่า ผู้ เรียนแต่ละคนควรได้รับการใส่ใจ เร่ือง
พัฒนาการของเขา ควรมีการท าแฟ้มงาน Port Folio เป็นท่ีเก็บผลงานการเขียนทางภาษา          
เพ่ือประเมินผลด้านพัฒนาการของแต่ละบุคคล เป็นหลักฐานยืนยันผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการ
สอนได้ดีควรสร้างกิจกรรมประเภท Active Learning รวบรวม Games, Songs ไว้ในเนือ้หาท่ี
สมัพันธ์กัน เพื่อปลุกเร้ากระตุ้นความสนใจของผู้ เรียนตลอดเวลา ควรสอนวิธีคิด และสอนวิธีจ าท่ี
ผู้ เรียนจะสามารถจ าได้นาน การทบทวนบทเรียนบ่อยๆ ก็จะท าให้ผู้ เรียนจ าได้นาน (Retention) 
การสรุปเนือ้หามีความจ าเป็น และเป็นการทบทวนไปด้วยในตัว ส าคัญท่ีสุดคือการประเมินผลท่ี
ต้องมีตลอดเวลา เพื่อดวู่าผู้ เรียนได้เรียนรู้แล้วหรือยัง สามารถสร้างความรู้ให้เกิดในสมองของตน 
การประเมินผลตลอดเวลาด้วยการสงัเกต (Observation) ระหว่างท ากิจกรรม การสนทนาโต้ตอบ 
บทบาทสมมุติRole Play และท่ียืนยันผลของการสอนได้ดีเช่นกัน คือ แบบฝึกหัด แบบทดสอบ 
โดยเฉพาะแบบฝึกหดัท่ีเป็นอตันยัเป็นการเขียนหรือแต่งประโยคภาษาองักฤษ 

1.8.3 การสอนให้จ าความรู้(Knowledge) เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีผู้ เรียนต้องท่องกฏเกณฑ์
ต่างๆ ของภาษาอังกฤษ (Rules) เพราะภาษาอังกฤษเป็นระบบ มีกฏเกณฑ์บางอย่างท่ีไม่เหมือนกับ
กฏเกณฑ์ของภาษาไทย ดงันัน้ความพร้อม (Readiness) ของครูผู้สอน จะต้องแม่นย าในกฏต่างๆ 
โดยเฉพาะแบบฟอร์มเบือ้งต้น (Basic Forms) ได้แก่ 

1. Forms of Plurals (Noun) 
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2. Forms of _ed and - ing 
3. Forms of Irregular Verbs 
4. Forms of Contractions 
5. Forms of comparative and superlative adjectives and adverbs 

ทกุระดบัชัน้ในการศึกษาขัน้พืน้ฐาน จะต้องท่องจ ากฏเกณฑ์เหล่านีใ้ห้ได้(เหมือนเด็ก
เรียนเลขก็ต้องท่องสูตรคณูให้ได้) เร่ิมต้นจากประถมต้น ให้กฏเกณฑ์ตามระดับความยากง่ายของ
ค าศัพท์และเนือ้หา ท่ีสอน เช่น ในชัน้ประถมปีท่ีหน่ีง เร่ิม Plural Nouns , Singular Verbs cats 
boys dogs hats pants watches.The boy plays the ball.The dog runs.  

1.8.4. การสอนให้คิด (Thinking Skills) การคิดต้องใช้สมอง การคิดท าให้พฒันาทาง
ปัญญา และความจ าได้จากข้อความดังต่อไปนีท้ าให้เราทราบว่ามีความจ าเป็นในการสอนให้คิด 
(Thinking Skills)ข้อค้นพบใหม่เกี่ยวกบัสมองด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ในปัจจบุนั ท าให้
ค้นพบการท าหน้าท่ีของสมองได้อย่างชดัเจนพบว่าสมองเป็นระบบท่ีมีการไหลถ่ายเท เซลล์สมอง
สามารถสร้างใหม่ได้และการท างานของสมองสามารถเคล่ือนย้ายไปยังส่วนอื่นได้จึงเกิดแนวคิด
ใหม่ว่า ยิ่งใช้ยิ่งชวัร์ (Use Itor Lose It) เซลล์สมองมีกลไกในการบ ารุง และซ่อมสร้างตนเอง ซึ่งจะ
ถกูกระตุ้นให้ท างานได้ก็โดยการใช้งาน การท างานตามธรรมชาติของกลไกในการซ่อมแซม จะช่วย
ให้เซลล์บ ารุงรักษาตนเอง และเจริญเติบโตงานวิจยัใหม่ๆ ค้นพบว่าสมองมีกลไกภายในตวัของมัน
ท่ีสามารถปรับตัว และทดแทนเมื่อเกิดอาการบาดเจ็บทางสมอง อนัเป็นความสามารถของสมอง
มนุษย์ในการปรับตัว เพื่อการอยู่รอด จึงมีการสร้างเซลล์สมอง (Neurogenesis) ขึน้ใหม่ในราย
คนไข้อายนุ้อยท่ีมีอาการชกัอย่างรุนแรง เมื่อแพทย์ท าการตดัส่วนท่ีเป็นคอร์เทกซ์ของสมองออกไป
คร่ึงหน่ึง สมองอีกข้างซึ่งท าหน้าท่ีควบคุมทางภาษา ถูกตัดออกทัง้หมด เขาสามารถฟื้นทักษะ   
ทางภาษาให้กลับมาใช้ได้อย่างสมบูรณ์ในเวลาไม่นานนัก เพราะสมองซีกขวาแม้ไม่ได้มีหน้าท่ี
เรียน้ทักษะทางภาษา จะมาท างานแทนอย่างเต็มท่ีเมื่อสมองซีกซ้ายถกูท าลายส่ิงเหล่านีแ้สดงให้
เห็นว่าส่วนต่างๆ ของสมองไม่ได้ถูกก าหนดหน้าท่ีเฉพาะเจาะจง แต่สมองหลายส่วนมีการท า
หน้าท่ีใหม่ๆ เมื่อสมองได้รับความเจ็บ หรือถกูท าลายความพยายามในการใช้สมองอาจช่วยท าให้
เกิดการสร้างสารต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาติเช่นกัน ธรรมชาติให้เรามีเซลล์สมองมากกว่า  
ความต้องการ ประสบการณ์ของเราท่ีมีต่อโลกรอบตัวจะเป็นตัวบ่งชีว้่า เซลล์สมองใดจ าเป็นเซลล์
สมองท่ีไม่จ าเป็นก็จะถกูก าจดัทิง้ไป ส่วนท่ีจ าเป็นก็จะถกูเก็บไว้โดยพัฒนา ให้ดีขึน้ นัน่คือสาเหตุท่ี
สมองมีการเจริญเติบโต เมื่อเราอาย ุ10 ปี เราจึงเรียนรู้มากกว่าตอนอาย ุ1 ขวบ พึงระลึกเสมอว่า 
จ านวนของเซลล์สมองไม่มีความส าคัญเท่าคณุภาพ เซลล์สมองจะมีคุณภาพสูงขึน้เมื่อสมองได้ใช้
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งานวัยเด็กเป็นช่วงเวลาส าคัญของการฝึกการใช้สมอง บางทักษะหากไม่ได้รับการพัฒนาในช่วง
อายุท่ีเหมาะสม อาจไม่มีโอกาสแสดงความสามารถ เช่น ทักษะทางภาษา และการมองเห็น      
หากได้เรียนรู้ทักษะใด และฝึกใช้ในช่วงแรกของชีวิต อาจจะเกิดการเชื่อมต่ออย่างแข็งแรง เข้าสู่
วงจรประสาท และสามารถใช้ได้ตลอดชีวิต และเป็นไปได้ท่ีจะเรียนรู้ทกัษะใหม่ในช่วงหลังของชีวิต 
เช่น เรียนขับรถ เป็นต้นนักประสาทวิทยาพบว่าการออกกก าลังกายเป็นประจ า หรือการบริหาร
สมองท าให้สมองโตขึน้ และช่วยบ ารุงรักษาส่วนท่ีมีอยู่แล้วด้วย 

1.8.5 การสอน Spelling และ Pronunciationการสะกดค าได้ง่าย ต้องเปรียบเทียบ
กบัเสียงของภาษาไทย เพราะการเชื่อมโยงความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่ เป็นกลยทุธ์ท่ีใช้ได้ผล และไม่
เกิดความสับสนในการท่ีจะเรียนรู้ของใหม่ ซึ่งแปลกแตกต่างจากวัฒนธรรมทางภาษาของตนเอง 
การเปรียบเทียบทัง้สองภาษา ภาษาองักฤษและภาษาไทย ความเหมือน และความแตกต่าง ท าให้
ผู้ เรียนพฒันาทักษะทางภาษา (ใหม่) ได้ดีควรเปรียบเทียบพยัญชนะ  (Alphabets) สระ (Vowels) 
และค าควบกล า้ (Blends)  

1.8.6 การสอนไวยากรณ์ด้วยมโนทศัน์ (Teaching Grammar by Using Concepts)
การสอนไวยากรณ์ Grammar และโครงสร้างประโยค Structure ควรใช้กลยุทธ์ หรือเทคนิคท่ี
หลากหลาย รวมทัง้ Games Songs เพื่อช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดในการเรียน Grammar 
และค าอธิบายค าจ ากัดความต่าง ๆ ท่ีค่อนข้างน่าเบื่อส าหรับเด็กผู้สอนควรค านึงถึงการฝึกทักษะ
การคิด คิดหาเหตุผล หาความแตกต่าง ความเหมือนกัน การจัดเข้าประเภทเดียวกัน การแยก
ประเภท การฝึกกลยุทธ์ในการจ า หาเหตุผลในการจ า หาเคร่ืองหมายข้อสังเกตท่ีจะช่วยให้จ าได้
ง่าย การจ าจากความเข้าใจ หาวิธีท่ีจะให้จ าได้นาน (Retention) ภาษาอังกฤษมีระบบ มีระบบ
ความคิด มีกฏเกณฑ์ มี Concep ดังนัน้วิธีสอนท่ีน่าจะได้ผลดีคือการสอนให้คิดหา Concept หา
ความหมายของค า หรือหากฏเกณฑ์ของโครงสร้างประโยค จอย และเวลล์ (Joyce & Weil, 1996, 
482-523) เป็นผู้ ท่ีพัฒนารูปแบบการสอนมโนทัศน์ (Concept Attainment Model) ขึน้ รูปแบบการสอน
มโนทัศน์ (Concept Attainment Model) วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ เรียนเรียนรู้มโนทัศน์ของเนือ้หา
และสามารถให้ค าจ ากัดความของมโนทศัน์นัน้ด้วยตนเอง แนวคิด การเรียนรู้มโนทศัน์ของส่ิงใดส่ิง
หน่ึงเป็น    การค้นหาคณุสมบติัเฉพาะท่ีส าคญัของส่ิงนัน้เพื่อใช้เป็นเกณฑ์การจ าแนกส่ิงท่ีใช่ และ
ส่ิงท่ีไม่ใช่สิ่งนัน้ ขัน้ตอนการสอน แบ่งเป็น 6 ขัน้ ดงันี ้

1. ขัน้เตรียมการ เป็นการเตรียมตัวอย่าง เพื่อให้ผู้ เรียนสังเกตแล้วฝึกจ าแนก
ตัวอย่าง ควรมีจ านวนมากพอท่ีจะท าให้ผู้ เรียนสังเกตและจ าแนกได้ เนือ้หาท่ีสอนเป็นรูปธรรม 
ตวัอย่างท่ีให้ควรเป็นรูปธรรม ถ้าเนือ้หาเป็นนามธรรม ควรใช้ตวัอย่างเป็นเร่ืองสัน้ๆ ตวัอย่างท่ีเลือก
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มาใช้ฝึกจ าแนกต้องมี2 ชุด ชุดหน่ึงเป็นตัวอย่างของมโนทัศน์ท่ีต้องการสอน อีกชุดหน่ึงไม่ใช่
ตวัอย่างของมโนทศัน์ท่ีต้องการสอน 

2. ขัน้ชีแ้จงวิธีเรียน โดยการสาธิตวิธีการให้ผู้ เรียนเข้าใจ 
3. ขัน้เสนอตวัอย่างของมโนทศัน์ท่ีต้องการสอน และมโนทศัน์ท่ีไม่ต้องการสอน 
4. ขัน้ผู้ เรียนบอกคณุสมบติัเฉพาะของส่ิงท่ีต้องการสอน จากการสงัเกตตวัอย่างทัง้หมด 
5. ขัน้ผู้ เรียนสรุป และให้ค าจ ากัดความของส่ิงท่ีครูสอน โดยให้ผู้ เรียนน ารายการ

คณุสมบติัเฉพาะมาเรียบเรียงเขียนเป็นค าจ ากดัความ ครูควรแนะวิธีเขียน 
6. ขัน้อภิปรายร่วมกนั สรุปวิธีเรียนรู้ท่ีได้จากการท ากิจกรรมจนได้ค าจ ากดัความ 

ดงันัน้จึงสารถสรุปหลกัการสอนมโนทศัน์ให้มีประสิทธิภาพได้ดงันี ้
1. มโนทศัน์มีความส าคญัเพียงพอท่ีจะน ามาสอน 
2. มโนทศัน์นัน้มีลกัษณะท่ีชดัเจน 
3. ผู้ เรียนมีตัวอย่างหรือประสบการณ์ ท่ีเป็นรูปธรรมมาก่อน เพื่อจะน ามา

เชื่อมโยงกบัมโนทศัน์ท่ีเป็นนามธรรม 
4. ตวัอย่างและไม่ใช่ตวัอย่างของมโนทศัน์จะต้องน ามาแสดงหรืออภิปราย 
5. ผู้ เรียนต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างต่ืนตวั 

1.8.7 ปฏิสมัพันธ์ทางสงัคม (Social Interaction)ครูควรมีปฏิสัมพนัธ์กบันกัเรียนเป็น
ภาษาองักฤษ และระหว่างนกัเรียนด้วยกนัเอง ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมสร้างการเรียนรู้ให้เกิดขึน้ในตัว
เด็กได้อย่างแท้จริง และเป็นธรรมชาติเด็กสามารถน าไปใช้ได้  (Application) ดังนัน้ครูควรมี    
ความพร้อมในเร่ืองภาษาอังกฤษท่ีใช้ทางสงัคม Social Language มารยาทการพูดภาษาอังกฤษ
ตามโอกาสต่างๆ ถ้าครูไม่ Interact กับเด็ก เด็กจะขาด Social Interactionน าภาษาอังกฤษไปใช้
ภายนอกได้ยาก และขาดแรงจูงใจอันส าคญัไป ถ้าเด็กได้ฟังบ่อยๆ ในส่ิงท่ีครูพูดเขาก็จะจ าไปพูด
บ้าง ข้อส าคัญอย่าเป็นตัวอย่างท่ีผิดพลาด เพราะเขาจะใช้ภาษาผิดๆ ไปอีกนาน การพูดตาม
มารยาทสังคม เป็นส่ิงท่ีไม่ไกลตวัเด็ก และอยู่ในสถานการณ์ท่ีเป็นจริง ดงันัน้ครูควรแทรกเข้าไปใน
การสอนได้ตลอดเวลาเมื่อมีโอกาส 

1.8.8 การใช้ส่ือการสอน (Media)ควรเลือกใช้ส่ือท่ีน่าสนใจ และมีความสัมพันธ์กับ
เนื อ้หา คัดเลือก Games , Songs , Computer Assistance Programs etc ท า  Flash Cards 
จดัท า Cards ท่ีเป็นโครงสร้างประโยคตดัเป็นตอน ๆ เพื่อสามารถเปลี่ยนรูปประโยคได้ ผู้สอนอาจ
ท า Future Board ส าหรับติด Flash Cards หรือรูปประโยคท่ีใช้สอน หรือให้นักเรียนน าผลงานท่ี
เรียนมาติด เป็นการแข่งขนักัน ครูสามารถชีข้้อบกพร่องให้เห็นพร้อมๆ กันบนแผ่น Future Board 
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นัน้ส่ือท่ีเป็น Cards รูปภาพและตวัอกัษรไม่ควรเล็กเกินไป ส่ือควรมีสีสนั ภาพชวนด ูการใช้ส่ือสอน
ไวยากรณ์จะท าให้น่าสนใจมากยิ่งขึน้ 

1 .8 .9  ถ่ าย โอนป ระสบ กา รณ์ สู่ ก า ร ส่ื อ สา ร (Transferring Experiences to 
Communications) การสอนภาษาท่ีมีประสิทธิภาพ คือการสอนทัง้ 4 ทักษะไปพร้อมๆ กัน 
Listening Speaking Reading Writing กระบวนการสอนท่ีมกัจะถกูละเลย คือ การเขียน บางครัง้
เด็กฝึกการเขียนน้อยไปท าให้เด็กไม่ค่อยจ า สะกดไม่ถกูบ้าง ดังนัน้การให้น า้หนักท่ีพอๆ กันในแต่
ละคาบเรียน เมื่อเด็กเรียนรู้ทัง้ 4 ทักษะแล้ว ก็สามารถน าไปใช้ได้จริง เขาพร้อมท่ีจะถ่ายโอน
ความรู้ภาษาองักฤษ หรือประสบการณ์ต่างๆ ไปสู่ภายนอก ผู้สอนควรใช้โอกาสนีเ้พิ่มเติมกิจกรรม 
เพื่อท าให้คล่องยิ่งขึน้ เช่น ให้นักเรียนลองพูดภาษาองักฤษกับผู้ปกครอง แล้วรายงานผลให้ทราบ 
หรือให้ฟังข่าวภาคภาษาอังกฤษ แล้วน ามาเล่าย่อๆ เป็นภาษาอังกฤษให้เพื่อนๆ ฟัง หรือฝึกอ่าน
ข่าวภาษาอังกฤษ การออกเสียง และการตีความการถ่ายโอนความรู้ภาษาอังกฤษไปสู่กิจกรรม
นอกต าราเรียน ช่วยให้ทักษะการส่ือสารจริงได้ถูกใช้งานเป็นผลผลิตท่ีนักเรียนจะมีความเชื่อมั่น
และภาคภมูิใจ 

1.8.10 ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน (Relevance)ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันของ
องค์ประกอบต่าง ๆ ของงานการสอนแต่ละบทตอน เป็นงานบูรณาการท่ีจ าเป็นต้องให้การสอนมี
ความราบร่ืน สอดคล้องต่อเน่ืองกัน เช่น เมื่อเราสอน Concept ใดก็ประเมินผล Concept นัน้ 
เนือ้หาสาระท่ีสอนต้องสอดคล้องตรงตามหลักสูตรแกนกลาง การออกแบบการสอนก็เพื่อให้บรรลุ
จุดประสงค์ท่ีตัง้ไว้ บทบาทของครูควรสอดคล้องต่อ การเอือ้ต่อปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ครูท่ีมี
ความคิดสร้างสรรค์ จะคิดกิจกรรมท่ีทนัสมยัเป็นท่ีสนใจของเด็กๆ วิสยัทศัน์ของครูท่ีมองการณ์ไกล 
ท าให้มุ่งมั่นใช้ภาษาอังกฤษส่ือสารกับเด็ก สนทนาตามโอกาสต่างๆ ด้วยภาษาทางสังคมSocial 
Language การสอนด้วยกลยุทธ์ต่างๆ การสอนให้คิด สอนให้จ า และเทคนิคต่างๆ น าไปสู่
ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทัง้สิน้ English for Communication 

สรุปได้ว่ากระบวนการเรียนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยองค์ประกอบท่ี
ส าคัญ 10 ประการคือ 1) ครูผู้ สอนพิจารณาหลักสูตรแกนกลางเพื่อวางเป้าหมายในการสอน        
2) การวางแผนการสอนท่ีดี 3) การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างนักเรียนและครู และระหว่าง
นักเรียนด้วยกันเอง 4) การสอนให้จ าความรู้ 5) การสอนให้คิด 6) เทคนิคการสอนการสะกดค า
และการออกเสียง 7) เทคนิคการสอนไวยากรณ์ด้วยมโนทัศน์8) การเลือกใช้ส่ือท่ีน่าสนใจ            
9) การถ่ายโอนภาษาอังกฤษสู่การส่ือสาร 10) ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างองค์ประกอบ
ต่างๆ ช่วยส่งเสริมให้การสอนมีประสิทธิภาพ และผสมกลมกลืน 
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1.9 กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษของสหภาพยุโรป (The Common 

European Framework of Reference for Languages (CEFR)) 
ด้วยภาษาอังกฤษ เป็นภาษาสากลท่ีมีการใช้อย่างแพร่หลายมากท่ีสดุภาษาหน่ึงโดย

ท่ีองค์ความรู้ท่ีส าคญัของโลกส่วนใหญ่ถกูบนัทึกและเผยแพร่เป็นภาษาองักฤษ จึงมีความจ าเป็นท่ี
ต้องจัดให้มีการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้ เรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเป็นเคร่ืองมือเข้าถึงองค์ความรู้ และก้าวทันโลก รวมถึงพัฒนาตนเองเพื่อน าไปสู่   
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยต่อไปเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายดังกล่าว 
กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดนโยบายการปฏิรูปการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ในระดับการศึกษา      
ขัน้พืน้ฐาน ดังนี ้(กระทรวงศึกษาธิการ, 2557, 1)กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของ
สหภาพยุโรป ได้แก่ The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) 
เป็นกรอบความคิดหลักในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของประเทศไทย ทัง้ในการออกแบบ
หลักสูตร การพัฒนาการเรียนการรู้การทดสอบ การวัดผลและประเมินผล การพัฒนาครูผู้ สอน 
รวมถึงการก าหนดเป้าหมาย การเรียนรู้ ดงันัน้เพื่อให้การจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีทิศทางท่ีเป็นเอกภาพในการด าเนินการมีเป้าหมายการเรียนรู้ และการพัฒนาท่ี
เทียบเคียงได้กับมาตรฐานสากล ท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ กระทรวงศึกษาธิการ จึง
ก าหนดให้ใช้กรอบอ้างอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป  (The Common European Frameworkof 
Reference for Languages : CEFR) เป็นกรอบความคิดหลกัในการจดัการเรียนรู้ ซึ่งกรอบอ้างอิง
ท า งภ า ษ า ข อ งส ห ภ าพ ยุ โรป  (The Common European Framework of Reference for 
Languages : CEFR) คือ มาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษา ท่ีสหภาพยโุรปจดัท าขึน้ 
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ การสอน และการประเมินภาษาท่ีสอง
หรือภาษาต่างประเทศ ในปี ค.ศ. 2002 สภาแห่งสหภาพยโุรป ได้ก าหนดให้ใช้ กรอบอ้างอิง CEFR 
ในการตรวจสอบความสามารถทางภาษา ปัจจุบัน กรอบอ้างอิง CEFR ได้รับการยอมรับอย่าง
กว้างขวางว่าเป็นมาตรฐานในการจัดล าดับความสามารถทางภาษาของแต่ละบุคคล CEFR ได้
จ าแนกผู้ เรียนออกเป็น 3 กลุ่มหลกัและแบ่งเป็น 6 ระดบัตามความสามารถ ดงันี ้

 
 
 
 
 



  

 

98 

 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 8 แสดงกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาองักฤษของสหภาพยโุรป 

ท่ีมา กระทรวงศึกษาธิการ .  2557.  แนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง 
นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาองักฤษ, 5. 

ในการน ากรอบอ้างอิง CEFR มาใช้ในการปฏิ รูปการเรียนการจัดการเรียน รู้
ภาษาองักฤษ กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินการดงันี ้

1.1 กระทรวงศึกษาธิการใช้ CEFR เพื่อเป็นกรอบความคิดหลกัในการเป้าหมาย
การจัดการเรียนรู้ / การพัฒนา โดยใช้ระดับความสามารถ 6 ระดับของ CEFR เป็นเป้าหมาย       
การพัฒนาผู้ เรียนในแต่ละระดับ ทัง้นี ้ในเบือ้งต้น กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดเป้าหมาย        
การพฒันาระดบัความสามารถทางภาษาของผู้ เรียนในระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  

1.2 ใช้ CEFR เพื่อพัฒนาหลกัสูตรภาษาอังกฤษ โดยน าระดบัความสามารถทาง
ภาษาท่ี กรอบอ้างอิง CEFR ก าหนดไว้แต่ละระดับ มาก าหนดเป้าหมายของหลักสูตร และใช้
ค าอธิบายความสามารถทางภาษาของระดับนัน้  ๆมาก าหนดกรอบเนือ้หาสาระท่ีจะใช้ในการจัดการเรียนรู้
ตามหลกัสตูร 

1.3 ใช้ CEFR ในการจัดการเรียนรู้ โดยน าระดับความสามารถทางภาษาและ
ค าอธิบายความสามารถทางภาษาท่ีกรอบอ้างอิง CEFR ก าหนดไว้แต่ละระดับ มาพิจารณาจัด
กระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ เรียนสามารถแสดงออกซึ่งทักษะทางภาษา และองค์ความรู้ตามท่ีระบุไว้ 
เช่น ในระดับ A1 ผู้สอนต้องจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ เรียนสามารถเข้าใจ ใช้ภาษา แนะน า 
หรือใช้การถาม - ตอบ ปฏิสัมพันธ์พูดคุยในเร่ืองท่ีก าหนดไว้ในค าอธิบายดังตารางข้างต้นได้ ใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้จึงต้องเน้นให้ ผู้ เรียนได้ฟังและพูดส่ือสารเป็นหลัก ผู้ เรียนจึงจะมี
ความสามารถตามท่ีก าหนด 
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1.4 ใช้ CEFR ในการทดสอบ และการวัดและประเมินผล โดยใช้แบบทดสอบ / 
แบบวดัท่ีสามารถเทียบเคียงผลได้กบักรอบอ้างอิง CEFR เพื่อให้ได้ข้อมูลระดบัความสามารถของ
ผู้ เรียนหรือผู้ เข้ารับการทดสอบ เพื่อการจดักระบวนการจดัการเรียนรู้ กิจกรรม หรือส่ือให้สอดคล้อง
กบัความต้องการจ าเป็น อันจะน าไปสู่การพัฒนาผู้ เรียน / ผู้ เข้ารับการทดสอบให้มีความสามารถ
ตาม เป้าหมาย / เกณฑ์ท่ีก าหนด 

1.5 ใช้ CEFR ในการพฒันาครูผู้สอน โดยด าเนินการ ดงันี ้
1.5.1) ใช้เคร่ืองมือในการประเมินตนเอง (Self- Assessment Checklist) 

ตามกรอบCEFR เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการทดสอบและ ประเมินความก้าวหน้า 
ความสามารถทางภาษาองักฤษอย่างต่อเน่ือง 

1.5.2) ประเมินความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของครูผู้ สอนก่อน      
การพัฒนาโดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานตามกรอบ CEFR ในการตรวจสอบระดับความสามารถ
ของครูผู้สอน 

1.5.3) จดัท าฐานข้อมลูและกลุ่มครูผู้สอนตามระดับเพื่อวางแผนพัฒนาและ
ติดตามความก้าวหน้าในการเข้ารับการพฒันาตามระดบัความสามารถ 

1.5.4) ก าหนดเป้าหมายความสามารถด้านภาษาตามกรอบ CEFR การพัฒนา
ครูผู้สอนแต่ละกลุ่ม เพื่อน ามาจดัหลักสตูร และกระบวนการพัฒนา ครูให้มีความสามารถในการใช้
ภาษาผ่านเกณฑ์ และบรรลเุป้าหมายท่ีก าหนด 

1.5.5) ใช้แบบทดสอบมาตรฐานตามกรอบ CEFR ทดสอบหลังการพัฒนา
เพื่อประเมินหลักสูตรการพัฒนา กระบวนการพัฒนา และความสามารถของครูผู้สอน เทียบเคียง
กบัเป้าหมายท่ีก าหนด รวมทัง้จดักิจกรรมการพฒันาอย่างต่อเน่ือง 

ทัง้นี ้ให้หน่วยงานแต่ละระดับ คือ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน / 
สถาบนัภาษาองักฤษ / หน่วยงานอื่นท่ีรับผิดชอบ มีหน้าท่ีดงันี ้

1. จดัท าเอกสารอธิบายกรอบอ้างอิงทางภาษาของสหภาพยโุรป (The Common  
European Framework of Reference for Language: CEFR) และแนวทางในการน าไปใช้ 

2. ใเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกรอบ CEFR ผ่านรูปแบบและช่องทางท่ีหลากหลาย
ไปยังหน่วยงานต่างๆ ในกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้มีทิศทางและ
เป้าหมายในการพฒันาการเรียนรู้ภาษาองักฤษในแนวทางเดียวกนั 

3. จดัท าแผนการขบัเคล่ือนการพฒันาทกัษะทางภาษาโดยใช้กรอบ CEFR 
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4. จัดท ากรอบการประเมินความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของครูผู้ สอน 
ศึกษานิเทศก์ และผู้ เรียนตามกรอบ CEFR เพื่อเป็นข้อมูลพืน้ฐานในการพัฒนาโดยก าหนด
เป้าหมายในการพฒันาครูผู้สอน และผู้ เรียน ดงันี ้

ผู้ เรียนท่ีจบการศึกษาชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ควรมีระดบั CEFR – A1 
ผู้ เรียนท่ีจบการศึกษาชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ควรมีระดบั CEFR – A2 
ผู้ เรียนท่ีจบการศึกษาชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 / ปวช. ควรมีระดบั CEFR – B1 
ผู้ เรียนท่ีจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ควรมีระดบั CEFR – B2 

5. ใช้ CEFR เป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายในการพฒันาผู้ เรียนโดยน าไปใช้
ในการพฒันาหลกัสตูร การจดัการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล และการทดสอบในระดบัต่างๆ 

6. ด าเนินการทดสอบนักเรียน ครูและศึกษานิเทศก์เพื่ อวัดระดับความ รู้
ความสามารถทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR และจัดกลุ่มในการพัฒนา และ
วางเป้าหมายในการพฒันาเพื่อยกระดบัความสามารถให้สงูขึน้ 

7. จัดท าแผนพัฒนาโดยใช้ฐานข้อมูลในการยกระดับความสามารถด้าน
ภาษาองักฤษของครูผู้สอน และผู้ เรียนให้ถึงเกณฑ์ท่ีก าหนด 

8. สนับสนุน ให้บริการในการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาของ
ผู้ เรียน ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ 

9. จัดรวบรวมแหล่งเรียนรู้ในการฝึกท าแบบทดสอบตามกรอบอ้างอิงทางภาษา 
CEFR เพื่อให้ครูผู้สอน ผู้ เรียน และผู้สนใจ ได้ฝึกประสบการณ์ในการท าแบบทดสอบ และเตรียม
ความพร้อมตนเอง 

10. ประสานงานหน่วยงาน ท่ี เกี่ ยว ข้อง เพื่ อ ให้ ใช้คะแนนการทดสอบ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษในการจัดอันดับกลุ่มสถานศึกษา เป็นตัวชีว้ัดประเมินคุณภาพ
สถานศึกษา ความก้าวหน้าทางวิทยฐานะ และขวัญก าลังใจ การเทียบโอนผลการเรียนในวิชา
ภาษาองักฤษ และการศึกษาในระดบัอดุมศึกษา 

ส าหรับการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัย กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของ
สหภาพยุโรป (The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)) มี 
ปรับใช้กับอนาคตภาพหลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ทศวรรษหน้า  
(พ.ศ. 2563-2572) พฒันาผู้ เรียนให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้กบัความสามารถ ความสนใจและ
ความต้องการของผู้ เรียน ทัง้พุทธิพิสัย ทักษะพิสัยและเจต และมิติของการพัฒนาลักษณะของ
หลักสูตรภาษาอังกฤษท่ีพึงประสงค์ ด้านจุดประสงค์ ด้านเนือ้หา ด้านการจัดการเรียนรู้               



  

 

101 

ด้านครูผู้สอน ด้านผู้ เรียน ด้านส่ือการเรียนรู้ และด้านการวดัและประเมินผล เพื่อความเป็นเลิศใน
การจดัการศึกษา ของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานครต่อไป 

1.10 แนวโน้มลักษณะของหลักสูตรในศตวรรษที่ 21 
การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมในระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก

ส่งผลต่อวิถีชีวิตของทรัพยากรบุคคลในทุกระดับ เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ทันกับการเปล่ียนแปลง  
การพัฒนาหลักสูตรถือเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคล่ือนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกระดับ     
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรให้ทันกับการเปล่ียนแปลง มีนักวิชาการ นักการศึกษา ได้เสนอกรอบ
ความคิดแนวโน้มเพื่อการพัฒนาหลักสูตรในศตวรรษท่ี 21ควรจะได้รับการพัฒนามีสามด้านคือ 
ด้านความรู้  ด้านทักษะการเรียนรู้และการคิดและด้านทักษะชีวิตซึ่ง ผู้ วิจัยได้น ามาวิเคราะห์
แนวโน้มหลกัสตูรในศตวรรษท่ี 21 ดงันี ้ 

1. จดุมุ่งหมายของหลกัสตูรเน่ืองจากโลกมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทาง    
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จนเรียกได้ว่าโลกนีเ้กิดความเป็นพลเมืองดิจิตอล 
(Digital Citizenship) การได้รับข้อมูลข่าวสารจ านวนมากมายท่ีเข้ามาอย่างไร้ระเบียบ รวดเร็ว ซึ่ง
อาจตรงหรือไม่ตรงกบัความต้องการ อาจมีทัง้ความจริง และความเท็จท่ีต้องมีการกลัน่กรองใหม่ 
ดังนัน้หลักสูตรในศตวรรษท่ี 21 จึงต้องมุ่งพัฒนาผู้ เรียนใน หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และ
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เป็นไปตามลักษณะของหลักสูตรในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเน้นคุณลักษณะ 
เชิงวิพากษ์ (Critical Attributes) เชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary) ยึดโครงงานเป็นฐาน 
(Project-Based) และขับเคล่ือนด้วยการวิจัย (Research-Driven) เชื่อมโยงท้องถิ่นชุมชนเข้ากับ
ภาค ประเทศ และโลก ในบางโอกาสผู้ เรียนสามารถร่วมมือ (Collaboration) กบัโครงงานต่างๆ ได้
ทัว่โลก เป็นหลกัสตูรท่ีเน้นทกัษะการคิดขัน้สงู พหุปัญญา เทคโนโลยีและมลัติมีเดีย ความรู้พืน้ฐาน
เชิงพหสุ าหรับศตวรรษท่ี 21 และการประเมินผลตามสภาพจริง รวมทัง้การเรียนรู้จากการให้บริการ 
(Service) ก็เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญภาพของห้องเรียน จะขยายกลายเป็นชุมชนท่ีใหญ่ขึน้ 
(Greater Community) นักเรียนมีคุณลักษณะเป็นผู้ชีน้ าตนเองได้ (Self-Directed) มีการท างาน
ทัง้อย่างเป็นอิสระและอย่างร่วมมือกันคนอื่น หลักสูตรและการสอนจะมีลักษณะท้าทายส าหรับ
นักเรียนทุกคน และค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล หลักสูตรจะไม่เน้นการยึดต าราเป็นตัว
ขบัเคล่ือน (Textbook-Driven) หรือแบบแยกส่วน (Fragmented) เช่นในอดีต แต่จะเป็นหลักสูตร
แบบยึดโครงงานและการบูรณาการ การสอนทักษะและเนือ้หาจะไม่เป็นจุดหมายปลายทาง      
(As an End) เช่นท่ีเคยเป็นมา แต่นักเรียนจะต้องมีการเรียนรู้ผ่านการวิจัยและการปฏิบัติใน
โครงงาน การเรียนรู้จากต าราจะเป็นเพียงส่วนหน่ึงเท่านัน้ ความรู้ (Knowledge) จะไม่หมายถึง
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การจดจ าข้อเท็จจริงหรือตวัเลข แต่จะเป็นส่ิงท่ีเกิดขึน้จากการวิจยัและการปฏิบัติโดยเชื่อมโยงกับ
ความรู้และประสบการณ์เก่าท่ีมีอยู่ ทักษะและเนือ้หาท่ีได้รับจะเกี่ยวข้องและมีความจ าเป็นต่อ   
การปฏิบติัในโครงงาน จะไม่จบลงตรงท่ีการได้รับทกัษะและเนือ้หาแล้วเท่านัน้ การประเมินผลจะ
เปลี่ยนจากการประเมินความจ าและความไม่เกี่ยวโยงกับความเข้าใจต่อการน าไปปฏิบติัได้จริง ไป
เป็นการประเมินท่ีผู้ถกูประเมินมีส่วนร่วมในการประเมินตนเองด้วย (Self-Assessment)  ทักษะท่ี
คาดหวังส าหรับศตวรรษท่ี 21 ท่ีเรียนรู้ผ่านหลกัสตูรท่ีเป็นสหวิทยาการ บูรณาการ ยึดโครงงานเป็น
ฐาน และอื่นๆ ดังกล่าวจะเน้นเร่ือง 1) ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม (Learning and Innovation 
Skills)  2) ทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and Career Skills) ทักษะสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี 
(Information, Media and Technology Skills) ท่ีคาดหวังว่าจะเกิดขึ น้ได้จากความ ร่วมมือ 
(Collaboration) ในการท างานเป็นทีม การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) ในปัญหาท่ีซับซ้อน 
การน าเสนอด้วยวาจา และด้วยการเขียน  การใช้เทคโนโลยี ความเป็นพลเมืองดี การฝึกปฏิบัติ
อาชีพ การวิจยั และการปฏิบติัส่ิงต่างๆ ท่ีกล่าวมาข้างต้น  

2. คุณลักษณะของผู้ เ รียนในศตวรรษ ท่ี  21 ท่ีควรจะได้รับการพัฒนามี                         
3 องค์ประกอบหลกัดงันี ้

2.1. ด้านความรู้ ความรู้ท่ีควรได้รับการส่งเสริมให้ผู้ เรียนในศตวรรษท่ี 21 
ประกอบด้วย จิตส านึกต่อโลก การเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ ความเป็น
พลเมือง วัฒนธรรมมนุษย์และโลกทางกายภาพและโลกธรรมชาติ สุขภาพและสวัสดิภาพ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ความรู้พืน้ฐานเชิงทัศนาการ ” (Visual 
Literacy) ความรู้พืน้ฐานทางข้อมูลข่าวสาร ความรู้พืน้ฐานทางพหุวัฒนธรรม (Multicultural 
Literacy) และความรู้พืน้ฐานในเร่ืองปริมาณ 

2.2. ด้านทักษะการเรียนรู้และการคิด ทักษะการเรียนรู้และการคิดท่ีควร
ได้รับการส่งเสริมให้ผู้ เรียนในศตวรรษท่ี 21  ประกอบด้วย  ความอยากรู้/จิตแห่งวิทยาการ 
(Disciplined Mind) การคิดระดับสูง การคิดเชิงวิพากษ์ ทักษะการแก้ปัญหา จัดการและแก้ไข
ความขัดแย้ง ทักษะการสังเคราะห์ (Synthesizing Mind) ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์และผลิต
นวัตกรรม    ทักษะการท างานเป็นทีม/การท างานร่วมกัน/การสร้างเครือข่าย ทักษะปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล/ การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ทักษะการเรียนรู้ตามบริบท ทักษะด้านไอซีที ทักษะการใช้
วิธีการเรียนรู้   ทกัษะการใช้ข้อมลูข่าวสารและการส่ือสาร  ทกัษะการผลิตนวตักรรม ทกัษะการจดัล าดับ
ความส าคัญ ทักษะการวางแผนและการจัดการเพื่อมุ่งผลลัพธ์ ทักษะการใช้เคร่ืองมือจริงอย่างมี
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ประสิทธิภาพ ทักษะการสร้างผลผลิตท่ีมีคณุภาพและเหมาะสม ทกัษะการตัง้ค าถามและการวิเคราะห์ 
ทกัษะการหาแนวโน้มและคาดการณ์ความเป็นไปได้ และทกัษะการรู้คิด 

2.3. ด้านทักษะชีวิต ทกัษะชีวิตท่ีส าคัญท่ีควรส่งเสริมให้ผู้ เรียนในศตวรรษท่ี 21
ประกอบด้วย ความเป็นผู้น าความสามารถในการปรับตัว การใช้เหตุผลท่ีดี  ความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง สังคม และในฐานะพลเมือง  การเข้าถึงคน/การเจรจา การสร้างความสัมพนัธ์อันดีกับผู้อื่น  
ความสามารถในการชีน้ าตนเอง ความกล้าเส่ียง การจัดการความซับซ้อน การรู้จกัเพิ่มพูนประสิทธิผล
ของตนเอง  ความสามารถในการส่ือสารแบบโต้ตอบ/การโต้ตอบโดยอิสระ การมีส่วนร่วมในฐานะ
พลเมือง ในระดับท้องถิ่นและโลก ความเป็นพลเมืองดิจิตอล (Digital Citizenship)  จิตแห่ง     
ความเคารพ (Respectful Mind)และจิตแห่งจริยธรรม (Ethical  Mind) 

ดงันัน้ การให้การศึกษาส าหรับศตวรรษท่ี 21ต้องเปล่ียนแปลงทศันะ (Perspectives) 
จากกระบวนทัศน์แบบดัง้เดิม (Tradition Paradigm) ไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่ (New Paradigm) ท่ี
ให้โลกของนักเรียนและโลกความเป็นจริงเป็นศนูย์กลางของกระบวนการเรียนรู้  เป็นการเรียนรู้ท่ีไป
ไกลกว่าการได้รับความรู้แบบง่าย  ๆไปสู่การเน้นพัฒนาทักษะและทัศนคติ ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา 
ทกัษะองค์การ ทัศนคติเชิงบวก ความเคารพตนเอง นวัตกรรม ความสร้างสรรค์ ทักษะการส่ือสาร 
ทกัษะและค่านิยมทางเทคโนโลยี ความเชื่อมัน่ตนเอง ความยืดหยุ่น การจงูใจตนเอง และความตระหนกัใน
สภาพแวดล้อม  และเหนืออื่นใด คือ ความสามารถใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์ (The Ability to 
Handle Knowledge Effectively in Order to Use it Creatively) ถือเป็นทักษะท่ีส าคัญจ าเป็น
ส าหรับการเป็นผู้ เรียนในศตวรรษท่ี 21 ถือเป็นส่ิงท่ีท้าทายในการท่ีจะพัฒนาเรียนเพื่ออนาคตให้
นักเรียนมีทักษะ ทัศนคติ ค่านิยม และบุคลิกภาพส่วนบุคคล เพื่อเผชิญกับอนาคตด้วยภาพใน
ทางบวก (Optimism) ท่ีมีทัง้ความส าเร็จและมีความสขุ 

ท่ีกล่าวมาข้างต้นสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาขัน้พืน้ฐานกรุงเทพมหานคร 
ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2560-2563) ในข้อท่ีว่า กรุงเทพมหานครต้องการจัดการศึกษาในแนวทาง           
การจดัการเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์โลกท่ีมีการพฒันาตลอดเวลา 
ดงันัน้การพัฒนาคน และการผลิตทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพส าหรับศตวรรษท่ี 21 ซึ่งสามารถ
ก าหนดเชิงภาพรวม เชิงคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์  คือ ของอนาคตภาพหลกัสูตรภาษาองักฤษของ
โรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานครในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2562-2573) ตลอดจนข้อเสนออนาคตภาพ             
เชิงนโยบายในลกัษณะของแผนกลยทุธ์ท่ีควรด าเนินการต่อไป 
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ตอนที่ 2 ทฤษฎีเก่ียวกับหลักสูตร 
หลักสูตร คือโครงสร้างของเนือ้หาวิชา และประสบการณ์ต่างๆ ท่ีสถานศึกษาก าหนดให้

ผู้ เรียนได้ศึกษาหาความรู้ทัง้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมสร้าง
ประสบการณ์ตนเอง ซึ่งการจบหลักสูตรได้สมบูรณ์ จะต้องอาศัยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้        
การจดัการเวลาเรียน  การจดัส่ือการเรียนรู้ การวดัผลและประเมินผล ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาได้
ก าหนดไว้ตามหลกัสูตร เพื่อให้ผู้ เรียนสามารถน าความรู้ท่ีได้จากหลกัสตูรไปศึกษาต่อระดบัท่ีสงูขึน้ 
หรือใช้ประกอบอาชีพได้ โดยค าว่า “หลักสูตร” ภาษาอังกฤษ เขียนว่า Curriculum มีรากศัพท์มา
จากภาษาลาตินว่า “Currere” หมายถึง “Race – Course” หรือเส้นทางท่ีใช้วิ่งแข่งขนั เมื่อน ามาใช้
ในบริบทของการศึกษา จึงหมายถึง running sequence of courses or learning experience 
เปรียบเสมือนเส้นทางท่ีผู้ เรียนจะต้องเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ น าไปสู่เป้าหมายความส าเร็จ 
(วิชัย วงษ์ใหญ่, 2554, 105) หรือ “หลักสตูร” คือ แผนการจดัการศึกษาประมวลวิชาและกิจกรรม
ต่าง ๆ โดยมีองค์ประกอบส าคัญได้แก่ ความมุ่งหมาย เนือ้หาสาระ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ
การเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้ เรียน มีพัฒนาการต่างๆ ตามท่ีก าหนดไว้ 
(ราชบณัฑิตยสถาน, 2551, 102) 

2.1 ความหมายของหลักสตูร 
หลักสูตรมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการจัดการศึกษา เพราะหลักสูตรเปรียบเสมือน

เคร่ืองมือท่ีคอยเป็นตัวก าหนดทิศทางหรือกรอบแนวทางการปฏิบัติท่ีจะท าให้การเรียนการสอน
บรรลุตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว้ ส าหรับความหมายของหลักสูตรนัน้ ได้มีนักการศึกษาให้
ความหมายของค าว่า หลกัสตูร ไว้หลายทศันะดงัต่อไปนี ้ 

กาญจนา คณุานรุักษ์ (2540, 14) กล่าวว่า หลกัสตูร หมายถึง โครงการ หรือแผน
ข้อก าหนดอันประกอบด้วยหลักการ จุดมุ่งหมาย โครงสร้าง กิจกรรม และวัสดุต่างๆ ในการจัด               
การเรียนรู้ท่ีจะพฒันาผู้ เรียนให้มีความสามารถ และเกิดการเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้เอกัตบุคคลไปสู่
ศกัยภาพสงูสดุของตนเอง 

ธ ารง  บวัศรี (2542, 7) ได้กล่าวถึงความหมายของค าว่า หลกัสูตร คือ แผนซึ่งได้
ออกแบบจดัท าขึน้เพื่อแสดงจดุมุ่งหมาย การจดัเนือ้หากิจกรรม และประมวลประสบการณ์ ในแต่
ละโปรแกรมการศึกษา เพื่อให้ผู้ เรียนมีพฒันาการในด้านต่างๆ ตามจดุหมายท่ีก าหนดไว้ 

วิชัย วงษ์ใหญ่ (2554, 95) ได้กล่าวถึง ความหมายของหลักสูตรไว้ว่า หลักสูตร 
(Curriculum) มีรากศัพท์จากภาษาละตินว่า “Race–Course” หมายถึง เส้นทางท่ีใช้วิ่งแข่งขัน 
เน่ืองมาจากเป้าหมายของหลักสูตร ท่ีมุ่งหวังให้ผู้ เรียนสามารถเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีคุณภาพ
และประสบความส าเร็จในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมแห่งอนาคต และในปัจจุบันความหมายของ
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หลกัสตูร หมายถึง มวลประสบการณ์ทางการเรียนรู้ ท่ีก าหนดไว้ ในรายวิชา กลุ่มวิชา เนือ้หาสาระ 
รวมทัง้กิจกรรมต่างๆ ท่ีได้ด าเนินการจดัการเรียนรู้ ให้กบัผู้ เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

ทาบา (Taba, 1962, 10) กล่าวว่า หลกัสตูร หมายถึง เอกสารท่ีจดัท าขึน้เพื่อระบุ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ เนือ้หาสาระ กิจกรรม หรือประสบการณ์การเรียนรู้ และการประเมินผล
การเรียนรู้ การพัฒนาผลการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตรเป็นการเปล่ียนแปลง และปรับปรุง
หลักสูตรอันเดิมให้ได้ผลดียิ่งขึน้ ในด้านการวางจดุมุ่งหมาย การจัดเนือ้หาการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล เพื่อบรรลจุดุมุ่งหมายใหม่ท่ีวางไว้ 

ปริน้ (Print, 1993, 9) ได้ศึกษานิยามของนักพฒันาหลกัสูตร ซึ่งสรุปว่า หลักสตูร
จะกล่าวถึงแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ส่ิงท่ีเสนอในสถาบันการศึกษา/ โปรแกรม
การศึกษาการน าเสนอในรูปเอกสาร รวมถึงผลของประสบการณ์จากการน าเอกสารต่างๆไปใช้ 

ผู้ วิจัยพอสรุปได้ว่า หลักสูตร (Curriculum) หมายถึง โครงสร้างของเนือ้หาวิชา 
ประสบการณ์ต่าง ๆ หรือศาสตร์ต่างๆ ท่ีก าหนดให้ผู้ เรียนได้ศึกษาหาความรู้ทัง้ภาคทฤษฎี 
ภาคปฏิบัติ รวมทัง้การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ในศาสตร์ท่ีเรียนรู้ท่ี
สถานศึกษาก าหนดให้กบัผู้ เรียน เพื่อน าไปก าหนดวิถีทางการประมวลการจดัประสบการณ์ทัง้ปวง
ท่ีจัดให้ผู้ เรียน ได้เรียนรู้ มีพัฒนาการ ซึ่งผู้ เรียนมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ทัง้พฤติกรรมความรู้ 
ความคิด ความสามารถ ทักษะ เจตคติ ทัศนคติ และค่านิยมต่างๆ รวมถึง หลักสตูรเปรียบเสมือน 
การวางแผนเตรียมการ เพื่อการจดัการเรียนรู้ ซึ่งจ าเป็นต้องวางแผนเตรียมการ ให้ครอบคลมุถึงทุก
ส่ิง ท่ีจะเป็นวิถีทางไปสู่ผลลัพธ์คือ ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีพึงปรารถนาได้ตามความต้องการของ
สังคม หลักสูตร จึงควรประกอบด้วยจุดมุ่งหมาย เนือ้หา กิจกรรมหรือประสบการณ์ต่างๆ ทัง้
ภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อให้ผู้ เรียนได้มีการพัฒนาตนเอง รวมไปถึงพัฒนาการด้านต่างๆ 
ให้มีความรู้ความสามารถตามจดุมุ่งหมายท่ีก าหนดไว้ 

2.2 ความส าคัญของหลักสตูร 
หลักสูตร เป็นหัวใจของการจัดการเรียนรู้ จึงมีความส าคัญ ซึ่งใช้ในการก าหนด

มาตรฐาน และคุณภาพการเรียนรู้ของผู้ เรียน ทัง้นีเ้พื่อให้แน่ใจว่าผู้ เรียนในแต่ละวัย แต่ละระดับ
การศึกษา ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพทัดเทียมกันหรือไม่ อย่างไร ซึ่งจะมีผลกระทบต่อผู้ เรียนว่า
ควรเรียนรู้สาระการเรียนรู้อะไร มีเนือ้หาสาระมากน้อยเพียงใด และมีนักวิชาการหลายท่าน 
กล่าวถึงความส าคญัของหลกัสตูร ดงันี ้

สตีฟ (Steve, 2108, 1) กล่าววา่ หลกัสตูรมีความส าคญั คือเป็นตวัชีว้ดั
ประสิทธิภาพของครูผู้สอน ผู้ เรียน ผู้บริหารและผู้คนในชมุชน โดยการสร้างหลกัสูตรจากแผนและ



  

 

106 

โครงสร้างท่ีสามารถวดัผลได้ หลกัสตูรควรระบุผลการเรียนรู้มาตรฐาน และวดัความสามารถของ
ผู้ เรียนก่อนท่ีจะพฒันาไปสู่ระดบัต่อไป ครูผู้สอนมีบทบาทส าคญัในการพฒันา และประเมินหรือ
ปรับเปลี่ยนหลกัสตูร เปรียบหลกัสตูรเป็นแผนท่ีพืน้ฐานท่ีใช้ส าหรับครูผู้สอนและผู้ เรียนในการท า
ตามเส้นทางสู่ความส าเร็จทางวิชาการ 

ปรียาพร วงศ์อนตุรโรจน์ (2553, 123) ให้แนวคิดว่า หลกัสตูรเป็นหลกั เป็นหวัใจ
ของการจดัการเรียนรู้ ท าให้การศึกษาด าเนินไปสู่เป้าหมาย ท่ีวางไว้ และท าให้การศึกษามี
ประสิทธิภาพ หลกัสตูรจึงเป็นเสมือนแบบแปลน ส าหรับการเรียนรู้ 

ธ ารง  บวัศรี (2542, 9-10) กล่าวสรุป ถึงความส าคญัของหลกัสตูรไว้ 2 ประเด็น คือ 
1. หลกัสตูรเป็นเคร่ืองมือท่ีถ่ายทอดเจตนารมณ์ หรือเป้าประสงค์ของ

การศึกษาแห่งชาติ ลงสู่การปฏิบติัในสถาบนัการศึกษาต่างๆ อาจกล่าวได้วา่ หลกัสตูรเป็นดงั     
หางเสือ ท่ีจะคอยก าหนดทิศทางให้การจดัการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามความมุ่งหมายของการศึกษา
หลกัสตูรถือเป็นหวัใจส าคญัของการศึกษาและเป็นเคร่ืองชีว้ดั ถึงความเจริญของชาติ ถ้าประเทศ
ใดมีหลกัสูตรท่ีเหมาะสม ทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ คนในประเทศนัน้ก็ย่อมมีความรู้และ
ศกัยภาพในการพฒันาประเทศได้อย่างเต็มท่ี 

2. หลกัสตูร เปรียบเสมือนแผนท่ีเดินเรือ ซึ่งบอกให้กปัตนั หรือครูผู้สอนรู้ว่า
จะต้องตัง้เข็มทิศไปในทางใด และจดุหมายปลายทาง ของการจดัการเรียนรู้คืออะไร และระหว่าง
ทางท่ีไป จะต้องท าอะไรบ้าง เป็นต้นว่า ต้องใช้ส่ือ หรืออปุกรณ์ช่วย หรือต้องมีการตรวจสอบ 
ประเมินผล หรือต้องปรับปรุงวิธีการอย่างใดอย่างหน่ึง ครูผู้สอน ต้องอาศยัหลกัสตูร เพื่อช่วยใน
การจดัการเรียนรู้ โดยศึกษาหลกัสตูรให้เข้าใจ แล้วน าไปแปลงเป็นภาคปฏิบติั หรือการจดั          
การเรียนรู้ เพื่อให้ได้ผลการเรียนรู้ ตามท่ีคาดหวังไว้ 

สนัต์ ธรรมบ ารุง (2527, 152) สรุปความส าคญัของหลกัสตูรไว้ 9 ประการ ดงันี ้
1. หลักสูตรเป็นแผนปฏิบัติงาน หรือเคร่ืองชีแ้นวทางปฏิบติังานของครูผู้สอน 

เพราะหลักสูตรจะก าหนดจุดมุ่งหมาย เนือ้หาสาระ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและ            
การประเมินผลไว้เพื่อเป็นแนวทางสู่การปฏิบติั 

2. หลกัสตูรเป็นข้อก าหนดแผนการจดัการเรียนรู้ อนัเป็นส่วนรวมของประเทศ
เพื่อน าไปสู่ความมุ่งหมาย ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 

3. หลักสูตรเป็นเอกสารของทางราชการ เป็นบัญญัติของรัฐบาล หรือเป็น
ธรรมนญูในการจกัการศึกษา เพื่อให้บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกบัการศึกษาปฏิบติัตาม 
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4. หลักสูตรเป็นเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา เพื่อควบคุมการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาระดับต่างๆ และยงัเป็นเกณฑ์มาตรฐานอย่างหน่ึง ในการจดัสรรงบประมาณ บุคลากร 
อาคาร สถานท่ี วสัดอุปุกรณ์ ฯลฯ ของการศึกษาของรัฐ แก่สถานศึกษาอีกด้วย 

5. หลักสูตรเป็นแผนการด าเนินงาน ของผู้บริหารการศึกษา ท่ีจะอ านวยความสะดวก 
และควบคมุ ดแูลติดตาม ให้เป็นไปตามนโยบายการจดัการศึกษาของรัฐบาลด้วย 

6. หลักสูตรจะก าหนดแนวทาง ในการส่งเสริมความเจริญงอกงามและ
พฒันาการของผู้ เรียน ตามจดุมุ่งหมายของการศึกษา 

7. หลักสูตรจะก าหนดลักษณะ รูปร่างของสังคมในอนาคตว่า จะเป็นไปใน
รูปแบบใด 

8. หลักสูตรจะก าหนดแนวทางความรู้ ทักษะ ความสามารถ ประพฤติท่ีจะ
เป็นประโยชน์ต่อสังคม อันเป็นการพัฒนาก าลัง ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
แห่งชาติท่ีได้ผล 

9. หลักสูตรจะเป็นส่ิงท่ีบ่งชี ้ถึงความเจริญของประเทศ เพราะการศึกษาเป็น
เคร่ืองมือในการพัฒนาคน ประเทศใดจัดการศึกษา โดยมีหลักสูตรท่ีเหมาะสม ทันสมัยมี
ประสิทธิภาพ ทนัต่อเหตกุารณ์และการเปล่ียนแปลง ย่อมได้ก าลงัท่ีมีประสิทธิภาพสงู 

สุมน อมรวิวัฒน์ (2547, 92) ได้กล่าวถึงความส าคัญของหลักสูตรว่า หลักสูตร
เป็นตัวก าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ นั่นคือก าหนดจดุหมายปลายทาง หรือลกัษณะของผู้ เรียน 
ท่ีจะเป็นผลผลิตของการศึกษา อย่างไรก็ตามหลกัสูตร จะถูกก าหนดโดยเป้าหมายทางการศึกษา
อีกทีหน่ึง 

อุทัย บุญประเสริฐ (2547 , 179) ได้กล่าวถึงความส าคัญของหลักสูตรไว้ว่า 
หลักสูตรเป็นธงชัยในการจัดการศึกษาของโรงเรียนหรือสถานศึกษา เป็นแผนแม่บท ก ากับการท างาน
ทกุด้านของโรงเรียน อาจกล่าวได้ว่า หลกัสตูรนัน้ มีความสมัพนัธ์กบัการเรียนรู้โดยตรง จะแสดงให้
เห็นว่า วตัถปุระสงค์ของการสอน ท่ีต้องการมีอะไรบ้าง จะสอนอะไร เป็นต้น 

จากความส าคญัข้างต้น อาจสรุปความส าคญัของหลกัสตูรได้ ดงันี  ้
1.  หลกัสตูร เป็นเสมือนเบ้าหลอมพลเมืองท่ีดี ให้มีคณุภาพ เน่ืองจากผู้ เรียนหรือ

ประชาชน คือ ผลผลิตของการศึกษา ดงันัน้คุณภาพของประชาชนจะดีหรือไม่ ขึน้อยู่กับหลกัสูตร
ว่า ต้องการให้ผู้ ผ่านการศึกษามีคณุสมบติัอย่างไร 

2.  หลักสูตรเป็นโครงการ และแนวทาง ในการให้การศึกษา เพราะหลักสูตรจะ
บอกให้ทราบว่าการจดัการศึกษานัน้มี วตัถปุระสงค์อย่างไร จะจดัการเรียนการรู้อย่างไร ส่ิงเหล่านี ้
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จะท าให้เห็นภาพรวมของการจัดการศึกษาของชาติว่า มุ่งทิศทางใด ผู้ ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย กับการจัด   
การเรียนรู้ จะได้ด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกนั 

3.  หลักสูตร เป็นแนวทางไปสู่การปฏิบัติงานของครูผู้ สอน เพราะหลักสูตรจะ
บอกให้ครูผู้สอนรู้ว่า ควรพัฒนาผู้ เรียนด้านใด จะสอนด้วยเนือ้หาสาระอะไร และควรจัดกิจกรรม
หรือประสบการณ์ใด ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ 

4. หลกัสตูร เป็นมาตรฐานของการศึกษา ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประการ คือ 
4.1 มาตรฐานประการแรก สถาบันการศึกษาหรือโรงเรียนจะต้องจัดการเรียนรู้  

ให้ถึงมาตรฐานท่ีในหลกัสตูรก าหนดไว้ คือ จดัการเรียนรู้ให้ครบตามหลกัสตูรท่ีวางไว้ 
4.2 มาตรฐานประการท่ี สอง หลั กสู ตรเป็ น เกณ ฑ์ มาตรฐาน ให้ ทุ ก

สถาบนัการศึกษาท่ีจดัตัง้ขึน้ด้วยวัตถุประสงค์เดียวกนั ในการจัดการศึกษา ท่ีเป็นแบบแผนให้เป็น
มาตรฐานเดียวกนั ในการจดัการเรียนรู้ 

5. หลักสูตร เป็นเคร่ืองบ่งชี ้ความเจริญของประเทศ เน่ืองจาการศึกษา เป็นเคร่ืองมือ
ในการพัฒนาคน ดังนัน้ประเทศใดจัดการศึกษา โดยมีหลักสูตรท่ีเหมาะสม ทันต่อเหตุการณ์และ
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ย่อมได้ก าลังคนท่ีมี
ประสิทธิภาพ ท าให้การพฒันาสงัคมและประเทศชาติได้ผลดียิ่งขึน้ 

จึงอาจสรุปได้ว่า หลกัสตูรเป็นส่ิงส าคัญ ในการจดัการเรียนรู้ เปรียบเสมือนตวัแม่บท 
หรือหัวใจของการศึกษา ท่ีถือเป็นแก่นส าคญั ในการวางแนวทางการจัดการเรียนรู้ เป็นตัวก าหนด
ทิศทางของการศึกษา ในการท่ีจะให้ความรู้ การเสริมสร้างเจตคติ ตลอดทัง้การฝึกฝน ในด้านต่างๆ
เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดการพฒันารอบด้าน 

2.3 องค์ประกอบของหลักสูตร  
องค์ประกอบของหลักสูตรถือได้ว่าเป็นส่วนส าคัญท่ีจะท าให้มองเห็นถึงโครงสร้าง

ของหลักสูตรได้ชัดเจนขึน้ มีนักการศึกษาได้กล่าวถึงองค์ประกอบของหลักสูตรไว้ดังต่อไปนี ้
องค์ประกอบของหลักสูตร ถือได้ว่า เป็นส่ิงส าคัญท่ีจะท าให้ หลักสูตรมีความสมบูรณ์เพราะ
องค์ประกอบ เป็นแนวทาง ในการจดัการศึกษา ในด้านการจดัการเรียนรู้ การบริหารหลกัสูตรการวดัและ
ประเมินผล การปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตร ซึ่งนักวิชาการหลายท่าน ได้กล่าวถึงองค์ประกอบ
ของหลกัสตูร ดงัต่อไปนี ้

ธ ารง  บัวศรี (2542, 8-9) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของหลักสูตร ประกอบด้วย    
5 ส่วนดงันี ้
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1. เป้าหมายและนโยบายการศึกษา (Education Good and Policies) 
หมายถึง ส่ิงท่ีรัฐ ต้องจัดท าตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับ
การศึกษา 

2. จุดหมายของหลักสูตร (Curriculum Amis) หมายถึง ผลสรุปรวมท่ี
ต้องการให้เกิดแก่ผู้ เรียนหลงัจากเรียนจบหลกัสตูรไปแล้ว 

3. รูปแบบ และโครงสร้างหลักสูตร (Type and Stucture) หมายถึง ลกัษณะ 
และแผนผงัท่ีแสดงการแจกแจงรายวิชา กลุ่มวิชาหรือกลุ่มประสบการณ์ท่ีจดัให้แก่ผู้ เรียน 

4. จุดประสงค์ของวิชา (Subject Objectives) หมายถึง ผลท่ีต้องการให้เกิด
แก่ผู้ เรียน หลงัจากท่ีได้เรียนวิชานัน้แล้ว 

5. เนือ้หา (Content) หมายถึง ส่ิงท่ีต้องการให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ทักษะ และ
ความสามารถท่ีต้องการให้มี รวมทัง้ประสบการณ์ท่ีต้องการให้ได้รับ  

ซเลอ ร์ และอเลกซานเดอ ร์ (Saylor & Alexander, 1981, 100) ได้กล่าวว่า 
องค์ประกอบของหลกัสตูร ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบคือ 

1. แผน 
2. ขอบเขตของหลกัสตูร 
3. การออกแบบหลกัสตูร 
4. รูปแบบการประเมินผล 
5. ระเบียบการประเมินผล 

ไทเลอร์ (Tyler, 1950, 1) กล่าวว่าองค์ประกอบของหลกัสตูรมี 4 ประการ ดงันี ้ 
1. จดุมุ่งหมาย (Educational Purpose) ท่ีโรงเรียนต้องการให้ผู้ เรียนเกิดผล 
2. ประสบการณ์  (Educational Experience) ท่ี โรงเรียนจัดขึ น้ เพื่ อ ให้

จดุมุ่งหมาย บรรล ุ 
3. วิธีการจัด ประสบการณ์ (Organizational of Educational Experience) 

เพื่อให้การจดัการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
4. วิธีการประเมิน (Determination of What to Evaluate) เพื่อตรวจสอบ 

จดุมุ่งหมายท่ีตัง้ไว้ 
ทาบา (Taba, 1962, 422) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของหลักสูตรไว้ว่าต้อง

ประกอบด้วย 
1. จดุมุ่งหมายทัว่ไป และจดุมุ่งหมายเฉพาะ 
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2. เนือ้หาสาระและการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
3. การประเมินผล 

โบแชมป (Bauchamp, 1981, 107) ได้ก าหนดองค์ประกอบของหลักสูตรไว้                 
4 ประการ คือ 

1. เนือ้หา 
2. จดุมุ่งหมาย 
3. การน าหลกัสตูรไปใช้ 
4. การประเมินผล 

ฉวีวรรณ เศวตมาลย์ (2545, 55) และซูวีตา มะขามทอง (2556, 11) กล่าวถึง
องค์ประกอบของหลกัสตูรไว้สอดคล้องกนั ดงันี ้

1. วัตถุป ระสงค์  (Purpose) เป็น ข้อความหรือสมมุ ติฐาน ท่ีแสดงถึ ง
จุดมุ่งหมายในการสอนของครูผู้ สอนซึ่งควรจะสอดคล้องกับความมุ่งหมายทางการศึกษา
ระดบัชาติ 

2. เนือ้หา (Content) เป็นข้อความท่ีแสดงถึงเนือ้หาวิชาท่ีผู้ เรียนจะต้องเรียนรู้
และได้รับประสบการณ์รวมถึงทางเลือกให้กับผู้ เรียนได้เลือกเรียนวิชาท่ีตรงกับความถนัดและ       
ความสนใจของเขา 

3. วิธีการ (Method) เป็นข้อความท่ีแสดงถึงวิธีการต่าง ๆ ท่ีจะน ามาใช้
พิจารณาด าเนินการจดัการเรียนรู้ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ให้ได้มากท่ีสดุ 

4. การประเมิน (Assessment) เป็นข้อความท่ีแสดงถึงเกณฑ์และวิธีการต่าง 
ๆ ท่ีจะใช้ในการประเมินรายวิชาและผลงานของผู้ เรียน 

นิตยา เปลือ้งนุช (2554 , 36) และซูวีตา มะขามทอง (2556 , 21) กล่าวถึง
องค์ประกอบหลกัๆ ของหลกัสตูรว่าประกอบด้วยส่วนส าคญั 5 ประการ คือ  

1. ความมุ่งหมายของหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรจะต้องมี   
ความมุ่งหมายเป็นอนัดับแรก และต้องต้องชดัเจนทัง้ความมุ่งหมายทัว่ไปและความมุ่งหมายเฉพาะ 

2. โครงสร้างของหลักสูตรเป็นส่วนท่ีกล่าวถึงว่าหลักสูตรจะมีการแบ่งระบบ
การศึกษาอย่างไร เช่น แบ่งเป็นภาคเรียน ใช้เวลานานเท่าไรจึงจะจบหลักสูตร จะใช้การวัดผล
อย่างไร อาจจะเป็นแบบคะแนนรวมปลายปี ระบบหน่วยกิต หรืออื่นๆ 

3. เนือ้หาของหลักสูตร เป็นส่วนส าคัญของหลักสูตรท่ีต้องก าหนดว่าจะต้อง
จัดเนือ้หาการเรียนรู้อย่างไร มากน้อยเท่าไร ล าดับก่อนหลังอย่างไรจึงจะเหมาะสมและเป็นไป
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ตามท่ีวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ โดยปกติหลักสูตรจะก าหนดวิชาท่ีส าคัญไว้ วิชาท่ีส าคัญท่ีสุด คือ 
ภาษาและการใช้ภาษาของสังคมนัน้ๆ ต่อมาคือ ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
สงัคมศาสตร์ ซึ่งทัง้ 5 วิชานีเ้ป็นส่วนส าคญัอันดับแรกสาหรับเนือ้หาของหลักสูตร นอกจากนีย้ังมี
วิชาในสาขาต่างๆ  คือ 

- วิชาพลานามยั ได้แก่ พลศึกษา สขุศึกษา 
- วิชาท่ีก่อให้เกิดสนุทรียภาพ รักสวยรักงาม ได้แก่ วิชาศิลปศึกษา 
-  วิชาท่ีเกี่ยวข้องกับเทคนิคทัง้หลาย ซึ่งเราเรียกว่า วิชาอาชีวศึกษา 

ได้แก่ งานไม้ 
- งานโลหะ งานเคร่ืองยนต์ ไฟฟ้า เขียนแบบ ออกแบบธุรกิจ 

4. วสัดปุระกอบหลกัสตูร หลกัสตูรจะมีความมุ่งหมาย โครงสร้าง หรือเนือ้หา
อย่างไร จะต้องค านึงถึงวัสดุประกอบหลักสูตรด้วยวัสดุกลุ่มแรก คือ แบบเรียน วัสดุท่ีสอง คือ
อปุกรณ์การจดัการเรียนรู้ เป็นอปุกรณ์ประกอบการสอนท่ีจ าเป็น  

5. กระบวนการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปตามหลักสูตรเร่ิม
ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ การจัดชัน้เรียน เทคนิคในการจัดกิจกรรมให้แก่ผู้ เรียน รวมทัง้การวัดผล
ประเมินผลการเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวัดผลประเมินผลการเรียนการรู้ท่ีเป็นกระบวนการ
จ าเป็นและส าคญัของหลกัสตูร 

สุมิตร คุณานุกร (2532, 9) ได้ให้ความเห็นว่า องค์ประกอบของหลักสูตรมีอยู่                                                      
4 องค์ประกอบ ดงันี ้

1. ความมุ่งหมาย (Objectives) 
2. เนือ้หา (Content) 
3. การน าหลกัสตูรไปใช้ (Curriculum Implementation) 
4. การประเมินผล (Evaluation)  

ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า องค์ประกอบของหลักสูตร ท าให้ผู้ใช้หลักสูตรทราบแนวทางใน
การน าหลักสูตรไปใช้ได้อย่างสอดคล้อง และเหมาะสมกับเจตนารมณ์ของหลักสูตร ประกอบด้วย
จดุมุ่งหมาย เนือ้หาสาระการน าไปใช้ และการประเมินผลเป็นหลกั โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปนี ้
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2.3.1 จุดมุ่งหมายของหลักสูตร  
ในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรรูปแบบใดก็ตาม ส่ิงท่ี

จะต้องก าหนดเป็นอนัดบัแรกและเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสดุก็คือ การก าหนดจดุมุ่งหมายหรือจดุประสงค์
ซึ่งเป็นแนวทางและพืน้ฐานสาหรับการพฒันาหลักสตูรในขัน้ต่อๆ ไป มีนกัการศึกษาได้ให้แนวคิด
เกี่ยวกบัการก าหนดจดุมุ่งหมายของหลกัสตูร ไว้ดงันี ้

 บุญชม ศรีสะอาด (2546, p. 26, 26) และซูวีตา มะขามทอง (2556, 12) 
กล่าวว่า จุดประสงค์มีหลายระดับ แต่ละระดับอาจก าหนดไว้อย่างกว้างๆ หรือก าหนดไว้อย่าง
ละเอียดตาม จดุประสงค์ต่างๆ มีดงันี ้

1. จุดประสงค์ของการศึกษาหรือความมุ่งหมายของการศึกษาของ
ชาติ เป็นจุดประสงค์ท่ียึดเป็นหลักในการจัดการศึกษาและหลักสูตร ผู้ รับผิดชอบได้แก่รัฐบาลซึ่ง
ควรระดมผู้ เรียน ครูผู้สอน อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านหลักสูตร และตัวแทนอาชีพต่างๆ มาเป็น
คณะกรรมการการก าหนดจุดประสงค์ โดยจะก าหนดให้ครอบคลมุลักษณะท่ีต้องการทัง้หมดและ
ระบุลกัษณะใหญ่ๆ ท่ีส าคญัๆ ไว้ การจดัการศึกษาเพื่อให้บรรลจุดุประสงค์เหล่านีจ้ะต้องใช้เวลาใน
การผสมผสานหรือบูรณาการของส่ิงท่ีต้องการให้เรียนรู้ นั่นคือ บูรณาการจากหลายวิชาจาก
ประสบการณ์ต่างๆ ในหลายระดบัการศึกษา การก าหนดจุดประสงค์ของการศึกษา ควรพิจารณา
จากปรัชญาการศึกษาจุดมุ่งหมายของการศึกษาของประเทศต่างๆ ความคิดเห็นของฝ่ายต่างๆ ท่ี
เกี่ ยวข้องกับการศึกษา เช่น นักการศึกษา นักปรัชญา นั กการเมื อง นักเศรษฐศาสตร์                       
นกัสงัคมศาสตร์ ผู้ปกครองและผู้ เรียน ฯลฯ 

2. จุดประสงค์ของการศึกษาแต่ละระดับ ในการจัดการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 จ าแนกการศึกษาออกเป็น 2 ระดับ คือ 
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน  และระดับอุดมศึกษา ซึ่งในแต่ละระดับก็จะมีจุดประสงค์แตกต่างกัน 
ผู้ รับผิดชอบในการก าหนดจุดประสงค์ระดับนี ้ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงหรือ
หน่วยงานอื่นท่ีรับผิดชอบในการจดัการศึกษาระดบันัน้ๆ การจดัการศึกษาเพื่อให้บรรลจุุดประสงค์
นี ้จะต้องอาศัยการผสมผสานหรือบูรณาการจากหลายๆ วิชา ในหลายระดับชัน้เรียนในระดับ
การศึกษานัน้ๆ 

3. จุดประสงค์ของกลุ่มวิชา ในแต่ละระดับการศึกษา จะมีวิชาต่างๆ 
ซึ่งได้จัดออกเป็นกลุ่มวิชาหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ การกาหนดจุดประสงค์ระดับนี ้ควรเป็นการร่วมมือ
ของผู้คุณวฒุิด้านหลกัสูตรในกลุ่มวิชานัน้ๆ และตวัแทนของครูผู้สอนในกลุ่มวิชานัน้ๆ จุดประสงค์
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ในระดับนีจ้ะเป็นการคาดหวังผลท่ีจะเกิดขึน้จากประสบการณ์การเรียนรู้ในหลายวิชาท่ีอยู่ในกลุ่ม
วิชานัน้ๆ 

4. จุดประสงค์รายวิชา เป็นความต้องการท่ีคาดหวังให้เกิดขึน้จาก
ประสบการณ์การเรียนรู้จากเนือ้หาและกิจกรรมต่างๆ ภายในขอบเขตของวิชานัน้ๆ ผู้ ก าหนด
จดุประสงค์ระดบันีค้วรเป็นกลุ่มเดียวกนักบัท่ีก าหนดจดุประสงค์ของกลุ่มวิชา 

5. จุดประสงค์การเรียนรู้หรือจุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้   คือ        
การบอกลักษณะของพฤติกรรมท่ีคาดหวังของนักเรียนอันเป็นผลมาจากการสอนหรือการเรียนรู้ 
จุดประสงค์การเรียนรู้มีความส าคัญต่อทุกขัน้ตอนของกระบวนการออกแบบการสอนในการวาง
แผนการสอน จะเป็นแนวส าหรับเลือกเนือ้หาวิชา จัดล าดับหวัข้อ ก าหนดเวลาในการจดัการเรียนรู้ 
เป็นแนวสาหรับในการเลือกส่ือ และกระบวนการในการจดัการเรียนรู้ นอกจากนัน้ยงัให้มาตรฐาน
ส าหรับวัดผลสัมฤทธ์ิของผู้ เรียน เป็นแนวส าหรับประเมินคุณภาพ และประสิทธิภาพการจัด        
การเรียนรู้ด้วย  

นอกจากนีแ้ล้วยงัได้เสนอแนะเกี่ยวกบัการก าหนดจดุประสงค์ว่า ควรเป็น
จุดประสงค์ท่ีมีความเป็นไปได้ และเป็นส่ิงท่ีพึงปรารถนา การพิจารณาว่าอะไรเป็นส่ิงท่ีพึง
ปรารถนานับว่ามีความยากกว่าการพิจารณาว่าอะไรเป็นส่ิงท่ีเป็นไปได้ ในการพิจารณาว่า
จุดประสงค์ใดเป็นส่ิงท่ีพึงปรารถนาจะต้องอาศัยการพิจารณาจากหลายด้านประกอบกัน ได้แก่ 
ความต้องการของสงัคมโดยเฉพาะแนวโน้มทางสงัคม ปรัชญาของการศึกษาท่ีเกี่ยวกบัคนดี ชีวิตท่ี
ดี ปรัชญาของครูผู้ สอนและสถานศึกษา คุณลักษณะในปัจจุบันของผู้ เรียน เป้าประสงค์และ    
ความมุ่งมัน่ในอนาคตของผู้ เรียน และประโยชน์ของวิชาต่างๆ เมื่อสงัคม ผู้ เรียน และเนือ้หาความรู้ 
ต่างก็มีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ จึงจ าเป็นต้องมีการเปล่ียนแปลงและก าหนดจดุประสงค์ขึน้มาใหม่ 

สรุปได้ว่า จุดมุ่ งหมายของหลักสูตรเป็นส่วนหน่ึงของจุดมุ่งหมายทาง
การศึกษา ดังนัน้ในการก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตรในระดับใดก็ตามจะต้องสอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายทางการศึกษาของชาติ ซึ่งจุดมุ่งหมายของหลักสูตรมีความส าคัญต่อการก าหนด
แนวทางในการจัดการศึกษา จึงเป็นขัน้ตอนและกระบวนการท่ีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานในด้านต่าง ๆเป็นอย่างดี เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ใน            
การก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาของชาติ และมุ่งส่งเสริม
ค่านิยมท่ีดีตรงกับความต้องการของสังคม เหมาะสมกับผู้ เรียน สามารถเป็นแนวทางในการพัฒนา
ผู้ เรียนให้เจริญเติบโตในทุกด้านได้ 
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2.3.2 เนือ้หาวิชาและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
เนือ้หาวิชาหมายถึงเนือ้หาสาระ ข้อมูลทฤษฎีท่ีส าคัญและจ าเป็นท่ีเลือกสรร

มาให้ ผู้ เรียนได้เรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพฒันาไปในทิศทางท่ีต้องการตามล าดับขัน้ และจะ
เกิดการเรียนรู้ในเนือ้หาวิชาดังกล่าว ได้มากน้อยเพียงใดขึน้อยู่กับปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ เรียน 
เนือ้หากิจกรรมการเรียนรู้และส่ิงแวดล้อมต่างๆ ท่ีผู้ เรียนได้รับ หรือท่ีเรียกว่าขึน้อยู่กับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียนนั่นเอง เพราะนัน้การจัดเนือ้หาวิชาและประสบการณ์         
การเรียนรู้จึงเป็นส่ิงท่ีควรจัดควบคู่กันไปอย่างสอดคล้องสัมพันธ์กัน เนือ้หาวิชาใดควรจะจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้อย่างไรจึงจะเหมาะสม หรือบรรลุจุดประสงค์ในเนือ้หาวิชานัน้มากท่ีสุด 
ดงันัน้เนือ้หาวิชาและประสบการณ์การเรียนรู้จะแยกออกจากกนัอย่างเด็ดขาดไม่ได้ แต่ต้องอาศัย
หรือสมัพนัธ์สอดคล้องกนัอย่างเหมาะสมจึงจะเกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ (สนีุย์ ภู่พนัธ์, 2546, 
35), (บุญชม ศรีสะอาด, 2546, 20), (บุญเลีย้ง ทุมทอง, 2553, 41) และ (ซูวีตา มะขามทอง, 
2556, 16) 

สรุปได้ว่า การเลือกเนือ้หาและประสบการณ์การเรียนรู้เป็นส่ิงส าคัญท่ีจะท า
ให้จุดมุ่ งหมายของหลักสูตรถูกนาไปปฏิบัติอย่างบรรลุผล และจะเป็นแนวทางในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียน ดงันัน้การเรียนรู้ของผู้ เรียน จะบรรลผุลตามจดุมุ่งหมายได้นัน้
ก็ขึน้อยู่กับการเลือกและการจดัเนือ้หาวิชาและประสบการณ์การเรียนรู้ ส่ือท่ีใช้จะต้องดีมีคณุภาพ
และน่าสนใจ สามารถกระตุ้นให้ผู้ เรียนอยากเรียนและเกิดการเรียนรู้ได้ดี 

2.3.3 เนือ้หาวิชาและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การประเมินผล 
จุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียน ต้องอยู่บน

จดุมุ่งหมายพืน้ฐานสองประการ คือ ประการแรก เป็นการวดัและประเมินผลเพื่อพฒันาผู้ เรียนโดย
เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียนและการเรียนรู้ของผู้ เรียนในระหว่างการเรียนการสอน     
อย่างต่อเน่ือง บันทึก วิเคราะห์แปลความหมายข้อมูล แล้วน ามาใช้ในการส่งเสริมหรือปรับปรุง
แก้ไขการเรียนรู้ของผู้ เรียนและการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน การประเมินระหว่างการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้เช่นนีเ้ป็นการวัดและประเมินผล เพื่อการพัฒนา (Formative Assessment) ท่ี
เกิดขึน้ในห้องเรียนทกุวนั เป็นการประเมิน เพื่อให้รู้จดุเด่น จดุท่ีต้องปรับปรุง จึงเป็นข้อมลูเพื่อใช้ใน
การพัฒนาในการเก็บข้อมูล ผู้ สอนต้องใช้วิธีการและเคร่ืองมือการประเมินท่ีหลากหลาย เช่น       
การสังเกตการซกัถาม การระดมความคิดเห็น เพื่อให้ได้ข้อสรุปของประเด็นท่ีกาหนด การใช้แฟ้ม
สะสมงาน การใช้ภาระงานท่ีเน้นการปฏิบัติ การประเมินความรู้เดิม การให้ผู้ เรียนประเมินตนเอง 
การให้เพื่ อนประเมินเพื่ อน และการใช้เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics) ส่ิงส าคัญ ท่ีสุดใน               
การประเมินเพื่อพฒันา คือ การให้ข้อมลูย้อนกลบัแก่ผู้ เรียนในลกัษณะค าแนะนาท่ีเชื่อมโยงความรู้
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เดิมกับความรู้ใหม่ท าให้การเรียนรู้พอกพูน แก้ไขความคิด ความเข้าใจเดิมท่ีไม่ถกูต้อง ตลอดจน
การให้ผู้ เรียนสามารถตัง้เป้าหมายและพัฒนาตนได้ ประการท่ีสอง เป็นการวดัและประเมินผลเพื่อ
ตัดสินผลการเรียน เป็นการประเมินสรุปผลการเรียนรู้ (Summative Assessment) ซึ่งมีหลาย
ระดบั ได้แก่ เมื่อเรียนจบหน่วยการเรียน จบรายวิชาเพื่อตัดสินให้คะแนน หรือให้ระดบัผลการเรียน 
ให้การรับรองความรู้ความสามารถของผู้ เรียนว่าผ่านรายวิชาหรือไม่ ควรได้รับการเล่ือนชัน้หรือไม่ 
หรือสามารถจบหลักสูตรหรือไม่ ในการประเมิน เพื่อตัดสินผลการเรียนท่ีดีต้องให้โอกาสผู้ เรียน
แสดงความรู้ความสามารถด้วยวิธีการท่ีหลากหลายและพิจารณาตัดสินบนพืน้ฐานของเกณฑ์ผล
การปฏิบติัมากกว่าใช้เปรียบเทียบระหว่างผู้ เรียนการจดัการศึกษาในปัจจุบนันอกจากให้ทัว่ถึงแล้ว
ยังมุ่งเน้นคุณภาพด้วย ผู้ปกครอง สังคม และรัฐต้องการเห็นหลักฐานอันเป็นผลมาจากการจัด
การศึกษา นัน่คือ คุณภาพของผู้ เรียนท่ีเป็นไปตามมาตรฐานของหลักสตูร หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
นับตัง้แต่สถานศึกษา ต้นสังกัด หน่วยงานระดับชาติท่ีได้รับมอบหมาย จึงมีบทบาทหน้าท่ีใน      
การตรวจสอบคุณภาพผู้ เรียนตามความคาดหวงัของหลักสตูร ดังนัน้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 จึงก าหนดให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ใน 4 ระดับ ได้แก่ 
ระดับชัน้เรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพืน้ท่ีการศึกษา และระดับชาติทุกระดับมีเจตนารมณ์
เช่นเดียวกัน คือ ตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้ เรียน เพื่อน าผลการประเมินมาใช้เป็น
ข้อมลูในการพฒันาอย่างต่อเน่ือง  

ผู้ วิจัยพอสรุปได้ว่า การวัดและการประเมินผลเป็นกระบวนการหน่ึงใน
กระบวนการจดัการเรียนรู้เน่ืองจากการวัดเป็นการตรวจสอบ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกบัผู้ เรียน
ในรูปของคะแนนหรือค าบรรยายท่ีเกี่ยวกับผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนท่ีแสดงออกทัง้ในระยะเวลา
ก่อน ระหว่าง หรือหลงัจากการเรียนรู้ ส่วนการประเมินผลเป็นกระบวนการนาข้อมลูต่างๆ ท่ีได้จาก
การวัดผลมาพิจารณาตัดสินว่า ผู้ เรียนสามารถบรรลุตามเป้าหมายหรือจุดประสงค์ของการจัด
การศึกษาเพียงใด มีส่ิงใดท่ีต้องการปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึน้ ซึ่งประโยชน์ของการวัดและ       
การประเมินผลของการจัดการเรียนรู้ จึงเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคัญ นอกจากนีแ้ล้วผลจากการวัด
และการประเมินยงัเป็นข้อมูลท่ีครูผู้สอนน ามาใช้ในการปรับปรุงการสอนของตนให้มีคณุภาพ และ
เกิดแนวทางในการปรับปรุงหลกัสตูรให้มีความเหมาะสมยิ่งขึน้ 

2.4 รูปแบบของหลักสูตร 
รูปแบบของหลักสูตรเป็นการจัดระเบียบและการน าเสนอเนือ้หาสาระให้ปรากฏใน

หลกัสตูร ซึ่งผู้พฒันาหลักสตูรสามารถน าเสนอเนือ้หาได้หลายลกัษณะ ซึ่งมีนกัวิชาการหลายท่าน
ได้ให้ลกัษณะไว้ซึงผู้วิจยัสรุปได้ ดงันี ้
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2.4.1 หลักสตูรรายวิชา (The Subject Matter Curriculum)  
เป็นหลักสูตรท่ีใช้กันมานานตัง้แต่สมัยกรีกและโรมัน ประเทศในเอเชีย 

รวมทัง้ประเทศไทยก็ได้ใช้หลักสูตรแบบนีม้าแต่ต้น (ธ ารง  บัวศรี, 2542, 176) หลักสูตรแบบนี ้
ได้รับอิทธิพลจากปรัชญาสาระนิยม (Essentialism) ท่ีเน้นแก่นสาระท่ีเป็นประโยชน์และปรัชญานิรันตร
นิยม (Perennialism) ซึ่งเป็นปรัชญาการศึกษาท่ีมีแนวคิดเชื่อว่า ความรู้เป็นอมตะ เป็นนิรันดร ส่งผลให้
หลักสูตรนีมุ้่งเน้นการถ่ายทอดเนือ้หาสาระให้แก่ผู้ เรียนเป็นหลักเพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจ เกี่ยวกับ
โลกรอบๆ ตวัผู้ เรียน   

2.4.2 หลักสูตรสัมพันธ์วิชาหรือหลักสูตรสหสัมพันธ์ (Correlate Curriculum) 
เป็นหลักสูตรท่ีเน้นเนือ้หาวิชา อีกแบบหน่ึงโดยเป็นแบบของหลักสูตรท่ี

พยายามปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของหลกัสตูรเนือ้หาวิชา ด้วยวิธีการน าเอาเนือ้หาของวิชาต่างๆ 
ท่ีสอดคล้องกันหรือน ามาสัมพันธ์กันได้ มาเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน แล้วจัดสอนเนือ้หาเหล่านัน้ใน
คราวเดียวกัน ซึ่งวิธีนีอ้าศัยหลักความคิดของแฮร์บาร์ตท่ีว่า “การท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใดให้ได้ดีผู้ เรียน
จะต้องมีความสนใจเข้าใจในความหมายของส่ิงท่ีเรียน และมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงท่ี
เรียน และส่ิงอื่นท่ีเกี่ยวข้อง” (ธ ารง  บวัศรี, 2542, 179) 

2.4.3 หลักสูตรแบบหมวดวิชา หรือหลักสูตรแบบ (Broad - Field Curriculum)  
เป็นหลักสูตรท่ีพยายามจะแก้ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดจากหลักสูตรเนือ้หาวิชา     

ซึ่งขาดการผสมผสานความรู้ เป็นหลักสูตรท่ีก าหนด เนือ้หาวิชาไว้กว้างๆ โดยน าความรู้ในกลุ่ม
วิชามาผสมผสานเป็นหมวดเดียวกัน ประเทศไทยได้น าหลักสตูรแบบหมวดวิชามาใช้เป็นครัง้แรก
ใน พ.ศ. 2503 โดยเรียงล าดบัเนือ้หาต่าง ๆ ท่ีมีความคล้ายคลึงกนัเข้าไว้ในหลักสตูร และให้ชื่อวิชา
เสียใหม่ให้มีความหมายกว้าง ครอบคลมุวิชาท่ีน ามาเรียงล าดับไว้ (ธ ารง  บวัศรี, 2542, 182) 

2.4.4 หลักสูตรกิจกรรมหรือประสบการณ์ หลักสูตรกิจกรรมหรือประสบการณ์ 
(Activity or Experience Curriculum)  

เป็นหลักสูตรท่ีเกิดขึน้เพื่อแก้ไขการเรียนรู้แบบครูเป็นศูนย์กลาง โดยมิได้
ค านึงถึงความต้องการและความสนใจของผู้ เรียน มาเป็นหลักสูตรท่ีมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนได้แสดงออก
ด้วยการลงมือกระท า ลงมือวางแผน เพื่อได้รับประสบการณ์อันเกิดจากการแก้ปัญหาต่างๆ ด้วย
ตนเอง (วิโรจน์ วฒันานิมิตกูล, 2548, 25-27) 

2.4.5 หลักสตูรแบบแกน (Core Curriculum)  
เป็นหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยมท่ีประสานสมัพันธ์

เนือ้หาวิชาต่างๆ เข้าด้วยกัน ส่ิงท่ีเรียนจะมีความสัมพันธ์กับประสบการณ์และชีวิตของผู้ เรียน 
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เพื่อให้ผู้ เรียนสามารถเชื่อมโยงชีวิตความเป็นอยู่มาสมัพนัธ์กบัการเรียนรู้ได้ ลกัษณะการเรียนรู้เน้น
การมีส่วนร่วมของผู้ เรียน มีการเรียนรู้แบบ Active Learning (ธ ารง  บวัศรี, 2542, 183) 

2.4.6 หลักสูตรบูรณาการ (Integrated Curriculum) 
เป็นหลักสูตรท่ีรวมประสบการณ์การเรียนรู้ต่างๆเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน 

โดยท่ีเป็นประสบการณ์ท่ีคดัเลือกมาจากหลายสาขาวิชา แล้วน ามาจัดเป็นกลุ่มหรือหมวดหมู่ของ
ประสบการณ์โดยบูรณาการเนือ้หาเข้าด้วยกนั (วิโรจน์ วฒันานิมิตกูล, 2548, 30-32) 

งานวิจยัอนาคตภาพหลกัสตูรภาษาอังกฤษของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานครท่ี คาดว่า
จะเกิดขึ น้ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.  2563-2572)  หลังจากการศึกษาอนาคตภาพหลักสูตร
ภาษาองักฤษของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร ท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-
2572) แล้ว จากนัน้ผู้วิจัยน าข้อมูลท่ีได้มาประกอบการออกแบบร่างหลักสูตรท่ีผู้วิจัยต้องศึกษา 
รูปแบบแต่ละรูปแบบอย่างเข้าใจและลึกซึง้ เพื่อให้สามารถคัดเลือกรูปแบบของหลักสูตรได้       
อย่างเหมาะสมเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบและสร้างหลักสตูรให้สอดคล้องกับข้อมลูพืน้ฐาน 
ในมิติของบริบททางสังคม วัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อม และมิติของการพัฒนาลักษณะของหลักสูตร
ภาษาอังกฤษท่ีพึงประสงค์ ด้านจุดประสงค์ ด้านเนือ้หา ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านครูผู้ สอน     
ด้านผู้ เรียน ด้านส่ือ  การเรียนรู้ และด้านการวัดและประเมินผล ตลอดจนยกระดับมาตรฐาน
การศึกษาภาษาอังกฤษและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการใช้ภาษาอังกฤษ พัฒนาสมรรถนะ
ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพทางการใช้ภาษาอังกฤษ พฒันาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารภาษาองักฤษเพื่อความเป็นเลิศในการจดัการศึกษา และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารและจดัการองค์กร ของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานครต่อไป 

2.5 ลักษณะของหลักสูตรที่ดี 
ลกัษณะของหลกัสตูรท่ีดีจะน าไปสู่การจดัการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดสมัฤทธ์ิ

ผลทางการศึกษา จึงมีนกัวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงลกัษณะหลกัสตูรท่ีดีควรมี ดงันี ้  
สนีุย์ ภู่พันธ์ (2546, 19-20) กล่าวถึงหลกัสตูรท่ีดีว่า หลกัสูตรเป็นแนวทางส าคัญ

ในการจดัการเรียนรู้ ลกัษณะของหลกัสูตรท่ีดีจะน าไปสู่การจดัการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ และเกิด
สมัฤทธ์ิผลทางการศึกษา หลกัสตูรท่ีดีควรมีลกัษณะท่ีส าคญั คือ  

1. ควรต้องอยู่บนรากฐานของการศึกษาอย่างถูกต้อง เช่น พืน้ฐานทาง
ปรัชญา จิตวิทยา สงัคมวิทยา ธรรมชาติของการเรียนรู้และนอกจากนัน้ ยังต้องตัง้อยู่บนรากฐาน
ของความจริงและสามารถน าไปปฏิบติัได้ 

2. สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชีวิตประจ าวันของผู้ เรียน โดย
มุ่งให้ผู้ เรียนเห็นประโยชน์ของส่วนรวมและมีความเสียสละ มีความรู้สึกชื่นชม ภาคภูมิใจในชาติ 
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สามารถท่ีจะสร้างเสริมและมีความศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยและเป็น
ผู้รับผิดชอบในฐานะพลเมืองดีของชาติ 

3. ตรงตามความมุ่งหมายของการศึกษาและพัฒนาการของเด็กตามหลัก
จิตวิทยาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับวัย เช่น ส่งเสริมให้ผู้ เรียนเป็นคนกล้าแสดงออกในด้านความ
คิดเห็นตอบสนองความต้องการของู้ เรียน ด้านความอบอุ่น การได้รับการยอมรับจากกลุ่ม และตรง
ตามลกัษณะของวฒันธรรม ประเพณีและเอกลกัษณ์ของชาติให้ผู้ เรียนรู้จกัสร้างสรรค์วฒันธรรมให้
เจริญก้าวหน้าอีกด้วย  

4. เน้นและส่งเสริมคุณสมบติัส่วนบุคคลของผู้ เรียน ให้มีความเจริญงอกงาม 
หลายๆ ด้าน ตลอดจนสงเสริมทักษะเบือ้งต้นท่ีจ าเป็นของเด็ก และจะต้องเน้นหนักในการเสริมสร้าง    
ให้เด็กรู้จกัแก้ปัญหา และจะต้องจดัประสบการณ์ท่ีมีความหมายต่อชีวิตของผู้ เรียน 

5. หลักสตูรท่ีดีจะต้องส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้รับประโยชน์จากการศึกษาให้มาก
ท่ีสดุ ไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้ ความเข้าใจ ทกัษะ และเจตคติอนัจะก่อให้เกิดค่านิยมท่ี ถกูต้องและ
มี พฤติกรรมอนัพึงประสงค์ของสงัคม  

6. หลักสูตรท่ีดีย่อมส่งเสริมให้เด็กเกิดความรู้ ทักษะ เจตคติความริเร่ิม         
มีความคิด สร้างสรรค์ในการด าเนินชีวิต 

7. มีความยืดหยุ่น และเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมของสถานการณ์
ปัจจบุนั  

8.หลักสูตรท่ีดีย่อมมีการประเมินผลอยู่ตลอดเวลาเพื่อทราบข้อบกพร่องใน
อนัท่ีจะ ปรับปรุงให้ดีขึน้ไป  

พิสณุ ฟองศรี (2549, 135) ได้ให้หลกัการเกี่ยวกบัหลกัสตูรท่ีดีควรมีลกัษณะดงันี ้  
1. สอดคล้องต่อความต้องการของผู้ เรียนและสงัคม 
2.วตัถปุระสงค์ของหลกัสตูรมีความชดัเจนมาจากข้อมลูพืน้ฐานท่ีถกูต้อง  
3.วตัถปุระสงค์ของหลกัสตูรต้องพฒันาคณุลกัษณะผู้ เรียนครบทัง้ 3 ด้าน คือ  

ด้านพทุธิพิสยั ด้านทกัษะพิสยั และด้านจิตพิสยัอย่างสมดลุกนั 
 4. การจดักิจกรรมต่างๆ สามารถน าไปสู่การปฏิบติัได้อย่างเป็นรูปธรรม  
 5. มีความยืดหยุ่นได้ 
 6. สามารถประเมินผลได้ 

ลักษณะของหลักสูตรท่ีดี ผู้ วิจัยสามารถน ามาปรับใช้กับอนาคตภาพหลักสูตร
ภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ทศวรรษหน้า (พ.ศ.  2563-2572)  ซึ่งจะเป็น
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หลักสูตรท่ีมุ่งพัฒนาผู้ เรียนให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้กับความสามารถ ความสนใจและ   
ความต้องการของผู้ เรียน ทัง้พุทธิพิสัย ทักษะพิสยัและเจตพิสัย เพื่อพัฒนาผู้ เรียน และบริบททาง
สังคม วัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อม และมิติของการพัฒนาลักษณะของหลักสูตรภาษาอังกฤษท่ี           
พึงประสงค์ ด้านจุดประสงค์ ด้านเนือ้หา ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านครูผู้สอน ด้านผู้ เรียน ด้านส่ือ  
การเรียนรู้ และด้านการวัดและประเมินผล ตลอดจนยกระดับมาตรฐานการศึกษาภาษาอังกฤษ
และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการใช้ภาษาอังกฤษ พัฒนาสมรรถนะครูผู้ สอนและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพทางการใช้ภาษาองักฤษ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่อความเป็นเลิศในการจัดการศึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพ         
การบริหารและจดัการองค์กร ของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานครต่อไป 

2.6 การศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร 
ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตรพบว่า มีค าหลายค าท่ีมีความหมายคล้ายคลึงกัน และ

สามารถใช้แทนกันได้  ได้แก่  Curriculum–Planning,Curriculum Development, Curriculum 
Construction, Curriculum–Improvement, และ Curriculum Revision มีความหมายแตกต่างกนั ดงันี ้ 

Curriculum–Planning หมายถึง กระบวนการในการสร้างหลักสูตร กล่าวถึง
หลกัสตูรในรูปส่ิงท่ี คาดหวงั หรือท่ีเป็นแบบแผนอย่างหน่ึง 

Curriculum Development หมายถึง การสร้าง Curriculum Materials รวมทัง้
ส่ือการเรียน ท่ีผู้ เรียนใช้ ไม่ใช่การวางแผนหลกัสตูร แต่จะเป็นผลท่ีเกิดจากการวางแผนหลกัสตูร  

Curriculum Construction และ Curriculum Revision เป็นค าท่ีใช้มาแต่ดัง้เดิม 
หมายถึง การเขียน และการปรับปรุงรายวิชาท่ีศึกษาตามหลกัสตูร 

Curriculum – Improvement หมายถึง การปรับปรุง หรือการวางแผนหลักสูตร 
ในส่วนท่ีเป็นเป้าประสงค์มากกว่า ท่ีหมายถึง กระบวนการในการวางแผน หรือพัฒนาหลักสูตร 
ทฤษฎีเกี่ยวกบัวิชา และเนือ้หาวิชาท่ีจะน าไปจดัการเรียนรู้ 

โบแชมพ์ (Bauchamp, 1981, 77) ได้น าเสนอแนวคิดทฤษฎี การออกแบบหลักสูตร
เป็น 2 ลักษณะ คือ ทฤษฎีการออกแบบหลักสูตร (Design Theories) และทฤษฎีวิศวกรรม
หลกัสตูร (Engineering theories) อธิบายได้ ดงันี ้

1. ทฤษฎีการออกแบบหลักสูตร (Design Theories) การออกแบบหลักสูตร 
(Curriculum Design) หมายถึง การจัดแบ่งองค์ประกอบของหลักสูตร ได้แก่ จุดมุ่งหมาย เนือ้หา
สาระ วิธีการจัดกิจกรรม จุดมุ่งหมายทั่วไป และจุดมุ่งหมายเฉพาะแนวทาง การน าหลกัสูตรไปใช้ 
สู่การจดัการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล 
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2. ทฤษฎีวิศวกรรมหลักสูตร (Engineering Theories) หมายถึง กระบวนการทุก
อย่างท่ีท าให้ระบบหลกัสตูรเกิดขึน้ ในโรงเรียน ได้แก่ การสร้าง หรือจัดท าหลกัสตูร การใช้หลกัสตูร
และการประเมินประสิทธิภาพหลักสูตร และการประเมินระบบหลักสูตร รูปแบบหลักสูตรท่ีมี
คุณภาพท่ีสามารถสร้างประสบการณ์แก่ผู้ เรียนได้ มีหลายรูปแบบ ได้แก่ รูปแบบการบริหาร รูปแบบ       
การปฏิบัติการ  รูปแบบการสาธิต รูปแบบการวิจยัเชิงปฏิบัติ และรูปแบบการใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐาน
ส าหรับการก าหนดหลักสูตรทฤษฎีหลักสูตรจะช่วยในการบริหารงานท่ี เกี่ยวข้องกบัหลักสตูร ให้มี
หลักเกณฑ์ หลักการและระบบมากยิ่งขึน้ เช่น การสร้างหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรและ             
การประเมินหลกัสตูร การจัดบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกบัหลักสูตร การท าให้องค์ประกอบของหลกัสตูร 
ท่ีจ าไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึน้ 

สรุปได้ว่า ทฤษฎีหลักสูตรคือ แนวคิดเพื่อใช้ในการพัฒนาหลักสูตร แบ่งออกเป็น
ทฤษฎีการออกแบบองค์ประกอบของหลักสูตร ได้แก่ จุดมุ่งหมาย เนือ้หาสาระ วิธีการจัดกิจกรรม 
จุดมุ่งหมายทั่วไป และจุดมุ่งหมายเฉพาะแนวทาง การน าหลักสูตรไปใช้ สู่การจัดการเรียนรู้และ
การวัดผลประเมินผล และทฤษฎีวิศวกรรมหลักสูตรโรงเรียน ได้แก่ การสร้างหรือจัดท าหลักสูตร 
โครงสร้างของหลักสูตร การใช้หลักสูตร และการประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรและการประเมิน
ระบบหลักสตูร ซึ่งผู้วิจยัสามารถน ามาปรับใช้กบัอนาคตภาพหลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) พัฒนาผู้ เรียนให้เกิดประสบการณ์        
การเรียนรู้กบัความสามารถ ความสนใจและความต้องการของผู้ เรียน ทัง้พทุธิพิสยั ทกัษะพิสยัและ
เจต และมิติของการพัฒนาลักษณะของหลักสูตรภาษาอังกฤษท่ีพึงประสงค์ ด้านจุดประสงค์    
ด้านเนือ้หา ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านครูผู้สอน ด้านผู้ เรียน ด้านส่ือการเรียนรู้ และด้านการวัด
และประเมินผล เพื่อความเป็นเลิศในการจัดการศึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและ
จดัการองค์กร ของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานครต่อไป 

2.7 การพัฒนาหลักสูตร 
การพฒันาหลกัสตูร หลักสูตร เป็นเคร่ืองมือในการก าหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ 

เป็นเข็มทิศในการพฒันาผู้ เรียนให้ถึงผลท่ีคาดหวัง มีสมรรถนะ มีทกัษะในการด ารงชีวิต ท่ีสามารถ
พฒันาคณุภาพชีวิตของตนเองและพัฒนาสงัคมได้อย่างมีคณุภาพ การพฒันาหลักสตูรท่ีดี จึงควร
มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชีวิต  และสังคมของผู้ เรียน การพัฒนาหลักสูตร จึงเป็น
กระบวนการวางแผน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตาม
ความมุ่งหมายและจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ว่าได้บรรลุตามความมุ่งหมายและจุดประสงค์จริง
หรือไม่ การท าความเข้าใจในทฤษฎี แนวคิดและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรจึงมีความจ าเป็นใน
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การพัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ เพื่อให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ นโยบาย วิทยาการและเทคโนโลยีและวัฒนธรรมของสังคมโลก ซึ่งนักการศึกษาหลาย
ท่านได้ให้ความหมายของการพฒันาหลกัสตูรไว้ ในลกัษณะท่ีคล้อยคลึง หรือแตกต่างกนั ดงันี  ้

สนัต์ ธรรมบ ารุง (2527, 92) ได้กล่าวถึง ความหมายของการพัฒนาหลักสูตรไว้
ว่า การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) มีความหมายครอบคลุมถึงการสร้างหลักสูตร    
การวางแผนหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรเป็นการปรับปรุงคุณภาพของ
หลักสูตรให้ดีขึน้ทัง้ระบบ ตัง้แต่จุดมุ่งหมาย การจัดการเรียนรู้ การใช้ส่ือการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล 

สงัด อุทรานันท์ (2532, 30) กล่าวว่า “การพัฒนา” หรือ ค าในภาษาอังกฤษว่า 
“Development” มีความหมายท่ีเด่นชัดอยู่ 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรก หมายถึง การท าให้ดีขึน้
หรือ ท าให้สมบูรณ์ขึน้ และอีกลักษณะหน่ึง หมายถึง ท าให้เกิดขึน้ โดยเหตุนี ้ความหมายของ       
การพฒันาหลกัสูตร จึงอาจมีความหมายได้ 2 ลกัษณะเช่นเดียวกัน คือ ความหมายแรก หมายถึง 
การท าหลักสูตรท่ีมีอยู่แล้วให้ดีขึน้หรือสมบูรณ์ขึน้ และอีกความหมายหน่ึงก็ คือ เป็นการสร้าง
หลกัสตูรขึน้มาใหม่โดยไม่มีหลกัสตูรเดิมเป็นพืน้ฐานอยู่เลย 

สจีวรรณ ทรรพวสุ (2540, 108) กล่าวว่า การพฒันาหลกัสตูรหมายถึง การท าให้
หลกัสตูรดีขึน้ โดยการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงหลกัสตูร เพื่อให้สอดคล้องกบัสภาพความต้องการ 
หรือ การเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจของแต่ละแห่ง โดยมีจดุมุ่งหมาย แนวทาง 
วิธีการ และเนือ้หาสาระ เพื่อให้ผู้ เรียนมีความรู้ ความสามารถ ทัศนคติและพฤติกรรมตามท่ี
ก าหนดในจดุมุ่งหมายของการศึกษา 

ทาบา (Taba, 1962, 454) กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตร หมายถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ได้ผลดีขึน้ ทัง้ในด้านวางจุดมุ่งหมาย การจดัเนือ้หาวิชา 
การจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผล เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายใหม่ท่ีวางไว้ การเปล่ียนแปลงหลักสูตร 
เป็นการเปล่ียนแปลงทัง้ระบบ หรือเปลี่ยนแปลงตัง้แต่จุดประสงค์และวิธีการ ซึ่งการเปล่ียนแปลงนี ้
จะมีผลกระทบกระเทือนต่อความคิดและความรู้สึกของทุกฝ่าย ส่วนการปรับปรุงหลักสูตร 
หมายถึงการเปลี่ยนแปลงหลกัสตูรเพียงบางส่วน โดยไม่เปลี่ยนแปลงแนวคิดพืน้ฐานของหลกัสตูร 

กู๊ด (Good, 1973, 157-158) กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตร สามารถเกิดขึน้ได้             
2 ลักษณะ คือ การปรับปรุงและเปล่ียนแปลงหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรเป็นวิชาการพัฒนา
หลกัสตูรอย่างหน่ึง เพื่อให้เหมาะสมกบัโรงเรียนและการจดัการเรียนรู้ ส่วนค าว่า การเปล่ียนแปลงหลกัสตูร 
หมายถึงการแก้ไขหลกัสตูรให้ต่างไปจากเดิม 
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กล่าวโดยสรุป การพฒันาหลกัสตูร หมายถึง การสร้างหลกัสตูรใหม่ หรือการปรับปรุง 
เพิ่มเติม เสริมต่อ หรือการด าเนินงานอื่นๆ เพื่อให้หลักสูตรเดิมมีความเหมาะสมสมบูรณ์มากขึน้ 
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการของผู้ เรียน หรือการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อม สังคม 
เศรษฐกิจ และสนองต่อความต้องการของผู้ เรียน โดยมีจุดมุ่งหมาย แนวทาง วิธีการและเนือ้หา
สาระ เพื่อให้ครูผู้สอน และผู้ เรียนมีความรู้ ความสามารถ ทัศนคติและพฤติกรรมตามท่ีก าหนดใน
จดุมุ่งหมายของหลกัสูตร สามารถน ามาปรับใช้กับอนาคตภาพหลกัสตูรภาษาองักฤษของโรงเรียน
สงักดักรุงเทพมหานคร ทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)  ซึ่งจะเป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งพัฒนาผู้ เรียนให้
เกิดประสบการณ์การเรียนรู้กับความสามารถ ความสนใจและความต้องการของผู้ เรียน ทัง้พุทธิพิสัย 
ทกัษะพิสยัและเจตพิสยั เพื่อพฒันาผู้ เรียนและบริบททางสงัคม วัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อมและมิติของ
การพัฒนาลักษณะของหลักสูตรภาษาอังกฤษท่ีพึงประสงค์ ด้านจุดประสงค์ ด้านเนือ้หา ด้านการจัด        
การเรียนรู้ ด้านครูผู้ สอน ด้านผู้ เรียน ด้านส่ือการเรียนรู้ และด้านการวัดและประเมินผล ให้มี     
ความเหมาะสมสมบูรณ์มากขึน้  

2.8 แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร 
การพัฒนาหลักสตูร เป็นกระบวนการท่ีสลับซบัซ้อนและเกี่ยวข้องกบัคนส่วนมากจึง

ต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบ ด้วยการศึกษาข้อมูล และความจ าเป็นพืน้ฐานของการพัฒนา
หลักสูตรในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับตัวผู้ เรียน (หมายถึง สภาพของ
บ้าน ครอบครัว ชุมชน) เกี่ยวข้องกับสังคมและเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ ข้อมูลและความจ าเป็นเหล่านี ้จะ
เป็นพืน้ฐานเบือ้งต้นในการก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร การเลือกเนือ้หาวิชาและการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อช่วยให้ผู้ เรียนมีพัฒนาการตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรพืน้ฐานซึ่ง
นกัวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ ดงันี ้

กาญจนา คุณานุรักษ์ (2540 , 4) ได้น าเสนอแนวคิดพืน้ฐาน ในการพัฒนา
หลกัสตูรว่า มาจาก การเปลี่ยนแปลงของสงัคม การเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและ
การปกครอง แนวความคิดและผลการศึกษาค้นคว้าทางด้านจิตวิทยา ความก้าวหน้าทางวิทยาการ
เทคโนโลยีบทบาทของสถานบนัศึกษาและส่ือมวลชน 

ใจทิพย์ เชือ้รัตนพงษ์ (2539, 25) กล่าวถึงแนวคิดพืน้ฐานการพัฒนาหลักสูตร
อย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย 8 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐาน เพื่อวินิจฉัยปัญหา และความต้องการ     
ซึ่งจะช่วยในการตดัสินใจในการพฒันาหลกัสตูร 
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ขัน้ท่ี 2 การก าหนดเป้าประสงค์ จุดหมายและจุดประสงค์ หลังจากได้
วิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานแล้ว จะพิจารณาและก าหนดความมุ่งหมายของการศึกษาในการพัฒนา
หลกัสตูร 

ขัน้ท่ี 3 การเลือก และการจัดเนือ้หา จะต้องมีความถูกต้องสอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย ท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร มีความสอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจของผู้ เรียน     
มีความยากง่าย สอดคล้องเหมาะสมกับวยั เนือ้หาต้องเป็นประโยชน์ต่อผู้ เรียน และเนือ้หานัน้เป็น
ส่ิงท่ีสามารถจดัให้ผู้ เรียนในแง่ของความพร้อมด้านเวลา ครูผู้สอนและวสัดอุปุกรณ์ต่างๆ 

ขัน้ท่ี 4 การเลือก และการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ ในการจดักิจกรรมต่างๆ 
ต้องสามารถท าให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงยุทธวิธีการจัดการเรียนรู้          
การเลือกใช้ส่ือการสอนให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ในการเรียนรู้ และการจัดสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียนต้องเอือ้ต่อการเรียนรู้ และกระตุ้นความสนใจของผู้ เรียน 

ขัน้ท่ี 5 การก าหนดอัตราเวลาเรียน หลักเกณฑ์ ในการวัดประเมินผลการเรียน   
การก าหนดเวลาในการเรียนรู้ โดยจัดเนือ้หาวิชาตามล าดับก่อนหลังให้สัมพันธ์กับจ านวนชั่วโมง
ต่อสปัดาห์ ส่วนการวดัและประเมินผล ควรก าหนดวิธีการเกณฑ์การจบหลกัสตูร 

ขัน้ท่ี 6 การน าหลักสูตรไปใช้ หลังจากร่างหลักสูตรแล้ว ต้องมีการตรวจสอบ
ข้อบกพร่องท่ีควรปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ก่อนน าหลกัสตูรไปใช้ 

ขัน้ท่ี 7 การประเมินผลหลักสูตร เมื่อใช้หลักสูตรไปได้สักระยะหน่ึง ควรมี    
การประเมินผลหลกัสตูรในด้านต่างๆว่ามีข้อบกพร่องท่ีควรแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมอะไรบ้าง 

ขัน้ท่ี 8 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร หลังจากท่ีทราบข้อบกพร่องของหลักสูตร 
ต้องมีการศึกษาปัญหาเพื่อปรับปรุงข้อบกพร่องให้หลกัสตูรเหมาะสมยิ่งขึน้ 

มิเชลลิส, กรอสแมน และสก๊อต (Michaelis, Grossman, & Scott, 1975, 175) 
ได้เสนอแนวคิดหลกัส าคญั ซึ่งเป็นพืน้ฐานในการพฒันาหลกัสตูร ได้แก่ พืน้ฐานทางประวติัศาสตร์ 
ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการศึกษา ปัญหาข้อถกเถียง และการปฏิบัติตลอดจนความส าเร็จ และความ
ล้มเหลวของหลักสูตรเดิม พืน้ฐานทางด้านปรัชญา ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาเค้าโครงของค่านิยม 
และความเชื่อท่ีสัมพันธ์กับการก าหนดความมุ่งหมาย การเลือก และการใช้ความรู้ ความหมาย
และวิธีการด าเนินการ และมิติอื่นๆ ของการศึกษา พืน้ฐานทางสงัคม ซึ่งจะเป็นแหล่งข้อมลูค่านิยม
การเปล่ียนแปลงปัญหา ความกดดัน และแรงขับทางสังคม ท่ีจะน ามาพิจารณา ในการวางแผน
หลกัสตูร พืน้ฐานจิตวิทยา ซึ่งประกอบด้วย ความคิดเกี่ยวกับ การเจริญเติบโต และพฒันาการของ
ผู้ เรียน ตลอดจนการเรียนรู้ของผู้ เรียนและพืน้ฐานเกี่ยวกับสาขาวิชา ซึ่งจะเปรียบเสมือน
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แหล่งข้อมลูท่ีเกี่ยวกบัมโนมติ ข้อมลูต่างๆ แบบอย่างวิธีการ และกระบวนการค้นคว้าอื่นๆ ท่ีอาจจะ
ใช้ในการพฒันาหลกัสตูรและการวางแผน        ในการจดัการเรียนรู้ 

บิชอบ (Bishop, 1985, 88) มีความเห็นว่า พืน้ฐานในการพัฒนาหลักสูตรนัน้ มี
อยู่ด้วยกัน หลายด้าน สามารถก าหนดหลักซึ่งจดัเป็นตัวแปรท่ีส่งผลต่อ การพฒันาหลกัสูตร ได้แก่ 
ปรัชญา ซึ่งหมายรวมถึงจุดมุ่งหมาย ของการศึกษา ความนึกคิดทางลทัธิต่างๆ และอื่นๆ การเงิน
รวมถึงทรัพยากรบุคคล และวสัดอุุปกรณ์ต่างๆ สงัคม และวัฒนธรรม ซึ่งรวมถึงภาษาด้วย ความรู้ 
ซึ่งรวมถึงเนือ้หาวิชา มโนทัศน์ และกระบวนการทางสมอง และจิตวิทยาซึ่งประกอบด้วย ทฤษฎี
การเรียนรู้วิธีสอนและอื่นๆ 

สรุปได้ว่า แนวคิดพืน้ฐานในการพัฒนาหลักสูตร คือการวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานท่ี
เกี่ยวข้องกับการศึกษา การก าหนดเป้าประสงค์ส าคัญ และจดุมุ่งหมายของหลักสูตร การก าหนด
มาตรฐานต่างๆ ของหลักสูตร การคัดเลือกเนือ้หาสาระ และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตาม
หลกัสตูร การน าหลกัสตูรไปใช้ การประเมินผลการใช้หลกัสตูร รวมถึงการปรับปรุงพฒันาหลกัสตูร
อย่างต่อเน่ือง ซึ่งผู้วิจัยสามารถน ามาปรับใช้กับอนาคตภาพหลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ทศวรรษหน้า (พ.ศ.2563-2572) พัฒนาผู้ เรียนให้เกิดประสบการณ์        
การเรียนรู้กบัความสามารถ ความสนใจและความต้องการของผู้ เรียน ทัง้พทุธิพิสยั ทกัษะพิสยัและ
เจต และมิติของการพัฒนาลักษณะของหลักสูตรภาษาอังกฤษท่ีพึงประสงค์ ด้านจุดประสงค์    
ด้านเนือ้หา ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านครูผู้สอน ด้านผู้ เรียน ด้านส่ือการเรียนรู้ และด้านการวัด
และประเมินผล เพื่อความเป็นเลิศในการจัดการศึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและ
จดัการองค์กร ของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานครต่อไป 

2.9 ระดับการพัฒนาหลักสูตร 
การพัฒนาหลักสูตรมีหลายระดับ ตัง้แต่ระดับชาติจนถึงระดับชัน้เรียน มีกล่าวถึง

ระดบัการพฒันาหลกัสตูรไว้ดงันี ้
สุมิตร คุณานุกร (2536, 11) ได้กล่าว ระดับการพัฒนาหลักสูตรมิได้มีขอบเขต

จ ากัดอยู่เฉพาะในระดบักระทรวงศึกษาธิการ หรือท่ีเรียกกันว่าระดบัชาติเท่านัน้ แต่กระจายต่อไป
ในระดบัต่างๆ ได้ถึง 4 ระดบั ดงันี ้

1. การพัฒนาหลักสูตรระดับชาติ ควรพัฒนาหลักสูตร ให้มีลักษณะท่ี 
เอือ้อ านวยต่อการน าไปขยาย หรือปรับให้มากท่ีสุด เพื่อให้ผู้ ใช้ในระดับต่างๆ ท่ีรองลงไปน าไป
ขยาย และปรับให้เหมาะสมกบัสภาพของท้องถิ่นโรงเรียนและชัน้เรียนต่อไป 
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2. การพัฒนาหลักสูตร ระดับท้องถิ่น ค าว่าท้องถิ่น ในระดับนี ้หมายถึง                      
เขตการศึกษา (เขตพืน้ท่ีการศึกษา: ผู้ เรียน) ซึ่งจะท าการขยาย หรือปรับหลักสูตรระดับชาติให้
สอดคล้องกับสภาพทางสังคม ภูมิศาสตร์ และความต้องการของประชาชน ในแต่ละเขตพืน้ท่ี
การศึกษา 

3. การพัฒนาหลักสูตร ในระดับโรงเรียน เป็นการพัฒนาหลักสูตร โดยทาง
โรงเรียนท าหน้าท่ีขยายและปรับประมวลการเรียนรู้ จากการพัฒนาหลักสตูรระดับท้องถิ่น อีกครัง้ 
เพื่อให้ละเอียดยิ่งขึน้จนกระทั่งสามารถแยกแยะ รายละเอียดของเนือ้หาวิชาท่ีจะสอนออกมาเป็น
เวลาได้ 

4. การพัฒนาหลักสูตรในระดับชัน้เรียน เป็นการพัฒนาหลักสูตรท่ีเน้น              
การตอบสนองความต้องการ และความสนใจของผู้ เรียน โดยการปรับความมุ่งหมายในการเรียนรู้ 
เนือ้หากิจกรรมการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้สอคล้องกับสติปัญญา และความ
สนใจของผู้ เรียน 

วิชัย วงษ์ใหญ่ (2554, 67) ได้แบ่งระดับการพัฒนาหลักสูตรของไทยเป็น 3 ระดับ 
ดงันี ้

1. การพัฒนาหลักสูตร ระดับชาติ เป็นการพัฒนาหลักสูตร ท่ีมีหลักการ 
จะต้องกระท า ในระดบักว้างๆ เพื่อให้ท้องถิ่น สามารถน าไปปรับใช้ ได้อย่างเหมาะสม 

2. การพัฒนาหลักสูตร ระดับท้องถิ่น ท้องถิ่นในท่ีนี ้หมายถึง ระดับภาค 
ระดับจังหวัด และระดับ กลุ่มโรงเรียน เป็นการน าหลักสูตรระดับชาติ มาปรับเนือ้หาสาระให้มี
ความสอดคล้องกบัท้องถิ่นนัน้ 

3. การพฒันาหลกัสูตร ระดบัห้องเรียน เป็นการพฒันาหลักสูตรโดยครูผู้สอนเอง 
มณฑิชา ชนะสิทธ์ิ (2539, 55-58) ได้กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตรแบ่งได้เป็น      

4 ระดบั คือ 
1. การพัฒนาหลักสูตรระดับชาติ เป็นการจัดท าหลักสูตรท่ี แบ่งบทใน

ลกัษณะกว้างๆ เพื่อให้หน่วยงานระดบัล่างน าไปปรับใช้ได้ 
2. การพัฒนาหลักสูตรระดับท้องถิ่น เป็นการพัฒนาหลักสูตร โดยเขตพืน้ท่ี 

การศึกษา น าหลักสูตรระดับชาติมาปรับหรือขยายให้มีความสอดคล้อง กับสภาพท้องถิ่น ในเขต
พืน้ท่ีการศึกษานัน้ 
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3. การพัฒนาหลักสูตรระดับโรงเรียน เป็นการพัฒนาหลักสูตร โดยการน า
หลกัสตูรระดบัชาติ ระดบัท้องถิ่นมาปรับหรือขยายให้มีความสอดคล้องกบัสภาพการจดัการศึกษา
ของโรงเรียน 

4. การพัฒนาหลักสูตรระดับห้องเรียน เป็นการพัฒนาหลักสูตรโดยการน า
หลกัสตูรระดบัโรงเรียนมาปรับ หรือขยายให้มีความละเอียดเหมาะสมกบัหลกัสตูรท้องถิ่น 

นีล (Neil, 1987, 55-58) กล่าวถึง ระดับการน าหลักสูตรไปใช้ว่า เป็นการแปลง
หลกัสตูร ไปสู่การเรียนการรู้ โดยมุ่งให้ผู้ปฏิบัติด าเนินการได้ถกูต้อง เกิดผลตรงความมุ่งหมายของ
หลกัสตูร กระบวนการแปลงหลกัสูตร ไปสู่การปฏิบติั หรือการจดัการเรียนรู้ แบ่งเป็น 5 ระดบัได้ ดงันี ้

1. หลักสูตรระดับอุดมการณ์  (Ideal Curriculum) เป็นแนวความคิดของ        
ผู้ ร่างหลักสูตรท่ีต้องการบอกลักษณะ ของผู้ เรียนท่ีต้องการ หลักการ และแนวคิดพืน้ฐานของ
หลกัสตูร ส าหรับ เป็นกรอบท่ีจะถ่ายทอดไปสู่หลกัสตูร ท่ีจะจดัหา 

2. หลักสูตรระดับทางการ (Formal Curriculum) เป็นหลักสูตร ท่ีเขียนเป็น
เอกสาร โดยการน าแนวคิด ของหลักสูตร ระดับอุดมการณ์ มาสังเคราะห์ ให้เป็นแนวปฏิบัติ 
ความคลาดเคล่ือน ท่ีจะเกิดขึน้จะสะท้อนแนวคิดในอดุมการณ์ได้ 

3. หลกัสูตรระดบัการรับรู้ (Perceived Curriculum) เป็นหลักสตูรตามความ
เข้าใจ ของผู้ ใช้แต่ละคน หลังจากได้รับรู้หลักสตูร ระดับทางการ ความคลาดเคล่ือน ท่ีจะเกิดก็คือ 
ผู้ใช้อาจเข้าใจหลักสูตร ไม่ตรงกับเอกสารหลักสูตร หรือแต่ละคนเข้าใจหลักสูตรไม่ตรงกนั เพราะ
แต่ละคนจะเข้าใจหลกัสตูร ตามการรับรู้และพืน้ฐานความรู้ของตนเอง 

4. หลกัสตูรระดบัปฏิบติัการ (Operational Curriculum) เป็นการน าหลกัสตูร
ไปใช้ ในห้องเรียนซึ่งครูผู้ สอน แต่ละคนมีความเข้าใจหลักสูตรอย่างใด ก็จะน าหลักสูตรไปใช้ใน
ห้องเรียน ตามสถานการณ์จริง ความคลาดเคล่ือน จะเกิดจาสถานการณ์จริง แตกต่างจากท่ี
คาดหวงัและสถานการณ์ของแต่ละแห่ง มีความแตกต่างกนั 

5. หลักสูตรระดับประสบการณ์ (Experiential Curriculum) เป็นระดับของ
หลักสูตร ท่ีจะเกิดกับตัวผู้ เรียนเอง ความผิดพลาดท่ีจะเกิด คือ การเรียนรู้ท่ีไม่ตรงตามความมุ่ง
หมาย เพราะผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกัน ทัง้นีเ้ป็นเพราะผู้ เรียน มีความสามารถในการรับรู้
และประสบการณ์ต่างกนั 

 
 
 



  

 

127 

โซเวลล์ (Sowell, 1966, 6) ได้แบ่งการพฒันาหลกัสตูรออกเป็น 4 ระดบั คือ 
1. หลกัสตูรระดบัสงัคม (The Society Curriculum) เป็นหลกัสตูรท่ีอยู่ไกลตัว

ผู้ เรียน และถกูสร้างโดยรัฐ นกัการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ ผู้บริหารระดบัต่างๆ และผู้ เชี่ยวชาญใน
แต่ละสาขาวิชา 

2. หลักสูตรระดับสถาบัน (The Institutional Curriculum) เป็นหลักสูตรท่ีใช้
ในสถานศึกษา และได้รับมาจากหลักสูตรสูตร ระดับสังคม ซึ่งมีการปรับเปล่ียนให้เหมาะสมโดย     
นกัการศึกษา และคณะท างานในระดบัท้องถิ่น 

3. หลกัสตูรระดบัการเรียนรู้ (The Instructional Curriculum) เป็นหลกัสตูรท่ี
วางแผนโดยครูผู้สอน และถกูก าหนดขึน้ เพื่อใช้ในการจดัการเรียนรู้ 

4. หลักสูตรระดับ ป ระสบการณ์  (The Experience Curriculum) เป็ น
หลักสูตรท่ียอมรับ และถูกจัดขึน้โดยตัวผู้ เรียนเอง ทัง้นีเ้พราะว่าผู้ เรียนแต่ละคนมีความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ดงันัน้ หลกัสตูรจึงต้องสอดคล้องกบัผู้ เรียนแต่ละคน 

กล่าวโดยสรุป การพัฒนาหลักสูตรมีหลายระดับ ได้แก่ หลักสูตร ระดับชาติ เป็นการพัฒนา
หลักสูตรภายใต้ข้อก าหนดในลักษณะกว้างๆ เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพ ด้านมาตรฐาน โดยก าหนด
จุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายส าคัญ หลักสูตรระดับท้องถิ่น เป็นการพัฒนา
หลกัสตูร ให้สอดรับกับหลกัสตูร ระดบัชาติ สอดคล้องกบัสภาพทางสงัคมภมูิศาสตร์ และความต้องการ
ของสงัคมท้องถิ่น หลกัสตูรสถานศึกษาพฒันาขึน้ เพื่อรองรับหลกัสตูรระดบัชาติ และระดบัท้องถิ่น 
โดยมีรายละเอียดของมาตรฐาน ตัวชีว้ัด ในเนือ้หาวิชาแบ่งตามระดับชัน้เรียน ทัง้นีห้ลักสูตร
ท้องถิ่น ในระดับชัน้เรียนจะเป็นการจดัสาระการเรียนรู้ ของท้องถิ่น ท่ีเน้นความต้องการ ความถนัด 
ความสนใจของผู้ เรียนเป็นหลัก ซึ่งหลักสูตรระดับท้องถิ่น เหมาะสมกับงานวิจัยอนาคตภาพ
หลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) 
กรุงเทพมหานครถือเป็นการปกครองระดบัท้องถิ่น 

2.10 แนวคิดการพัฒนาหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล 
กระแสโลกาภิวัตน์และความเปล่ียนแปลงของโลก ท่ีเกิดขึน้อย่างรวดเร็วทัง้ด้าน

วิทยาการ สังคม เศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-Based Economy) และความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้แต่ละประเทศ ไม่สามารถปิดตวัอยู่โดยล าพงั จะต้องร่วมมือและพึ่งพา
อาศยั ซึ่งกนัและกัน การด ารงชีวิต ของคนในแต่ละประเทศ มีการติดต่อส่ือสาร ซึ่งกนัและกันมาก
ขึน้มีความร่วมมือ ในการปฏิบติัภารกิจ และแก้ปัญหาต่างๆ ร่วมกันมากขึน้ ในขณะเดียวกนั สงัคม
โลกในยุคปัจจุบนั ก็เต็มไปด้วยข้อมลูข่าวสาร ท าให้ต้องมีการคิดวิเคราะห์ แยกแยะ และมีการตัดสินใจ
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ท่ีรวดเร็ว เพื่อให้ทันกับเหตุการณ์ในสังคมท่ีมีความสลับซับซ้อนมากขึน้ ส่ิงเหล่านี ้น าไปสู่
สภาวการณ์ของการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ 
และเป็นแรงผลักดันส าคัญ ท่ีท าให้หลายประเทศต้องปฏิรูปการศึกษา คุณภาพของการจัด
การศึกษา จึงเป็นตัวบ่งชีท่ี้ส าคัญ ส าหรับความพร้อมของคนศตวรรษท่ี 21และศักยภาพใน       
การแข่งขันในเวทีโลกของแต่ละประเทศ ดังนัน้ ประเทศท่ีจะอยู่รอดได้ หรือคงความได้เปรียบก็คือ
ประเทศท่ีมี อ านาจทางความรู้ และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society) นอกจากนัน้ใน
ปัจจบุัน ยังปรากฏสภาพปัญหาท่ีคนทั่วโลกต้องเผชิญ กับวิกฤตการณ์ร่วมกัน ในเร่ืองความเส่ือม
โทรม ของทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้อม ท่ีส่งผลกระทบอย่างรุนแรง ต่อมวลมนุษย์ 
โดยทั่วไป สะท้อนให้เห็น ถึงแนวโน้มว่า คนยุคใหม่จะต้องเผชิญกับความเปล่ียนแปลงอัน
หลากหลาย เป็นสัญญาณเตือนว่าโลกในยุคหน้าจะมีปรากฏการณ์ต่างๆ เกิดขึน้เกินกว่าจะ
คาดคิดถึง ด้วยเหตุนีจ้ าเป็นอย่างยิ่ง ท่ีแต่ละประเทศ ต้องเตรียมคนรุ่นใหม่ ท่ีมีทักษะและ
ความสามารถ ในการปรับตัวให้มีคุณลักษณะส าคัญในการด ารงชีวิต ในโลกยุคใหม่ได้อย่างรู้เท่า
ทนั สงบ สนัติ มีความสุข มีคุณภาพชีวิตท่ีดีเหมาะสมเพียงพอ การจัดหลักสตูร การจัดการเรียนรู้ 
ต้องมีความเป็นพลวตัน์ ก้าวทนักับส่ิงต่างๆ ท่ีเปล่ียนแปลง ปรับเปล่ียน เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัด
การศึกษาไทยให้พร้อมส าหรับการแข่งขนัในเวทีโลกในยคุศตวรรษท่ี 21สามารถสรุปได้ ดงันี ้

1. โรงเรียน เป็นหน่วยบริการทางการศึกษา ในมิติท่ีกว้างขึน้ เพราะในปัจจุบัน
สังคมโลก เป็นสังคม ท่ีไร้พรมแดน ท่ีมีการติดต่อประสานสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆ มากขึน้ 
การก้าวเข้ามาสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อปี พ.ศ. 2558 มีผลต่อการเปิดเสรีทางการศึกษา ท าให้เกิด
การแข่งขนัใน    การจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาทัง้ใน และต่างประเทศ ดังนัน้ ในอนาคต
โรงเรียนแต่ละแห่งจะต้องมีการแข่งขนัด้านคณุภาพมากขึน้ โรงเรียนในประเทศไทยจึงต้องพัฒนา
ให้เป็นหน่วยบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เพื่อรองรับการแข่งขันท่ีจะเกิดขึน้ จากการเปิดเสรี
ทางการศึกษา 

2. หลกัสูตรการเรียนรู้ มีความเป็นสากล เน่ืองจากยุคโลกาภิวัตน์มีการเชื่อมโยง     
ด้านการค้า และการลงทุน ท าให้ตลาดแรงงานในอนาคตต้องการคนท่ีมีศักยภาพในหลายด้าน
รวมทัง้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาองักฤษ การคิดวิเคราะห์ การส่ือสาร 
คุณลักษณะในการเป็นพลโลก การจัดหลักสูตร และการเรียนรู้จึงต้องปรับให้มีความเป็น
สากลมากขึน้ นอกจากนี ้การเปิดเสรีทางการศึกษา ท าให้สถาบันการศึกษาจากต่างประเทศเข้า
มาลงทุนด้านจัดการศึกษาในประเทศไทย โรงเรียนควรหาภาคีเครือข่ายในการจัดหลักสูตร
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นานาชาติ หลักสูตรสมทบหรือหลักสูตรร่วมกับสถาบันต่างประเทศ เพื่อความเป็นสากลของ
การศึกษา 

3. การพัฒนาทักษะการคิด สภาพสังคมโลกท่ีมีการแข่งขันสูงท าให้การจัด
การศึกษาจ าเป็นต้องเน้นการพัฒนาทักษะเป็นส าคัญ ในปัจจุบันโรงเรียนยังไม่สามารถพัฒนา
ทักษะการคิดของผู้ เรียนได้เท่าท่ีควร เน่ืองจากการเรียนรู้ยังเน้นให้ผู้ เรียนคิดตามส่ิงท่ีผู้ สอนป้อน
ความรู้มากกว่าการคิดส่ิงใหม่ๆ จึงควรมีการปรับรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้  เพื่อส่งเสริม
ทกัษะการคิดให้มากยิ่งขึน้ 

4. การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม แนวคิดของทุนนิยมท่ีมุ่งการแข่งขันนัน้              
มีอิทธิพลท าให้การจัดการศึกษาของโรงเรียน ส่วนใหญ่เน้น และให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ความรู้ความสามารถ เพื่อความก้าวหน้าใน หน้าท่ีการงาน และการมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้จน
อาจละเลย การพัฒนาส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งจะส่งผลต่อปัญหาทางสังคมตามมา 
ดงันัน้ ปรัชญาการจดัการศึกษา จึงต้องให้ความส าคัญ กบัการพัฒนาบุคคลในองค์รวมทัง้มิติของ
ความรู้ และคุณธรรมคู่กัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และประชาคมโลกอยู่ ร่วมกัน        
อย่างสนัติสขุ 

5. การสอนภาษาต่ างประเทศในยุ คโลกไร้พรมแดนนั ้น  ผู้ มี ความ รู้ ด้ าน
ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาท่ีใช้ส่ือสารกนัอย่างกว้างขวาง เช่น ภาษาองักฤษ หรือ
ภาษาจีน ย่อมมีความได้เปรียบในการติดต่อส่ือสาร การเจรจาต่อรองในเร่ืองต่างๆ ตลอดจน      
การประกอบอาชีพ การจัดการเรียนรู้จึงควรส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้มี โอกาสพัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศด้วยจากแนวคิดดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการจึงมีการทบทวน และปรับปรุง
หลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน และได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
พุทธศักราช 2551 เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษท่ี 21 
โดยมุ่งส่งเสริมผู้ เรียนให้มีคุณธรรม รักความเป็นไทย ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์            
มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกได้
อย่างสันติ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน โดยมีจุดหมาย คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ สมรรถนะส าคัญและมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายการพัฒนา ผู้ เรียนให้มีความรู้  
ทักษะ และมีคุณธรรมบนพืน้ฐาน ของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล โดยหลักสูตรได้
มุ่งเน้นความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต
เพื่อให้ผู้ เรียนมี ศักยภาพ เทียบเคียงกับนานาอารยประเทศ เป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้คน
ไทย ก้าวทนัต่อความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของโลกมีศกัยภาพในการแข่งขนัในเวทีโลก 
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ลักษณะของโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนมาตรฐานสากล ( World Class 
Standard School) หมายถึง โรงเรียนท่ีพัฒนาหลกัสูตรอย่างมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
รวมทัง้ มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ เพื่อให้ได้ผู้ เรียนท่ีมีคุณภาพ คือ เป็นผู้ ท่ีมีความรู้
ความสามารถ และคุณลักษณะ (Learner Profile) เทียบเคียงมาตรฐานสากล ( World Class 
Standard) และมีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) สอดคล้องกับ เจตนารมณ์ของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพเยาวชนสาหรับยุค
ศตวรรษท่ี 21 อีกทัง้เป็นไปตามปฏิญญาว่าด้วยการจัดการศึกษาของ UNESCO คือ Learning to 
know, Learning to do, Learning to live with the others, Learning to be 4 จุดมุ่งหมายและ
ทิศทางในการด าเนินการของโรงเรียนมาตรฐานสากล การด าเนินการของโรงเรียนมาตรฐานสากล
นัน้ จะประสบความส าเร็จได้จะต้องมีการพัฒนาหลายมิติไปพร้อมๆ กัน และต้องด าเนินการทัง้
ระบบ คือ ด้านหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การบริหารและการจัดการหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมาย
และทิศทางท่ีชัดเจน (ขวัญทิพย์ ชินเศรษฐวงศ์, 2557, 142-143) และเพื่อให้สอดรับกับนโยบาย
ของกรุงเทพมหานคร ในการลงสู่ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตามวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ  พ.ศ. 2575 ท่ี
เรียกว่ า  “มหานครแ ห่ งเอ เชี ย ” (Bangkok : Vibrant of Asia)ในอี ก  20 ปี ข้ า งห น้ า เมื อ ง
กรุงเทพมหานครจะก้าวขึน้เป็น “มหานครแห่งเอเชีย” เป็นพลังส าคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
สังคมในภูมิภาคอาเซียนในฐานะท่ีเป็นเมืองท่ีมีความปลอดภัย สวยงามสะดวกสบายน่าอยู่เป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม ในขณะเดียวกันเมืองกรุงเทพฯ มีเอกลักษณ์เฉพาะในด้านความเรียบง่ายมี
เสน่ห์ มีชีวิตชีวา เป็นมหานครส าหรับทกุคน 

ตอนที่ 3 แนวคิดเก่ียวกับการวิเคราะห์ SWOT (SWOT analysis) 
แนวคิดการวิเคราะห์ SWOT ส าหรับทางการศึกษาถือเป็นเคร่ืองมือ ท่ีสามารถให้

ค าแนะน าแก่ผู้ ท่ีเกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ว่าหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลมากหรือน้อยเพียงใดในระบบ และกระบวนการของโรงเรียนโดยส่วนมากใช้ใน        
การจัดท าแผนงานในการบริหาร และจัดการโรงเรียน (ซึ่งอาจเป็นการตรวจสอบการประเมิน      
การตรวจสอบคณุภาพเป็นต้น) นอกจากนัน้ ในความเป็นจริงแนวคิดการวิเคราะห์ SWOT สามารถ
ใช้ส าหรับการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมต่างๆ การวางแผน หรือการวิเคราะห์ในการจัด         
การเรียนรู้ใดๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจด้านการวางแผน และการจดัการในอนาคตของ
โรงเรียน หรือสถานประกอบการสามารถช่วยให้ผู้ บริหาร และบุคลากรด าเนินการวิเคราะห์ท่ี
ครอบคลมุมาก ซึ่งมีผู้ เชี่ยวชาญได้ให้นิยาม ดงันี ้
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3.1 ความหมายของ SWOT 
กู๊ดเทียน โนแลน และฟริพเฟอร์ (Goodstein, Nolan, & Pfeiffer, 1993, 123-125) 

และเฟร์เวลล์ และวิลเลียม (Flavel & Williams, 1996, 87-90) ได้ให้ความหมายของ SWOT ไว้ดงันี ้ 
SWOT เป็นค าย่อมาจากค าว่า Strengths, Weaknesses, Opportunities, and 

Threats ซึ่งสามารถ แยกความหมายได้ ดงันี ้
Strengths คือ จุดแข็ง หมายถึง ความสามารถ และสถานการณ์ภายใน

องค์กรท่ีเป็นบวก ซึ่งองค์กรพัฒนา มาใช้เป็นประโยชน์ ในการท างานเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ หรือ
หมายถึง  การด าเนินงานภายในท่ีองค์กรท าได้ดี 

Weaknesses คือ จดุอ่อน หมายถึง สถานการณ์ภายในองค์กรท่ีเป็นลบ และ
ด้อยความสามารถ ซึ่งองค์กรไม่สามารถน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการท างานเพื่อบรรลุ
วตัถปุระสงค์ หรือการด าเนินงานภายในท่ีองค์กรท าได้ไม่ดี 

Opportunities คือ โอกาส หมายถึง ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอก ท่ีเอือ้อ านวย    
ให้การท างานขององค์กรบรรลวุตัถปุระสงค์ หรือหมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นประโยชน์       
ต่อการด าเนินการขององค์กร 

Threats คืออุปสรรค หมายถึง ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกท่ีขัดขวาง   
การท างานขององค์กรไม่ให้บรรลวุตัถุประสงค์ หรือหมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอก ท่ีเป็นปัญหา
ต่อองค์กรบางครัง้การจ าแนกโอกาส และอุปสรรคเป็นส่ิงท่ีท าได้ยาก เพราะทัง้สองส่ิงนีส้ามารถ
เปล่ียนแปลงไป ซึ่งการเปล่ียนแปลงอาจท าให้สถานการณ์ ท่ีเคยเป็นโอกาสกลับกลายเป็นอุปสรรคได้ 
และในทางกลบักัน อุปสรรคอาจกลับกลายเป็นโอกาสได้เช่นกัน ด้วยเหตุนี ้องค์กรมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีจะต้องปรับเปลี่ยนกลยทุธ์ของตนให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์แวดล้อม 

สรุปได้ว่า"สวอต" หรือ "SWOT" นัน้หากน ามาปรับใช้ในการวิเคราะห์หลักสูตร 
สามารถน ามาย่อเป็นอกัษรภาษาองักฤษ 4 ตวั ดงันี ้

1. S หมายถึง จุดแข็ง หลักสูตรของสถานศึกษาท่ีทุกคน รู้ ทั ง้บุคลากรใน
สถานศึกษามองเห็นว่า เป็นข้อดี/ประโยชน์ต่อการจดัการเรียนรู้ของสถานศึกษา 

2. W หมายถึง จดุอ่อน หลกัสตูรของสถานศึกษาท่ีก าลงัประสบอยู่ ณ เวลานัน้ๆ 
ท่ีบุคลากรภายในสถานศึกษา เห็นว่า เป็นปัญหาในการจดัการเรียนรู้ของสถานศึกษา 

3. O หมายถึง โอกาส หลักสูตรของสถานศึกษาท่ีทุกคนทัง้ใน และนอก
สถานศึกษามองเห็นว่าเป็นจดุเด่น/ ชื่อเสียง ท่ีสถานศึกษาได้รับจากสงัคมหรือชมุชน 
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4. T หมายถึง อุปสรรค หลักสูตรของสถานศึกษาท่ีทุกคนทัง้ใน และนอก
สถานศึกษา พบว่าเป็นปัญหาในการบริหารสถานศึกษาท่ีได้รับจากสงัคมหรือชมุชน 

ซึ่งผู้วิจัยสามารถน ามาปรับใช้ในการวิเคราะห์ อนาคตภาพหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร ทศวรรษหน้า (พ.ศ.2563-2572)ในมิติของการพฒันาลกัษณะ
ของหลักสูตรภาษาอังกฤษท่ีพึงประสงค์ ด้านจุดประสงค์ ด้านเนือ้หา ด้านการจัดการเรียนรู้       
ด้านครูผู้ สอน ด้านผู้ เรียน ด้านส่ือการเรียนรู้ และด้านการวัดและประเมินผล ของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครต่อไป 

3.2 ประโยชน์ของการวิเคราะห์ SWOT  
วิธี SWOT เป็นการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมต่างๆ ทัง้ภายนอก และภายในองค์กร 

ซึ่งปัจจัยเหล่านี ้แต่ละอย่างจะช่วยให้เข้าใจได้ว่า มีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานขององค์กร 
อย่างไร จดุแข็งขององค์กร จะเป็นความสามารถภายใน ท่ีถูกใช้ประโยชน์ เพื่อการบรรลเุป้าหมาย 
ในขณะท่ีจดุอ่อนขององค์กรจะเป็นคณุลกัษณะภายใน ท่ีอาจท าลายผลการด าเนินงาน โอกาสทาง
สภาพแวดล้อม จะเป็นสถานการณ์ท่ีให้โอกาส เพื่อการบรรลุเป้าหมายองค์กร ในทางกลับกัน 
อปุสรรคทางสภาพแวดล้อม จะเป็นสถานการณ์ ท่ีขัดขวาง การบรรลุเป้าหมายขององค์กร ผลจาก
การวิเคราะห์ SWOT นีจ้ะใช้เป็นแนวทางในการก าหนดวิสัยทัศน์ การก าหนดกลยุทธ์ เพื่อให้
องค์กรเกิดการพฒันาไปในทางท่ีเหมาะสม 

จากการสมัภาษณ์เมื่อวันท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ.2560 ณ มหาวิทยาลยัเวียนนา ศาตราจารย์
โทมัส อาจารย์ผู้ ทรงคุณวุฒิจากคณะภาษาศาสตร์และการส่ือสาร วิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวิทยาลยัเวียนนา ได้กล่าวถึงวิธี SWOT ในการวิเคราะห์หลกัสตูรภาษาองักฤษของสาธารณรัฐ
ออสเตรีย แบ่งเป็นประเด็น ได้ดงันี ้

1. ประเด็นหลักสูตร เน่ืองจากทางภาครัฐ ก าหนดหลักสูตรภาษาอังกฤษ ให้
นกัเรียน ตัง้แต่ระดับปฐมวัย-ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นภาคบังคับ จึงมีงบประมาณพอเพียง
ให้กับโรงเรียนทัง้ของรัฐ และเอกชนในการบริหาร และจัดการ ให้หลักสูตรประสบผลส าเร็จ 
โดยเฉพาะการเข้าถึงข้อมูลหลักสูตรได้ ทางออนไลน์ และเมื่อครบปีการศึกษาทางโรงเรียนต่างๆ 
จะเปิดรับฟังความคิดเห็นของ ผู้ เรียน ครอบครัวผู้ เรียน ในการมีส่วนร่วมประเมินหลักสูตร จาก
ข้อมลูเหล่านี ้

2. ประเด็นการจัดการเรียนรู้ ซึ่งทางสาธารณรัฐออสเตรีย เน้นการจัดการเรียนรู้
จากประสบการณ์ทางอ้อม เช่น การจดักิจกรรมเกม การเปิดช่องการ์ตนู ส าหรับผู้ เรียนทุกช่วงวัย
เป็นภาคภาษาอังกฤษ ทุกวันเสาร์เพื่อใช้ฝึกฝน เน้นให้ผู้ เรียน ค้นคว้าด้วยตนเอง เพราะสังคมใน
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กลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (Member State of the European Union) นัน้ถือว่า ควร
สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได้ ตามค่านิยมในยุคปัจจุบัน (สมัยก่อนภาษาฝรั่งเศส) ดัง
ภาษาอังกฤษท่ีว่า “Education close culture, Idea to Ideal” คือ การศึกษาเป็นพืน้ฐานของ
วฒันธรรมทางภาษา การกระตุ้นให้คิดและตระหนกัได้ จะสร้างสงัคมในอุดมคติ ซึ่งทกุคนสามารถ
ส่ือสารภาษาเดียวกนัอย่างเข้าใจ 

3. ประเด็นครูผู้ สอน ควรให้ความส าคัญ กับการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมกับ
ผู้ เรียนในยุคศตวรรษท่ี 21 เช่นการเปล่ียนแปลง จากการเป็นนักเล่าเร่ือง มาเป็นผู้ ให้แนวคิดแล้ว
เป็นผู้ ฟังแทน ยึดหลักตามภาษาอังกฤษท่ีว่า “English communication role model construct 
only Idea shared for the relations-observation is paragiam” โดยครูต้องตะหนักถึงบทบาท 
และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เป็นหลกัการส าคญั 

4. ประเด็นผู้ เรียน เน่ืองจากภาษาอังกฤษนัน้ เป็นวิชาบังคับ จนถึงระดับชัน้
มัธยมต้นเท่านัน้ หากต้องการเรียนต่อ ผู้ เรียน สามารถเลือกเรียนได้ โดยการยื่นสมัครสอบ ผ่าน
ทางสถานศึกษา เพื่อเป็นเกณฑ์วดัว่า ผู้ เรียนมีความสามารถระดบัใด หากอยู่ในระดบัดีเยี่ยมก็จะ
ได้รับทนุ สนับสนุนการเรียนภาษาอังกฤษเต็มจ านวน หากสอบได้ระดับดี พอใช้ ก็จะเสียส่วนต่าง
ในค่าใช้จ่ายแตกต่างกัน ท าให้ผู้ เรียนมีการแข่งขันสูงทัง้กับตนเอง และผู้ อื่น ท าให้การเรียน
ภาษาอังกฤษมีคุณค่า นอกจากนัน้ ในโลกยุคไร้พรหมแดนผู้ เรียนยังมีความตระหนัก ถึงการใช้
อุปกรณ์การส่ือสาร แอพลิเคชั่น เกม ส่ือบันเทิงต่างๆ ล้วนใช้ภาษาอังกฤษ ผู้ เรียนจึงเห็น
ความส าคญั และใช้เวลาในการฝึกฝนด้วยตนเอง 

5. ประเด็น ส่ือการเรียน กลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปส่วนมาก ยังใช้ส่ือ        
ท่ีพัฒนามาจากการจัดการเรียนรู้ในทศวรรษท่ี 20 แต่เป็นส่ือท่ีมีความพร้อมใช้ และเพียงพอต่อ
ผู้ เรียนทุกคน โดยในปัจจุบันเน้นผู้ เรียนในการเรียนรู้ผ่านส่ือ ดิจิทัล เช่น การใช้ในการค้นคว้า       
การส่งงาน   การลงทะเบียน การนัดหมายกับผู้สอนหรือการติดตามกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน  
ดงัค าพดูของศาตราจารย์โทมสั ความว่า “Auto, constitutive, relation as mediality of society”. 

6. ประเด็นการวดัและประเมินผลการเรียน ศาตราจารย์โทมสั กล่าวว่า มีการทดสอบ 
แบบการรายงาน และการแสดงความคิดเห็นในทุกๆ กิจกรรม แต่มีการจัดสอบประเมินความรู้ 
ระดับชาติทัง้หมด 8 ครัง้ใน 1 ปี เพื่อเป็นทางเลือกส าหรับผู้ เรียนในการศึกษาระดับท่ีสูงกว่าและ
การแก้ตวัของผู้ เรียนในการสอบครัง้ต่อไป 

และจากการสมัภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัสจาน่า เมื่อวนัท่ี 24 ตลุาคม พ.ศ.2560 
ณ มหาวิทยาลัยเวียนนา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวียนนาได้
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กล่าวถึงวิธี SWOT ในการวิเคราะห์หลักสูตรภาษาอังกฤษของสาธารณรัฐออสเตรีย แบ่งเป็น             
6 ประเด็น ดงันี ้

1. ประเด็นหลกัสตูร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทสัจาน่า กล่าวว่า สาธารณรัฐออสเตรีย
ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ซึ่งเป็นภาคบังคับ เปรียบได้กับพ.ร.บการศึกษาของประเทศไทย
และตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งผู้ ครูสอนในทุกระดับชัน้ สามารถท าการดาวน์โหลดจาก        
เว็บไซด์ของกระทรวงศึกษาธิการได้ โดยทกุสถานศึกษายึดเป็นมาตรฐานเดียวกนั 

2. ประเด็นการจัดการเรียนรู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทสัจาน่า กล่าวว่า สาธารณรัฐ
ออสเตรีย เน้นการจดัการแบบผู้ เรียนเป็นส าคญั คือจัดประสบการณ์ ส่งเสริมให้ผู้ เรียน เน้นการสนทนา
ภาษาอังกฤษ เพื่อการส่ือสารมากกว่าไวยกรณ์ เรียนรู้ค าศัพท์ ตามความสนใจ ตามความถนัด 
ของตนเองในหัวข้อการสนทนาภาษาอังกฤษนัน้แล้วน ามาปฏิบั ติ  โดยการรายงานเป็น
ภาษาอังกฤษ และในการตัง้ค าถาม เพื่อให้เพื่อนร่วมชัน้ ได้ฝึกฝนการใช้ภาอังกฤษ ในการคิดค้น
หาค าตอบ และสร้างข้อความรู้ สร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผู้อื่น จากการเรียนภาษาองักฤษเป็นการร่วมมือ 
ระหว่างตนเอง เพื่อน และครูผู้สอน  

3. ประ เด็นค รูผู้ สอน  ส่วนมากใช้ เทค นิคห้อ งเรียนกลับ ด้ าน  (Flipped 
Classroom) เป็นการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ในปัจจุบันโดยเน้นให้ผู้ เรียน ศึกษาความรู้ ผ่าน
อินเทอร์เน็ตนอกห้องเรียน นอกเวลาเรียน ส่วนในห้องเรียนจะเป็นการจดักิจกรรม น าการบ้านมา
ท าในห้องเรียนแทน วิธีนีจ้ะท าให้ผู้ เรียนมีเวลาดกูารสอนของครูผู้สอน ผ่านวิดีโอออนไลน์ ดูกี่ครัง้ก็
ได้ เมื่อไรก็ได้ สามารถปรึกษาพดูคยุกบัเพื่อนหรือครูผู้สอน 

4. ประเด็นผู้ เรียน ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ ด้วยตนเอง ครูผู้สอนฝึกผู้ เรียน (Coaching) 
ด้วยการเรียนแบบบูรณาการสหวิชาการ เชื่อมโยงความรู้ภาษาอังกฤษกับจินตนาการ จนผู้ เรียน
เกิดทักษะท่ีต้องการ เช่น การท างานร่วมกันด้วยการส่ือสารภาษาอังกฤษ และการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษ สามารถสร้างความพอใจให้ผู้ เรียน รู้สึกท้าท้ายในการใช้ภาษาอังกฤษแบบไม่
ค านึงถึง ไวยกรณ์ น าไปสู่กระบวนการสร้างการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนอยากเรียนรู้มากขึน้ 

5. ด้านส่ือการเรียนรู้ เน้นส่ือการเรียนรู้ แบบผ่านส่ือดิจิทัล เน้นให้หาข้อมูลจาก
สถานท่ีจริง (Observation) โดยครูผู้ สอนก าหนดหัวข้อในการค้นคว้า จากนัน้ผู้ เรียนต้อง
ท าการค้นคว้าจากแหล่งข้อมลูท่ีใช้ภาษาองักฤษ ตามสถานท่ีจริงนัน้ๆ 

6. ด้านการวัดและประเมินผล ใช้การสังเกต การสอบถาม และการทดสอบทัง้
แบบรายบุคคล และแบบรายกลุ่ม เพื่อเป็นเกณฑ์ ในการประเมินผลคะแนนรายปี 
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ซึ่งผู้วิจัยสามารถน ามาปรับใช้กับอนาคตภาพหลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) พัฒนาผู้ เรียนให้เกิดประสบการณ์       
การเรียนรู้กบัความสามารถ ความสนใจและความต้องการของผู้ เรียน ทัง้พทุธิพิสยั ทกัษะพิสยัและ
เจตคติ และมิติของการพัฒนาลักษณะของหลักสูตรภาษาอังกฤษท่ีพึงประสงค์ ด้านจุดประสงค์ 
ด้านเนือ้หา ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านครูผู้สอน ด้านผู้ เรียน ด้านส่ือการเรียนรู้ และด้านการวัด
และประเมินผล เพื่อความเป็นเลิศในการจัดการศึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและ
จดัการองค์กรของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานครต่อไป 

3.3 ขัน้ตอนการวิเคราะห์ (SWOT Analysis) 
ขัน้ตอนและวิธีการด าเนินการวิเคราะห์  SWOT จะครอบคลุมขอบเขตของปัจจัยท่ี

กว้างขวาง ด้วยการระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคขององค์กร ท าให้มีข้อมูลใน             
การก าหนดทิศทาง หรือเป้าหมายท่ีจะถูกสร้างขึน้ บนจุดแข็งขององค์กร และแสวงหาประโยชน์
จากโอกาสทางสภาพแวดล้อม และสามารถ ก าหนดกลยุทธ์ ท่ีมุ่ งเอาชนะอุปสรรคทาง
สภาพแวดล้อม หรือลดจุดอ่อนขององค์กรให้มีน้อยท่ีสุดได้ ภายใต้การวิเคราะห์ SWOT นัน้ 
จะต้องวิเคราะห์ทัง้สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร โดยมีขัน้ตอนดงันี ้ 

3.3.1. การประเมินสภาพแวดล้อม ภายในองค์กร การประเมินสภาพแวดล้อม
ภายในองค์กร จะเกี่ยวกบัการวิเคราะห์ และพิจารณาทรัพยากร และความสามารถ ภายในองค์กร
ทุกๆ ด้าน เพื่อท่ีจะระบุจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร จากแหล่งข้อมูลเบือ้งต้น เพื่อการประเมิน
สภาพแวดล้อมภายใน คือ ระบบข้อมูล เพื่อการบริหารท่ีครอบคลมุ ทุกด้าน ทัง้ในด้านโครงสร้าง 
ระบบ ระเบียบ  วิธีปฏิบัติงาน บรรยากาศ ในการท างาน และทรัพยากรในการบริหาร (คน เงิน 
วัสดุ การจัดการ) รวมถึงการพิจารณาผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาขององค์กร เพื่อท่ีจะเข้าใจ
สถานการณ์ และผลกลยทุธ์ก่อนหน้านีด้้วย  

จดุแข็งขององค์กร (S-Strengths) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจากมมุมอง
ของผู้ ท่ีอยู่ภายในองค์กร ว่าปัจจัยใด ภายในองค์กร ท่ีเป็นข้อได้เปรียบหรือจุดเด่น ขององค์กรท่ี
องค์กรควรน ามาใช้ ในการพฒันาองค์กรได้ และควรด ารงไว้เพื่อการเสริมสร้างความเข็มแข็งขององค์กร  

จุดอ่อนขององค์กร(W-Weaknesses) เป็นการวิเคราะห์ ปัจจัยภายในจาก
มมุมองของผู้ ท่ีอยู่ภายในจากมมุมองของผู้ ท่ีอยู่ภายในองค์กรนัน้ๆ ว่าปัจจยัภายในองค์กรใดท่ีเป็น
จดุด้อย ข้อเสียเปรียบขององค์กรใดท่ีควรปรับปรุงให้ดีขึน้หรือขจัดให้หมดไป อันจะเป็นประโยชน์
ต่อองค์กร  
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3.3.2. การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก ภายใต้การประเมินสภาพแวดล้อม
ภายนอกองค์กรนัน้ สามารถค้นหาโอกาสและอุปสรรค ทางการด าเนินงานขององค์กร ท่ีได้รับ
ผลกระทบ จากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทัง้ในและระหว่างประเทศ ท่ีเกี่ยวกบัการด าเนินงาน
ขององค์กร เช่น  อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  นโยบาย การเงิน  การงบประมาณ 
สภาพแวดล้อมทางสังคม เช่น ระดับการศึกษาและอัตรารู้หนังสือของประชาชน การตัง้ถิ่นฐาน 
และการอพยพของประชาชน ลักษณะชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม ความเชื่อ และ
วฒันธรรม สภาพแวดล้อมทางการเมือง เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี
และสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี หมายถึงกรรมวิธีใหม่ๆ และพัฒนาการทางด้านเคร่ืองมือ 
อปุกรณ์   ท่ีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และให้บริการ โอกาสทางสภาพแวดล้อม  

(O-Opportunities) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอกองค์กร ปัจจัยใดท่ี
สามารถส่งผลกระทบประโยชน์ ทัง้ทางตรง และทางอ้อมต่อการด าเนินการขององค์กร ในระดับ
มหาภาคและองค์กรสามารถฉกฉวยข้อดีเหล่านีม้าเสริมสร้างให้ หน่วยงานเข็มแข็งขึน้ได้  

(T-Threats) อุปสรรค ทางสภาพแวดล้อม เป็นการวิเคราะห์ว่า ปัจจัยภายนอก
องค์กรปัจจัยใด ท่ีสามารถส่งผลกระทบ ในระดับมหภาค ในทางท่ี จะก่อให้เกิดความเสียหาย      
ทัง้ทางตรง และทางอ้อม ซึ่งองค์กรควรต้องหลีกเล่ียง หรือปรับสภาพองค์กร ให้มีความแข็งแกร่ง 
พร้อมท่ีจะเผชิญแรงกระทบดงักล่าวได้  

3.3.3. ระบุสถานการณ์ จากการประเมินสภาพแวดล้อม เมื่อได้ข้อมูลเกี่ยวกับ          
จุดแข็ง-จุดอ่อน โอกาส-อุปสรรค จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกด้วยการ
ประเมินสภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอกแล้ว ให้น าจดุแข็ง-จุดอ่อนภายในมา
เปรียบเทียบกบั โอกาส อปุสรรค จากภายนอก เพื่อดวู่าองค์กร ก าลงัเผชิญสถานการณ์เช่นใด และ
ภายใต้สถานการณ์ เช่นนัน้องค์กรควรจะท าอย่างไร โดยทั่วไปในการวิเคราะห์ SWOT สามารถ
แบ่งเป็น 4 รูปแบบดงันี ้ 

1)  สถานการณ์ท่ี 1 (จุดแข็ง-โอกาส) สถานการณ์นี ้เป็นสถานการณ์ ท่ีพึง
ปรารถนาท่ีสุด เน่ืองจากองค์กรจมีข้อดีหลายอย่าง ดังนัน้ผู้บริหารขององค์กร ควรก าหนดกลยุทธ์
ในเชิงรุก (Aggressive-Strategy) เพื่อดึงจุดแข็งท่ีมีอยู่มาเสริมสร้าง และปรับใช้ และฉกฉวย
โอกาสต่างๆ ท่ีเปิดมาหาประโยชน์อย่างเต็มท่ี 

2) สถานการณ์ท่ี 2 (จุดอ่อน-ภัยอุปสรรค) สถานการณ์นี ้เป็นสถานการณ์ท่ี
เลวร้ายท่ีสุด เน่ืองจากองค์กร ก าลังเผชิญอยู่กบัอุปสรรคจากภายนอก และมีปัญหาจุดอ่อนภาย 
ในหลายประการ ดังนัน้ ทางเลือกท่ีดีท่ีสุด คือกลยุทธ์ การตัง้รับหรือป้องกันตัว (Defensive 



  

 

137 

Strategy) เพื่อพยายามลดหรือหลีกอุปสรรคต่างๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ ตลอดจนหามาตรการท่ีจะ
ท าให้องค์กรเกิดความสญูเสียท่ีน้อยท่ีสดุ 

3) สถานการณ์ท่ี 3 (จุดอ่อน-โอกาส) สถานการณ์นี ้องค์กร มีโอกาสใช้เป็น
ข้อได้เปรียบ ด้านการแข่งขันอยู่หลายประการ แต่ติดขัดอยู่ตรงท่ี มีปัญหาอุปสรรค ท่ีเป็นจุดอ่อนอยู่ 
หลายอย่างเช่นกัน ดงันัน้ ทางออก คือกลยทุธ์การพลิกตัว (Turnaround-Oriented Strategy) เพื่อ
จดั หรือแก้ไขจดุอ่อนภายในต่างๆ ให้พร้อมท่ีจะฉกฉวยโอกาสต่างๆ ท่ีเปิดให้  

4) สถานการณ์ท่ี 4 (จุดแข็ง-อุปสรรค) สถานการณ์นีเ้กิดขึน้ จากการท่ี 
สภาพแวดล้อมไม่เอือ้อ านวยต่อการด าเนินงาน แต่ตัวองค์กรมีข้อได้เปรียบ ท่ีเป็นจุดแข็งหลาย
ประการ ดงันัน้ แทนท่ีจะรอสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป ก็สามารถท่ีจะเลือกกลยทุธ์ การแตกตัว 
หรือขยายขอบข่ายกิจการ (Diversification Strategy) เพื่อใช้ประโยชน์จากจดุแข็ง ท่ีมีสร้างโอกาส 
ในระยะยาวด้านอื่นๆ แทน 

ซึ่งผู้วิจัยสามารถน ามาปรับใช้กับอนาคตภาพหลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) ในการวิเคราะห์เชิงมิติของการพัฒนา
ลักษณะของหลักสูตรภาษาอังกฤษท่ีพึงประสงค์ ด้านจุดประสงค์ ด้านเนือ้หา ด้านการจัดการเรียนรู้       
ด้านครูผู้สอน ด้านผู้ เรียน ด้านส่ือการเรียนรู้ และด้านการวัดและประเมินผล เพื่อความเป็นเลิศในการจัด
การศึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและจดัการองค์กร ของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานครต่อไป 

3.4 การวิเคราะห์ (SWOT Analysis) กับระบบการศึกษาไทย  
การวิเคราะห์ (SWOT Analysis) กับระบบการศึกษาไทย (ภัทรษมน รัตนางกูร, 

2553, ออนไลน์) สามารถแบ่งการวิเคราะห์ตามประเด็นในการวิเคราะห์ ดงันี ้
3.4.1 จดุแข็ง (S-Strengths) 

1) ระบบการศึกษาของไทย มีวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมายเดียวกนั ท าให้
การบริหารจัดการและการมุ่งสู่เป้าหมาย เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถด าเนินการ         
ได้รวดเร็ว 

2) มีหลักสูตรท่ีผลิตบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถสร้าง    
ความพึงพอใจแก่นายจ้าง 

3) หลกัสตูรมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนมีการปฏิบติัการ และเสริมสร้างประสบการณ์จริง 
ท าให้หลกัสตูรเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป 
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4) มีการสนบัสนนุงบประมาณส าหรับผู้ เรียน หรือทนุการศึกษาในการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ท่ีหลากหลาย เป็นการส่งเสริมพัฒนาปลูกฝังจิตส านึกให้กับผู้ เรียน ท าให้ผู้ เรียน
ได้รับการยอมรับจากนายจ้าง 

5) มีการส่งเสริมให้ครูผู้ สอน จัดท างานวิจัยท่ีเพิ่มมากขึน้ ทัง้งานวิจัยเต็ม
รูปแบบ และวิจยัเอกสารเพื่อตอบสนองพนัธกิจของระบบการศึกษาไทย 

6) มีโครงการความร่วมมือ และให้ความช่วยเหลือต่อสังคม ด้านท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรมโดยมีนโยบาย และแผนงานท่ีชดัเจน 

7) มีการกระจายอ านาจทางการบริหารจัดการ เพื่อลดขัน้ตอนในการปฏิบัติงาน 
รวมทัง้ก าหนดอ านาจหน้าท่ี และขอบข่ายงานชัดเจน ท าให้การบริหารจัดการการศึกษามี       
ความคล่องตวั 

3.4.2 จดุอ่อน (W-Weaknesses) 
1) ปัญหาครูผู้สอน ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาของไทยส่วนใหญ่ 

ยังขาดความเข้าใจว่า การปฏิรูปการศึกษาท่ีแท้จริงนัน้ หมายถึงการเปล่ียนแปลงขนานใหญ่   
อย่างถึงรากถึงโคน เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึน้ และแตกต่างไปจากเดิม เช่น การเปล่ียนแปลง 
วิธีคิด วิธีท างาน ของผู้บริหารการศึกษา ครูผู้สอนและการเปล่ียนแปลงหลกัสตูร 

2) ปัญหาการขาดภาวะผู้น า ท่ีตระหนัก ถึงรากเหง้า และความส าคัญของ
ปัญหาการปฏิรูปการศึกษามองปัญหาเร่ืองการศึกษาอย่างเชื่อมโยงกบัเร่ืองอื่นในสงัคมแบบเป็น
ระบบองค์รวม 

3) ปัญหาระบบคัดเลือก การบริหาร และการให้ความดี ความชอบครูผู้สอน 
ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาอยู่ภายใต้ระบบราชการแบบรวมศูนย์กลายเป็นอุปสรรค
ขดัขวางการปฏิรูปทางการศึกษา 

4) ปัญหาด้านประสิทธิภาพ การใช้งบประมาณทางการศึกษาในแง่คุณภาพ
ของผู้ เรียน ท่ีจบการศึกษาทุกระดับต ่ากว่าหลายประเทศทัง้ๆ ท่ีการจดัสรรงบประมาณการศึกษา
ของรัฐบาลคิดเป็นสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ หรืองบประมาณประจ าปีทัง้หมดอยู่
ในเกณฑ์สงูเมื่อเทียบกบัประเทศอื่น 

5) ปัญหาระบบการวัดและประเมินผลทางการเรียน การสอบแข่งขนั เพื่อรับ
การคัดเลือกเรียนต่อในมหาวิทยาลัย รวมทัง้การศึกษาระดับอื่นๆ ยงัเป็นการสอบแบบปรนยั เพื่อ
วดัความสามารถ ในการจดจ าข้อมลู ท าให้ขัดแย้ง กบัแนวคิดปฏิรูปการเรียนรู้แบบใหม่ท่ีเสนอว่า
ควรให้ผู้ เรียนได้หดัคิดวิเคราะห์เป็น 
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3.4.3 โอกาส (O-Opportunities) 
1) หน่วยงานหลักของประเทศ ท่ีรับผิดชอบการศึกษาในทุกระดับ ก าหนด

ภารกิจหลกัของสถานศึกษาไว้อย่างชดัเจน คือ หลกัสตูรสถานศึกษา การจดัการเรียนรู้ การวิจยัใน
ชัน้เรียน การบริการทางวิชาการสู่สังคมและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ท าให้เกิดความเป็นเอกภาพ 
ในการด าเนินงาน 

2) มีองค์ประกอบมาตรฐานคุณภาพ และดัชนีบ่งชีท่ี้ก าหนดเป็นกรอบและ
แนวทางการประเมินคณุภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 

3) การก าหนดนโยบายและแผนงานในการสนับสนุน และส่งเสริมงานวิจัย
ทางการศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ การพัฒนาการเรียนรู้และ          
การพฒันาประเทศ 

4) กระแสสังคม และนโยบายของรัฐ ท่ีให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์และ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งเป็นภารกิจหลักของสถาบันการศึกษา ส่งผลให้มีความร่วมมือ
ระหว่างท้องถิ่นมากขึน้  

3.4.4 อปุสรรคหรือภยัคกุคาม (T-Threats) 
1) ภารกิจหลักของสถานศึกษา มีมากถึง 4 ด้าน คือ ด้านการจัดการเรียนรู้

ด้านการวิจยัในชัน้เรียน ด้านการบริการทางวิชาการ และด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ท าให้
การด าเนินงาน ไม่สมบูรณ์ครบทกุด้านเน่ืองจากไม่ได้รับการสนบัสนนุงบประมาณอย่างพอเพียง 

2) สถานศึกษา จ าเป็นต้องรับผู้ เรียนจ านวนมาก และรับผู้ เรียนจากท้องถิ่น
อื่น ท าให้เป็นเร่ืองยาก ท่ีจะด าเนินการจดัการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะนโยบายรัฐบาล
โดยรวม 

3) สภาพเศรษฐกิจท่ีผันผวน ส่งผลให้ผู้ เรียนท่ีส าเร็จการศึกษาในบางสาขา
หางานได้ยากขึน้ 

3.4.5 ประเด็นยทุธศาสตร์ (Strategic Issues) เป้าประสงค์ (Goals) 
1) จดัการศึกษาทกุๆ ด้านอย่างมีคณุภาพ เป็นแหล่งการศึกษาเชิงบูรณาการ

ท่ีเข้มแข็ง และได้มาตรฐานสากล 
2) สร้างความเข้มแข็ง ทางวิชาการ/วิชาชีพ  พัฒนาสังคม โดยยึดหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง สร้าง และถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านท่ีได้มาตรฐาน และถ่ายทอดองค์ความรู้เชิง
บูรณาการ เพื่อการแข่งขนั ในระดบัชาติและ นานาชาติ 
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3.4.6 เป้าประสงค์ (Goals) กลยทุธ์ (Strategies) 
1) เป็นแหล่งการศึกษาเชิงบูรณาการ ท่ีเข้มแข็ง และได้มาตรฐานสากล 

บูรณาการหลกัสตูรแบบองค์รวม สร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทางบริหารจดัการเชิงรุก 
2) สร้างความเข็มแข็งทางวิชาการ และวิชาชีพ พัฒนาผู้ เรียนให้เป็น

ทรัพยากรมนษุย์ท่ีมีคณุค่า พฒันาศกัยภาพของบุคลากรทางการศึกษาทกุระดบั 
3) ให้บริการวิชาการ แก่สังคมโดยยัดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ให้บริการ

วิชาการ แก่สงัคมท่ีมีคณุภาพ โดยยึดหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
4) เป็นแหล่งท านุบ า รุงศิลปวัฒนธรรม สนับสนุน และสืบสานงาน

ศิลปวฒันธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม 
5) สร้าง และถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงบูรณาการ เพื่อการแข่งขันในระดบัชาติ 

และนานาชาติ พัฒนางานวิจัย / นวตักรรม / ส่ิงประดิษฐ์เชิงบูรณาการ เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
เผยแพร่ และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศ 

3.4.7 กลยทุธ์ (Strategies) กลวธีิ/มาตรการ 
1) บูรณาการหลักสูตรแบบองค์รวม พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ                 

ความต้องการของสังคมในทุกๆ ระดับการศึกษา พัฒนาหลักสูตรต่อยอดให้แก่ผู้มีงานท า พัฒนา
หลักสตูรร่วมกบัองค์กรภาครัฐ และเอกชน จดัการเรียนการสอน e – learning จดัระบบเทียบโอน
ประสบการณ์ 

2) สร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทาง จัดตัง้ศูนย์นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่ อการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยพัฒนาระบบคุณภาพ ท่ีเน้น
มาตรฐานสากล 

3) บริหารจัดการเชิงรุก สร้างเครือข่ายฐานข้อมูล และระบบสารสนเทศเพื่อ   
การบริหาร พัฒนาผู้ บริหารสายเลือกใหม่  ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารงานสู่ การเป ล่ียนแปลง 
ประชาสมัพนัธ์เชิงรุก พฒันาระบบส่ือสารทัง้ภายใน และภายนอกองค์กร แนะแนวการศึกษาเชิงรุก 
หารายได้จากสินทรัพย์และองค์ความรู้ท่ีบุคลากรมีอยู่ 

3.8 พฒันาผู้ เรียน ให้เป็นทรัพยากรมนษุย์ท่ีมีคณุค่า 
1) เตรียมความพร้อมผู้ เรียน สู่โลกอาชีพ 
2) สร้างความตระหนกั ในเร่ืองคณุธรรมจริยธรรมในการด ารงชีพ 
3) ให้ความรู้ความเข้าใจ และการยอมรับในเร่ืองการยึดมั่นประกอบคุณงาม

ความดีในการเรียน การท างาน และการด ารงชีพ 
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4) สนบัสนนุส่งเสริมการเสริมผู้ เรียน ให้มีคณุภาพชีวิตทัง้กาย และใจ 
5) แลกเป ล่ียนเรียนรู้ผู้ เรียนและบุคลากรด้านการพัฒนาผู้ เรียนกับ

อารยประเทศ 
6) ท าความร่วมมือกับสถานศึกษา สถานประกอบการทัง้ภายในและ

ภายนอกประเทศ 
3.4.9. พฒันาศกัยภาพของบุคลากรทาง การศึกษาทกุระดบั 

1) ปลกูจิตส านึก และการท างานร่วมกนั 
2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
3) สร้างเสริมสขุภาวะท่ีดี ให้กบับุคลากร 
4) จัดท า Training Roadmap ส าหรับบุคลากรสายวิชาการ และสาย

สนบัสนนุ 
3.4.10 ให้บริการวิชาการ แก่สงัคมท่ีมีคณุภาพ โดยยึดหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

1) ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสัน้ เพื่อพัฒนาอาชีพเดิม และสร้างอาชีพใหม่
ให้แก่ชมุชนบนพืน้ฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

2) ผลิตส่ือการสอน ในวิชาชีพทัง้ภาคภาษาไทย และภาษาองักฤษ 
3.4.11 สนบัสนนุ และสืบสานงานศิลปวฒันธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม 

1) จดักิจกรรม ด้านอนรุักษ์ส่ิงแวดล้อม และศิลปวฒันธรรมร่วมกบัชมุชน 
2) ศึกษาค้นคว้า ผสมผสานเทคโนโลยี กบัภมูิปัญญาท้องถิ่น 
3) บูรณาการการอนุรักษ์ส่งเสริม และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมส่ิงแวดล้อม 

ในการจดัการเรียนรู้ และให้บริการวิชาการ 
4) เผยแพร่ศิลปวฒันธรรมสู่สากล 
5) ส ร้างโอกาสเปิด เวที  ให้ผู้ เรียนได้แสดงออกได้น าเสนองานด้าน

ศิลปวฒันธรรมของตนเอง 
ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า ระบบการศึกษาไทยข้างต้น มีอุปสรรค ปัญหาส าคัญอยู่            

5 ปัญหา ดงันี ้
1. ปัญหาครูผู้สอน ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาของประเทศส่วนใหญ่ยัง

ขาดความเข้าใจท่ีแท้จริงว่า การปฏิรูปการศึกษาท่ีแท้จริง คือ การเปล่ียนแปลงอย่างถึงราก เพื่อให้
เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึน้ และแตกต่างไปจากเดิม เช่น การเปล่ียนแปลงวิธีคิด วิธีท างาน ของ
ผู้บริหารการศึกษา และครูผู้สอน ตลอดจนการเปล่ียนแปลงหลกัสตูร 
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2. ปัญหาการขาดภาวะผู้น า ท่ีตระหนักถึงรากเหง้า และความส าคญัของปัญหา    
การปฏิรูปการศึกษา โดยมองปัญหาการศึกษาอย่างเชื่อมโยงกบัเร่ืองอื่น ในสงัคมแบบเป็นองค์รวม
และรู้จักจัดล าดับความส าคัญเร่งด่วนของปัญหา เพื่อก่อให้เกิดการผลักดันต่อการเปล่ียนแปลง               
โดยสามารถปฏิรูปการศึกษาทัง้ระบบได้อย่างแท้จริง 

3. ปัญหาระบบคัดเลือก การบริหาร และการให้ความดีความชอบครูผู้ สอน 
ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาอยู่ภายใต้ระบบราชการ แบบรวมศูนย์ จึงกลายเป็นอปุสรรค 
ต่อการปฏิรูปทางการศึกษา ซึ่งระบบนี ้ท าให้ครูผู้สอน ผู้บริหารส่วนใหญ่ท างานแค่ตามหน้าท่ีไป
วนัๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไม่มีการแข่งขนั การตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อประสิทธิภาพของงาน  
อย่างแท้จริง 

4. ปัญหาด้านประสิทธิภาพ การใช้งบประมาณการศึกษาในแง่คณุภาพของผู้จบ
การศึกษาทุกระดับต ่ากว่าหลายประเทศ ทัง้ท่ี การจัดสรรงบประมาณการศึกษาของรัฐบาล          
คิดเป็นสดัส่วน ต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมของประเทศ หรือกระทัง่พิจารณา ในแง่งบประมาณประจ าปี
ทัง้หมดพบว่าอยู่ในเกณฑ์สูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นตัวอย่างการใช้งบประมาณ ท่ีไม่เกิด
ประสิทธิภาพ เช่น นิยมน างบประมาณ มาใช้สร้างอาคาร สถานท่ีมากกว่า ใช้เพื่อวัสดุอุปกรณ์
ตลอดจนส่ือทางการศึกษา 

5. ปัญหาระบบการวัดและประเมินผล และการสอบแข่งขันเพื่อรับการคัดเลือก
เรียนต่อใน มหาวิทยาลัย รวมทัง้การศึกษาระดับอื่นๆ ยังเป็นเพียงการสอบแบบปรนัย เพื่อวัด
ความสามารถในการจ าข้อมูล ซึ่งมีความขัดแย้งกบัแนวคิดปฏิรูปการเรียนรู้แบบใหม่ท่ีเน้นการให้
รู้จกัคิดวิเคราะห์ และสงัเคราะห์เป็น 

ซึ่งผู้วิจัยสามารถน ามาปรับใช้กับอนาคตภาพหลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) พัฒนาผู้ เรียนให้เกิดประสบการณ์          
การเรียนรู้กบัความสามารถ ความสนใจและความต้องการของผู้ เรียน ทัง้พทุธิพิสยั ทกัษะพิสยัและ
เจตคติ และมิติของการพัฒนาลักษณะของหลักสูตรภาษาอังกฤษท่ีพึงประสงค์ ด้านจุดประสงค์ 
ด้านเนือ้หา ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านครูผู้สอน ด้านผู้ เรียน ด้านส่ือการเรียนรู้ และด้านการวัด
และประเมินผล เพื่อความเป็นเลิศในการจัดการศึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและ
จัดการองค์กร สอดคล้องกับการวิเคราะห์แผนพัฒนาการศึกษาขัน้พืน้ฐานกรุงเทพมหานคร       
ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2560-2563) ในข้อท่ีว่า กรุงเทพมหานครต้องการจัดการศึกษาในแนวทาง            
การจดัการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์โลกท่ีมีการพฒันาตลอดเวลา 
ดงันัน้การพัฒนาคน และการผลิตทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพส าหรับศตวรรษท่ี 21 ซึ่งสามารถ
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ก าหนดเชิงภาพรวม เชิงคุณลักษณะท่ีพึงประสงคืของอนาคตภาพหลักสูตรภาษาอังกฤษของ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในทศวรรษหน้า(พ.ศ.2562-2573) ตลอดจนข้อเสนออนาคตภาพ
เชิงนโยบายในลกัษณะของแผนกลยทุธ์ท่ีควรด าเนินการต่อไป 

3.5 การวิเคราะห์ SWOT ตามแผนปฏิบัติราชการ ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
ในส่วนของกรุงเทพมหานคร มีวิธีการวิเคราะห์ SWOT ในแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปี พ.ศ. 2561 โดยส านักการศึกษา จัดท าแผนให้มีความสอดคล้องกับมาตรการและ
นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (ระยะท่ี 1 
พ.ศ. 2556-2560) แผนการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556-2560 และแผนปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องตาม
ภารกิจได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 มหานครส าหรับทุกคน และประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 7           
การบริหารจดัการและนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดงันี ้

จดุแข็ง (Strengths) 
สถานศึกษาได้รับก ารสนับสนุนในด้านวิชาการ งบประมาณ บริหารงาน

บุคคล และบริหารทั่วไป ส านักการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักมีระบบการสอนงาน (Coaching) 
ภายในองค์กรครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรม พัฒนาความรู้ ความสามารถ
อย่างต่อเน่ือง และสถานศึกษาครอบคลุมทุกพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครครบ ทุกส านักงานเขต เป็นผู้
ก าหนดมาตรฐานในการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
กรุงเทพมหานคร 

จดุอ่อน (Weaknesses) 
โครงสร้างการบริหารการศึกษามีหลายระดับท าให้ขาดความคล่องตัวใน    

การท างาน และลกัษณะสายงานของส านักการศึกษาเป็นแค่ Line สนบัสนุนเท่านัน้ ท าให้การติดตามผล    
การด าเนินการโครงการ ระบบฐานข้อมูลขัน้พืน้ฐานเพื่อการบริหารจัดการขาดประสิทธิภาพ
ครูผู้สอนมีภาระงานหลายหน้าท่ี ทัง้บทบาทการจดัการเรียนรู้และสนับสนนุงานของหน่วยงานอื่น
ใน กทม. ขาดการประชาสัมพันธ์ภาพรวมการจัดการศึกษากรุงเทพมหนครอย่างมีประสิทธิภาพ
ขาดแผนพฒันาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท าให้การพฒันาครูไม่เป็นระบบคณุภาพ
ของผู้ เรียนด้านวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ โดยเฉพาะผลการสอบ O-NET และ PISA 
ขาดความพร้อมในการจัดการศึกษาส าหรับผู้ เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ ขาดการน าผลการประเมิน
โครงการ/กิจกรรมน ามาใช้การวางแผนพฒันา 
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โอกาส (Opportunities) 
มีเครือข่ายความร่วมมือจากองค์กรภายนอกสนบัสนุนการจัดการศึกษาของ

กรุงเทพมหานคร ได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านการศึกษาทัง้สองทาง ทัง้จากกรุงเทพมหานคร
และรัฐบาลท าให้เอือ้ต่อการบริหารงาน ชุมชน และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 
อยู่ในพืน้ท่ีศูนย์รวมความเจริญในทุกด้าน มีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายท่ีเอือ้ต่อการศึกษา ท าให้
นโยบายด้านการศึกษาถกูผลกัดันให้บรรลเุป้าหมายเป็นไปตามความต้องการของประชาชน อตัรา
การเกิดประชากรลดลง ท าให้ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเน้นด้านคุณภาพมากขึน้ รวมถึง     
การเปิดเสรีประชาคมอาเซียนท าให้ผู้ เรียนได้รับโอกาสในการพฒันาทกัษะท่ีหลากหลาย 

อปุสรรค (Threats) 
นโยบายการศึกษาของรัฐบาลมีการเปล่ียนแปลงท าให้ขาดความต่อเน่ืองของ

การศึกษา การแต่งตัง้ผู้บริหารใช้เวลานาน ท าให้ขาดประสิทธิภาพในการท างานสภาพแวดล้อม
ทางสังคมท าให้ผู้ เรียนมีความเส่ียงด้านยาเสพติด/ท้องในวัยเรียน/อุบัติเหตุ สภาพเศรษฐกิจของ
ครอบครัวผู้ เรียนกรุงเทพมหานครท าให้ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลบุตรหลาและสนับสนุนพัฒนา
โรงเรียนเท่าท่ีควรการเคล่ือนย้าย อพยพของประชากร, แรงงานไทย-ต่างด้าว ท าให้เกิดปัญหาใน
การบริหารจัดการทัง้งบประมาณการจัดการเรียนรู้ผู้ วิจัยสามารถน ามาวิเคราะห์กับหลักสูตร
ภาษาองักฤษของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร ได้ดงันี ้

1. ปัญหาครูผู้สอน ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาของประเทศส่วน
ใหญ่ยงัขาดความเข้าใจที่แท้จริงว่า การปฏิรูปการศึกษาท่ีแท้จริง คือ การเปล่ียนแปลงอย่างถึงราก 
เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึน้ และแตกต่างไปจากเดิม เช่น การเปล่ียนแปลงวิธีคิด วิธีท างาน
ของผู้บริหารการศึกษา และครูผู้สอน ตลอดจนการเปล่ียนแปลงหลกัสตูร 

2. ปัญหาการขาดภาวะผู้น าท่ีตระหนักถึงรากเหง้า และความส าคัญของ
ปัญหาในด้านการปฏิรูปการศึกษา โดยมองปัญหาการศึกษาอย่างเชื่อมโยงกับเร่ืองอื่น ในสังคม
แบบมองภาพเป็นองค์รวม และรู้จักจัดล าดับความส าคัญเร่งด่วนของปัญหา เพื่อก่อให้เกิด         
การผลกัดนั ซึ่งส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง โดยสามารถปฏิรูปการศึกษาทัง้ระบบได้อย่างแท้จริง 

3. ปัญหาระบบคัดเลือก การบริหาร และการให้ความดีความชอบ
ครูผู้สอน ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาอยู่ภายใต้ระบบราชการ แบบรวมศนูย์ จึงกลายเป็น
อปุสรรค ต่อการปฏิรูปทางการศึกษา ซึ่งระบบนี ้ท าให้ครูผู้สอน ผู้บริหารส่วนใหญ่ท างานแค่ตาม
หน้าท่ีไปวนัๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไม่มีการแข่งขนั การตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อประสิทธิภาพ
ของงานอย่างแท้จริง 
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4. ปัญหาด้านประสิทธิภาพ การใช้งบประมาณการศึกษในแง่คุณภาพ
ของผู้ จบการศึกษาทุกระดับต ่ากว่าหลายประเทศ ทัง้ท่ี การจัดสรรงบประมาณการศึกษาของ
รัฐบาล คิดเป็นสัดส่วน ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ หรือกระทั่งพิจารณา ในแง่งบประมาณ
ประจ าปี ทัง้หมดพบว่าอยู่ในเกณฑ์สงูเมื่อเทียบกับประเทศอื่นตวัอย่างการใช้งบประมาณ ท่ีไม่เกิด
ประสิทธิภาพ เช่น นิยมน างบประมาณ มาใช้สร้างอาคาร สถานท่ีมากกว่า ใช้เพื่อวัสดุอุปกรณ์
ตลอดจนส่ือทางการศึกษา 

5. ปัญหาระบบการวัดและประเมินผล และการสอบแข่งขันเพื่อรับ      
การคดัเลือกเรียนต่อใน มหาวิทยาลยั รวมทัง้การศึกษาระดบัอื่นๆ ยงัเป็นเพียงการสอบแบบปรนัย 
เพื่อวัดความสามารถในการจ าข้อมูล ซึ่งมีความขดัแย้งกับแนวคิดปฏิรูปการเรียนรู้แบบใหม่ท่ีเน้น
การให้รู้จกัคิดวิเคราะห์ และสงัเคราะห์เป็น 

ดังนัน้ ผู้ วิจัยจึงใช้อนาคตภาพหลักสูตรภาษาอังกฤษในทศวรรษหน้า (พ.ศ.  2563-
2572) มาใช้เพื่อปรับเปล่ียนวิธีการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ           
การเตรียมความพร้อมทางภาษาอังกฤษของผู้ เรียน ผู้สอน โดยมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ช่วยในกระบวนการเรียนรู้สู่ผู้ เรียน ให้สามารถค้นหาค าตอบ คิดวิเคราะห์เป็นสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยการวิจัยในครัง้นีผู้้ วิจัย ได้ก าหนดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 1) การพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน                
2) การพฒันาคณุภาพกระบวนการเรียนรู้ 3) การพัฒนาคณุภาพครู 4) การพฒันาคุณภาพการวัด
และประเมินผล 5) การพัฒนาคุณภาพด้านจุดประสงค์ของหลักสูตร 6) การพัฒนาคุณภาพ
ด้านเน่ือหาของหลักสูตร และ 7) การพัฒนาคุณภาพด้านส่ือ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ทัง้หมดนีม้ี
เป้าหมายเพื่อให้การจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐานสามารถแปลงแผนการศึกษาสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
คณุภาพ สอดคล้องกบัเป็นไปในทิศทางเดียวกนัในมิติบริบททางด้านสงัคม วฒันธรรม ส่ิงแวดล้อม 
ทัง้ในระดับท้องถิ่น ส่วนกลาง และระดับชาติจากงานวิจัยในครัง้นี ้เร่ือง อนาคตภาพหลักสูต ร
ภาษาอังกฤษของสังกัดกรุงเทพมหานครในทศวรรษหน้า  (พ.ศ. 2563-2572) ผู้ วิจัยพบว่า
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลทาง
ภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นกลไกหลักของการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทยและ
การด ารงชีวิตอย่างเป็นสขุ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความท้าทายท่ีเป็นพลวัต
ของโลกศตวรรษท่ี 21 ให้สอดคล้องกับทักษะทางภาษาอังกฤษในการด ารงชีวิต รวมทัง้พัฒนา
ทกัษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษในการปฏิบติังานท่ีผู้ เรียนสามารถ
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ทดสอบ วัดและประเมินผลลัพธ์การเรียน เป็นแนวทางในการมองภาพอนาคตของผู้ เรียนตาม
หลกัสตูรภาษาองักฤษเพ่ือยกระดบัคุณวฒุิตามกรอบคณุวฒุิแห่งชาติต่อไปได้ 

ตอนที่ 4 การวิจัยอนาคต 
สังคมโลกยุคไร้พรหมแดนในปัจจุบัน มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและสลับซับซ้อน 

ทัง้ทางสังคม เศรษฐกิจ ข้อมูล และข่าวสาร ซึ่งทกุคนท่ีได้รับผลกระทบ ต้องการการปรับตัวให้ทัน
ต่อการเปล่ียนแปลง และพยายามหาทางแก้ไขปัญหา เพื่อให้สามารถอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ     
พร้อมรับมือกบัการเปล่ียนแปลงในอนาคตด้วยความรอบครอบ และระมัดระวังเพื่อการคล่ีคลาย
ปัญหาและพยายาม น าวิจัยมาใช้เพราะอนาคตเป็นส่ิงท่ีไม่แน่นอน แต่สามารถคาดการณ์ได้     
การคาดการณ์ก็มีทัง้แบบเดาสุ่ม และแบบมีระบบคิดท่ีสมเหตสุมผล เพื่อท่ีจะรู้แนวโน้ม และเตรียม
ความพร้อมเชิงรุกและรับในสถานการณ์ ท่ีเหมาะสมโดยเฉพาะในเร่ืองของการศึกษาท่ีว่า             
ในปัจจบุัน ผู้คนตระหนัก ถึงความส าคัญของการวิจัยอนาคต เพื่อป้องปรามปัญหา เพื่อการวางแผนท่ี
เป็นไปได้ และเหมาะสมเพื่อประเมิน และพัฒนาสถาบันต่างๆ ให้เข้ากับบริบทของอนาคต ”     
(ณิชชา เบญจพรวฒันา, 2559, 69) 

ดังนัน้ การวิจัยอนาคต จึงเป็นเทคนิควิธีการวิจัย ท่ีผู้ วิจัยสนใจน ามาใช้ในงานวิจัย
ครัง้นีเ้พื่อการวางแผน และก าหนดนโยบายต่างๆ ในอนาคตภาพของหลักสูตรภาษาอังกฤษของ
โรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) ผู้วิจัยได้น าเสนอวิธีวิทยาการ
วิจัยอนาคต เกี่ยวกับความหมาย และความส าคัญ จุดมุ่งหมาย ลักษณะส าคัญ หน้าท่ีของ
เคร่ืองมือ ท่ีใช้ในการศึกษาอนาคต วิธีการท านายอนาคต วิธีการวิจัยอนาคต ซึ่ งสามารถเสนอ
ตามล าดบัได้ ดงันี ้

4.1 ความหมายและความส าคัญของการวิจัยอนาคต 
จากการท่ีผู้ วิจัยได้ท าการศึกษา ต ารา บทความ ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

เกี่ยวกับอนาคตศึกษา เป็นสาขาวิชาท่ีศึกษาแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกบัการศึกษาอนาคต มาจาก
ภาษาอังกฤษว่า “Futures Studies” ซึ่งหมายถึงวิชา หรือสาขาวิชา (Field/Program of Study) ท่ี
ศึกษาถึงแนวคิดตลอดจนระเบียบวิธีท่ีใช้ในการศึกษาแนวโน้ม และทางเลือกต่างๆ ท่ีมีความเป็นไปได้
ในอนาคตประกอบด้วย หลักการ และระเบียบวิธีวิจัยเพื่อให้ได้ข้อมลูท่ีส าคญั และจ าเป็นเกี่ยวกับ
อนาคต เพื่อเป็นแนวทางการจัดการศึกษาในปัจจุบนั เพื่อให้เกิดวิธีการทางการศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
ป้องกันอุปสรรค และข้อจ ากัดต่างๆ ก่อนท่ีจะเกิดขึน้  การวิจัยอนาคตนัน้ มีชื่อเรียกเป็น
ภาษาอังกฤษว่า Futures Research หรือ Future Studies (FR) แต่มีนักวิชาการหลายท่าน 



  

 

147 

น ามาใช้ในภาษาไทยท่ีแตกต่างกันไป เช่น การวิจัยเพื่ออนาคต การวิจัยเชิงอนาคต ในส่วนของ
ความหมายนัน้ มีผู้ เชี่ยวชาญได้ให้นิยามไว้ ดงันี ้

จุมพล  พูลภัทรชีวิน (2559, 80-97) ได้กล่าวว่า การวิจัยอนาคต มาจากค า
ภาษาองักฤษว่า “Futures Research” เป็นศพัท์เฉพาะ (Technical Term) ท่ีส่ือถึงแนวคิด วิธีการ 
กระบวนการ และระเบียบวิธีท่ีใช้ในการส ารวจ ศึกษาแนวโน้มท่ีมีความเป็นไปได้ในอนาคต 
เกี่ยวกับเร่ืองท่ีท าการศึกษาทัง้แนวโน้มท่ีพึงประสงค์ และไม่พึงประสงค์ จึงมีตัว “S” ต่อท้ายค าว่า 
Future เพื่อสะท้อนแนวคิดว่าเร่ืองของอนาคตนัน้ มีความเป็นไปได้ในหลายทิศทาง จึงต้องส ารวจ 
และศึกษาแนวโน้มท่ีมีความเป็นไปได้เหล่านัน้ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ ผู้ ท่ีท าการศึกษา
อนาคตอย่างเป็นระบบโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยอนาคตแบบต่างๆ เรียกว่า นักวิจัยอนาคตส่วนนกัคิด
และนักทฤษฎีเกี่ยวกับอนาคตเรียกว่า นักอนาคตนิยม ค่ารวมท่ีใช้เรียกกลุ่มบุคคลเหล่านี ้คือ นัก
อนาคต ซึ่งการศึกษา การคาดการณ์ หรือการท านายอนาคตของนักอนาคต จะแตกต่างจากการ
ท านายของหมอดโูดยทัว่ๆ ไป ถึงแม้ว่าคนทัง้ 2 กลุ่ม จะท านายเร่ืองเกี่ยวกับอนาคตเหมือนกันแต่
ความเชื่อ และวิธีการของทัง้ 2 กลุ่ม แตกต่างกนัดงัตารางเปรียบเทียบ ต่อไปนี ้

ตาราง 4 เปรียบเทียบ ความเชือ่ และวิธีการเกี่ยวกบัอนาคต  

นักอนาคต หมอด ู

เชื่ อว่าอนาคต สามารถศึกษาและ
ควบคมุได้ เปลี่ยนแปลงได้ ตามการตดัสินใจ 
โดยมนุษย์เป็นผู้ก าหนดใช้วิธีวิจยั การศึกษา
และคาดการณ์ อย่ างเป็ นระบบ  ศึกษา       
ความเป็นไปได้ ของอนาคต รูปแบบต่างๆ  
ซึ่งผู้ เชี่ยวชาญ เป็นผู้ ให้ข้อมูลหลัก ในเร่ืองท่ี 
แนวโน้ม ท่ี เป็นไปได้ ในช่วงระยะ เวลา             
ท่ีก าหนดในอนาคตช่วง 10-20  ปีข้างหน้า  

เชื่อว่าอนาคต เป็นไปตามโชคชะตา ราศี 
ดวงดาวหรือพรหมลิขิต ได้ก าหนดไว้แล้ว  
ใช้ไพ่ ดลูายมือ ท านายจากการดู วนั/เดือน/
ปี เกิด ดู โหวงเฮ้ง เพื่ อใช้ ในการท านาย
อนาคตหมอดู เป็นผู้ ให้ค าท านาย โดยเน้น
อนาคต ของแต่ละบุคคล 

 
จากตารางท่ี 4 จะเห็นได้ว่า นักอนาคตนิยม และหมอดู มีความเชื่อ และวิธีการใน

การคาดการณ์ การท านายอนาคตท่ีแตกต่างกนั เป้าหมายหลกัของการศึกษาและการวิจยัอนาคต 
มิใช่อยู่ท่ีการท านายอนาคต ท่ีถกูต้อง แม่นย า แต่เพราะเร่ืองของอนาคตเป็นเร่ืองท่ียงัไม่เกิดขึน้ คือ
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เราไม่มีข้อเท็จจริง (Facts) เกี่ยวกับอนาคต มีแต่เพียงการคาดการณ์และความคิดเห็นเกี่ยวกับ
แนวโน้ม ท่ีเป็นทางเลือก ท่ีคาดว่าจะเป็นไปได้ (Possible Alternative Trends) เท่านัน้  

ดวงนภา มกรานุรักษ์ (2554, 9) ได้กล่าวไว้ว่า การวิจัยอนาคต หมายถึง การ
ส ารวจและศึกษาแนวโน้มท่ีเป็นไปได้ หรือน่าจะเป็นของเร่ืองท่ีศึกษาให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได้ 
ทัง้ท่ีพึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ เพื่อหาทางท าให้แนวโน้มท่ีพึงประสงค์เกิดขึน้ ในขณะเดียวกัน 
หาทางป้องกัน หรือขจัดแนวโน้มท่ีไม่พึงประสงค์ให้หมดไป ด้วยการเร่ิมลงมือท าตัง้แต่ปัจจุบัน ความ
เข้าใจพืน้ฐาน เพื่อการวิจยัอนาคตเป็นวิธีวิจัยท่ีใช้ในการศึกษาอนาคต (Future Studies) เพื่อเป็น
เคร่ืองมือท านาย คาดการณ์  บ่งชีแ้นวโน้มส่ิงท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตได้รับการพฒันาขึน้โดย Olaf 
Helmer และ Norman Dalkey แห่งบริษัทแรนด์ (Rand Corporation) เมื่อ พ.ศ. 2505 ลักษณะ
ส าคญัของอนาคตศึกษา ประกอบด้วย 

1. เวลา มีการระบุชว่งเวลา เช่น 5 ปี 10 ปี 25 ปี เป็นต้น 
2. ปัญหา ไม่ใชปั่ญหาในความรับผิดชอบของใครคนใดคนหน่ึง 
3. ทฤษฎี เป็นความพยายามท่ีจะใช้และสร้างทฤษฎีในการศึกษา 
4. เทคนิคการวิเคราะห์ ผสมผสานระหว่างวิธีการทางวิทยาศาสตร์และเชิงพรรณนา 
5. การน าผลท่ีได้ไปใช้เพื่อประกอบการวางแผนและการตัดสินใจเกี่ยวกบัอนาคต 

เทียนฉาย กีระนันทน์ (2544, 2) กล่าวว่า การวิจัยอนาคต คือ เทคนิคการวิจัยท่ี
ใช้ระเบียบวิธีการค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับอนาคตด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Approach) เพื่อท่ีมองถึงเหตุการณ์ หรือพฤติกรรมต่างๆ ท่ีน่าจะเป็นไปในอนาคต ทัง้ระยะยาว 
หรือระยะสัน้ รวมทัง้ปฏิสัมพันธ์ และผลกระทบในระหว่างเหตกุารณ์ หรือพฤติกรรมต่างๆ ท่ีน่าจะ
พึงเกิดขึน้ด้วย  

วิโรจน์ สารรัตนะ (2553, 12) ให้ทัศนะเกี่ยวกับ ความหมาย และความส าคัญ
ของการศึกษาอนาคตว่า เป็นการวางแผน เป็นเร่ืองเกี่ยวกับการก าหนดส่ิงท่ีคาดหวังให้เกิดขึน้ 
และส่ิงท่ีจะท าในอนาคต ดังนัน้ผู้บริหาร ควรมีคณุลกัษณะของการมุ่งอนาคต มุ่งการเปล่ียนแปลง 
และมุ่งให้เกิดส่ิงใหม่ๆ เพื่อการพฒันาให้ดีกว่าท่ีเป็นอยู่  การศึกษาอนาคต มีพืน้ฐานอยู่ว่าอนาคต
ไม่สามารถบอกล่วงหน้าได้อย่างถูกต้องแน่นอน เป็นเพียงความเป็นไปได้ หรือความน่าจะเป็น 
เท่านัน้ ดงันัน้จึงต้องศึกษาอย่างรอบคอบ และศึกษาถึงทางเลือกท่ีน่าจะเกิดขึน้หลายๆ ทางเลือก 
โดยการมองไปข้างหน้าอย่างเป็นสหวิทยาการ ค านึงถึงเป้าหมายท่ีพึงปรารถนาเป็นหลัก 
องค์ประกอบส าคัญของการศึกษาอนาคต คือการมองไปทัง้โลก มองไปข้างหน้า ทัง้ระบบ
นิเวศวิทยา เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงภัยท่ีคุกคามต่อสภาพแวดล้อมมากมาย ซึ่งผลของการศึกษา
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อนาคตดังกล่าว จะมีบทบาทมีอิทธิพลต่ออนาคตท่ีจะเกิดขึน้จริงอย่างมาก แม้ว่าการศึกษา
อนาคตจะมีภาพท่ีไม่ดี (Pessimistic) อยู่มาก แต่การศึกษาอนาคตมุ่งเน้นท่ีการท านายภาพ
อนาคตท่ีดี (Optimistic) และใช้สติปัญญาในการหาวิธีการท่ีจะจดัการภาพอนาคตท่ีไม่ดีออกไปให้
ส าเร็จ เพื่อก่อให้เกิดการวางแผนท่ีจะท าให้บรรลุผลตามอนาคตท่ีพึงปรารถนา และหลีกเล่ียง
อนาคตท่ีไม่พึงปรารถนาได้ 

นงลักษณ์ วิรัชชัย (2538, กรกฎาคม –ธันวาคม, 1-36) ให้ทัศนะถึงการวิจัย
อนาคต (Futures Research) ว่าเป็นการวิจัยท่ีมีจุดมุ่งหมาย เพื่อบรรยายทางเลือกอนาคตท่ี
เป็นไปได้แบบต่างๆ เพื่อประเมินสถานภาพในปัจจุบัน และบ่งชีผ้ลกระทบท่ีเป็นไปได้ในแต่ละ
ทางเลือกเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ ท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต และเพื่อวางแผนอนาคตไปในแนวทางท่ี
พึงประสงค์การวิจัยอนาคตท่ีใช้กันในปัจจุบันมีแบบแผนการวิจัยท่ีแตกต่างกันไปจากเดิมมาก 
เน่ืองจากมีการประยกุต์ เทคนิควิธีการวิจยัแบบอื่นๆ มาใช้ร่วมกนักบัการวิจยัอนาคต   

เท็กซ์เตอร์ (Textor, 1990, 139) ได้นิยามการวิจยัอนาคตว่า เป็นวิธีการแสวงหา
ค าตอบอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับทางเลือกในอนาคต โดยพิจารณาความเป็นไปได้ท่ีเหมาะสม
ส าหรับตนเอง 

อเลน (Allen, 1978, 75) กล่าวว่า การวิจัยอนาคต คือ กิจกรรมหน่ึงท่ีเพิ่ม      
ความเข้าใจเกี่ยวกับผลลัพธ์ท่ีเกิดขึน้ในอนาคต อันเน่ืองมาจากการตัดสินใจและนโยบายใน
ปัจจบุนั หรือบางคน อาจจะกล่าวว่า การวิจยัอนาคตเป็นการวางแผนระยะยาว ซึ่งประกอบไปด้วย 
กิจกรรม 3 อย่าง คือ  การวางแผน (Planning) การพยากรณ์ (Forecasting) และการตัดสินใจ 
(Decision making) การวิจยัอนาคต เป็นระเบียบวิธีการค้นคว้าหาความรู้ เกี่ยวกบัอนาคต โดยใช้
วิธีการทางวิทยาศาสตร์และมีกิจกรรม 3 ขัน้ตอน คือ การวางแผน การพยากรณ์ และการตดัสินใจ 
เพื่อศึกษาเหตุการณ์หรือพฤติกรรมต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตอันเน่ืองมาจากการตัดสินใจหรือ
นโยบายในปัจจบุนัเพื่อท่ีจะน าผลท่ีได้มาวางแผนระยะยาว 

สามารถสรุปได้ว่า การวิจยัอนาคตคือ วิธีการวิจยั อย่างเป็นระบบของเหตกุารณ์และ
สถานการณ์ในอนาคตท่ีเป็นไปได้ โดยการวิจยัอนาคตแตกต่างจากการคาดการณ์ในลกัษณะท่ีใช้
ข้อมลูจากอดีตเป็นฐาน และคาดการณ์ส่ิงท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตจากข้อมูลในอดีต โดยข้อเสียของ
การวิจัย ในอนาคตนัน้ คือ ไม่มีเหตกุารณ์หรือสถานการณ์ใดท่ีสามารถคาดการณ์ได้อย่างถูกต้อง
และครบถ้วน อย่างไรก็ตามการวิจยัอนาคตมีประโยชน์อย่างมาก เพราะข้อมลูท่ีได้จากการวิจยัจะ
ช่วยในการตัดสินใจในมุมมองระยะยาว เป็นงานวิจัยท่ีส่ือถึงแนวคิด การวางแผน การส ารวจและ
ก าหนดนโยบาย แนวทางการด าเนินงาน วิธีการต่างๆ ท่ีใช้ส ารวจ เป็นการศึกษาในแนวโน้ม 
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เหตุการณ์อนาคต ท่ีมีความเป็นไปได้ เป็นการคาดการณ์หรืออย่างใดอย่างหน่ึงท่ีอาจจะเกิดขึน้    
ในอนาคตโดยอิงพืน้ฐานข้อมลู และข้อค้นพบจากอดีตถึงปัจจบุนั สร้างกระบวนการศึกษา สรุปผล
ข้อมูล และสามารถวาดภาพ พิจารณาถึงแนวโน้มท่ีจะเกิดเหตุการณ์ในภายหน้าท่ีสามารถหาวิธี
ทางการเพื่อรองรับหรือป้องกนั 

4.2 จุดมุ่งหมายของการวิจัยอนาคต 
การวิจยัอนาคตมีจดุมุ่งหมายหลกัท่ีว่า อนาคตมิได้อยู่ท่ีการท านายท่ีถกูต้อง หากแต่

อยู่ท่ีการส ารวจ และศึกษาแนวโน้มท่ีเป็นไปได้ หรือน่าจะเป็นของเร่ืองท่ีศึกษาให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะ
มากได้ ทัง้ท่ีพึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ เพื่อจะหาทางท าให้แนวโน้มท่ีพึงประสงค์นัน้เกิดขึน้ 
และป้องกนั  หรือขจดัแนวโน้มท่ีไม่พึงประสงค์ให้หมดไป หรือหาแนวทางท่ีจะเผชิญกับแนวโน้มท่ี
ไม่พึงประสงค์นัน้อย่างมีประสิทธิภาพ  ถ้าหากว่าจะเกิดขึน้จริงอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ดังนัน้ข้อมลูท่ี
ได้จากการวิจัยอนาคตจะมีประโยชน์โดยตรงต่อการวางแผน การก าหนดนโยบาย การตัดสินใจ 
ตลอดจนถึงการก าหนดยุทธวิธี (Strategies) และวิธี (Tactic)เพื่อน าไปสู่การสร้างอนาคตท่ีพึง
ประสงค์และป้องกัน หรือขจัดอนาคตท่ีไม่พึงประสงค์ได้โดยนักวิชาการ ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมาย 
ของการวิจยัอนาคตไว้ ดงันี ้

เท็กซ์เตอร์ (Textor, 1990, 139) ได้กล่าวถึง จดุหมายของการวิจยัอนาคตไว้ ดงันี ้
1. เพื่อบรรยายทางเลือกในอนาคตท่ีเป็นไปได้ หรือเกิดขึน้ได้  
2. เพื่อก าหนดระดบัความรู้เกี่ยวกบัอนาคตท่ีเป็นไปได้ 
3. เพื่อจ าแนกผลลพัธ์ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต 
4. เพื่อเป็นสญัญาณเตือนว่าอนาคตท่ีไม่พึงปรารถนาท่ีอาจจะเกิดขึน้ 
5. เพื่อเข้าใจถึงกระบวนการเปล่ียนแปลง 

อเลน (Allen, 1978, 79) ได้กล่าวถึง จดุมุ่งหมายของการวิจยัอนาคต ไว้ดงันี ้
1. การวิจัยอนาคต มุ่งท่ีจะเปล่ียนทัศนคติเดิมว่า อนาคตไม่ใช่ส่ิงท่ีแปลก

ประหลาด หรือเพ้อฝัน แต่เป็นส่ิงท่ีสามารถท านายได้และมีความเป็นไปได้ 
2. หัวใจของการวิจัยอนาคตนัน้ เพื่อท่ีจะขยายความคิดจากการพยากรณ์

ง่ายๆ ไปสู่การอธิบายผลของการกระท าท่ีหลากหลาย เพื่อก าหนดเป็นนโยบาย และน าไปสู่อนาคต
ท่ีต้องการ 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า จุดมุ่งหมายของการวิจัยอนาคต คือ เพื่อท่ีจะศึกษาเหตุการณ์ท่ี
พึงปรารถนาและไม่พึงปรารถนาท่ีอาจเกิดขึน้ได้ในอนาคต และเพื่อเตือนว่าอนาคตท่ีไม่พึง
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ปรารถนา อาจเกิดขึน้ได้ รวมทัง้ท าให้เข้าใจถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ เพื่อท่ีจะได้
เตรียมตวั หรือก าหนดเป็นนโยบาย เพื่อน าไปสู่อนาคตท่ีต้องการได้ 

4.3 ลักษณะส าคัญของการวิจัยอนาคต 
การวิจัยอนาคต เป็นการวิจยัท่ีมีความแตกต่างจากการวิจัยในแบบอื่นๆ ในเร่ืองของ

มิติเวลา เพราะในการท าวิจัยอนาคตนัน้ เราจะมุ่งเน้น ท่ีจะท าการศึกษาปรากฏการณ์ท่ีจะเกิดขึน้ 
ในอนาคตอีก 10-30 ปีข้างหน้า และลักษณะท่ีส าคัญของการวิจัยอนาคตจะต้องมีความสอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายในประเด็นท่ีมุ่งเน้นในด้านท่ีเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ การวางแผน การก าหนด
นโยบาย ชีถ้ึงทางเลือกท่ีเป็นไปได้หลายวิธี มีมุมมองทัง้ในด้านท่ีดี  (Utopia) และในด้านร้าย 
(Dystopia) การวิจัยอนาคตท่ีควรจะเป็น  (Probabilistic Future) และพยายามท าความเข้าใจ    
การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมต่างๆ ในอนาคตว่าจะเป็นอย่างไร และมีกระบวนการ
เปล่ียนแปลงอย่างไร อนาคตศึกษามีลักษณะท่ีควรสังเกตอยู่หลายประการ ตามทัศนะของ          
นักอนาคตศึกษา หรือนักวิชาการได้ให้ข้อสังเกตไว้ ดังนี ้เช่น การเลือกช่วงเวลา ส าหรับการวิจัย
อาจแบ่งได้เป็น 3 ช่วงเวลา จะเลือกช่วงใด ก็ขึน้อยู่กบัเป้าหมายของการวิจยัในครัง้นัน้ๆ ช่วงเวลา
อาจประกอบด้วย ช่วงแรก 5-10 ปี  เรียกว่า อนาคตระยะสัน้  (Short  Range Forecasting)         
เป็นระยะของการมองอนาคตใกล้ตัว ส่วนใหญ่จะเกี่ยวเน่ืองกบัปัญหาปัจจบุัน ช่วงท่ีสอง 10-20 ปี 
เรียกว่า อนาคตระยะกลาง (Middle Range Forecasting) เป็นช่วงท่ีนิยมทางการวิจยัเชิงอนาคต
มากท่ีสุด เพราะสามารถน าผลการศึกษาไปวางแผนปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้ สามารถมองเห็น
การเปล่ียนแปลงนัน้ๆ ได้ชัดเจนอย่างน้อย 1 ช่วงของอายุคน ช่วงท่ีสามมากกว่า 2 ปี เรียกว่า
อนาคตระยะยาว (Long Range Forecasting) โดยการศึกษาวิจัยในระยะนี ้ผลท่ีได้อาจขาด
แรงจูงใจ เน่ืองจากเป็นระยะท่ียาวมากไปไกลตวัมาก แม้ว่าเหตุการณ์นัน้อาจจะเกิดขึน้จริงได้แต่
เป้าหมายหลักของการศึกษา และการวิจัยอนาคตอยู่ท่ีการส ารวจ และศึกษาแนวโน้มท่ีเป็นไปได้
หรือน่าจะเป็นของเร่ืองท่ีศึกษาให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได้ทัง้ท่ีพึงประสงค์และไม่พึงประสงค์เพื่อ
หาทางให้แนวโน้มท่ีพึงประสงค์ ในปัจจุบัน The Future is now หลักการส าคัญของอนาคตนิยม
อยู่ท่ีการสร้างอนาคตท่ีพึงประสงค์มากกว่าการตามแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่าน
กล่าวถึง ลกัษณะส าคญัของการวิจยัอนาคตไว้ ดงันี ้

ณิชชา เบญจพรวฒันา (2559, 62-63) ได้กล่าวถึง ลกัษณะท่ีส าคญัของการวิจัย         
เชิงอนาคตในมิติต่างๆ ไว้ดงันี ้

1. เวลา การกล่าวถึงระยะเวลาในอนาคตศาสตร์ มักกล่าวเป็นช่วงเวลาจาก 
5-50 ปี หรือบางทีก็มากกว่านี ้หรือบางทีก็กล่าวเป็น ระยะเวลา เช่น “จากนีไ้ปอีก 20-30 ปี
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ข้างหน้า” ในการมองภาพอนาคตนัน้ มิใช่ดูจากความแตกต่างของเวลา แต่เป็นเร่ืองของการเน้นถึง
สภาพเงื่อนไขและสภาพการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปว่ามีผลต่อความเป็นไปได้ ของอนาคตของส่ิงท่ีเรา
ก าลงัศึกษา ทางเลือกของการตดัสินใจเกี่ยวกบัอนาคตส่ิงนัน้ ก็ขึน้อยู่กบัการตดัสินใจในปัจจบุนัด้วย 

2. ปัญหาท่ีนักวิจัยอนาคต ให้ความสนใจมีอยู่อย่างน้อย 3 ประการ คือ 
ประการแรก มิใช่เป็นปัญหาท่ีมีอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด หรือการตดัสินใจของใคร
โดยเฉพาะ ประการท่ีสอง มกัจะน าแนวทางต่างๆ จากหลายสาขาวิชามาใช้ในการแก้ปัญหาโดยให้
สัมพันธ์กับ ปัญหาท่ีแท้จริงท่ีเป็นอยู่ และประการสุดท้าย ปัญหาอาจก่อตัวขึน้ เพื่อการวิเคราะห์
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงแต่การแก้ปัญหาท่ีแน่นอนยงัไม่สามารถคาดหวงัได้ 

3. ความไม่แน่ใจและความไม่ต่อเน่ือง ความไม่แน่ใจเป็นเร่ืองธรรมดาใน
กิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวนัของคนเรา โดยเฉพาะกิจกรรมที่มีลกัษณะการอาศัยประสบการณ์
เป็นองค์ประกอบปรากฏการณ์นัน้ มีลกัษณะของความต่อเน่ืองท่ีเคยเป็นและด าเนินอยู่ต่อไปกรณี
เช่นนี ้ความไม่แน่ใจในการศึกษาอนาคตของส่ิงนัน้ก็อาจมีมาก แต่ในสภาพความเป็นจริงในสงัคม 
ปรากฏการณ์หลายอย่าง มีลกัษณะของการเปล่ียนแปลงอย่างไม่ต่อเน่ืองและไม่คงท่ีเน่ืองจากมี
ตวัแปรอื่น เข้ามาเกี่ยวข้องกับการเปล่ียนแปลงนัน้ บางครัง้ก็เหลือวิสัยท่ีจะทราบ หรือควบคุมตัว
แปรเหล่านัน้ไว้ล่วงหน้าได้ ในลักษณะเช่นนี ้ความไม่แน่ใจจะมีมาก ดงันัน้ส่ิงท่ีเราก าลงัเผชิญอยู่ก็
คือปัญหา หรือปรากฏการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างไม่ต่อ เน่ือง และมีตัวแปรอื่นๆ เข้ามา
เกี่ยวข้องกบัปัญหานัน้ นกัวิจยัอนาคตให้ความส าคัญว่าเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัของการศึกษาอนาคต 

4. ความพอเพียงเน่ืองจากอนาคต เป็นเร่ืองของความไม่แน่ใจ เพราะ
ข้อจ ากัดในเร่ืองความรู้เกี่ยวกับอนาคตของส่ิงนัน้ และเพราะว่าอนาคตโดยตวัของมันเอง เป็นผล
ของการตัดสินใจท่ียังมาไม่ถึง ผลท่ีได้จากวิธีการวิจัยอนาคตจึงมีลักษณะท่ีไม่รู้จกัพอ ไม่ยุติท่ีผล
อย่างใดอย่างหน่ึง แต่มกัจะมีทางเลือกหลายอย่าง การวิจัยอนาคตไม่ได้มีเป้าหมายเบือ้งต้นอยู่ท่ี
การพยากรณ์ว่าอะไรเกิดขึน้ แต่เป็นการจัดเตรียมภาพรวมท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหานัน้ ไว้ล่วงหน้า
มากกว่า ดงันัน้ การวิจยัเชิงอนาคตจึงมกัเกี่ยวข้องกบัการแสวงหาทางเลือกแห่งอนาคต 

5. ทฤษฎีโดยทัว่ไปแล้ว การวิจยัเชิงอนาคตไม่ได้ผกูพนัอยู่กบัทฤษฎีท่ีอธิบาย
ความเป็นเหตเุป็นผลของเหตุการณ์ต่างๆ ได้ แต่ก็มิได้หมายความว่า การวิจยัอนาคตจะใช้วิธีการ
พยากรณ์โดยอาศัยสัญชาติญาณ แต่ในการตัง้สมมติฐานเกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์ของ
เหตุการณ์ ต่างๆ และการจัดล าดับเหตุการณ์ ต่างๆ นักวิจัยอนาคตจะมีอิสระมากกว่านัก
สังคมศาสตร์ท่ีมักจะใช้และสร้างทฤษฎี ตลอดจนข้อสมมุติในเชิงทฤษฎีต่างๆ อาจกล่าวได้ว่า    
การวิจยัอนาคตมีผลต่อการพฒันาทฤษฎีต่างๆ 
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6. เทคนิคการวิเคราะห์บางครัง้มีผู้ กล่าวว่า การวิจัยเชิงอนาคต มีลักษณะ
ของการพยากรณ์แบบการใช้จินตนาการโดยยกตัวอย่าง เทคนิคการพยากรณ์แบบสร้างอนาคต
ภาพ (Scenario) การคาดการณ์อนาคต(Delphi) ซึ่งตรงข้ามกับวิธีการท่ีมีลักษณะเป็นวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ แต่ความจริงแล้วในการศึกษาเร่ืองเดียวกัน การใช้เทคนิคเหล่านีไ้ม่จ าเป็นต้องแยก
ออกจากวิชาการทางวิทยาศาสตร์ สามารถน ามาใช้ร่วมกันได้ นอกจากนัน้วิธีการอื่นๆ เช่น         
การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) และการวิเคราะห์นโยบาย (Policy Analysis) ก็มีผู้ น ามาใช้กับ
การวิจยัเชิงอนาคตจึงมีลกัษณะของการผสมผสานกนั ระหว่างวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และวิธีการ
เชิงพรรณนา 

7. การน าผลท่ีได้ไปใช้ผลท่ีได้จากการวิจัยเชิงอนาคต น าไปใช้ในกิจกรรม
ต่างๆ เช่น ใช้เป็นข้อมลูในการวางแผนและการตดัสินใจ ตลอดจนให้ข้อมลูแก่หน่วยงานท่ีต้องการ
ข้อมลูเฉพาะเร่ือง 

8. ความสัมพันธ์กับวิธีการวางแผน การวิจัยเชิงอนาคตมีส่วนร่วม ในการ
วางแผน และวิธีการตดัสินใจอยู่มาก อาจกล่าวได้ว่า การวางแผน เป็นวิธีการอย่างหน่ึง ท่ีรวมถึง
การเตรียมการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ การจัดเตรียมสภาพแวดล้อมท่ีจะสะท้อนให้เห็นถึ ง
เป้าหมายและคุณค่าอย่างใดอย่างหน่ึงปรากฏอยู่ ดังนัน้การวางแผนจึงต้องอาศัยข้อมูลเกี่ยวกับ
การวางแผน และการพฒันาสภาพแวดล้อมของส่ิงหน่ึงส่ิงใดในอนาคตด้วย 

9. ค่านิยม เป้าหมายและปทัสถาน บางคนกล่าวว่า เร่ืองของค่านิยม 
ปทสัถานควรแยกออกจากการวิจัยเชิงอนาคต โดยให้ความเห็นว่า การวิจยัเชิงอนาคตมีอิทธิพลต่อ 
การวางแผนและการตัดสินใจ โดยไม่ทางตรงก็ทางอ้อมอย่างไรก็ตาม อนาคตของส่ิงท่ีมีพืน้ฐาน 
ของค่านิยม เป้าหมายและปทัสถานต่างกัน ย่อมมีผลต่อการก าหนด การวางแผนและ
ความสามารถท่ีจะเปลี่ยนแปลง ค่านิยมและเป้าหมายไว้ล่วงหน้า 

สาคร ภักดีนอก (2555, 133) นกัวิชาทางด้านนี ้ได้กล่าวถึง ลักษณะส าคัญของ  
การวิจยัอนาคต สรุปได้ดงันี ้

1. การวิจยัอนาคตมุ่งเพื่อการตดัสินใจ ก าหนดนโยบาย และการวางแผน 
2. การวิจยัอนาคตมุ่งชีถ้ึงทางเลือกท่ีเป็นไปได้หลายวิธี มิใช่ วิธีใด วิธีหน่ึง วิธีเดียว 
3. การวิจยัอนาค มุ่งมองอนาคตทัง้ในด้านดี (Utopia) และในด้านเลว (Dytstopia) 
4. การวิจยัอนาคตมุ่งพฒันา “อนาคตท่ีควรจะเป็น” (Probabilistic Future)  

วิโรจน์  สารรัตนะ (2554, 314-315) ได้ให้ข้อสังเกต เกี่ยวกับลักษณะการศึกษา
อนาคตไว้ โดยสรุปเป็นประเด็น 18 ข้อ ดงันี ้
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1. การศึกษาอนาคตเป็นการขยายหรือเป็นการมองสงัคมไปข้างหน้า ให้กว้าง
ขึน้ ด้วยการพฒันาวิธีการคิดเกี่ยวกบัอนาคตท่ีดีขึน้และเป็นไปในเชิงวฒันธรรมมากขึน้ 

2. การศึกษาอนาคตสามารถเพ่ิมจ านวนของนกัวิทยาการมากขึน้และเทคนิค
ใน  การท านายอนาคตท่ีเป็นเชิงวิชาการมากขึน้ ท าให้การศึกษาอนาคตเป็นวิชาการท่ีได้รับ       
การยอมรับกนัโดยทัว่ไป 

3. การศึกษาอนาคตเป็นเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกบัการท านาย แต่ท่ีส าคญัการศึกษา
อนาคต ได้ช่วยให้บุคคลได้พัฒนาความเข้าใจ ทัศนคติและความสามารถในทางกลบักันก็ช่วยให้
พวกเขาได้เผชิญกับการเปล่ียนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ และด้วยความรับผิดชอบต่อ           
การด ารงชีวิตในสงัคมเทคโนโลยี 

4. การศึกษาอนาคตตัง้อยู่บนหลกัการท่ีว่า อนาคตไม่สามารถบอกล่วงหน้า
ได้อย่างถกูต้องแน่นอน แต่เป็นเกี่ยวข้องกับความเป็นได้ หรือน่าจะเป็นเท่านัน้ และก่อให้เกิดกรอบ
ความคิดต่างๆ จ านวนมากตลอดจนวิธีท่ีเป็นประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. การศึกษาอนาคตตัง้อยู่บนพืน้ฐานความเชื่อท่ีว่ากิจกรรมต่างๆ ของมนษุย์ 
ก่อให้เกิดส่ิงตามมาอย่างกว้างขวาง มีระยะยาวมากขึน้ ดังนัน้การศึกษาถึงความเป็นไปได้ของส่ิง
ท่ีจะเกิดตามมาอย่างรอบคอบจึงเป็นส่ิงท่ีจ าเป็น 

6. การศึกษาอนาคตเป็นการศึกษาทางเลือก (Alternative) บนพืน้ฐาน
ความคิดท่ีว่า อนาคตมิได้มีเพียงทางเลือกเดียวแต่มีอยู่มาก มีบทบาท มีอิทธิพลต่ออนาคตท่ี
เกิดขึน้เป็นอย่างมาก 

7. การศึกษาอนาคตเกี่ยวข้องอย่างมาก ต่อการอ านวยความสะดวกใน       
การท าความเข้าใจต่อการเปล่ียนแปลง มีผลต่อการเร่งการเปล่ียนแปลงและผลท่ีเกิดตามมา ทัง้ใน
ระดบับุคคลและสงัคมให้เร็วขึน้ 

8. การศึกษาอนาคตช่วยให้มีความส านึกถึงเป้าหมายท่ีพึงปรารถนา 
9. สาระส าคัญของการศึกษาอนาคต มิได้จ ากดัอยู่ด้วยขอบเขตของวิชาการ

แบบดัง้เดิม แต่เป็นการมองไปข้างหน้าอย่างเป็นสหวิทยาการ 
10. การศึกษาอนาคตเป็นความพยายาม ท่ีจะท าความเข้าใจ และอธิบาย

ความส าคญัทัง้ภายในและระหว่างระบบท่ีสลับซับซ้อนของส่วนประกอบต่างๆ ของธรรมชาติและ
ของโลกแห่งสังคม เช่น ระบบรัฐ ระบบประเทศ ระบบการศึกษา ระบบนิเวศวิทยา ระบบเศรษฐกิจ เป็นต้น 
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11. องค์ประกอบส าคญัของการศึกษาอนาคต ประการหน่ึงคือ การมุ่งมองไป
ทัง้โลก จากพืน้ฐานความเชื่อท่ีว่าเราอาศัยอยู่ในโลกท่ีจ ากัดและต้องพึ่งอาศัยซึ่งกันและกัน          
จึงต้องการ การสงวนรักษาการร่วมมือและสนัติภาพ 

12. องค์ประกอบท่ีส าคัญอีกประการหน่ึงของการศึกษาอนาคต คือ การมอง
ไปข้างหน้าเกี่ยวกบันิเวศวิทยา เพื่อสะท้อนให้เห็นภยัท่ีคกุคามต่อสภาพแวดล้อมมากมาย 

13. การศึกษาอนาคตอาศัยเทคนิค กระบวนการ ส าหรับการวิเคราะห์        
การพัฒนาท่ีเป็นไปได้ท่ีน่าจะเป็นและท่ีพึงปรารถนา ซึ่งมีความแตกต่างกันมากมายหลายวิธีโดย
อาศัยแนวคิด ด้านสถิติและสังคมศาสตร์ และการท าให้มีเหตุผลขึน้มา มิใช่โดยความสามารถท่ี
ท านายได้ส าเร็จ แต่อยู่ท่ีการยอมให้มีการทดสอบทางเลือกท่ีเกิดตามขึน้มาและเป้าหมายซึ่งท าให้
การศึกษาอนาคตเป็นส่ิงท่ีถกูต้องขึน้ 

14. การศึกษาอนาคตต้องเกี่ยวข้องกับอุดมการณ์เป็นอย่างมาก จึงง่ายต่อ
การท่ีจะมีความคิดเห็นท่ีขัดแย้งกบับุคคลอื่น ซึ่งก็จะก่อให้เกิดการท านาย ส่ิงท่ีเกิดขึน้ตามมาจาก
พฤติกรรม และการกระท าของมนษุย์ ในรูปแบบต่างๆ กนัทัง้ในระยะสัน้ และระยะยาว 

15. แม้ว่าจะมีภาพอนาคตท่ีไม่ดี (Pessimistic) อยู่มาก แต่การศึกษาอนาคต
จะมีพืน้ฐานการท านายอยู่ท่ีภาพอนาคตท่ีดี (Optimistic) ดงันัน้ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาใหญ่หลวงรอ
อยู่ แต่มนุษย์ก็สามารถใช้สติปัญญา หาวิธีการท่ีจะจดัการให้ส าเร็จให้ได้ ในกรณีเช่นนี ้ก่อให้เกิด    
การวางแผน ท่ีจะให้บรรลผุลตามอนาคตท่ีพึงปรารถนา และหลีกเล่ียงอนาคตท่ีไม่พึงปรารถนาได้ 

16. แม้ว่าเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับอนาคต จะเน้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อย่างมาก แต่ปัจจบุนัก็มีแนวโน้มท่ีจะให้ความส าคญักบัอนาคต ด้านท่ีเป็นมนษุย์มากขึน้ 

17. การศึกษาอนาคตเป็นการมองไปข้างหน้า ในแนวใหม่ซึ่งอาจจะช่วยให้
เข้าใจสภาพในปัจจบุนัได้ดีขึน้และท าให้เรามองเห็นโลกท่ีเราอาศยัอยู่ในปัจจบุนัชดัเจนยิ่งขึน้ 

18. เป้าหมายสุดท้ายของการท านายส่วนใหญ่ อยู่ท่ีการจัดสารสนเทศ เพื่อ
ช่วยในการก าหนดนโยบายและเพื่อการวางแผนส าหรับอนาคต 

สรุปลักษณะส าคัญของการวิจัยอนาคต คือ เป็นวิธีวิจัยท่ีใช้ในการศึกษาอนาคต 
(Future Studies) เพื่อเป็นเคร่ืองมือท านาย คาดการณ์ บ่งชีแ้นวโน้มส่ิงท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต มี
ลกัษณะส าคัญของอนาคตศึกษา ประกอบด้วย เวลา คือ มีการระบุช่วงเวลา เช่น 5 ปี 10 ปี 25 ปี 
เป็นต้น อีกส่วนคือ ปัญหา ไม่ใช่ปัญหาในความรับผิดชอบของใครคนใดคนหน่ึง และเป็นความ
พยายามท่ีจะใช้และสร้างทฤษฎีในการศึกษาเทคนิค การวิเคราะห์ ผสมผสานระหว่างวิธีการทาง
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วิทยาศาสตร์ และเชิงพรรณนาการน าผลท่ีได้ไปใช้ เพื่อประกอบการวางแผนและการตัดสินใจ
เกี่ยวกบัอนาคต 

4.4 หน้าที่ของเคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาอนาคต 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาอนาคต เปรียบได้กับวิธีการท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

อาจหมายถึง ส่ิงพิมพ์ วัสดุอุปกรณ์/วิธีการ ท่ีผู้วิจัยได้น ามาใช้ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างหรือประชากรท่ีศึกษา เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์ใช้ตอบปัญหาการวิจัยได้อย่างถูกต้อง 
ชัดเจน ซึ่งเคร่ืองมือในการศึกษาอนาคตมีวิธีการท่ีใช้ในการวิจัยมีหลากหลาย ซึ่งผู้ วิจัยจะต้องมี
ความเข้าใจและเลือกใช้ให้เหมาะสมกบัวตัถุประสงค์ กลุ่มตวัอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใน
การศึกษาอนาคตเราใช้เคร่ืองมือเพื่อท าหน้าท่ี ซึ่งผู้วิจยัสนใจแนวคิดของ การ์เร็ต (Garrett, 1997, 
122) ได้ให้ความเห็นว่า การศึกษาอนาคตใช้เคร่ืองมือจาก 

1. ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ (Soliciting Expert Opinion) เพื่อให้ได้แนวคิด
หรือ     การตดัสินใจจากคนนอกกลุ่มแกนกลาง 

2. การสร้างแนวคิด (Generating Ideas) จินตนาการท่ีมีความหลากหลาย 
3. การหาข้อสรุป (Developing Consensus) หรือความเห็นร่วมของกลุ่ม 
4. การวิเคราะห์ (Analyzing) อธิบายโครงสร้าง หน้าท่ีและความสมัพนัธ์ในระบบ 
5. การตรวจสอบ (Scanning) ค้นหาแนวโน้มและการพฒันาใหม่ๆ ท่ีมีผลกระทบ

ต่ออนาคตของระบบ 
6. การฉายภาพข้างหน้า (Projection) คาดการณ์จากปัจจบุนัไปสู่อนาคต 
7. ตั ด สิ น ใจ  (Making Judgment) แล ะ ใ ห้ น า ผ ล ท่ี ต าม เพิ่ ม ศั ก ย ภ าพ 

(Empowering) ให้ก าลงัใจช่วยประชาชนวาดภาพของเขา 
สรุปได้ว่า ความส าคัญของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาอนาคต เป็นวิธีการท่ีใช้เก็บ

รวบรวมข้อมูลในการวิจัย โดยผู้ วิจัยจะต้องเลือกใช้เคร่ืองมือ วิธีการท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูลท่ี
เหมาะสม เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีได้มาตอบปัญหาการวิจัยได้อย่างถูกต้อง ชัดเจนและน่าเชื่อถือ โดยท่ี
เคร่ืองมือ   ท่ีใช้จะต้องมีคุณภาพท่ีดี มีกระบวนการสร้างและการพัฒนาท่ีถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ของเคร่ืองมือแต่ละประเภท วิธีการจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับลักษณะของข้อมูลและ               
กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษา 

4.5 วิธีการท านายอนาคต 
วิธีการท านายอนาคตอย่างเป็นระบบ ท่ีได้รับการยอมรับจากนกัวิชาการด้านอนาคต

ศาสตร์ท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ในปัจจบุัน ได้มาจากการวิจัยและสังเกตรวบรวมพฤติกรรม
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ธรรมชาติท่ีติดตวัมนษุย์มาแต่ก าเนิด ท่ีน ามาใช้ในการคาดการณ์ เหตกุารณ์ต่างๆ ท่ีจะเกิดขึน้ด้วย
กระบวนการเชิงวิชาการ มีนกัวิชาการทางการศึกษา ซึ่งผู้วิจยัน ามาเป็นแนวทางในการวิจยัคือ 

เกล็น (Glenn, 1994, 1-13) ได้กล่าวว่า นกัอนาคตได้แบ่งวิธีการท านายอนาคต
โดยใช้เกณฑ์ดงันี ้

1.ใช้เทคนิคการแบ่ง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ปริมาณกบัคณุภาพ 
2. ใช้วัตถุประสงค์ ในการแบ่ง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) การอาศัย

บรรทัดฐานทางสังคม (Normative Forecasting) และ 2) การส ารวจ (Exploratory Forecasting) 
ซึ่งวิธีการท านายแบบ Normative Forecasting นัน้ จะยึดบรรทัดฐานและค่านิยมของสงัคมคือ มี
การเปิดโอกาสให้สังคมมีส่วนร่วมและยังใช้เพื่อตอบค าถามว่า “อะไรคืออนาคตท่ีต้องการ” “เรา
ต้องการให้เป็นอย่างไร”ส่วนวิธีการท านาย โดยอาศัยการส ารวจ (Exploratory Forecasting) นัน้ 
ใช้เพื่อตอบค าถามท่ีว่า“อะไรคืออนาคตท่ีเป็นไปได้ ใช่ที่เราต้องการหรือไม่”  

ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงสรุปได้ว่า วิธีการท านายอนาคต เป็นเทคนิคการวิจัย ท่ีใช้ระเบียบ
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อประเมินเหตุการณ์หรือพฤติกรรมท่ีน่าจะเกิดขึน้ในอนาคตทัง้ระยะสัน้
หรือระยะยาว โดยค านึงถึงปฏิสัมพันธ์และผลกระทบระหว่างเหตุการณ์หรือพฤติกรรมด้วย
ผลการวิจัย เพื่อน าไปใช้ศึกษาเหตุการณ์หรือพฤติกรรมท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต อันเน่ืองมาจาก  
การตดัสินใจหรือนโยบาย หรือการด าเนินการใดๆ ในปัจจบุนั 

4.6 วิธีการวิจัยอนาคต 
การวิจยัอนาคตมีหลายวิธี แต่ละวิธีก็จะท่ีแตกต่างกันออกไป  การจะพิจารณาเลือก

วิธีวิจัยอนาคตแบบใดขึน้อยู่กับวตัถุประสงค์ เงื่อนไขและข้อจ ากัดของนักวิจัย โดยวิธีวิจัยอนาคต 
ท่ีนิยมท ากนัอยู่ในปัจจบุนั ได้แก่ การวิจยัแบบเทคนิคการวิเคราะห์ผลกระทบไขว้ (Cross– Impact 
Analysis) แบบกระบวนการอนาคตปริทัศน์ (Future Scanning Process) แบบการมองอนาคต 
(Foresight) แบบเทคนิคการสร้างภาพอนาคต (Scenario) แบบเดลฟาย (Delphi) แบบ อีเอฟอาร์ 
(EFR) และแบบ อีดีเอฟอาร์ (EDFR) เป็นต้น ซึ่งมีรายละเอียดตามแนวคิดของเกล็น (Glenn, 
1994, 2) ได้สรุปตารางแสดงจุดร่วม และจุดต่างของวิธีการศึกษาอนาคตแต่ละวิธี โดยวิธีการ
ศึกษาอนาคตในช่วงเวลานัน้อาจมีความต่างจากวิธีการศึกษาอนาคตในปัจจบุนัอยู่บ้าง แต่มีหลาย
วิธีท่ียงัมีการน ามาใช้ในปัจจบุนั ดงัตาราง 
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ตาราง 5 แสดงจดุร่วม และจดุต่างของวิธีการศึกษาอนาคตแต่ละวิธี 

 
วิธีการ 

โดยวิธีการ โดยจุดประสงค์ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ Normative Exploratory 

การวิเคราะห์ผลกระทบไขว้ X X X X 
วิธีวิจยัแบบ EDFR X X X X 
การวิเคราะห์การตดัสินใจ X  X  
รูปจ าลองการตดัสินใจ X   X 

เทคนิคเดลฟาย  X X X 
เทคนิค econometrics X  X X 
การสมัภาษณ์เชิงลึก X X X X 
การพยากรณ์อจัฉริยะ  X X X 

การวิเคราะห์ผลกระทบไขว้ X X X X 
การวิเคราะห์การตดัสินใจ X  X  
วงล้อออนาคต X X X X 
รูปจ าลองการตดัสินใจ X   X 
เทคนิค morphological 
analysis 

 X X  

วิธีการมีส่วนร่วม  X X  
 เทคนิคต้นไม้สมัพนัธ์  X X  

 การวาดภาพอนาคต X X X X 

 เทคนิค system dynamics X   X 
 การวิเคราะห์โครงสร้าง  X   

 เทคนิค time series 
forecasts 

X X  X 

 การวิ เคราะห์ผลกระทบ
แนวโน้ม 

X   X 
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จากตารางท่ี 5 จะเห็นว่า เทคนิคการวิจัยอนาคตได้มีพัฒนาการและเรียกชื่อท่ีแตกต่าง
กนัออกไป โดยจ าแนกตามวิธีการและจดุประสงค์ของการวิจยั วิธีการวิจยัอนาคตจะเป็นการก าหนดว่า
การวิจัยนัน้ควรเป็นไปตามระบบของเหตุการณ์ และสถานการณ์ในอนาคต ท่ีเป็นไปได้มีวิธีการ
วิจัยอนาคตนัน้มีหลายวิธีและเทคนิคมากมายท่ีสามารถน าไปใช้ในการศึกษา ซึ่งผู้ วิจัยจะขอ
กล่าวถึงเฉพาะวิธีการวิจัยท่ีใช้ในงานวิจัยนีซ้ึ่งมีทัง้หมด 4 วิธี ท่ีเหมาะสมในการวิจัยครัง้นีเ้พราะ
เป็นวิธีท่ีชัดเจนในเร่ืองของวิธีการแบบเชิงคุณภาพและปริมาณ ครอบคลุมในด้านจุดประสงค์ 
Normative และExploratory ดงัต่อไปนี ้

4.6.1 การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเชิงลึก 
การสัมภาษณ์ เชิงลึก (Indepth Interview) เป็นวิ ธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

หลักฐาน โดยใช้การสนทนาหรือการเจรจาอย่างมีจุดมุ่งหมายระหว่างบุคคล 2 ฝ่ายคือ ผู้ วิจัย 
(ฐานะผู้สมัภาษณ์) และผู้ ให้ข้อมลู (ฐานะผู้ถกูสมัภาษณ์) ภายใต้บรรยากาศของการมีปฏิสัมพนัธ์
อนัดีระหว่างกนั โดยผู้วิจยัเป็นผู้ก าหนดเนือ้หาและโครงสร้างของการสนทนา ซึ่งความส าเร็จส่วน
ใหญ่ ของการสัมภาษณ์ขึน้อยู่กับค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ว่า เกี่ยวกับเร่ืองท่ีต้องการทราบ
หรือไม่ เพียงใดและผู้ให้ข้อมลูตอบค าถามตรงต่อความเป็นจริงมากน้อยเพียงใด โดยมีนักวิชาการ 
ท่ีผู้วิจัยสนใจน ามาเป็นแนวทางคือ โจเซฟ (Joseph, 1994, 4-5) กล่าวว่า ในการสัมภาษณ์  เชิง
ลึกนัน้ เป็นการสัมภาษณ์ผู้ ทรงคุณวุฒิ ผู้ ช านาญหรือผู้ ท่ีมี่ส่วนเกี่ยวข้อง ในการคัดเลือกผู้ ให้
สมัภาษณ์เชิงลึก หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ หรือผู้ ท่ีรับผิดชอบต้องท าการวิเคราะห์ก่อนว่า ผู้ ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้อง (Stakeholders) ในสาขาวิชาท่ีเราต้องการศึกษานัน้เป็นใคร ซึ่งจ านวนผู้ ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้อง อาจมีตัง้แต่ 10-100 คน หรือมากว่าร้อยคนก็ได้ ก่อนท่ีท าการสัมภาษณ์ ผู้ สัมภาษณ์ 
ต้องท าจดหมายติดต่อล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับส่ิงท่ีผู้
สมัภาษณ์ก าลงัท าและเหตผุลท่ีให้ผู้ ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นผู้ให้สมัภาษณ์  การสมัภาษณ์เชิงลึกเป็น 
การสัมภาษณ์ แบบปลายเปิด สามารถสัมภาษณ์ได้หลายคน คือ 5,10,50 และ 100 คน หรือ
มากกว่านัน้ ขัน้ตอนท่ีส าคัญ คือการนิยามหรือก าหนดส่ิงท่ีต้องการได้ข้อมูล จากผู้ ให้สัมภาษณ์ 
ดังนัน้ ผู้ ให้สัมภาษณ์ ควรมีการเตรียมประเด็นท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายท่ีต้องการมีการก าหนด
กรอบสัมภาษณ์ ก าหนดค าถาม โดยควรมีการทดลองสัมภาษณ์ก่อน กับคน 2-3 คน เพื่อท่ีจะได้
ทดสอบความชดัเจนของข้อค าถาม ค าตอบท่ีได้รับตรงกบัความต้องการของผู้ ให้สัมภาษณ์หรือไม่ 
แล้วจึงน ามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมก่อนน าไปใช้จริง และผู้สัมภาษณ์ควรต้องมีเวลาให้ผู้ ให้
สัมภาษณ์ ได้อธิบายความคิดหรือเสนอแนะส่ิงใหม่ๆ ซึ่งข้อเสนอแนะมาเป็นประโยชน์ใน            
การสัมภาษณ์ คนต่อไปในอนาคต ซึ่งเวลาท่ีใช้สัมภาษณ์อาจจะใช้เวลา 20-60 นาที ซึ่งผู้สัมภาษณ์จะ



  

 

160 

ยุติการสัมภาษณ์ก็ต่อเมื่อข้อมูลของผู้ ให้สัมภาษณ์ ไม่มีการเปล่ียนแปลงแล้วและน่าเชื่อถือ 
ประการสดุท้ายผู้สมัภาษณ์ ต้องมีวิธีการท่ีจะบูรณาการและตีความในส่ิงท่ีผู้ให้สมัภาษณ์พดู 

สรุปได้ว่า ผู้วิจยัใช้การสมัภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) เพื่อเป็นวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล หลักฐาน โดยใช้การสนทนาหรือการเจรจา เป็นการสัมภาษณ์ท่ีไม่มีการก าหนด
กฎเกณฑ์เกี่ยวกับค าถามและล าดบัขัน้ตอนของการสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้า เป็นการพูดคุยสนทนา
ตามธรรมชาติ (Naturalistic Inquiry) ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านอนาคตภาพของหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานครในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) 

4.6.2 วงล้ออนาคต (Futures Wheel Forecasting) 
เทคนิคการพยากรณ์ แบบวงล้ออนาคต (Futures Wheel Forecasting) เป็น

เทคนิคการประเมิน ความคงท่ีภายในของการพยากรณ์แนวโน้ม โดยเร่ิมปัญหาท่ีศนูย์กลางแล้ว
จากปัญหานีจ้ะท าให้เกิดส่ิงต่างๆ เชื่อมโยงออกไป วงล้ออนาคตนีเ้ป็นเทคนิคหรือวิธีการหน่ึงท่ีใช้
ศึกษาเกี่ยวกบัอนาคต ซึ่งมีนกัวิชาการหลายๆ ท่านได้ให้ความหมายไว้ แต่ผู้วิจยัน าแนวทางของ 
เกลนน์ (Glenn, 1994, 1-13) มาใช้ซึ่งกล่าวถึง วงล้ออนาคตไว้ ดงันี ้

1) ความหมายของวงล้ออนาคต 
วงล้ออนาคต คือ วิธีการหน่ึงท่ีใช้ในการรวบรวม หรือจัดหมวดหมู่

ความคิดหรือปัญหาเกี่ยวกับอนาคตหรืออาจกล่าวได้ว่า กงล้ออนาคตเป็นวิธีท่ีใช้ในการระดม
สมองท่ีมีโครงสร้าง โดยท่ีชื่อของแนวโน้มหรือเหตุการณ์ จะเขียนไว้ตรงกลางของกระดาษ หลงัจาก
นัน้ซี่ล้ออันเล็กก็จะวาดจากตรงกลางของกระดาษ แล้ววาดเป็นรูปวงล้อผลกระทบหรือผลสืบเน่ือง
อนัแรกจะเขียนในตอนท้ายของซี่วงล้อแต่ละอัน  ต่อมาผลกระทบหรือผลสืบเน่ืองอันดับท่ี 2 ของ
ผลกระทบอนัแรกเป็นวงแหวนท่ี 2 ของวงล้อ ลกัษณะของการท าวงล้ออนาคตก็จะด าเนินไปเร่ือยๆ 
จนกระทัง่รูปภาพท่ีได้มีแนวโน้มของเหตกุารณ์ท่ีชดัเจน ดงัภาพประกอบ 
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ภาพประกอบ 9 ตวัอยา่งภาพวงล้ออนาคต 

ท่ีมา Glenn. 1994.  Futures Wheel Forecasting, 1-13. 

วงล้ออนาคต เป็นวิธีหน่ึงท่ีนิยมใช้ของนักอนาคต เพราะว่าเป็นวิธีการท่ี
ง่ายมากทิ่ีเข้าใจถึงความคิดของคนเกี่ยวกบัอนาคต นกัอนาคตพบว่า เป็นวิธีท่ีง่ายท่ีจะใช้วงล้อมา
ช่วยคิดและรวบรวมความคิดเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือแนวโน้มในอนาคต นอกจากนีแ้ล้ว วิธีการนี ้
เป็นเทคนิคท่ีราคาถูกท่ีสุด ท่ีจะใช้และก็มีความยืดหยุ่น ส าหรับการใช้ในสถานการณ์ต่างๆ 
หลังจากท่ีวิเคราะห์แนวโน้มหรือเหตุการณ์ท่ีเป็นไปได้ นักอนาคตจะถามผู้ เข้าร่วมระดมสมองว่า
“ถ้าเหตุการณ์นีเ้กิดขึน้ หลังจากนัน้จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึน้” หรืออาจจะถามว่า “อะไรคือส่ิงท่ี
จ าเป็น ท่ีเกิดขึน้กบัเหตุการณ์หรือแนวโน้ม” หรือ “อะไรคือผลกระทบ หรือผลสืบเน่ือง” ผลกระทบ
เหล่านีจ้ะน ามาเขียนเป็นจดุศนูย์กลางของวงล้ออนาคต 

2) จุดมุ่งหมายของการใช้วงล้ออนาคต 
2.1) ศึกษาผลกระทบท่ีเป็นไปได้ของแนวโน้มปัจจบุนัหรือเหตกุารณ์ในอนาคต 
2.2) รวบรวมเกี่ยวกบัเหตกุารณ์หรือแนวโน้มในอนาคต 
2.3) สร้างการท านายภายในภาพ 
2.4) แสดงความพนัธ์ท่ีซบัซ้อน 
2.5) ใช้ร่วมกบัวธีิการวิจยัอนาคตแบบอื่นๆ 
2.6) พฒันาความคิดท่ีหลากหลาย 
2.7) เห็นภาพความคิดของอนาคต 
2.8) เป็นเคร่ืองมอืในการระดมสมอง 

แนวโน้ม 
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3) วิธีการท าวงล้ออนาคต 
ในการท าวงล้ออนาคตอันดับแรกก็คือ ทางกลุ่มต้องตัดสินใจ เพื่อระดม

สมองเกี่ยวกับแนวโน้มความคิดเหตุการณ์ในอนาคต หรือค่านิยมท่ีจะเกิดขึน้แล้วจึงน าประเด็น
หรือแนวโน้มท่ีต้องการศึกษาเขียนในจดุศนูย์กลางของวงล้อ หรือของกระดาษ ซึ่งเป็นแผ่นกระดาษ
ขนาดใหญ่ กระดานด า หรือบนเคร่ืองฉายแผ่นใส  จากนัน้ผู้น าการระดมสมองวาดวงรีล้อมรอบ
ข้อความหรือแนวโน้มนัน้ๆ และสอบถามสมาชิกในกลุ่มว่าอะไรคือส่ิงท่ีเกิดขึน้กับเหตุการณ์
ดังกล่าว ซึ่งผลกระทบหรือผลสืบเน่ืองถูกเสนอโดยกลุ่ม และผู้น าการระดมสมองก็จะเขียนซี่ล้อ
หรือลากเส้นตรงจากจุดกึ่งกลางของวงรี และเขียนผลกระทบเหล่านีท่ี้ปลายของซี่ล้อแต่ละอัน แล้ว
ผู้วิจยัจึงวาดรูปกลมรีล้อมรอบ ผลกระทบอนัดบัแรก ต่อมาผู้น าก็ถามสมาชิกในกลุ่มเพื่อไม่ให้ลืม
ข้อความอนัแรก ในใจกลางของกงล้อและในขณะเดียวกนัสมาชิกในกลุ่มก็เสนอผลกระทบอนัดบั 2 
ต่อมาผู้น าก็จะวาดซี่ล้อรถ 2-3 ซี่ ออกจากแต่ละรูปกลมรีของผลกระทบอนัดบัแรกเพื่อท่ีว่าวงแหวน
ท่ี  2 และเขียนชื่อของผลกระทบอันดับท่ี 2 ท่ีปลายซี่ล้อรถแต่ละอัน และวาดวงกลมรีล้อมรอบ     
ในครัง้แรก กระบวนการจะเป็นไปอย่างช้าๆ คือผู้ เข้าร่วมจะคอยคิดผลสืบเน่ืองท่ี 2, 3 และ 4 
ตามล าดับโดยไม่มีการประเมินหรือประเมินเล็กน้อย หลังจากนัน้ทางกลุ่มก็กลับมาพิจารณา
ความคิดท่ีได้เสนอไว้ในวงล้อ ซึ่งสามารถท่ีจะท าการประเมินและปรับปรุงวงล้อให้ถูกต้องได้ 
ขัน้ตอนนีจ้ะคล้ายกับการท าแต่ละส่วนให้ชดัเจนขึน้ของกระบวนการระดมสมอง แต่ก็มีอีกวิธีหน่ึง
ผลกระทบของเหตุการณ์หรือแนวโน้ม สามารถท่ีจะด าเนินการไปอย่างช้าๆ และปรึกษาหารือ 
ไตร่ตรอง โดยการจัดล าดับของเหตุการณ์เข้าไปในวงล้อ ซึ่งวิธีการนีท้างกลุ่มต้องมีการอภิปราย
ความเป็นไปได้ของผลกระทบแต่ละอัน ถ้าผลกระทบใดได้รับการพิจารณาว่า เป็นไปได้จาก
ความเห็นของทุกคนในกลุ่มก็สามารถน ามาเขียนได้ เพราะว่าจะเป็นการประกนัได้ว่า ผลกระทบ
นัน้ได้มาจากเหตุ และผลกระบวนการในการท าวงล้อจะน าไปสู่ผลสืบเน่ืองท่ีไม่ได้คาดหวงั ดังนัน้
ทางกลุ่มต้องหาวิธีป้องกนัไม่ให้เกิด เพราะจะท าให้ผลสรุปในตอนท้ายมีคณุค่าน้อยลง 

4) ความแตกต่างระหว่างผลสืบเน่ือง 
วงล้ออนาคต สามารถท่ีจะแสดงให้เห็นความแตกต่าง ระหว่างผล

สืบเน่ืองอนัดบัแรก อันดบั 2  และอนัดับ3 ได้โดยการเขียนเส้นตรงตามจ านวนอนัดบั ในส่วนท่ีเป็น
ซี่ล้อ คือ ถ้าเป็นผลสืบเน่ืองอันดับท่ี 1 ก็ลาก 1 เส้น ระหว่างใจกลางของเร่ืองกับผลสืบเนืองอันดับท่ี 1       
ถ้าเป็นผลสืบเน่ืองอนัดับท่ี 2 ก็ลาก 2 เส้น จากผลสืบเน่ืองอันดับท่ี  1 ไปยังผลสืบเน่ืองอันดับท่ี 2 
ถ้าเป็นผลสืบเน่ืองอนัดบัท่ี 3 ก็ลาก 3 เส้น จากผลสืบเน่ืองอนัดบัท่ี 2 ไปยงัผลสืบเน่ืองอนัดบัท่ี 3 
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5) การสร้างผลการท านายในแต่ละภาพอนาคต 
วงล้ออนาคตสามารถท่ีจะน าไปใช้ เพื่อสร้างการท านายภาพของอนาคต

ซึ่งมีวิธีการคือ เลือกภาพท่ีต้องการท านาย และข้อความท่ีต้องการจะส ารวจ เช่น ต้องการท านาย
อนาคตของหลกัสตูรภาษาองักฤษ สงักดักรุงเทพฯ ว่าจะเป็นอย่างไร ก็ท าการวิเคราะห์ว่า ลกัษณะ
อย่างไรท่ีเป็นส่ิงท่ีต้องการ และสามารถเป็นจริงได้ ซึ่งวงล้อก็จะแสดงความแตกต่างของวิธีการท่ีจะ
ท าให้การออกแบบหลกัสูตรตอบสนองผู้ใช้มากท่ีสุด ซึ่งลักษณะของหลักสูตรก็จะเขียนในรูปซี่ล้อ 
ซึ่งวิเคราะห์ว่า มีองค์ประกอบอะไรที่จะท าให้ลกัษณะนัน้เป็นไปได้ว่า องค์ประกอบท่ีเป็นไปได้ของ
อนาคตภาพหลกัสตูรภาษาองักฤษ สงักดักรุงเทพฯ คืออะไร 

6) ข้อดีของวงล้ออนาคต 
6.1) วงล้ออนาคตเป็นวิธีการท่ีง่ายและสะดวกท่ีจะใช้ คือไม่จ าเป็นต้อง

ใช้อุปกรณ์อะไรมากมาย และสามารถน าความคิดเห็น จากกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว และ
สะดวกซึ่ งสามารถน ามาใช้ได้ทุกๆ จุดในกระบวนการท าวิจัยเชิงอนาคต เพื่อท่ีเข้าใจเหตุการณ์
หรือแนวโน้ม 

6.2) สามารถน าไปใช้ได้ตามสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนัไป และเป็นวิธีการ
ท่ีง่ายในการตรวจสอบความคิดของกลุ่มเกี่ยวกบัอนาคต 

6.3) วงล้ออนาคตสามารถท่ีจะน ามาใช้ เพื่อวิเคราะห์ผลดีผลเสีย 
7) ข้อจ ากัดของวงล้ออนาคต 

วงล้ออนาคตไม่ได้เป็นวิธีการท่ีดีไปกว่าวิธีอื่นๆ ท่ีใช้รวบรวมข้อมลู วิธีอื่น
นัน้สามารถท าได้แค่รวบรวมความคิดของกลุ่มหรือบุคลากร เพื่อท่ีท าความเข้าใจถึงความสัมพันธ์
ระหว่างส่ิงท่ีเกิดขึน้ ถ้าบุคคลท่ีมีส่วนร่วมไม่ได้ใช้หลักวิธีอะไรในการท าวงล้อก็จะท าให้งานนัน้    
ยุ่งเหยิง และวงล้อท่ีท าขึน้มาก็จะไม่ชดัเจน 

สรุปวงล้ออนาคต (Futures Wheel Forecasting) เป็นเคร่ืองมือภาพท่ีสามารถ
ช่วยให้ผู้ วิจัยระดมความคิดได้อย่างมี รูปแบบ จากผลกระทบทางตรง และทางอ้อมจาก                
การตัดสินใจในเหตุการณ์หรือแนวโน้มท่ีอาจเกิดขึน้ จากเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งผู้ วิจัยน ามาใช้ใน     
การตัดสินใจเพื่อเลือกระหว่างตัวเลือกต่างๆ  และในการจัดการการเปล่ียนแปลงเพื่อระบุผลของ
การเปล่ียนแปลงในงานอนาคตภาพหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
เคร่ืองมือนีเ้ป็นประโยชน์อย่างยิ่งในช่วงการระดมความคิดของการวิเคราะห์ผลกระทบ 

4.6.3 การวาดภาพอนาคต (Scenario Development) 
เทคนิคการวาดภาพอนาคต เป็นแบบแผนหน่ึง ของวิจัยอนาคต พัฒนาขึน้ในปี      

ค.ศ.1950 โดย เฮอร์แมน คาน ซึ่งได้ให้ค านิยาม ของเทคนิคการสร้างภาพอนาคตไว้ว่า “เป็นการสร้าง
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ล าดับเหตุการณ์เชิงสมมติฐาน เพื่อจุดมุ่งหมายในการเน้นความสนใจ ไปท่ีกระบวนการท่ีเป็น
สาเหตแุละจดุตดัสินใจ” การสร้างภาพอนาคต (Scenario) แบ่งได้เป็น 2 ประเภทท่ีส าคญั (วาสนา 
ประวาลพฤกษ์, 2544, 60-65) คือ 

1. การสร้างภาพอนาคตเพื่อการพัฒนา (Developmental Scenario) จัดท า
ขึน้ในปัจจุบัน โดยการใช้สารสนเทศ จินตนาการ ตรรกศาสตร์ เพื่อสนองแนวทางท่ีสามารถ
ด าเนินการได้ในอนาคต 

2. การสร้างภาพอนาคตตามเป้าหมาย (Goal-Based Scenario) ท าโดย   
การก าหนดเป้าหมายไว้ก่อนแล้วเสนอโอกาส หรือวิธีการท่ีจะท าให้บรรลเุป้าหมายนัน้ 

การสร้างภาพอนาคตทัง้ 2 ประเภท จะช่วยในการวางแผน การตัดสินใจและ            
การพยากรณ์อนาคต ซึ่งในท่ีนีเ้น้นกระบวนการท่ีจะน าไปสู่การด าเนินการท่ีเหมาะสมในอนาคตท่ี
เป็นไปได้จริง 

จากการศึกษาและรวบรวมของผู้วิจัยได้มีนกัวิชาการให้ความหมายของการวาด
ภาพอนาคตไว้ดงันี ้

โจเซฟ (Joseph, 1994, 8-9) ได้กล่าวว่า การสร้างภาพเป็นเทคนิคการวิจัย
เชิงอนาคตท่ีได้รับความนิยม ในการท านายทัง้แบบ Normative Forecasting และ Exploratory 
ซึ่งการสร้างภาพนัน้เป็นเทคนิคท่ีได้เปรียบกว่าเทคนิคอื่นๆ ในด้านการบูรณาการเชื่อมโยงความ
สอดคล้องและความน่าสนใจของภาพในอนาคต ซึ่งต่างจากเทคนิคการวิจัยอื่นๆ คือเทคนิคการ
วิจยัแบบอื่นๆ ส่วนใหญ่จะแบ่งอนาคตออกเป็นองค์ประกอบย่อยๆ และให้คนอ่านเชื่อมโยงหรือผูก
เร่ืองเองซึ่ง   การสร้างภาพนี ้มีประโยชน์อย่างมากมาย ดงันี ้

1) น าไปใช้ในการเกร่ินน า สถานการณ์ในอนาคตและใช้ส าหรับการวาง
แผนการคิด หรือการวิจยั 

2) น าเสนอภาพของเหตุการณ์ในอนาคต โดยเขียนเป็นเร่ืองราวเกี่ยวกับ
อนาคต 

3) น าเสนอสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกบัแนวคิดแบบเดิม 
ส่วนรูปแบบของการเสนอภาพนัน้ มีหลายรูปแบบตัง้แต่เขียนเป็นย่อหน้า 

หรือหลายหน้าขึน้อยู่กับว่าต้องการจะให้ผู้อ่านทราบเร่ืองราวทัง้หมด หรือต้องการให้ผู้อ่านได้น า
ข้อมลูไปวางแผนต่อไป 

โรเบริตส์ (Roberts, 1995, November, 369-378) ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับภาพ
อนาคต หรือ Scenario ว่าเป็นเร่ืองราวเป็นการจินตนาการประวัติศาสตร์ของอนาคต (Future 
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History) และน าเหตุการณ์ ในปัจจุบันหรือบริบทท่ีส าคัญหรือท่ีเกี่ยวข้องในปัจจุบันมาวิเคราะห์ 
เหตุผลและสร้างเป็นภาพท่ีเป็นไปได้มากท่ีสุด (Most Likely to be) เป็นกระบวนการการเปล่ียนแปลง
ของเหตุการณ์ระหว่างปัจจุบันจนถึงช่วงเวลาท่ีเราอยากเห็นภาพนัน้ๆ ในกระบวนการสัมภาษณ์
นัน้ ผู้สมัภาษณ์ต้องเจาะจง และแน่วแน่ ไปท่ีประเด็นและหัวข้อการวิจัย ค าถามในการสัมภาษณ์
จะต้องไม่เป็นค าถามท่ีชีน้ าค าตอบและต้องเป็นค าถามแบบ Open-End เปิดโอกาสให้ผู้ ถูก
สมัภาษณ์ ตอบและอธิบายได้นานตามความต้องการ แต่ผู้วิจัยต้องพยายามดึงให้ผู้ถกูสัมภาษณ์ 
อยู่ในประเด็นและหวัข้อการวิจยัตลอด โดยปกติจ านวนตวัอย่างผู้สมัภาษณ์จะอยู่ท่ี 10-30 คน  

นงลักษณ์ วิรัชชัย (2538, กรกฎาคม –ธันวาคม, 123-124) ได้ให้ทัศนะว่า 
การวิจัยโดยใช้เทคนิคการสร้างภาพอนาคต (Scenario) ภาพอนาคตมีลักษณะเป็นภาพรวมของ
สภาพการณ์ท่ีเป็นไปได้ในอนาคตหรือแนวโน้มของปรากฏการณ์ ตามเงื่อนไขทางเลือกอนาคต
แบบต่างๆ ขัน้ตอนการสร้างภาพอนาคต ประกอบด้วยการพยากรณ์การเกิดเหตุการณ์แต่ละส่วนการ
วิเคราะห์ผลกระทบไขว้หรือปฏิสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์และการเขียนภาพอนาคตภาพอนาคตท่ีได้อาจ
แสดงในรูปของการบรรยายภาพหรือแผนภาพอนาคตก็ได้ และจากการศึกษาผู้ วิจัยมีความเห็นว่า     
ภาพอนาคตเป็นภาพท่ีมองจากบริบท เหตุการณ์ปัจจุบัน แล้วท าการคาดการณ์แนวโน้มหรือ
พยากรณ์อนาคตโดยอาศัยข้อมูลและบริบทในปัจจุบันเป็นฐาน ภาพอนาคตมีทัง้ภาพท่ีสวยงาม
และไม่สวยงาม ภาพท่ีเป็นไปได้เป็นไปได้น้อยและเป็นไปได้มาก ดังนัน้ในการท าวิจัยเพื่อการวางแผน
และพฒันาแล้ว สมควรท่ีจะพิจารณาภาพ ท่ีสวยงามและเป็นไปได้มากท่ีสดุ ส่วนภาพท่ีแย่หรือไม่
สวยงามไม่พึงประสงค์ให้ตระหนกั เพื่อการหลีกเล่ียงป้องกนัไม่ให้เกิดขึน้ 

สรุปได้ว่า วิธีวิจยัแบบการสร้างภาพอนาคต (Scenario)หรือทัศนะการสร้างภาพ
อนาคต (Scenario) คือ ภาพในอนาคตหลายแบบ “ท่ีเป็นจริงได้” เป็นภาพท่ีชัดเจนมีเหตุผล ภาพ
อนาคตไม่ใช่การท านายหรือการพยากรณ์อนาคตและไม่ใช่นิยายวิทยาศาสตร์ ภาพอนาคตจะเป็น
เร่ืองราวเกี่ยวกบัอนาคต มีโครงเร่ืองหลายโครงซ้อนกนัอยู่เพื่อใช้เดินเร่ืองโดยการร้อยรายละเอียด
ต่างๆ ของภาพอนาคตเข้าด้วยกัน เป็นภาพท่ีมีความสอดคล้องกันในตัวเองและสอดคล้องกับ
จินตนาการของผู้ เข้าร่วมวาดภาพอนาคต  

4.6.4 วิธีวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research)  
วิธีวิจัยแบบ EDFR เป็นเทคนิคการวิจัยอนาคตชนิดหน่ึง ท่ีได้รับความนิยมใน

ปัจจุบัน ซึ่งผู้ วิจัยสนใจเน่ืองจากว่าเป็นวิธีการผสมผสานจุดดีและลบจุดด้อยของวิธี วิจัยท่ีเป็น
สากล ทัง้วิธีวิจัยแบบ Delphi และวิธีวิจัยแบบ EFR โดยนักวิชาการ ท่ีมีชื่อเสียงได้ให้ทัศนะและ
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น าเสนอความรู้ ความเข้าใจพืน้ฐาน เกี่ยวกับการวิจัยอนาคตและแนะน าเทคนิคการวิจัยอนาคต 
EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) ส าหรับผู้สนใจน าไปใช้ในงานวิจยัอนาคต ดงันี ้

จมุพล  พูลภัทรชีวิน (2559, 145-162) ได้ให้ความหมายว่า ส าหรับงานวิจัย
อนาคตเทคนิคนีเ้ป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดวิธีหน่ึงในปัจจุบันโดยหลักการแล้วเทคนิค EDFR เป็นการผสมผสาน 
ระหว่างเทคนิค EFR กับเดลฟายเข้าด้วยกัน ขัน้ตอนต่าง ๆ  ของ EDFR จะมีความคล้ายคลึงกับวิธีของเดล
ฟาย เพียงแต่มีการปรับปรุงวิธีให้มีความยืดหยุ่นและมีความเหมาะสมมากขึน้โดยในรอบแรกของ
การวิจยัจะใช้การสมัภาษณ์แบบ EFR ท่ีปรับปรุงแล้ว หลงัจากสัมภาษณ์ในรอบแรก ผู้ เขียนจะน า
ข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์และสร้างเป็นเคร่ืองมือ ซึ่งจะมีลักษณะเป็นแบบสอบถามแล้วส่งไปให้
ผู้ทรงคุณวฒุิตอบตามรูปแบบของเดลฟาย เพื่อเป็นการกรองความคิดของกลุ่มผู้ทรงคุณวฒุิเพื่อ
หาฉันทามติ ซึ่งมักจะท า 2-3 รอบ หลังจากนัน้จะน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวโน้มท่ีมีความ
เป็นไปได้มากและมีความสอดคล้องทางความคิดเห็นระหว่างกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเขียนสรุปเป็น
ภาพอนาคต (Scenario) และให้ทัศนะ น าเสนอความรู้ ความเข้าใจพืน้ฐานเกี่ยวกับการวิจัย
อนาคตและแนะน าเทคนิคการวิจยัอนาคต EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) ซึ่ง
ขัน้ตอนการวิจยัด้วยกระบวนการวิจยัแบบ EDFR สามารถสรุปขัน้ตอนส าคญัได้ ดงันี ้  

1. ขัน้ตอนการก าหนดและเตรียมตวักลุ่มผู้ทรงคณุวุฒิ ขัน้นี ้เป็นขัน้ตอน
ท่ีมีความส าคัญ และจ าเป็นอย่างยิ่ง โดยเชื่อว่าหากผู้วิจัย ได้กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิจริงๆ จะส่งผลให้
ผลการวิจัยน าเชื่อถือมากขึน้เท่านัน้ ส่วนการเตรียมตัวกลุ่มผู้ทรงคณุวฒุินัน้ มีความจ าเป็นอย่างมาก 
เน่ืองจาก ผู้ทรงคณุวุฒิอาจมองไม่เห็นความส าคญัของการวิจัยลักษณะนีห้รืออาจจะไม่มีเวลาให้
ผู้ วิจัยได้เต็มท่ี ผู้ วิจัยจึงจ าเป็นต้องติดต่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นการส่วนตัว อธิบายถึงจุดมุ่งหมาย 
ขัน้ตอนต่างๆ ของการวิจยั เวลาท่ีต้องใช้โดยประมาณ และประโยชน์ของการวิจยั ผู้วิจยัต้องแสดง
ให้ผู้ ทรงคุณวุฒิเห็นคุณค่าความจ าเป็น และความส าคัญของการให้ข้อมูลของผู้ ทรงคุณวุฒิ 
จากนัน้จึงขอความร่วมมือ หากไม่ได้รับความร่วมมือ  ผู้วิจัยจ าเป็นต้องพิจารณาผู้ทรงคุณวฒุิท่าน
อื่นต่อไปถ้าหากได้รับ ความร่วมมือก็สามารถนัดวันและเวลาส าหรับการสัมภาษณ์ การเตรียม
ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว นอกจากจะท าให้มั่นใจได้ว่าจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วยังเป็น   
การเปิดโอกาสให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้มีเวลาเตรียมตัว เตรียมข้อมูล จัดระบบข้อมูล และความคิด
ล่วงหน้าช่วยให้ผู้วิจยัได้ข้อมลูท่ีน่าเชื่อถือเพิ่มขึน้   

2. ขัน้ตอนการสัมภาษณ์ (EDFR รอบท่ี 1) การสัมภาษณ์มีลกัษณะและ
ขัน้ตอนคล้ายกับ EFR แต่ EDFR มีความยืดหยุ่นมากกว่า กล่าวคือ ผู้ วิจัยสามารถท่ีจะเลือก
รูปแบบการสัมภาษณ์ท่ีจะสนองตอบต่อจุดมุ่งหมาย เวลา งบประมาณและสถานการณ์ของ        
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การวิจัย ได้  คือ  อาจยึดตาม รูป แบบของ EFR โดย เร่ิมจาก  Optimistic-Realistic (O-R) 
Pessimistic-Realistic (P-R) และ Most Probable Realistic (M-R) ซึ่งเป็นการเลือกสัมภาษณ์
เฉพาะแนวโน้มท่ีผู้ ทรงคุณวุฒิคาดว่าจะเป็นไปได้และน่าจะเป็นโดยไม่ค านึงถึงว่า แนวโน้ม
เหล่านัน้จะเป็นไปทางดีหรือร้าย เพราะในการท า EDFR รอบท่ี 2 และรอบท่ี 3 ถ้าหากผู้วิจยั สนใจ
ท่ีจะแยกศึกษาอนาคตตามแบบ EFR ผู้วิจัยก็สามารถท าได้ โดยการออกแบบ แบบสอบถาม ท่ีจะ
ช่วยให้ได้อนาคตภาพอย่างเป็นระบบได้ 

3. ขัน้ตอนการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล โดยการน าข้อมูลท่ีได้จาก
การสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิมาวิเคราะห์และสงัเคราะห์ เพื่อสร้างเป็นเคร่ืองมือส าหรับท าเดลฟาย     

4. ขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือ (แบบสอบถาม)    
5. ขัน้ตอนการท าเดลฟาย (EDFR รอบท่ี 2 และรอบท่ี 3)   
6. ขัน้ตอนการเขียนอนาคตภาพ 

การวิจัยครัง้นี ้ผู้วิจัยได้น าแนวคิดของ อ.จุมพล มาก าหนดเป็นขัน้ตอนใน
งานวิจัย เพราะ EDFR ไม่ใช้ EFR เพราะ EFR อนาคตภาพท่ีได้มาจากการสัมภาษณ์เพียงรอบ
เดียว โดยเลือกเอาแนวโน้มท่ีมีฉันทามติระหว่างกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ จุดอ่อนคือ ขาดระบบท่ีน่าเชื่อถือใน   
การพิจารณาแนวโน้มท่ีมี ฉันทามติ ซึ่งแนวโน้มท่ีส าคัญอาจหลุดไปส่วน EDFR มีแนวโน้มท่ีได้จาก              
การสัมภาษณ์ รอบแรกป้อนกลับไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิทุกคนพิจารณาอีกในการใช้เทคนิคเดลฟาย ท าให้ทุก
แนวโน้มได้รับ  การพิจารณาอย่างมีระบบเท่าเทียมกัน ผลสรุปท่ีได้จากการวิจัย แบบ EDFR        
จึงเป็นระบบและได้แนวโน้มท่ีมีความครอบคลุมและน่าเชื่อถือมากกว่า EFR (บุญมี พนัธุ์ไทย, 2557, 16) 

การแบ่งช่วงเวลาศึกษา  
มิติของการแบ่งช่วงเวลาในการวิจัยอนาคตนัน้เป็นเร่ืองท่ีส าคัญมาก 

มกัจะแบ่งช่วงเวลาของการท านายหรือช่วงของการวางแผน ออกเป็น 4 ช่วงนี ้  
ช่ ว ง ท่ี  1 คื อ ช่ ว ง เวลา  5 ปี  ห รือ  Immediate Forecasting ห รือ 

Immediate Planning นักอนาคตนิยมถือว่าเป็นการท านายหรือการวางแผนระยะกระชัน้ชิด        
ถ้าเป็นเร่ืองของการแก้ปัญหาก็เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  

ช่วงท่ี 2 คือช่วงประมาณ 5-10 ปี ช่วงนี ้เป็นช่วงท่ีนักอนาคตนิยม
เรียกว่า Short Range Forecasting หรือ Short Range Planning ก็เป็นการท านายหรือการวางแผนหรือ
การศึกษาอนาคตระยะสัน้ 
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ช่วงท่ี 3 คือ ช่วง10-15 ปี หรือ ไปจนถึง 20 ปี ช่วงนี ้เรียกว่าเป็นระยะ
กลาง middle range forecasting หรือ middle range planning นักอนาคตนิยมส่วนใหญ่นิยมท่ี
จะศึกษาอนาคตในช่วงนี ้เน่ืองจากผู้วิจยัสามารถรอท่ีจะเห็นผลได้ 

ช่วงท่ี 4 คือช่วงระยะยาว 20-25 ปีขึน้ไป ช่วงนีด้จูะเป็นระยะยาวนาน
จนเกินไป ข้อมลูท่ีได้ผลท่ีได้อาจจะขาดความจงูใจไกลตวัคนรุ่นท าวิจยัเกินไป  

ซึ่งกล่าวสรุปได้ว่า ผู้วิจัยจะศึกษาช่วงไหนอยู่ท่ีจุดมุ่งหมายของการวิจัย
ของผู้ วิจัยและขึน้อยู่กับองค์ประกอบต่างๆ โดยผู้ วิจัยเลือกช่วงท่ี 3 กับงานวิจัยอนาคตภาพ
หลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานครในทศวรรษหน้า  (พ.ศ. 2563-2572) 
เน่ืองจากผู้ วิจัยสามารถรอท่ีจะเห็นผลได้ สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
กรุงเทพมหานคร ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2560-2563)  

การเลือกกลุ่มผู้ทรงคณุวฒุิ  
การเลือกกลุ่มผู้ ทรงคุณวุฒิ ถือเป็นประเด็นท่ีส าคัญท่ีสุดในการวิจัย

อนาคตแบบ EDFR เน่ืองจากเหตผุล ท่ีเลือกกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกลุ่มตัวอย่าง เพราะมีความเชื่อ
ว่าผู้ทรงคุณวฒุิ คือผู้ ท่ีมี ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในเร่ืองท่ีศึกษามีความสามารถมอง
หรือคาดการณ์อนาคตได้ ชัดเจนถูกต้องมากกว่าบุคคลทั่วไปและอีกเหตุผลส าคัญ คือ                 
การเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ในสงัคม หรือหน่วยงานหน่ึงหน่วยงานใดนัน้ บุคคลท่ีอยู่เบือ้งหลัง
การเปล่ียนแปลงเหล่านัน้ คือผู้ทรงคณุวุฒิซึ่งประกอบไปด้วย กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มผู้มีอ านาจ ในการตดัสินใจ
ทัง้ทางตรงและทางอ้อมซึ่งอาจจะเป็นนักการเมือง ท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับการตัดสินใจของ
หน่วยงาน รวมไปถึงกลุ่มนกัวิชาการผู้มีความรู้ในเร่ืองนัน้เป็นอย่างดี เหตผุลทางจิตวิทยาง่ายๆ ว่า
เมื่อใดก็ตามท่ี ผู้บริหารได้รับรู้ความเคล่ือนไหวของส่ิงหน่ึงส่ิงใด โดยเฉพาะงานท่ีต้องเกี่ยวข้องและ
เมื่อใดท่ีความเห็นของผู้ทรงคณุวุฒิคนอื่น โดยเฉพาะกลุ่มนักวิชาการ ผู้ ใช้บริการหรือกลุ่มผู้บริหาร
ภายในหน่วยงานนัน้บังเอิญไปสอดคล้องเข้ากบัความคิดของตน เขาก็มีโอกาสท่ีจะตัดสินใจทันที 
กลุ่มนักวิชาการควรเป็นกลุ่มท่ีต้องได้รับคัดเลือกเข้าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเสมอ เน่ืองจากนกัวิชาการ
ในสาขาท่ีเราศึกษาเป็นกลุ่มท่ีค่อนข้างมีความคิดเป็นอิสระสร้างสรรค์ หลากหลายรูปแบบซึ่งส่งผล
ให้ได้รายละเอียดในแง่ท่ีเป็นวิชาการ ผลงานทางวิชาการ เพื่อได้แนวโน้มท่ีเป็นไปได้หรือน่าจะเป็น
หลากหลายรูปแบบ 

เกณฑ์ในการเลือกกลุ่มผู้ทรงคณุวฒุิ  
การเลือกผู้ทรงคณุวฒุิเป็นการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

โดยหากผู้วิจัยรู้ว่าใครเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในเร่ืองท่ีศึกษาหรือผู้วิจัยมีจุดมุ่งหมายเฉพาะอย่างใด
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อย่างหน่ึงลงไปก็สามารถเจาะจงเลือกผู้ทรงคุณวุฒิได้ทันที แต่ในกรณีท่ีผู้ วิจัยไม่ทราบและไม่มี
ข้อมูลเลยว่าใครเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในหน่วยงานนัน้ก็สามารถใช้วิธีโยนลูก(Snowball)เป็นเทคนิค
การถามเพื่อเชื่อมต่อไปยงัผู้ทรงคณุวฒุิท่านอื่น ซึ่งวิธีนีเ้ป็นการลดปัญหาความล าเอียงในการเลือก
ผู้ทรงคณุวฒุิอีกด้วย เน่ืองจากเป็นการให้ผู้ทรงคณุวฒุิเลือกกลุ่มผู้ทรงคณุวฒุิด้วยกนัเอง  

จ านวนผู้ทรงคณุวฒุิ  
จ านวนผู้ ทรงคุณวุฒิในการวิจัยนัน้ขึน้อยู่กับจุดมุ่งหมายการวิจัย    

โดยจ านวนผู้ ทรงคุณวุฒิยิ่งมีจ านวนมากจะได้ความคิดเห็นใหม่ๆ และได้ค าตอบท่ีมีน า้หนัก     
ความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึน้ โดยทัว่ไปไม่มีการก าหนดแน่นอนตายตวั จ านวนผู้ทรงคุณวฒุิขึน้อยู่กับ
ลักษณะของกลุ่มจากรายงานการวิจัยของดวงนภา มกรานุรักษ์ (2554, 19-20) พบว่า จ านวน
ผู้ เชี่ยวชาญ มีผลต่อความคลาดเคล่ือนของค าตอบ หากผู้ทรงคณุวุฒิมีจ านวนตัง้แต่ 17 คนขึน้ไป
ค่าความคลาดเคล่ือนจะมีน้อยท่ีสดุ ดงัตารางด้านล่าง  

ตาราง 6 แสดงจ านวนผู้ทรงคณุวฒุิ และการลดลงของความคลาดเคล่ือน 

จ านวนผู้ทรงคณุวฒุิ ความคลาดเคล่ือน ความคลาดเคล่ือนลดลง 

1-5 
5-9 
9-13 
13-17 
17-21 
21-25 
25-29 

1.20-0.70 
0.70-0.58 
0.58-0.54 
0.54-0.50 
0.50-0.48 
0.48-0.46 
0.46-0.44 

             0.50 
0.12 
0.04 
0.04 
0.02 
0.02 
0.02 

 
จ านวนผู้ทรงคณุวฒุิในแต่ละรอบนัน้ควรให้คงท่ี แต่เพราะเทคนิค EDFR มีความยืดหยุ่นและ

สามารถยอมรับสภาพความเป็นจริงว่า ผู้ทรงคุณวฒุิไม่สามารถอยู่เป็นกลุ่มตวัอย่างให้เราได้เสมอ 
ฉะนัน้จึงไม่จ าเป็นท่ีจ านวนผู้ ทรงคุณวุฒิในแต่ละรอบจะต้องเท่ากันกันแต่ในรอบแรกควรมี    
จ านวนมาก รอบท่ี 2 อาจลดลงได้บ้างเพียงเล็กน้อย และในรอบท่ี 3 เป็นรอบท่ีช่วยในการยืนยัน
ผลการวิจัย ถ้าหากได้ผู้ ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึน้ในรอบท่ี 3 นีจ้ะเป็นการดีและมีการเปล่ียนแปลง
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ ให้ข้อมูลได้ เช่น ในกรณีท่ีผู้ทรงคุณวุฒิท่านเดิมติดภารกิจไม่อาจให้ข้อมูลใน
รอบท่ี2 หรือรอบท่ี 3 ได้ ผู้ วิจัยสามารถพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิท่านอื่นทดแทน แต่ส าคัญตรงท่ี
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ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีทดแทนต้องเป็นผู้ ทรงคุณวุฒิท่ีผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ส่วนเร่ืองอัตราส่วนหรือ
สัดส่วนระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ นัน้ ผู้ วิจัยจะเป็นผู้ก าหนดเอง ซึ่งการวิจัยเน้นท่ีประเด็นใดก็
พิจารณาเลือกผู้ ทรงคุณวุฒิในส่วนนัน้ให้มาก ในงานวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยเลือกผู้ ทรงคุณวุฒิ ท่ีมี      
ความเชี่ยวชาญ ความรู้เกี่ยวกบัหลกัสตูรภาษาองักฤษ 

การสมัภาษณ์แบบ EDFR  
การสัมภาษณ์แบบ EDFR อาจประยุกต์ จากการสัมภาษณ์แบบ 

EFR มาใช้ได้ซึ่งการสัมภาษณ์แบบ EFR ต้องการให้ผู้ ถูกสัมภาษณ์ แสดงความคิดเห็นและ
จินตนาการภาพในมมุมองของผู้ถกูสัมภาษณ์ทัง้ 3 ภาพอนาคต (Scenario) คือ ภาพอนาคตในแง่
ดีของหลักสูตรภาษาอังกฤษ สังกัดกรุงเทพมหานคร (Optimistic) ภาพอนาคตในแง่ท่ีร้ายของ
หลกัสตูรภาษาองักฤษ สงักดักรุงเทพมหานคร (Pessimistic) และภาพอนาคตท่ีเป็นไปได้มากท่ีสุด
ของหลักสูตรภาษาอังกฤษ สังกัดกรุงเทพมหานคร (Most Probably) โดยไม่มีมีการปิดกัน้หรือมี
ขอบเขตความคิดของผู้ถูกสัมภาษณ์ โดยผู้สัมภาษณ์จะเร่ิมถามท่ีมุมมองภาพอนาคตในแง่ดี 
(Optimistic) ของหลักสูตรภาษาอังกฤษ สังกัดกรุงเทพมหานครก่อน จนกระทั่งได้มุมมองท่ี
สมบูรณ์จึงขยับไปถามมุมมองภาพอนาคตในแง่ท่ีร้าย(Pessimistic)ของหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
สังกัดกรุงเทพมหานคร เมื่อเสร็จสมบูรณ์ภาพสุดท้าย คือ ภาพอนาคตท่ีเป็นไปได้มากท่ีสุด       
(Most Probably) ของหลกัสตูรภาษาองักฤษ สงักัดกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากเมื่อผู้ถูกสัมภาษณ์
ให้มุมมองทัง้ดีและแย่แล้ว เสมือนเป็นการทบทวนความคิดและกลั่นกรองให้เกิดความคิดและ
มุมมองภาพอนาคตหลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานครท่ีเป็นไปได้         
มากท่ีสดุ(Most Probably) 

ผู้สัมภาษณ์จะต้องมีการทบทวนค าถามและทบทวนมุมมองกับผู้ถูก
สัมภาษณ์เป็นระยะๆ เพื่อความเข้าใจท่ีถูกต้องและเข้าใจตรงกันในภาพอนาคตของหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ สังกัดกรุงเทพมหานคร แต่ละภาพ และแต่ละมุมมองและส่ิงท่ีสัมภาษณ์ต้อง
ค านึงถึงตลอดเวลาท่ีสัมภาษณ์ผู้ถูกสัมภาษณ์หรือผู้ทรงคุณวุฒิ คือ ความชัดเจน (Clarity) ความ
เข้าใจท่ีครอบคลุม (Comprehensiveness) บริบท (Contextualization) และสุดท้ายความเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ (Coherence) ของประเด็นค าถาม การอธิบาย มุมมอง ต้องถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจ
ตรงกันทัง้ผู้ สัมภาษณ์และผู้ ถูกสัมภาษณ์ เพื่ อส่งผลต่อการเขียนภาพอนาคตของหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ สังกัดกรุงเทพมหานคร การสัมภาษณ์แบบ EDFR เปิดโอกาสให้ผู้ วิจัยหารือหรือ
สมัภาษณ์เพิ่มเติมประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกบัหลักสตูรภาษาอังกฤษ สังกดักรุงเทพมหานคร แนวโน้มท่ี
ได้จากการสัมภาษณ์คนแรกๆ ผนวกเข้ากันกับการสัมภาษณ์คนต่อๆ ไป โดยผู้วิจัยอาจจ าเป็น
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จะต้องขอให้ผู้ทรงคุณวุฒิพูดเฉพาะในเร่ืองท่ีเชี่ยวชาญจริงๆ เน่ืองจากจุดมุ่งหมายคือ ต้องการ
แนวโน้มอนาคตของหลกัสตูรภาษาองักฤษ สงักดักรุงเทพมหานคร ท่ีเพิ่มขึน้ให้มากท่ีสดุเท่าท่ีจะมากได้ 

การสร้างแบบสอบถาม  
หลังจากวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ท าการเขียน

แนวโน้มอนาคตของหลักสตูรภาษาอังกฤษ สงักัดกรุงเทพมหานคร ในแบบสอบถามซึ่งภาษาท่ีใช้
ส าคัญคือ สัน้ กะทดัรัด ชัดเจนเข้าใจง่าย โดยพยายามคงความหมาย เดิมของผู้ทรงคุณวฒุิไว้ให้
มากท่ีสดุ ควรใช้ภาษาท่ีเป็นกลาง หลีกเล่ียงภาษาท่ีส่อถึงทัศนคติหรือ ความล าเอียงของผู้วิจยัลง
ไป ผู้วิจัยห้ามท าหน้าท่ีตดัสินใจแทนผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้วิจัยท าหน้าท่ีในการเขียนแนวโน้มอนาคตของ
หลักสตูรภาษาอังกฤษ สังกัดกรุงเทพมหานคร คือการสังเคราะห์ การตีความภาษาของผู้วิจยัควร
ให้ตรงตามท่ีผู้ทรงคุณวฒุิต้องการจริงในการเขียนแนวโน้มในแบบสอบถามจะต้องเขียนแนวโน้มท่ี
มีประเด็นแนวโน้มเดียวต่อ 1 ข้อ ไม่ให้มีแนวโน้มย่อยๆ เล็กๆ อยู่ในแนวโน้มใหญ่ เพราะไม่เช่นนัน้
คะแนนท่ีออกมาจะท าให้ผู้วิจัยตีค่าล าบาก เพราะไม่รู้ว่าผู้ทรงคุณวุฒินัน้ตอบเพราะแนวโน้มใด 
พยายามหลีกเล่ียงถ้อยค าคลุมเครือ เช่น ดีขึน้ เลวลง เพิ่มขึน้ ลดลง ต้องท าการขยายความให้
ชดัเจน ตวัอย่าง เช่น อนาคตของหลักสูตรภาษาองักฤษ สังกัดกรุงเทพมหานคร จะดีขึน้ หมายถึง
อะไร ผู้วิจัยอาจจะแยกเป็นคณุภาพการศึกษาท่ีดีขึน้ในท่ีนี ้หมายถึงอะไรบ้าง ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนจะสงูขึน้ใช่หรือไม่  

จ านวนรอบ   
จ านวนรอบและจ านวนผู้ ทรงคุณ วุฒิ ขึ น้อยู่ กับจุดมุ่ งหมาย 

งบประมาณ เวลาและก าลังคนของการวิจยัแต่ในความเป็นจริงแล้ว การท่ีจะหยุดตรงรอบใดรอบ
หน่ึงนัน้ การวิจัยอนาคตจะดูว่า ค าตอบท่ีได้จากแต่ละรอบนัน้ มีความเป็นเอกพันธ์แล้วหรือยังมี 
Consensusของกลุ่มผู้ ทรงคุณวุฒิ ท่ีครอบคลุม เร่ืองท่ีวิจัยมากพอหรือไม่ถ้ามากพอและ/หรือ
สามารถสนองตอบจดุมุ่งหมายได้ ก็อาจจะหยดุได้ในรอบท่ี 2 ซึ่งเรียกกว่า Mini EDFR  

การเขียนรายงานการวิจยัแบบ EDFR  
ในการเขียนรายงานการวิจัยอนาคตแบบ EDFR มีความยืดหยุ่น

พอสมควรโดยผู้ วิจัยอาจเลือกเขียนรายงานออกเป็นภาพๆ เป็นอนาคต 3 ภาพ คือ อนาคต
ทางบวก ลบ แล้วตามด้วยภาพ ท่ีเป็นไปได้มากท่ีสุด หรือการเขียนรายงาน อาจขึน้อยู่กับ
จดุมุ่งหมายของการวิจัย ถ้าผู้วิจัยต้องการท่ีจะย า้ถึงแนวโน้มท่ีเป็นไปได้ค่อนข้างสูง อาจก าหนด  
ค่ามธัยฐาน (Median) ในกรณีท่ีแบบสอบถามเป็นแบบมาตราสาวนประมาณค่า (Rating Scale) 
5 ระดบั โดยก าหนดค่ามธัยฐาน (Median) ระดบัมากคือ 3.5 ขึน้ไป เป็นเกณฑ์ใน  การน าแนวโน้ม
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ของอนาคตภาพหลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานครมารายงานแล้วดู                          
ความสอดคล้องของค าตอบ โดยพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์ (Interquartile Range       
(Q3-Q1)) ไม่เกิน 1.5 หรือ ค่าฐานนิบมลบด้วยค่ามธัยฐาน (Mode-Median) ไม่เกิน 1 ซึ่งหลกัการนี ้
อาจมีความยืดหยุ่นได้อีกไม่จ าเป็นต้องยึดค่าสถิติตามนีเ้สมอไป จะเห็นได้ว่าในปัจจบุนัได้มีการน า
เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบต่างๆ ไปใช้ในแวดวงการศึกษา และการก าหนดข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย ทัง้เพื่อการวางแผนในอนาคต วิเคราะห์และแก้ปัญหาในปัจจบุัน ตลอดจนการวิเคราะห์
อดีตเพราะเทคนิคการวิจัยอนาคต โดยเฉพาะเดลฟาย และ EDFR นัน้ช่วยให้ผู้วิจยัได้ข้อมลู ท่ีเป็น
ระบบ และน่าเชื่อถือมากขึน้ในการวิจัยครัง้นี ้ 

สรุปได้ว่า การวิจัยอนาคตแบบ EDFR คือการส ารวจ และศึกษาองค์ประกอบ
ของปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยการรวบรวมข้อมูลเชิงอนาคต เพื่อใช้ท านายแนวโน้มท่ีจะ
เกิดขึน้ของสภาวะทางการศึกษาในอนาคต สามารถใช้เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบัน
เพื่อให้เกิดวิธีการทางการศึกษาท่ีพึงประสงค์ รวมทัง้ป้องกันปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัดต่างๆ 
ก่อนท่ีจะเกิดขึน้ตัง้แต่ปัจจบุัน ซึ่งจากการศึกษาความหมายและความส าคญัของการวิจยัอนาคต
จากทัศนะคติ และแนวคิดของผู้ ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการต่างๆ ส่งผลให้ผู้ วิจัย มีความเห็น
สอดคล้องกับค ากล่าวของนักอนาคตท่ีว่าอนาคตเร่ิมตัง้แต่ปัจจุบัน ดังนัน้กระบวนการในการ
แก้ปัญหาของนกัอนาคต จึงเป็น ลกัษณะเชิงรุก (Proactive) มากกว่าเชิงรับ (Reactive) 

4.7 ประโยชน์ของการวิจัยอนาคต   
การวิจัยอนาคตเป็นงานวิจัยเพื่อหาแนวโน้มท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต ณ ช่วงเวลาใด

เวลาหน่ึงขึน้อยู่กับหลักการ บริบท และเหตุผลของงานวิจัยโดยแนวโน้มท่ีจะเกิดขึน้มีทัง้ท่ีพึง
ประสงค์และไม่พึงประสงค์เพื่อช่วยและสนับสนนุการตัดสินใจของผู้ ท่ีจะน าผลการวิจยัดังกล่าวไป
ใช้ประโยชน์ในการวางแผน และเตรียมความพร้อมท่ีจะเผชิญต่อเหตกุารณ์ท่ีอาจจะไม่พึงประสงค์
ได้ ทันท่วงทีและเหมาะสม นักวิชาการจากหลายท่านให้ความหมายและค าจ ากัด ความของภาพ
อนาคตท่ีแตกต่างกันซึ่งอาจเหมือนกัน คล้ายกันและบางส่วนแตกต่างกันโดยสิน้เชิง ซึ่งการวิจัย
อนาคตล้วนแต่มีประโยชน์ทัง้สิน้ ซึ่งนักวิชาการได้ให้ทศันะเกี่ยวกับประโยชน์ของการวิจัยอนาคต
และผู้วิจยัน ามาสรุป ได้ดงัต่อไปนี ้  

วิโรจน์ สารรัตนะ (2553, 12) ได้ให้ทัศนะ ถึงประโยชน์ของการวิจัยอนาคตไว้ว่า       
การวิจยัอนาคต (1) ช่วยในการตดัสินใจเพื่อการวางแผนเพื่อการป้องกนัปัญหาท่ีคาดว่าจะเกิดเพื่อ
ประเมินทางเลือกของนโยบายและการปฏิบัติ (2) ช่วยในการเตรียมคนส าหรับอนาคตท่ีก าลัง
เปลี่ยนแปลง (3) ช่วยในการส่งเสริมให้เกิดความปรองดองและร่วมมือ เน่ืองจากการมุ่งอนาคตท า



  

 

173 

ให้คนลืมอดีตมุ่งอนาคตท าให้ผู้คนค านึงถึงแต่ด้านดีและมีความมุ่งมัน่ท่ีจะไปถึงให้ได้ (4) ช่วยใน                 
การสร้างสรรค์ เพราะการมองอนาคตท่ีห่างไกลออกไป ท าให้คนมีอิสระในการคิดมีจินตนาการท่ี      
อยากเห็นส่ิงดีๆ ก่อให้เกิดกระแสความคิดท่ีหลากหลาย (5) ช่วยในการสร้างปรัชญาแห่งชีวิต 
กล่าวคือ ช่วยให้บุคคลเกิดความคิดเกี่ยวกบัเป้าหมายอย่างมีระบบก่อให้เกิด “ปรัชญาชีวิต” ท าให้
บุคคลเปล่ียนบทบาท จากการมีปฏิกิริยาเชิงรับ (reactive) กบัการแก้ปัญหาเป็นการป้องกันและมี
ปฏิกิริยาเชิงรุก (Proactive) ต่อปัญหา  

จุมพล  พูลภัทรชีวิน (2559 , 97-100) ได้ให้ทัศนะ ท่ีเกี่ยวกับประโยชน์ของ        
การวิจัยอนาคตไว้ว่า การวิจัยอนาคตช่วยให้ได้ข้อมูลท่ีส าคัญและจ า เป็นเกี่ยวกับแนวโน้มใน
อนาคตท่ีสามารถจะน ามาใช้ในกระบวนการตดัสินใจ การก าหนดนโยบายและการวางแผน เพราะ
การวิจยัอนาคต มกัจะให้หรือน าไปสู่ส่ิงต่างๆ ดงันี ้

1. ให้กรอบส าหรับการตัดสินใจหลายรูปแบบ บ่งชีถ้ึงอันตรายและโอกาส
ต่างๆ แนะวิธีแก้ปัญหาแบบต่างๆ ช่วยประเมินนโยบายและการปฏิบติั ต่างๆ ช่วยให้มองเห็นและ
เข้าใจปัจจบุนัและอดีตดีขึน้ ช่วยเพิ่มทางเลือก ก าหนดจดุหมายและแสวงหา วิธีท่ีจะบรรลุจดุหมาย   

2. การวิจัยอนาคตช่วยเตรียมมนุษย์ให้มีความพร้อมท่ีจะเผชิญกับโลกท่ี
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเน่ืองโดยให้ประสบการณ์ล่วงหน้า (Pre-Experience) แก่มนุษย์
ว่าอนาคตอาจจะเป็นอย่างไร เพื่อจะได้เตรียมพร้อมว่า ควรจะท าตัวอย่างไรจะได้ไม่เกิดหรือลด
อาการ Future Shock ให้การรับรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตบนโลกท่ีเต็มไปด้วยการ
เปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วและสับสนการรับรู้หรือมโนทัศน์ดังกล่าว ได้แก่ การเปล่ียนแปลงเป็น
กระบวนการปกติตามธรรมชาติ การเปล่ียนแปลงเล็กน้อยอาจจะกลายเป็นการเปล่ียนแปลงท่ี
ยิ่งใหญ่ต่อมาการเลือก (Choice) เป็นส่ิงจ าเป็น การปฏิเสธท่ีจะเลือก ก็คือการเลือกโลกในอนาคต
จะแตกต่างอย่างสิน้เชิงในหลายๆ ด้าน จากโลกปัจจุบัน มนุษย์มีความรับผิดชอบต่ออนาคตของ
เขา อนาคตมิใช่เป็นเพียงส่ิงท่ีปรากฏขึน้ต่อหน้าเขาเท่านัน้ วิธีการท่ีได้ผลในอดีตอาจจะไม่ได้ผลใน
อนาคต เพราะสภาพการณ์มันเปล่ียนไปกระตุ้นให้มนุษย์ท าการศึกษาอนาคตอย่างมี “สติ”และ
ด าเนินชีวิตในปัจจบุนัอย่างมีสติ   

3. การวิจัยอนาคตช่วยให้มนุษย์เห็นถึงความส าคัญและความสัมพันธ์ของ
ระบบต่างๆ ท าให้เกิดความร่วมมือระหว่างกนัมากขึน้   

4. การวิจัยอนาคตช่วยชี น้ าและเสริมสร้างความเจริญ ก้าวหน้า ทาง
วิทยาศาสตร์ และความคิด   
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5. การวิจัยอนาคตช่วยให้เกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ เพราะไม่ติดอยู่กับ
ปัญหาในอดีตและปัจจบุนั   

6. การวิจัยอนาคตช่วยกระตุ้นให้มนษุย์ (ทัง้เด็กและผู้ใหญ่) ใฝ่หาความรู้โดย
การเป็นผู้สร้างความรู้มากกว่าเรียนส่ิงท่ีผู้อื่นบอก หรือท ามาแล้วแต่เพียงอย่างเดียว   

7. การวิจัยอนาคตให้แนวคิดในการพัฒนาปรัชญาชีวิตท่ีผสมกลมกลืนกับ
แนวโน้มในอนาคต  

8. การวิจัยอนาคตมีประโยชน์ในด้านอื่นๆ เช่น ให้ความสนุกเพลิดเพลินให้
ความท้าทาย 

กล่าวโดยสรุปผู้วิจัยพบว่า ประโยชน์ของการวิจัยอนาคต นัน้มีมากมายหลายด้าน
และประโยชน์สูงสุดท่ีผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการมีความเห็นสอดคล้องกันคือ การวิจัยอนาคต 
ช่วยให้ได้ข้อมูลท่ีส าคัญ และจ าเป็นเกี่ยวกับแนวโน้มในอนาคต ทัง้ท่ีพึงประสงค์ และไม่พึง
ประสงค์ท่ีสามารถจะน ามาใช้ในกระบวนการตัดสินใจ การก าหนดนโยบายและการวางแผน 
ส าหรับอนาคตภาพหลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในทศวรรษหน้า
(พ.ศ. 2563-2572) ต่อไป 

ตอนที่ 4 บทความ งานวิจัยที่เก่ียวข้องทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
ในงานวิจัยอนาคตภาพหลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานครใน

ทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) ผู้วิจัยได้ศึกษาบทความ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนแรก คือ บทความ งานวิจยัท่ีเกี่ยวกับข้องหลกัสตูร
ภาษาองักฤษ การจดัการเรียนรู้ และส่วนท่ี 2 คือ บทความ งานวิจยัท่ีเกี่ยวข้องกบัอนาคตภาพซึ่งมี
รายละเอียด ดงันี ้

4.1. บทความ งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ 
โทมสั (Thomas, 2017, 23) ได้ให้ข้อเสนอ เกี่ยวกบัการจดัการเรียนรู้ด้วยส่ือการสอน

พืน้ฐานสมยัใหม่ผ่านสงัคมและวัฒนธรรมทางภาษาท่ีหลากหลาย การปฏิรูปการจดัการเรียนการรู้
ทางภาษาท่ีหลากหลาย เป็นส่ิงส าคัญต่อการจัดกิจกรรมทางภาษาสมัยใหม่ ซึ่งขึน้อยู่กับบริบท
ของแต่ละบุคคล ซึ่งใช้เทคนิคการสนทนากลุ่มจากกลุ่มนกัศึกษา วิชาเอกภาษาเพื่อการส่ือสารของ
มหาวิทยาลัยเวียนนา จ านวน 10 คน ผลสรุปว่าการจัดการเรียนการรู้ทางภาษาท่ีหลากหลายนี ้
โดยการใช้ส่ือดิจิตลัสมยัใหม่ เป็นเคร่ืองมือเพื่อพฒันาแนวคิด และสร้างคุณลักษณะผู้ เรียนอันพึง
ประสงค์ได้ จากเคร่ืองมือวิจยัท่ีผู้ เรียนสามารถแสดงความคิดเห็นทางการศึกษาผ่านทางส่ือสังคม
ออนไลน์ โดยวัฒนธรรมสังคมทางภาษาเปรียบเหมือนกระจกส่องภาพสะท้อนผลของการจัด     
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การเรียนรู้ ระหว่างครูผู้สอนและผู้ เรียน โดยเน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง จากนัน้ครูผู้สอน แนะน าให้
ผู้ เรียนใช้วาทกรรมผ่านส่ือทางภาษา ทัง้ส่ือส่ิงพิมพ์ และส่ือดิจิตัลควบคู่ไปกบัความรู้วิทยาศาสตร์ 
ผลการวิจยัยงัพบว่า ส่ือดิจิตัลสมัยใหม่ ส่งผลให้ผู้ เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ท่ีดีขึน้ สามารถ
เปล่ียนแนวคิดดัง้เดิมของบริบทการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ควรเป็นแบบใหม่ผ่านสังคม
และวฒันธรรมทางภาษาท่ีหลากหลายมากขึน้ 

เคท่ี  (Kathy, 2015, 123-135) ได้ศึกษาความคาดหวังในการพัฒนาหลักสูตร               
2 ภาษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา: การวิเคราะห์การใช้หลกัสตูร 2 ภาษาแบบรอบด้าน ของโรงเรียน
รัฐบาล ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการเปรียบเทียบรูปแบบของหลักสูตร แบ่งตามขนาดของเมือง
หรือรัฐ คือ มินนิอาเซนต์ พอล; ซานฟรานซิสโกเวสต์มินสเตอร์, นิวยอร์ก และดีทรอยต์ เพื่อก าหนด
รูปแบบในสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน โดยกรณีศึกษาจากการสมัภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารโรงเรียน
จ านวน 20 คนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิโดยเลือกเฉพาะโรงเรียนท่ีประสบผลส าเร็จ ผลการวิจัยพบว่า 
องค์ประกอบทางประชากรศาสตร์และวิธีในการเข้าถึงหลักสูตร แบบ 2 ภาษา มีความสัมพันธ์    
เชิงบวก โดยการวิเคราะห์ผลกระทบของชุมชนสรุปได้ว่า ผู้น าด้านการศึกษาจ าเป็นต้องเข้าใจ
ผู้ เรียน กฎหมายต้องสนับสนุนหลักสูตร 2 ภาษา โดยการรับรองจากฝ่ายนิติบัญญัติ ท่ีสร้าง
นโยบายด้านการศึกษาในหลกัสตูรนีอ้ย่างแท้จริง 

โดร์เนอร์ และแลนดัว (Dorner & Landua, 2014, 55-56) ได้น าเสนอบทความทาง
วิชาการ เร่ือง หลักสูตรแบบหลายภาษาในการรับรู้และการจัดการความหลากหลายทางภาษา
ในทางการศึกษา พบว่า หลักสูตรนี ้พยายามท่ีจะท าความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนภาษาท่ี
หลากหลาย โดยมีจุดมุ่งหมายในการช่วยผู้ เรียนได้เรียนรู้ผ่านโลกแห่งความหลากหลายทางด้าน
ภาษาผ่านส่ือออนไลน์สมัยใหม่ เพื่อผู้ เรียนได้มีความอิสระ มุ่งเน้นเป้าหมายให้ผู้ เรียนได้รับ
คณุสมบัติด้านภาษาใหม่ๆ ผู้ เรียนสามารถพฒันาทกัษะท่ีจ าเป็นในการรับมือกบัสถานการณ์ต่างๆ 
ได้ตามหลักสูตรก าหนด หลักสูตรนีย้ังสนับสนุนการพัฒนารูปแบบทางภาษาแต่ละภาษา ด้วยการให้
ก าลังใจผู้ เรียน เพื่อหาแหล่งข้อมูลความรู้ทางภาษาท่ีมีอยู่เดิมกับแหล่งข้อมูลความรู้ทางภาษา
แบบใหม่ เพื่อสามารถเชื่อมต่อในการค้นหาข้อมลู และการเชื่อมต่อระหว่างภาษาต่างๆ ของผู้ เรียน  
เพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์หลกัสตูรนี ้จึงสนบัสนนุการพฒันาสมรรถนะดงัต่อไปนี ้

1. ผู้ เรียนควรมีความสามารถในการรับรู้ภาษาพืน้ฐานของตัวเอง และวิเคราะห์
สถานการณ์อื่นๆ ตามความรู้เกี่ยวกบัภาษาใหม่ เน้นการให้ความส าคัญทัง้ 2 ภาษาอย่างเท่ากนั 

2. ผู้ เรียนควรมีความสามารถ ในการอธิบาย เปรียบเทียบภาษารูปแบบต่างๆ ได้
อย่างเข้าใจ เพื่อพฒันาความมัน่ใจในตนเอง เพื่อการส่ือสารทางภาษาท่ีหลากหลาย  
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3. การเรียนรู้ทางภาษา เป็นการพฒันาส่วนบุคคล ด้วยวิธีบูรณาการ ด้านความรู้
และทักษะท่ีได้รับ โดยความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาต่างๆ ดงันัน้การพฒันาทางภาษาเพื่อส่ือสาร 
ให้มีความถูกต้อง แม่นย ายิ่งขึน้ ต้องอาศัยการเรียนรู้ผ่านส่ือดิจิตัลสมยัใหม่และการศึกษาแบบมี
ปฏิสมัพนัธ์จากส่ือ 

เฉิน (Chen, 2014, 55) ได้ศึกษาเร่ือง การจัดการศึกษาแบบหลักสูตร 2 ภาษาตาม
มมุมองของครูผู้สอน กรณีศึกษาจากครูผู้สอนท่ีสอนผู้ เรียนจีน ในหลกัสตูร 2 ภาษาในประเทศจีน
ตอนใต้ และครูผู้สอนท่ีสอนผู้ เรียนจีน ในเมืองซานฟรานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกา การเก็บข้อมูล 
รวบรวมจากครูผู้สอนจากโรงเรียนท่ีมีหลักสูตรปฐมวัย 2 แห่งในมณฑล ฝูโจวฝูเจีย้น ประเทศจีน    
5 คนและครูจผู้สอน จากซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา 5 คน รวม 10 คน โดยเทคนิค    
การสัมภาษณ์เชิงลึก เกี่ยวกับมุมมองด้านการศึกษา 2 ภาษาเป็นตัวเลือกส าหรับผู้ เรียนระดับ
ปฐมวัย โดยการวิจัยนีพ้บว่า ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ผู้ เรียนระดับปฐมวัยในพืน้ท่ีเขตเมืองจีนจะมี
จ านวนเพิ่มมากขึน้การเรียนรู้ภายใต้หลักสตูร 2  แบบนี ้ครูผู้สอนให้ความคิดเห็นตรงกนัร้อยละ 90 
ว่าผู้ เรียนในหลกัสูตรนี ้ตัง้แต่อายยุังน้อย ไม่มีความเหมาะสมท่ีจะเรียนภาษาท่ี 2 ในระดับปฐมวัย 
เพราะผู้ เรียนบางคนอาจไม่มีความพร้อมมากพอท่ีจะได้รับการเรียนรู้ภาษาอื่น ผู้ เรียนระดบัปฐมวยั
ควรเรียนรู้ท่ีจะส่ือสารภาษาหลกัให้ดีก่อน และเหตผุลหลักอีก 2 ประการท่ีท าให้หลกัสตูรนีป้ระสบ
ความส าเร็จ คือ 1. ความสามารถพืน้ฐานทางภาษาเดิมของผู้ เรียนระดบัปฐมวยั ต้องอยู่ในระดบัดี
จึงจะสามารถเรียนรู้ ในการส่ือสารเป็นภาษาอื่น 2. การปรับตัวของครูผู้สอน ในการเตรียมความพร้อม
ด้านศกัยภาพของผู้ เรียนระดับปฐมวยัในการเรียนรู้ภาษาใหม่ ยังขาดทักษะ และความช านาญเพียงพอ  
ผลการวิจัยพบว่า หลักสูตร 2 ภาษาเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นส าหรับผู้ เรียนระดับปฐมวัย เพราะเป็นวัยท่ี
สามารถจดจ าการออกเสียงภาษาอื่นได้ง่าย ผู้ เรียนจะเกิดความมัน่ใจ และชีใ้ห้เห็นว่าผู้ เรียนระดับ
ปฐมวยั ท่ีมีความสนใจในการเรียนรู้ภาษาท่ี 2 ได้รับประโยชน์มากกว่าผู้ เรียนระดบัปฐมวยัท่ีไม่ได้
อยู่ในหลกัสตูรนี ้

ทสัจนาและคณะ. (Tatjana et al., 2011, 131-141)  ได้น าเสนอหลักสูตรแบบหลาย
ภาษาว่า การส่ือสารได้หลายภาษาเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตประจ าวันในห้องเรียนของเวียนนา
สาธารณรัฐออสเตรีย สถานศึกษาระดับขัน้พืน้ฐานของรัฐ 10 แห่ง ประมาณ 16% ของผู้ เรียน
ทัง้หมด ใช้ภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาเยอรมันในชีวิตประจ าวนั ในเขตเมืองเวียนนาร้อยละ 90 
ของผู้ เรียนท่ีมีการใช้ภาษาอื่น นอกเหนือจากภาษาเยอรมัน เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส        
มีสัดส่วนเป็น 50%, 70% หรือ 90% ของผู้ เรียนในชัน้เรียน เมื่อมีการใช้หลักสตูรแบบหลายภาษา 
เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการอ านวยความสะดวกในการพัฒนากิจกรรม และสะดวกต่อการจัด          
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การเรียนรู้ให้เอือ้ต่อสภาพแวดล้อมในห้องเรียนท่ีครอบคลุมมากขึน้ โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางจดุมุ่งหมายของหลกัสตูรแบบหลายภาษา ออกแบบมาเพื่อส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้แบบหลายภาษา เพราะเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย    
มีผู้ เรียนท่ีเป็นคนต่างชาติและผู้อพยพจ านวนมาก ดังนัน้จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเชิงลึก    
20 คน สรุปได้ว่า เนือ้หาของหลักสูตรมีลักษณะเด่นคือ เน้นการพิจารณาประเภทของครูผู้สอนท่ี
พึงประสงค์ คือต้องมีความรู้ในการสอนได้หลายภาษาและสามารถจัดการเรียนรู้ในทกัษะท่ีจ าเป็น
อย่างยิ่งในการพัฒนาของผู้ เรียนเป็นส าคัญ ประโยชน์จากหลักสูตรใหม่นี ้ต้องอาศัยกลยุทธ์โดย
การเปล่ียนแปลงหลักสูตรแบบดัง้เดิม ผ่านการให้ความรู้แก่ผู้ เรียนทุกคนด้วยหลักสูตรแบบใหม่     
ท่ีอ านวยประโยชน์ต่อการเรียนรู้ได้หลายภาษาผ่านวัฒนธรรมทางการพัฒนาความคิด              
สร้างบรรยากาศให้เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้  ผู้ เรียนมีความเพลิดเพลิน ครูผู้ สอนเน้นกระตุ้ น      
ความอยากรู้ของผู้ เรียน ฝึกให้ผู้ เรียนเคารพในการใช้ภาษาต่างๆ ฝึกผู้ เรียนให้สามารถส่ือสารหลาย
ภาษาท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ เรียน และทุกวิชา ครูผู้ สอนต้องฝึกผู้ เรียนโดยค านึงถึง ภูมิหลังทักษะ        
ด้านภาษาของผู้ เรียนท่ีมีความต่างกัน ความสามารถและภูมิหลังทางวัฒนธรรมท่ีต่างกันให้
สามารถส่ือสารกันได้เข้าใจ จนผู้ เรียนเกิดความเป็นเจ้าของกระบวนการเ รียนรู้ด้วยตนเองตาม
หลกัสตูรหลายภาษาจนประสบผลส าเร็จ 

ฐิติกา เสนาจิตต์ (มกราคม - เมษายน 2560, 1-10) ได้ศึกษาเร่ือง สภาพการ
ด าเนินงานตามโครงการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสตูร กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาองักฤษ
(Mini English Program : MEP) : กรณีศึกษา ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัด
สงขลา มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินงานของโครงการ MEP 2) เพื่อศึกษา
ปัญหาและอุปสรรค ในการด าเนินงาน ของโครงการ MEP 3) เพื่อศึกษาระดับความสามารถใน   
การใช้ภาษาอังกฤษ ตามกรอบอ้างอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป(CEFR) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน   
การวิจัย คือ ผู้ บริหารสถานศึกษา หัวหน้าผู้ รับผิดชอบโครงการ ครูผู้ สอนชาวไทย ครูผู้ สอน
ชาวต่างชาติและผู้ปกครองของ 3 โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ จ านวน 21 คน โดยใช้เคร่ืองมือ แบบ
สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-Depth 
Interview) ร่วมกับการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และน ามาวิเคราะห์เป็นข้อมูลเชิงเนือ้หา ผลการศึกษา
พบว่า 1) สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการมีการด าเนินงาน ตามโครงสร้างท่ีหลักสตูรก าหนดได้อย่าง
มีระบบแบบแผน บุคลากรจึงมีความเป็นเอกเทศแยกออกมาดูแลบริหารจัดการเอง ท าให้
ประสิทธิภาพของบุคลากรสามารถท างานได้อย่างเต็มท่ี มีการก าหนดอตัราค่าเล่าเรียนท่ีเหมาะสม
กับค่าใช้จ่าย เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนเงินทุน ด้านอาคารสถานท่ีได้แยกอาคารห้องเรียน
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ออกมาอย่างชัดเจน เพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการ ปัจจัยเหล่านี ้ส่งผลให้โครงการประสบ
ความส าเร็จอย่างมาก 2) ปัญหาและอปุสรรค ทางด้านบุคลากรขาดแคลนเน่ืองจากงบประมาณท่ี
ไม่เพียงพอ รวมถึงสถานท่ีไม่เอือ้อ านวยเพราะขาดห้องปฏิบติัการพิเศษต่างๆ ในส่วนวสัดอุปุกรณ์
เคร่ืองมือไม่ครบครัน เพราะขาดงบประมาณในการจัดซือ้เทคโนโลยีสมยัใหม่ 3) ตามกรอบระดับ
ความสามารถทางภาษาองักฤษกรอบอ้างอิงทางภาษาของสหภาพยโุรป (CEFR) พบว่า ผู้ เรียนใน
ระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ของสถานศึกษาทัง้ 3 แห่งมีความสามารถทางภาษาอยู่ในระดับ A1 
(Breakthrough or beginner) ซึ่งสามารถใช้ในชีวิตประจ าวัน ได้ตามหลักเกณฑ์เป้าหมายท่ี
ผู้ เรียนควรได้รับ 

กานต์มณี บุญศรัทธา (2559, 123-134)  ได้ศึกษาเร่ือง ความพร้อมของสถานศึกษา
ต่อการจัดการเรียนการสอนตามหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนสงักัด
เมืองพัทยา มีจุดมุ่งหมายเพื่อ ศึกษาความพร้อมของสถานศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาองักฤษในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
การวิจัยครัง้นี ้ได้แก่ ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา ผู้บริหาร และครูผู้ปฏิบัติการสอนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สขุศึกษาพลศึกษา ศิลปศึกษาและกิจกรรมพัฒนา
ผู้ เรียน ประกอบด้วย กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลูกเสือและกิจกรรมแนะแนว ในสังกัดส านัก
การศึกษาเมืองพทัยา ทัง้ 11 โรงเรียน ประจ าปี การศึกษา 2558 จ านวน 186 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมลู ประกอบด้วย แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าชนิด 5 ระดบั (Rating 
Scale) ซึ่งจ าแนกรายข้อระหว่าง 0.34-0.80 และมีค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบับเท่ากับ .94 สถิติท่ีใช้ใน                 
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ( X ) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)การทดสอบค่าที             
(t - test) การวิเคราะห์  ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า            
1. ความพร้อมของสถานศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน ตามหลกัสตูรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาอยู่ในระดับมาก 2. ความพร้อมของสถานศึกษาต่อ    
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัด
เมืองพัทยา จ าแนกตามต าแหน่งงานระดับการศึกษาและประสบการณ์การท างาน แตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติจ าแนกตามต าแหน่งงาน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ ยกเว้น ด้านกระบวนการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 
จ าแนกตามระดับการศึกษาโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ยกเว้น 
ด้านกระบวนการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และความพร้อมของ
สถานศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษใน
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โรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา จ าแนกตามประสบการณ์การสอนโดยรวม และรายด้านแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ  

อภิชาติ ตีรสวสัดิชยั (2558, 65-70) ได้ศึกษาอนาคตภาพการอาชีวศึกษาเอกชนไทย
ในยุคประชาคมอาเซียน ระหว่าง พ.ศ. 2558-2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาอนาคตภาพ                          
การอาชีวศึกษาเอกชนไทยในยคุประชาคมอาเซียน ระหว่างพ.ศ. 2558-2567 โดยใช้การวิจยัแบบ 
EDFR (Ethnographic Delphi Future Research) สัมภาษณ์ผู้ เชี่ยวชาญ ด้านการศึกษาท่ีเลือก
แบบเจาะจง จ านวน 32 คน ป้อนข้อมูลย้อนกลับโดยใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) 
วดัผลกระทบไขว้ด้วยแบบสอบถามบุคลากรท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกบัการอาชีวศึกษาเอกชนทัว่ประเทศ
ท่ีเลือกแบบเจาะจง จ านวน 40 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าสถิติพืน้ฐาน และความน่าจะเป็นของ
ผลกระทบไขว้ ผลท่ีได้จากความเห็นของผู้ เชี่ยวชาญและการวิเคราะห์ผลกระทบไขว้ จากทัศนะ
ของกลุ่มบุคลากร ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกบัการอาชีวศึกษาเอกชนสามารถประมวลภาพอนาคต ได้ดงันี ้
เมื่อพัฒนาคุณลักษณะด้านสถานอาชีวศึกษาและแหล่งเรียนรู้จะส่งผลให้ มีการพัฒนา              
ด้านผู้ เรียนอาชีวศึกษาเอกชนและส่งผลให้มีการพัฒนาด้านการบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน 
ติดตามมา เมื่อมีการพฒันาด้านคณุลกัษณะของผู้ เรียนอาชีวศึกษาเอกชนจะส่งผลให้มีการพฒันา
ด้านครูผู้สอนอาชีวศึกษาเอกชน เมื่อมีการพัฒนาคุณลกัษณะด้านครูผู้สอนอาชีวศึกษาเอกชนจะ
ส่งผลให้มีการพฒันาด้านผู้ เรียนอาชีวศึกษาเอกชน และเมื่อพฒันาด้านการบริหารการอาชีวศึกษา
เอกชนจะส่งผลให้ด้านผู้ เรียนอาชีวศึกษาเอกชนมีคุณลักษณะตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

มัณฑนา ภัคคุณานนท์ (2557 , 110-123) ได้ศึกษาอนาคตภาพภาวะผู้ น าของ
ผู้ บ ริหารสต รีโรงเรียนประถมศึกษาของไทยในทศวรรษหน้า (พ .ศ.  2557-2567)โดยใช้
กระบวนการวิจัยอนาคต EDFRเก็บรวบรวมข้อมูล 3 รอบจากผู้ เชี่ยวชาญ 4 กลุ่มคุณสมบัติ 
ประกอบด้วยผู้บริหารระดบัสงู 7 คนนกัวิชาการ 7 คน ผู้อ านวยการโรงเรียน 8 คนและผู้น าองค์การ
ท่ีท างานเพื่อสตรีและเยาวชน 4 คน รวมผู้ เชี่ยวชาญ 26 คน การเก็บรวบรวมข้อมูล รอบท่ี 1 ใช้วิธี
สมัภาษณ์ด้วย ค าถามปลายเปิด รอบท่ี 2 และรอบท่ี 3 ใช้แบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า    
5 ระดับ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล โดยพิจารณาผลจาก ค่ามัธยฐาน (Median: Mdn)              
ค่าความสอดคล้อง พิจารณาจากส่วนต่างระหว่างฐานนิยมกับมัธยฐาน (Mo-Mdn)และค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range: IR) แล้วน าประเด็นย่อยมาจดักลุ่มเป็นแนวโน้มภาวะผู้น า
ของผู้บริหารสตรี โรงเรียนประถมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า แนวโน้มภาวะผู้น าของผู้บริหารสตรี
โรงเรียนประถมศึกษาจากการศึกษาเอกสารตามประเด็นตัง้ต้น ประกอบด้วย 1) ภาวะผู้น าท่ีมี
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องค์ประกอบ 6 ด้าน ได้แก่ 1.1) ด้านคุณลักษณะและความเชี่ยวชาญมีประเด็นย่อย 28  ข้อ 1.2)        
ด้านพฤติกรรมมีประเด็นย่อย 20 ข้อ 1.3) ด้านตามสถานการณ์มีประเด็นย่อย 25  ข้อ 1.4)       
ด้านการสร้างความสัมพันธ์มีประเด็นย่อย15 ข้อ 1.5) ด้านการเปล่ียนแปลงมีประเด็นย่อย 20 ข้อ และ         
1.6) ด้านการผุดเกิดมีประเด็นย่อย 16 ข้อ 2) แนวทางการเสริมสร้างและพัฒนาภาวะผู้ น าของ
ผู้บริหารสตรีมีประเด็นย่อย 21 ข้อ ในประเด็นย่อยทัง้หมดนี ้ผู้ เชี่ยวชาญมีความเห็นเป็นฉันทามติ
ว่า มีความจ าเป็นในระดับมากและมากท่ีสุด ผู้วิจยัน าประเด็นย่อยมาวิเคราะห์และสังเคราะห์โดย
ใช้แนวคิดไทย (Thai Mind) ได้แนวโน้มภาวะผู้น าของผู้บริหารสตรีโรงเรียนประถมศึกษาในบริบท
สงัคมไทย ประกอบด้วย 1) ภาวะผู้น า ท่ีมีองค์ประกอบ 3 ด้านได้แก่ 1.1) ด้านความเป็นสตรีไทยมี
ประเด็นย่อย 17 ข้อ1.2) ด้านวิถีไทยมีประเด็นย่อย 17 ข้อ และ 1.3) ด้านความเป็นผู้ บริหาร
ประกอบด้วย ภาวะผู้ น า 6 กลุ่ม ได้แก่ 1.3.1) คุณลักษณะและความเชี่ยวชาญมีประเด็นย่อย 20 ข้อ                                                 
1.3.2) พฤติกรรมการบริหาร มีประเด็นย่อย 17 ข้อ1.3.3)การตามสถานการณ์มีประเด็นย่อย 11 ข้อ                    
1.3.4)การสร้างความสัมพันธ์มีประเด็นย่อย 12 ข้อ 1.3.5) การเปล่ียนแปลงมีประเด็นย่อย 16 ข้อ และ            
1.3.6) การผดุเกิดมีประเด็นย่อย 17 ข้อ รวมเป็นประเด็นย่อยทัง้หมด 93 ข้อ และ2) แนวทางการเสริมสร้างและ
พัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารสตรีมีประเด็นย่อย 19 ข้อ อนาคตภาพภาวะผู้น าของผู้บริหารสตรี 
โรงเรียนประถมศึกษาของไทยในทศวรรษหน้าท่ีได้จากผลการวิจัยคือ ภาพท่ีผู้ เชี่ยวชาญมีฉันทามติว่า
มีแนวโน้มเป็นภาพอนาคตท่ีดี 

ทรงกรด เหล็กสมบูรณ์  (2555 , 123-134) ได้ศึกษาเร่ือง อนาคตภาพการจัด
การศึกษาเพื่ออาชีพส าหรับผู้ ด้อยโอกาสในจงัหวัดเชียงใหม่ มีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์
อนาคตภาพการจดัการศึกษาเพื่ออาชีพ ส าหรับผู้ ด้อยโอกาส ในชุมชนคนจนเมืองในทศวรรษหน้า 
(พ.ศ. 2554-2563) กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย และผู้ ให้ข้อมลูหลัก ได้แก่ ผู้ ด้อยโอกาสในชมุชนคน
จนเมืองและกลุ่มผู้ เชี่ยวชาญรวมจ านวน 18 คน เคร่ืองมือ ท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าความถี่  ร้อยละ ค่าเฉล่ีย          
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ค่าฐานนิยม และค่าความแตกต่าง
ระหว่างค่ามธัยฐาน และค่าฐานนิยม ผลการวิจยัสรุปได้ว่า การจดัการศึกษาควรด าเนินงานดงันี ้

1. รูปแบบการจดัการศึกษา ควรมีลักษณะดงันี ้1) เป้าหมายการจัดการศึกษามี         
3 ระดับ คือ ระดับนโยบาย ระดับบุคคล และระดับสงัคม 2) รูปแบบการด าเนินงานประกอบด้วย
ลักษณะการจัดการศึกษา วิธีการจัดการศึกษา การเทียบโอนประสบการณ์ และการสนับสนุน        
3) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและภาระหน้าท่ี ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลัก ใน
การด าเนินงาน โดยมีหน่วยงานสนับสนุนได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาในสังกั ด
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ส านกังานคณะกรรมการ   การอาชีวศึกษาจงัหวัดเชียงใหม่ สถานศึกษาในสงักดัส านกังานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ ส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมัน่คงของมนุษย์จังหวดัเชียงใหม่ หน่วยงานรัฐด้านแรงงาน สถานประกอบการ และสมาคม
หรือสถาบนัท่ีเกี่ยวข้องด้านวิชาชีพ สถาบนัครอบครัวและชมุชนต่างๆ และสถาบนัอดุมศึกษาซึ่งทกุ
หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีส าคัญคือ การสร้างเครือข่ายองค์กรร่วมกันและให้ความร่วมมือด้านต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกบัการจดัการศึกษาเพื่ออาชีพ 

2. หลักสตูรและกระบวนการจดัการเรียนรู้ควรมีลกัษณะดงันี ้1) หลกัสตูรการจัด
การศึกษาประกอบด้วย จุดมุ่งหมาย ลักษณะหลกัสตูร เนือ้หาหลกัสตูร การน าหลกัสูตรไปใช้และ       
การประเมินผล 2) กระบวนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย หลักการของกระบวนการ การจัด                
การกระบวนการเรียนรู้ รูปแบบการเรียนรู้ การใช้ส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยีและการประเมินผล 

3. การประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ควรประกอบด้วย หลักการ วิธีการและ               
การด าเนินการ 

4. กระบวนการเข้าสู่อาชีพ ควรประกอบด้วย พืน้ฐานทางการศึกษา และอาชีพ          
การรับรู้การตดัสินใจและการด าเนินงาน 

4.2. บทความ งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับอนาคตภาพ 
นิรมล ตู้ จินดา และคณะ (2555, 125-135) ได้ศึกษาเร่ืองอนาคตภาพหลักสูตร

พลเมืองศึกษา ระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐานในทศวรรษหน้า (ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2555-พ.ศ. 2565)
วัตถุประสงค์ในการศึกษาครัง้นี ้เพื่อศึกษาอนาคตภาพหลักสูตรพลเมืองศึกษาระดับการศึกษา    
ขัน้พืน้ฐานในทศวรรษหน้า (ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2555-พ.ศ. 2565) โดยการศึกษาความคิดเห็นของ
ผู้ เชี่ยวชาญจ านวน 24 คน ด้วยเทคนิคการวิจยัแบบ EDFR และการศึกษาความคิดเห็นบุคลากรท่ี
ปฏิบัติงานด้านพลเมืองศึกษา จ านวน 36 คนจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ผลการศึกษาพบว่า 
อนาคตภาพหลักสูตรพลเมืองศึกษาในด้านปรัชญาของหลักสูตรเน้นการศึกษาเพื่อการด ารงชีวิต
ร่วมกันอย่างมีคุณภาพ ด้านคุณลักษณะผู้ เรียนเป็นผู้ มีจิตส านึก ในเกียรติและศักด์ิศรีแห่ง      
ความเป็นมนุษย์ มีเสรีภาพ มีจิตสาธารณะ ด้านจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรเป็นการศึกษาเพื่อสร้าง
ความเป็นพลเมืองท่ีมีวฒันธรรมประชาธิปไตย ด้านรูปแบบ และโครงสร้างหลกัสูตร สร้างพลเมือง
ให้มีภาวะผู้น า มีจิตสาธารณะต่อการแก้ปัญหาสังคม ด้านสาระการเรียนรู้ จัดสาระการเรียนรู้ให้
เหมาะสมแต่ละระดับชัน้เข้าใจการเมืองท้องถิ่น สภาพการเปล่ียนแปลงของสังคม ด้านกิจกรรม
การเรียนรู้ เน้นจัดการศึกษาเรียนรู้ รูปแบบโครงการ โครงงาน ในระดับครอบครัว โรงเรียน สังคม 
ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน จัดกิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบการให้และอาสาช่วยเหลือสังคม      
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ด้านส่ือท่ีสนับสนุนการเรียนรู้ มุ่งใช้ข่าวเหตุการณ์ สถานการณ์จริงของสังคม ด้านการวัดและ
ประเมินผล จากการมีส่วนร่วมการปฏิบติัในชีวิตจริง 

จากการท่ีผู้ วิจัยสังเคราะห์บทความ งานวิจัยทัง้ในและต่างประเทศ ผู้ วิจัยสามารถน า
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับหลักสูตรภาษาอังกฤษ การจัดการเรียนรู้ สภาพการด าเนินการ ทัง้ด้าน
องค์ประกอบ จดุมุ่งหมายเนือ้ การน าหลกัสตูรไปใช้ และการวัดและประเมินผล รวมถึงแนวคิดใน
การวิจัยอนาคต การก าหนดพื น้  และกลุ่มประชากรท่ีใช้ในการศึกษา การศึกษาระดับ
ความสามารถใน   การใช้ภาษาอังกฤษตามกรอบอ้างอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป CEFR ด้วย
การเปรียบเทียบหลักสูตรภาษาอังกฤษของเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ซึ่งเป็นสมาชิกใน
สหภาพยุโรป ควบคู่ไปกับการใช้แนวคิดวิเคราะห์ SWOT ด้านจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อปุสรรคของหลักสตูร การใช้วิธีการด าเนินงานวิจัย โดยเคร่ืองมือการสัมภาษณ์ผู้ทรงคณุวุฒิแบบ
เชิ งลึก และการใช้ เทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) เทคนิคกงล้อ
อนาคต เทคนิคการวิเคราะห์ภาผลกระทบภาคตัดขวาง ควบคู่กบัการใช้สถิติ การวิเคราะห์เนือ้หา 
(Content Analysis) การใช้ค่าสถิติต่างๆเช่น ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสัยระหว่างควอไทส์ 
(Interquartile Range) และค่าร้อยละของอนาคตภาพท่ีพึงประสงค์ มาใช้ในงานอนาคตภาพ
หลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานครในทศวรรษหน้า  (พ.ศ. 2563-2572) 
ต่อไป  
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บทท่ี 3  
วิธีการด าเนินการวจิัย 

การวิจัยครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษา อนาคตภาพหลกัสตูรภาษาองักฤษของโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานครในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) มีความมุ่งหมายเฉพาะดังนี ้เพื่อศึกษา
เปรียบเทียบหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และหลักสูตรภาษาอังกฤษของ 
กระทรวงศึกษาธิการกับหลักสูตรภาษาอังกฤษของประเทศท่ีประสบความส าเร็จ ศึกษาภาพอนาคตของ
หลกัสตูรภาษาองักฤษของโรงเรียน สงักดักรุงเทพมหานครในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) และเพื่อสร้าง
ข้อเสนอเชิงนโยบายของหลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานครในทศวรรษหน้า         
(พ.ศ. 2563-2572) โดยมีขัน้ตอน การด าเนินการ แบ่งออกเป็น  3 ระยะ ดงันี ้

การวิจัยระยะที่ 1 ศึกษาข้อมูลพืน้ฐานเกี่ยวกับรหลักสูตรภาษาอังกฤษ เป็นการสังเคราะห์
องค์ความรู้ เอกสาร บทความ ข้อมูลออนไลน์ท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตรหลักสูตรภาษาอังกฤษของไทย 
(กระทรวงศึกษาธิการ และกรุงเทพมหานคร) กับประเทศท่ีประสบความส าเร็จในการจัดการศึกษา(ออสเตรีย 
และสหรัฐอเมริกา) ประกอบกับการสัมภาษณ์ เชิงลึกผู้ ทรงคุณวุฒิ  (Indepth Interview) ของหลักสูตร
ภาษาอังกฤษของกระทรวงศึกษาธิการ และของต่างประเทศ และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) จากกลุ่ม
ผู้ ปฏิบัติงานการสอน (ครูผู้ สอนชาวไทย) 10 ท่าน ท่ีอยู่ ในหลักสูตรของภาษาอังกฤษโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร มีประสบการณ์ 2-5 ปีขึน้ไป แล้วน าข้อมลูสนทนากลุ่มท่ีได้มาท าการเปรียบเทียบ  วิเคราะห์
จดุแข็ง จดุอ่อน โอกาส และอปุสรรค เพื่อให้ได้ข้อมูลหลกัสตูรภาษาองักฤษโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครใน
ปัจจบุนั  

การวิจัยระยะที่  2 ศึกษาแนวโน้มอนาคต เพื่อเป็นแนวทางการสร้างภาพแนวโน้มหลักสูตร
ภาษาอังกฤษของโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิด้วยเทคนิคการวิจัย
อนาคตแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) ในมิ ติของบริบททางสังคม วัฒนธรรม 
ส่ิงแวดล้อม และมิติของการพัฒนาลักษณะของหลักสูตรภาษาอังกฤษท่ีพึงประสงค์ ด้านจุดประสงค์            
ด้านเนือ้หา ด้านการจดัการเรียนรู้ ด้านครูผู้สอน ด้านผู้ เรียนด้านส่ือการเรียนรู้ และด้านการวดัและประเมินผล  

การวิจัยระยะที่ 3 ผู้วิจยัใช้เทคนิคการสนทนากลุ่ม (Focus Group) จากกลุ่มผู้ทรงคณุวฒุิท่ีมี
บทบาท อ านาจ หน้าท่ี ในการก าหนดนโยบายหลักสูตรภาษาองักฤษ ของสถานศึกษาและ กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
การสอน (ครูผู้ สอนชาวไทย) 10 ท่าน ท่ีอยู่ในหลักสูตรของภาษาอังกฤษโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                 
มีประสบการณ์ 2-5 ปีขึน้ไป เพื่อสร้างและจดัท าข้อเสนอเชิงนโยบายของส านักการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางใน
การน าหลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ท่ีมีความชัดเจน เหมาะสมและเป็นไปได้ใน
อนาคตไปใช้  
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การวิจัยระยะที่3 

เพื่อสร้างและจดัท าข้อเสนอเชิง
นโยบายของส านกัการศึกษา  

สนทนากลุ่มเพื่อสร้างและจดัท า
ข้อเสนอเชิงนโยบายของส านกั
การศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการ
น าหลกัสูตรภาษาองักฤษของ
โรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร 

ขัน้ตอนการด าเนินการ 

การวิจัยระยะที่ 1 
ศึกษาข้อมลูพืน้ฐานเกี่ยวกบั
หลกัสตูรหลกัสตูรภาษาองักฤษ 

การวิจัยระยะที่ 2 
ศึกษาแนวโน้มอนาคตภาพ
หลกัสตูรภาษาองักฤษของ
โรงเรียน สงักัดกรุงเทพมหานคร 

 

ก า ร ใ ช้ เ ท ค นิ ค  EDFR 
(Ethnographic Delphi Futures 
Research) จากก ารสัม ภ าษ ณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้วย EDFR รอบท่ี 1 
และจากการสอบถามความคิดเห็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้วย EDFR รอบท่ี 2
จากนั น้ เขียนภาพอนาคตของ
หลกัสตูรภาษาองักฤษของโรงเรียน
สงักดักรุงเทพมหานคร 
 

อนาคตภาพหลกัสูตร
ภาษาองักฤษ ของโรงเรียน 

สงักดักรุงเทพมหานคร 
 

นโยบายของส านกัการศึกษา เพื่อ
เป็นแนวทางในการปรับปรุง
หลกัสตูรภาษาองักฤษของ
โรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร 

1. การสังเคราะห์องค์ความรู้ เอกสาร 
บทความ  ข้ อมู ลออนไลน์ ฯลฯ
สั มภาษณ์ ผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ  และ
เปรียบเทียบของหลักสตูรภาษาองักฤษ
ของไทยกั บ ป ระ เทศ ท่ี ป ระสบ
ความส าเร็จ 
2. สนทนากลุ่มกับผู้ ท่ี เกี่ยวข้องกับ
หลักสูตรภาษาภาษาอังกฤษของ
กรุงเทพมหานครเพื่อท าการวิเคราะห์
จดุแข็ง จดุอ่อน โอกาส และอปุสรรค  
 

- ลกัษณะหลกัสตูรด้านจดุประสงค์
,ด้านเนือ้หา,ด้านส่ือการเรียนรู้
,ด้านผู้ เรียน,ด้านครูผู้สอน, 
ด้านการวดั/ประเมินผล 
-บริบททางด้าน บริบททางสงัคม 
วฒันธรรม ส่ิงแวดล้อม และการ
พฒันาลกัษณะของหลกัสตูร
ภาษาองักฤษจากอดีตถึงปัจจบุนั 

ภาพประกอบ 10 ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 
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การวิจัยระยะที่ 1 ศึกษาข้อมลูพืน้ฐานเก่ียวกับหลักสูตรหลักสตูรภาษาอังกฤษ 
การวิจยัระยะท่ี 1 เป็นการศึกษาสงัเคราะห์เปรียบเทียบข้อมลูเบือ้งต้นจากการศึกษา

เอกสาร บทความ ข้อมูลออนไลน์ ท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตรภาษาอังกฤษในไทย (หลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ และหลกัสตูรของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร) และของประเทศท่ีประสบ
ความส าเร็จในการจัดการศึกษา (หลักสูตรภาษาอังกฤษของเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรียและ
หลกัสตูรภาษาองักฤษของ KIPP School ประเทศสหรัฐอเมริกา) ซึ่งมีขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้

ขัน้ตอนท่ี 1 ผู้ วิจัยศึกษาและวิเคราะห์ สังเคราะห์ เอกสาร บทความ งานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับหลักสูตรภาษาอังกฤษในไทย (หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และหลักสูตรของ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร) และของประเทศท่ีประสบความส าเร็จในการจัดการศึกษา 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษของเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย และหลักสูตรภาษาอังกฤษของ KIPP 
School ประเทศสหรัฐอเมริกา) เพื่อเป็นข้อมูลพืน้ฐานการศึกษาในเร่ือง ความหมาย ความส าคัญ 
องค์ประกอบหลกัสตูร จดุมุ่งหมาย เนือ้หาสาระ และการจดัการเรียนรู้ การวดัและประเมินผลทัง้ 3 
หลกัสตูร) เป็นกรอบเบือ้งต้น ของหลกัสตูร    5 องค์ประกอบหลกัในการศึกษา คือ 

1. ส่ิงท่ีคาดหวงัหรือจดุมุ่งหมายของหลกัสตูร 
2. เนือ้หาหรือโครงสร้างของหลกัสตูร 
3. การน าหลกัสตูรไปใช้ 
4. การวดัและประเมินผลหลกัสตูร 
5. การปรับปรุงหลกัสตูร 

นอกจากนีย้ังศึกษาในมิติของบริบททางสังคม วัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อม และมิติ
ของการพัฒนาลักษณะของหลักสูตรภาษาอังกฤษท่ีพึงประสงค์ ด้านจุดประสงค์ ด้านเนือ้หา ด้านการจัด       
การเรียนรู้ ด้านครูผู้สอน ด้านผู้ เรียน ด้านส่ือการเรียนรู้ และด้านการวดัและประเมินผล ตลอดจน
ยกระดับมาตรฐานการศึกษาภาษาอังกฤษและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการใช้ภาษาอังกฤษ 
พัฒนาสมรรถนะครูผู้ สอนและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพทางการใช้
ภาษาองักฤษ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารภาษาองักฤษเพ่ือความเป็นเลิศใน
การจัดการศึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและจัดการองค์กร ของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครน ามาข้อมลูท่ีได้มาเป็นข้อมลูในการสมัภาษณ์ และการสนทนากลุ่มต่อไป 

ขัน้ตอนท่ี 2  ผู้วิจัย ก าหนดกรอบแนวคิดท่ีได้จากการสังเคราะห์ในขัน้ตอนท่ี 1  
น ามาใช้  เป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์ เชิงลึกกับผู้ ทรงคุณวุฒิ  ด้านหลักสูตร
ภาษาองักฤษของกระทรวงศึกษาธิการ  หลกัสตูรภาษาองักฤษของเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย 
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และหลักสูตรภาษาอังกฤษของ KIPP School ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก
แบบไม่เป็นทางการ ซึ่งผู้วิจยัได้ด าเนินการขยายกรอบประเด็นการศึกษา จากแนวทางกระบวนการ
สมัภาษณ์ การศึกษาเอกสาร องค์ประกอบของหลกัสตูร คือ 

1. ส่ิงท่ีคาดหวงัหรือจดุมุ่งหมายของหลกัสตูร 
2. เนือ้หาสาระ และการจดัการเรียนรู้ของหลกัสตูร 
3. การน าหลกัสตูรไปใช้ 
4. การวดัและประเมินผลหลกัสตูร 

นอกจากนีย้ังศึกษาในมิติของบริบททางสังคม วัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อม และมิติ
ของการพัฒนาลักษณะของหลักสูตรภาษาอังกฤษท่ีพึงประสงค์ ด้านจุดประสงค์ ด้านเนือ้หา ด้านการจัด       
การเรียนรู้ ด้านครูผู้สอน ด้านผู้ เรียน ด้านส่ือการเรียนรู้ และด้านการวดัและประเมินผล ตลอดจน
ยกระดับมาตรฐานการศึกษาภาษาอังกฤษและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการใช้ภาษาอังกฤษ 
พัฒนาสมรรถนะครูผู้ สอนและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพทางการใช้
ภาษาองักฤษ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารภาษาองักฤษเพ่ือความเป็นเลิศใน
การจัดการศึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและจัดการองค์กร เพื่อจัดท าการสัมภาษณ์
ผู้ ทรงคุณวุฒิ  ด้านหลักสูตรภาษาอังกฤษของเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรียและหลักสูตร
ภาษาองักฤษของ KIPP School ประเทศสหรัฐอเมริกา ใน องค์ประกอบหลกัสตูร การวิเคราะห์จุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ การสมัภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยท า
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ คือการสัมภาษณ์โดยการพบปะโดยส่วนตัว ซึ่งการสัมภาษณ์
เชิงลึก ผู้วิจยัท าได้ด าเนินการ ดงันี ้

การก าหนดประเด็นค าถามเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 
Interview) โดยผู้วิจยัใช้การสมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการโดยการเตรียมแนวค าถามการสมัภาษณ์ 
ไว้ล่วงหน้า โดยผู้ วิจัยสามารถยืดหยุ่น และกระท าได้โดยง่าย และมีความต่อเน่ืองของค าถาม 
สามารถเจาะลึก การตัง้แนวค าถามหลักไว้ก่อนล่วงหน้าเป็นแบบกว้างๆ เพื่อให้มีจุดยืน และ
ประเด็นท่ีต้องสมัภาษณ์ ใช้ลักษณะค าถามแบบปลายเปิด ไม่มีการก าหนดหรือเรียงล าดับหัวข้อ
ค าถาม แต่เป็นการสนทนาแบบธรรมชาติ และไม่สร้างความอึดอัดแก่ผู้ ถูกซักถาม และน าไปสู่
ข้อมลูท่ีต้องการ 
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แนวค าถามในการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกบัหลกัสตูรภาษาองักฤษของประเทศท่ี
ประสบความส าเร็จในการจดัการศึกษา 

Name………………………..Sex……………Age………..Educated………… 
Date/Month/Year……………….Time……..Jurisdiction……………………… 

 

1. What do you think the English program in your country,Now aday. 
......................................................................................................... 
  

2. The English program Components  
2.1 What do you think about it ?  
.......................................................................................................................... 

 

3. The English program aims 
3.1 What do you think about it ?  
.......................................................................................................................... 

 

4. The English program structure 
4.1 What do you think about it ?  
.......................................................................................................................... 

 

5. The English program with SWOT Analysis 
5.1 What is the English program with strengths on SWOT?  
.......................................................................................................................... 
5.2 What is the English program with weaknesses on SWOT?  
.......................................................................................................................... 
5.3 What is the English program with Opportunities on SWOT?  
.......................................................................................................................... 
5. 4 What is the English program with Threats on SWOT?  
.......................................................................................................................... 
 

6. Suggestions 
.......................................................................................................................... 
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แนวค าถามในการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกบัหลกัสตูรภาษาองักฤษ 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

ชื่อ ...........................เพศ ............... อาย ุ.........การศึกษา............ 
วนั / เดือน / ปี ..................เวลา ...............สงักดั........................... 

 

1.ท่านคิดว่าหลกัสูตรภาษาองักฤษในประเทศตอนนีเ้ป็นอย่างไร 
........................................................................................................................ 
 

2. องค์ประกอบของหลกัสตูรภาษาองักฤษ 
2.1 ท่านคิดว่าองค์ประกอบของหลกัสตูรภาษาองักฤษในตอนนีเ้ป็นอย่างไร 
........................................................................................................................ 

 

3. จดุมุ่งหมายของหลกัสตูรภาษาองักฤษ 
3.1 ท่านคิดว่าจดุมุ่งหมายของหลกัสตูรภาษาองักฤษในตอนนีเ้ป็นอย่างไร 
........................................................................................................................ 

 

4. โครงสร้างของหลกัสูตรภาษาองักฤษ 
4.1 ท่านคิดว่าโครงสร้างของหลกัสตูรภาษาองักฤษในตอนนีเ้ป็นอย่างไร 
........................................................................................................................ 

 

5. การวิเคราะห์หลกัสตูรภาษาองักฤษด้วยการวิเคราะห์ SWOT 
5.1 หลกัสตูรภาษาองักฤษมีจดุแข็งใน SWOT คืออะไร? อย่างไร? 
........................................................................................................................ 
5.2 หลกัสตูรภาษาองักฤษมีจดุอ่อนใน SWOT คืออะไร? อย่างไร? 
........................................................................................................................ 
5.3หลกัสตูรภาษาองักฤษมีโอกาสทาง SWOT คืออะไร อย่างไร? 
........................................................................................................................ 
5. 4 หลกัสตูรภาษาองักฤษมีข้อควรปรับปรุง SWOT คืออะไร? อย่างไร? 
........................................................................................................................ 

 

6. ข้อเสนอแนะ 
........................................................................................................................ 
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2. ผู้วิจยัใช้การจดบนัทึก และการบนัทึกเสียงของผู้ให้ข้อมูลส าคญั วิธีการจด
บันทึกโดยละเอียดภายหลังจากท่ีได้จากการสนทนา การสัมภาษณ์ การบันทึก การสังเกตเพื่อ
ป้องกันการลืม การตัง้สมมติฐานชั่วคราวจากการวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนาม ช่วยให้สามารถเรียบ
เรียง ความคิดในการวางแผนงานต่อไป การบันทึกเสียงของผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ ผู้วิจัยจะท าการขอ
อนุญาตใช้เคร่ืองบันทึกเสียง เมื่อผู้ ให้ข้อมูลส าคัญไม่ขัดข้อง ผู้ วิจัยจะได้บันทึกเสียงไว้ ท าให้
สามารถเก็บรายละเอียดของข้อมูลได้มากขึน้หลังการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ทรงคุณวุฒิ ด้าน
หลกัสตูรภาษาองักฤษของประเทศท่ีประสบความส าเร็จในการจดัการศึกษา  4 ขัน้ตอน ได้แก่ 

ขัน้ตอนท่ี 1 การสร้างเคร่ืองมือโดยน าแนวแนวทางเกี่ยวกับหลักสูตร
ภาษาองักฤษของโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานครและกระทรวงศึกษาธิการกบัหลกัสตูราษาองักฤษ
ของประเทศท่ีประสบความส าเร็จในการจัดการศึกษา มาเปรียบเทียบเพื่อสร้างเป็นข้อค าถามใน
แบบสัมภาษณ์ซึ่ งเคร่ืองมือการวิจัยผ่านการตรวจสอบเชิงเนือ้หา(Content Validity) จาก
ผู้ทรงคณุวฒุิ 

ขัน้ตอนท่ี 2 สัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ ตามแนวทาง และประเด็นซึ่ง
ก าหนดไว้เพื่อให้ได้ข้อมลูตามวตัถปุระสงค์ 

ขัน้ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมลูจากการสัมภาษณ์และน าข้อมลูท่ีได้จาก
การสมัภาษณ์มาจดัเป็น Category ใช้การวิเคราะห์สรุปเนือ้หา และการจดักลุ่มข้อมลู  

ขัน้ตอนท่ี 4 การวิเคราะห์ เนือ้หาข้อมูล (Content Analysis) เป็นวิธีการ 
เพื่อศึกษาเนือ้หา องค์ประกอบ โครงสร้าง รายละเอียดของหลักสูตรภาษาอังกฤษในปัจจุบนั โดย
การแยกแยะแจกแจงเนือ้หาหรือแนวคิดท่ีปรากฏในต ารา หนังสือ เอกสาร ข่าวสาร ส่ือส่ิงพิมพ์   
บทสัมภาษณ์ เพื่อแบ่งเนือ้หาท าให้ผู้วิจัย ทราบโครงสร้าง ล าดับของเนือ้หา และขอบเขตเนือ้หา
อย่างละเอียด  รวมทัง้ท าให้ผู้ วิจัย เห็นการเปล่ียนแปลงของเนือ้หาในแต่ละช่วงเวลาท่ีท า           
การวิเคราะห์ด้วย และผลจากการแยกแยะ แจกแจงเนือ้หาช่วยให้สามารถแบ่งเนือ้หาวิชาออกเป็น
หวัเร่ืองหวัเร่ืองย่อย 

3.  ผู้ วิจัยศึกษาข้อมูลของสถานศึกษา และการท าการสนทนากลุ่มผู้ ท่ีมี
บทบาท อ านาจ หน้าท่ี ในการสนองตอบนโยบายของหลักสูตรภาษาอังกฤษสังกัดกรุงเทพมหานคร 
และผู้ปฏิบัติงานการสอน(ครูผู้ สอนชาวไทย) จ านวน 10  ท่าน ท่ีใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษของ
โรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานครในปัจจบุนั โดยแบ่งเป็นขัน้ตอนได้ดงันี ้คือ 
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3.1 การศึกษาข้อมลูสถานศึกษา 
การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 

การศึกษาข้อมูลพืน้ฐาน เป็นการศึกษา เอกสาร และงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง ในหัวข้อท่ีเกี่ยวกับแนวคิดด้านหลักสูตรภาษาอังกฤษในระดับโลก และในประเทศไทย 
สภาพการจดัการเรียนรู้ในหลกัสตูรนีศึ้กษาสถานการณ์ปัจจยัท่ีเกี่ยวข้องกบัหลกัสตูรภาษาองักฤษ 
ศึกษาระดับ การศึกษาขัน้พืน้ฐานของกรุงเทพมหานคร และการด าเนินการท่ีผ่านมา สภาพการบริหาร
จดัการหลักสูตรภาษาอังกฤษ และแนวทางของหลักสูตรภาษาอังกฤษในอนาคต แล้วน าข้อมูลท่ี
ได้มาสังเคราะห์ เป็นกรอบสาระพืน้ฐานในองค์ประกอบหลักสูตร จุดมุ่งหมาย เนือ้หาสาระและ   
การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางการสร้างแบบสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในขัน้ตอนต่อไป ผู้วิจัยใช้ระยะเวลาในการศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เอกสารและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ระหว่าง เดือนพฤศจิกายน 2559 – กันยายน พ.ศ.2561 รวมจ านวนประมาณ 
2 ปี โดยการรวบรวมข้อมลูเอกสาร และตามแหล่งอ้างอิง ตามหน่วยงานต่างๆ ทัง้หน่วยงานภาครัฐ 
เช่น กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานภาคเอกชน เช่น มูลนิธิ สมาคม ห้องสมุดของสถาบันต่างๆ 
เช่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหอสมุดแห่งชาติ เป็นต้น 
จากนัน้จึงส ารวจสถานศึกษาท่ีใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อ
ก าหนดเป็นพืน้ท่ีส าหรับศึกษา และคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างต่อไป 

 3.2 การท าการสนทนากลุ่ม 
ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย  

ผู้ ท่ีมีบทบาท อ านาจ หน้าท่ี ในการสนองตอบนโยบายของ
หลักสูตรภาษาอังกฤษสังกัดกรุงเทพมหานคร และผู้ปฏิบัติงานการสอน (ครูผู้สอนชาวไทย) ท่ีมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับหลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ วิจัยเลือกใช้
เทคนิคการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อให้ได้ข้อมูลหลักสูตรภาษาองักฤษของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครในปัจจุบัน แล้วน าข้อมูลท่ีได้มาสังเคราะห์ ก าหนดเป็นกรอบสาระพืน้ฐานจาก
การวิเคราะห์ SWOT Analysis ในด้านจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ส าหรับน าไปใช้เป็น
แนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิในขัน้ตอนต่อไป  ขัน้ตอนนี ้ให้ความส าคัญกับ
ผู้ เกี่ยวข้องกับ ผู้ ท่ีมีบทบาท เป็นผู้ รับ และใช้นโยบายด้านวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์และ /หรือมี
ประสบการณ์ หรือเคยมีส่วนร่วมในการพฒันา หรือปรับปรุงด้านสาระ เนือ้หาหลกัสูตร ด้านการเรียนรู้ 
ด้านประเมินผลหลกัสตูรของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจัยท าการคัดเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มจ านวน 10 ท่าน โดยก าหนดคุณสมบัติ 
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ดังนี ้ 1) กลุ่มผู้ ท่ีมีบทบาท อ านาจ หน้าท่ี ในการสนองตอบนโยบายของหลักสูตรภาษาอังกฤษ
สังกัดกรุงเทพมหานครซึ่งมีประสบการณ์มากกว่า 2-5  ปีขึน้ไป จ านวน 5  ท่าน และ 2) กลุ่มครูผู้สอน
ของหลักสูตรภาษาอังกฤษ ซึ่งมีประสบการณ์มากกว่า 2-5 ปีขึน้ไป จ านวน 5 ท่าน ในขัน้ตอนนี ้
ผู้วิจัยด าเนินการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในประเด็นหลักสูตรภาษาอังกฤษท่ีใช้ปัจจุบันของ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อก าหนดประเด็นปัญหาด้านต่างๆ ของหลักสูตร เพื่อท่ีจะท า   
การสร้างเคร่ืองมือแบบสมัภาษณ์ EDFR ในการวิจยัต่อไป 

การวิจัยระยะที่ 2 การสร้างภาพอนาคตหลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครแบ่งได้ดังนี ้

ขัน้ตอนท่ี 1  การศึกษาความคิดเห็นของทรงคณุวฒุิ ด้วยเทคนิคการวิจยัอนาคตแบบ 
EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) รอบท่ี 1 โดยการสัมภาษณ์ และสอบถาม
ทรงคุณวุฒิ แบบ EDFR เกี่ ยวกับประเด็นแนวโน้มหลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียน สั งกัด
กรุงเทพมหานคร ในด้านประเด็นปัญหาต่างๆ ของหลักสูตร เพื่อน าข้อสรุปท่ีได้ไปสร้างวงล้ออนาคต 
โดยการวิจัยขัน้ตอนนีม้ีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มผู้ทรงคุณวฒุิ ซึ่งผู้วิจยัจะส่ง
แบบการสัมภาษณ์ ไปยังผู้ทรงคุณวุฒิก่อน เพื่อได้ศึกษาประเด็น วางแผน และการเตรียมข้อมูล
ประกอบการสัมภาษณ์ในขัน้ตอนเทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) การวิจัย
ครัง้นี ้ให้ความส าคัญกับผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีบทบาท หรือมีชื่อเสียง เป็นผู้ก าหนด 
ด้านนโยบาย วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ และ/หรือมีประสบการณ์ หรือเคยมีส่วนร่วม ในการพัฒนา
หรือปรับปรุง องค์ประกอบโครงสร้างของหลักสูตร ด้านจุดมุ่งหมาย ด้านเนือ้หาสาระ ด้านการ
จัดการเรียนรู้ ด้านวัดและประเมินผลหลักสูตรของหลักสูตรภาษาอังกฤษสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ขัน้ตอนต่อไปคือการท า EDFR รอบท่ี 2 เมื่อสร้างแบบสอบถาม EDFR เรียบร้อยแล้ว ผู้ วิจัย
ด าเนินการ EDFR รอบท่ี 2 โดยส่งแบบสอบถามไปยงัผู้ทรงคณุวฒุิก่อนด้วยตนเอง โดยแต่ละท่าน
จะได้รับรู้ข้อมูลแนวโน้ม จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิทุกคน มาผนวกเข้ากับค าตอบเดิมของ
ตนเอง เพื่อยืนยันค าตอบในการสัมภาษณ์  ผู้ วิจัยด าเนินการรวบรวมแบบสอบถาม ไปจาก
ผู้ทรงคณุวุฒิทัง้หมดแล้ว จากนัน้น าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ ค่าร้อยละ ค่ามัธยฐาน (Median) 
และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) และค านวณ หาค่าความแตกต่าง ระหว่าง 
ควอไทล์ท่ี 1 กับควอไทล์ท่ี 3 หาค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ท่ีค านวณได้แนวโน้มใด มีค่าน้อยกว่า
1.50 แสดงว่า ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิสอดคล้องกนั (Consensus) แต่ถ้าค่าพิสัยระหว่างค
วอไทล์ ท่ีค านวณได้ของแนวโน้มใด มีค่ามากกว่า1.50 แสดงว่า ความคิดเห็นของผู้ทรงคณุวุฒิไม่
สอดคล้องกนั โดยผลของการวิจัยคือ ผลการผ่านเกณฑ์มีค่า Interquartile Range หรือค่า Q3-Q1 
ไม่เกิน 1.5 
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วิเคราะห์ข้อมูล จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิใช้การวิเคราะห์เนือ้หา (Content 
Analysis) และใช้แบบสอบถามจากกระบวนการ EDFR รอบท่ี 2 เรียบร้อยแล้ว ผู้ วิจัยใช้การวิเคราะห์
ด้วยข้อมูลทางสถิติ ค่าร้อยละ ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile 
Range) โดยก าหนดเกณฑ์ดงันี ้ 

แบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั โดยน า้หนกัคะแนนเป็น 5 ระดบั ดงันี ้
1 หมายถึง แนวโน้ม ท่ีจะเกิดขึน้ หรือเป็นจริง น้อยท่ีสดุ 
2 หมายถึง แนวโน้ม ท่ีจะเกิดขึน้ หรือเป็นจริง น้อย 
3 หมายถึง แนวโน้ม ท่ีจะเกิดขึน้ หรือเป็นจริง ปานกลาง 
4 หมายถึง แนวโน้ม ท่ีจะเกิดขึน้ หรือเป็นจริง มาก 
5 หมายถึง แนวโน้ม ท่ีจะเกิดขึน้หรือเป็นจริง มากท่ีสดุ 

ค่ามัธยฐาน (Median) ท่ีค านวณได้ จากค าตอบของผู้ทรงคุณวุฒิ เกณฑ์ความเป็น  
ไปได้ หรือแนวโน้มท่ีจะเกิดขึน้ พิจารณาในระดับมาก และมากท่ีสดุ ดังคะแนนค่ามัธยฐานตัง้แต่ 
3.50-5.00 โดยแปลความหมายตามเกณฑ์ผู้วิจยัก าหนด ดงันี ้

อยู่ในช่วง  1.00-1.49  ผู้ทรงคุณวุฒิว่าข้อความข้อนัน้มีแนวโน้มเป็นไปได้
น้อยท่ีสดุ 

อยู่ในช่วง 1.50-2.49 ผู้ทรงคุณวฒุิเห็นว่าข้อความข้อนัน้มีแนวโน้มเป็นไปได้
น้อย 

อยู่ในช่วง   2.50-3.49  ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าข้อความข้อนัน้มีแนวโน้มเป็นไป
ได้ปานกลาง 

อยู่ในช่วง 3.50-4.49 ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าข้อความข้อนัน้มีแนวโน้มเป็นไป
ได้มาก 

อยู่ในช่วง  4.50-5.00 ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าข้อความข้อนัน้มีแนวโน้มเป็นไป
ได้มากท่ีสดุ 

ค่าพิสัยระหว่าง ควอไทล์ (Interquartile Range) ผู้ วิจัย ค านวณหาค่าความ
แตกต่างระหว่างควอไทล์ท่ี 1 กับ ควอไทล์ท่ี 3 หาค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ท่ีค านวณได้ของ
แนวโน้มใดมีค่าน้อยกว่า 1.50 แสดงว่า ความคิดเห็นของผู้ทรงคณุวฒุิสอดคล้องกนั (Consensus) 
ผู้ทรงคุณวุฒิมีฉันทามติมีแนวโน้มเป็นไปได้มากท่ีสุด แต่ถ้าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ท่ีค านวณได้
ของแนวโน้มใดมีค่ามากกว่า 1.50 แสดงว่า ความคิดเห็นของผู้ ทรงคุณวุฒิไม่สอดคล้องกัน
ผู้ทรงคณุวฒุิมีฉันทามติมีแนวโน้มเป็นไปได้น้อยท่ีสดุ 
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การเก็บรวบรวมข้อมลู 
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน 2 รอบ ระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึง

เดือนมิถนุายน พ.ศ. 2563 รวมจ านวน 12 เดือน รายละเอียดมีดงัต่อไปนี ้
1. รอบท่ี 1 ผู้วิจยัได้ส่งแบบการสมัภาษณ์ไปยงัผู้ทรงคณุวฒุิเกี่ยวกบัแนวโน้ม

หลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  จากนัน้ผู้ วิจัยจึงนัดสัมภาษณ์และ
สอบถามเพื่อให้ได้ข้อมลูท่ีได้มาสรุปเป็นวงล้ออนาคต 

2. ในรอบท่ี 2 ผู้วิจัยได้ติดต่อผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 30 คน เพื่อขอความร่วมมือ 
จากผู้ทรงคุณวุฒิในการตอบแบบสอบถาม ฉบับท่ี 2 และขอนัดวัน เวลา ท่ีผู้ทรงคุณวุฒิสะดวก 
เมื่อได้ก าหนด นัดหมายแล้ว ผู้ วิจัยเข้าพบผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อน าแบบสอบถามไปให้ด้วยตนเอง   
พร้อมทัง้ชีแ้จงรายละเอียด การตอบแบบสอบถาม และก าหนดวนัเวลาในการขอรับแบบสอบถามกลบัคืน  

ขัน้ตอนการวิเคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมลู 
ผู้วิจัยน าข้อมูลท่ีได้ จากการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวุฒิมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ด้วย

เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้
1. วิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) โดยจ าแนกแนวโน้มเหตุการณ์มา

สังเคราะห์รวบรวมจัดเป็นกลุ่มแนวโน้มเหตุการณ์ท่ีใกล้เคียงกันไว้ในข้อความเดียวกัน โดยคง
ความหมายเดิมของผู้ทรงคณุวุฒิไว้ ให้ได้แนวโน้มเหตุการณ์ทัง้สิน้ เพื่อใช้เป็นกรอบ และใช้กรอบ
จากการศึกษาเอกสาร ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ผู้ วิจัยน าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิทัง้หมด มาท าการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความคิดท่ีเหมือนและแตกต่าง ด้วยการจัด
ระเบียบข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ท่ีอยู่ประเภทเดียวกันเข้าด้วยกัน โดยพยายามรักษาค าพูด
ของผู้ ให้สัมภาษณ์ให้มากท่ีสุด จัดกลุ่ม จัดประเด็น จัดท าความถี่ของประเด็น และแนวโน้มท่ี
ผู้ทรงคณุวฒุิกล่าวถึง 

2 การวิเคราะห์ข้อมูลในรอบท่ี 2 ผู้วิจัยน าค่าคะแนนของแนวโน้มเหตุการณ์ 
ท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามฉบับท่ี 2 มาวิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสัยระหว่างค
วอไทล์ (Interquartile Range) และค่าร้อยละของอนาคตภาพท่ีพึงประสงค์ และไม่พึงประสงค์ของ
แนวโน้มเหตกุารณ์แต่ละข้อ 

ขัน้ตอนท่ี 2 การเขียนภาพอนาคตหลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) โดยการน าข้อสรุปของผู้ ทรงคุณวุฒิ          
ด้านการพัฒนาหลักสูตรจากขัน้ตอนท่ี 2 มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข แล้วเขียนเป็น
ภาพอนาคตหลกัสตูร 
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ขัน้ตอนการเขียนภาพอนาคต 
เป็นขัน้ตอนการวิเคราะห์แนวโน้มท่ีจะเป็นไปได้มากท่ีสุด มาก และมีความ

สอดคล้องกันของความคิดเห็นระหว่างทรงคุณวุฒิ  (Consensus) รวมไปถึงภาพอนาคตท่ีพึง
ประสงค์ท่ีพิจารณาจากค่าร้อยละ 85 ขึน้ไป จากนัน้ท าการเรียบเรียงและสรุปเป็นอนาคตภาพ
หลกัสตูรภาษาองักฤษของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) 

 
 

 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 11 ขัน้ตอนการวิจยัอนาคตโดย EDFR 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ผู้วิจัยได้ท าการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

โดยแบ่งกลุ่มผู้ทรงคณุวฒุิออกเป็น 6 กลุ่มจ านวน 30 ท่าน มีประสบการณ์ 2-5 ปีขึน้ไป ได้แก่  
1. กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีบทบาท อ านาจ หน้าท่ี ในการก าหนดนโยบาย              

หลกัสตูรภาษาองักฤษ ของสถานศึกษา จ านวน 5 ท่าน โดยก าหนดคณุสมบติั ดงันี ้
1.1 เป็นผู้ ท่ีด ารงต าแหน่ง มีบทบาท หน้าท่ีดูแล ในส่วนของหลักสูตร

ภาษาองักฤษทางตรง เช่น รัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ปลดักรุงเทพมหานคร ผู้อ านวยการ ส านกัการศึกษา 

1.2 เป็นผู้ ท่ีด ารงต าแหน่ง มีบทบาท หน้าท่ีดูแล ในส่วนของหลักสูตร
ภาษาองักฤษทางอ้อม เช่น ท่ีปรึกษารัฐมนตรี ท่ีปรึกษา ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  

1.3 เป็นผู้ ท่ีมีโอกาส ท่ีจะด ารงต าแหน่ง ในระดับสงูของหน่วยงาน มี
บทบาท หน้าท่ีดูแลในส่วนของหลักสตูรภาษาอังกฤษ สงักดักรุงเทพมหานคร ในอนาคต เช่น รอง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองปลดักรุงเทพมหานคร รองผู้อ านวยการ ส านกัการศึกษา 

ก าหนดและเตรียม
ผู้ทรงคณุวฒุิ 

 

วงล้ออนาคต 

เขียนภาพอนาคต 

วิเคราะห์และ
สงัเคราะห์ข้อมูล 

EDFR 

รอบที่ 2 
 

EDFRรอบที่ 1 

(สมัภาษณ์) 

สร้างเคร่ืองมือ
แบบสอบถาม 

สนทนากลุ่ม
(Focus Group) 

 

ข้อเสนอ 

เชิงนโยบาย 
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1.4 เป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์ ในหลักสูตรภาษาอังกฤษ เคยก าหนด
นโยบายมีบทบาท หน้าท่ีดูแลทัง้ทางตรง และทางอ้อม เช่น อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
อดีตผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร อดีตปลดักรุงเทพมหานคร อดีตผู้อ านวยการส านกัการศึกษา 

2. กลุ่มผู้ ท่ีมีบทบาท อ านาจ หน้าท่ี ในการสนองตอบนโยบายของ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ สังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 5 ท่าน มีประสบการณ์ 2-5 ปีขึน้ไป โดย
ก าหนดคณุสมบติัดงันี ้

2.1 เป็นผู้ ท่ีเคยมีบทบาท อ านาจ หน้าท่ี ในการสนองตอบนโยบาย 
หลกัสูตรภาษาองักฤษ สังกดักรุงเทพมหานคร ทัง้ทางตรง และทางอ้อม เช่น อดีตผู้อ านวยการเขต          
อดีตผู้อ านวยการสถานศึกษา อดีตศึกษานิเทศก์ 

2.2 เป็นผู้ ท่ีด ารงต าแหน่ง มีบทบาท อ านาจ หน้าท่ี ในการสนองตอบ
นโยบายหลกัสตูรภาษาอังกฤษ สังกดักรุงเทพมหานคร ทัง้ทางตรง และทางอ้อม เช่น ผู้อ านวยการ
เขต ผู้อ านวยการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ 

3. กลุ่มนักวิชาการท่ีเกี่ยวกับหลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียน สังกัด
กรุงเทพมหานคร จ านวน 5 ท่าน มีประสบการณ์ 2-5 ปีขึน้ไป โดยก าหนดคณุสมบติัดงันี ้

3.1 เป็นนักวิชาการท่ีอยู่ ในหน่วยงานท่ี เกี่ ยวข้องกับหลักสูตร
ภาษาองักฤษ หรือมหาวิทยาลยัท่ีท างานวิชาการ ด้านหลกัสตูรภาษาองักฤษ เช่น นกัวิชาการของ 

3.2 เป็นนักวิชาการท่ีเขียนต ารา บทความท่ี เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
ภาษาองักฤษ ทัง้ทางตรง และทางอ้อม  

4. กลุ่มครูผู้สอนของหลักสูตรภาษาอังกฤษ ซึ่งมีประสบการณ์มากว่า 5 
ปีขึน้ไป จ านวน 5 ท่าน โดยก าหนดคณุสมบติัดงันี ้

4.1 ผู้ เป็นครูผู้ สอนหรือบุคลากรทางการศึกษาท่ีอยู่ในหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องกับหลักสูตรภาษาอังกฤษ เช่น ครูผู้ สอน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขัน้พืน้ฐาน ครูผู้สอน สงักดักรุงเทพมหานคร ครูผู้สอนโรงเรียนสาธิต สงักดัมหาวิทยาลยั 

4.2 ผู้ ท่ีเคยเป็นครูผู้สอนหรือบุคลากรทางการศึกษาท่ีอยู่ในหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตรภาษาองักฤษ เช่น อดีตครูผู้สอน สังกัดส านกังานคณะกรรมการการศึกษา   
ขัน้พืน้ฐาน อดีตครูผู้สอน สงักดักรุงเทพมหานคร อดีตครูผู้สอนโรงเรียนสาธิต สงักดัมหาวิทยาลยั 

5. กลุ่มผู้ ปกครอง ของผู้ เรียนท่ีเป็นผลผลิต หรืออยู่ในสมาคม ซึ่งมี
ประสบการณ์เกี่ยวข้องกับหลักสูตรภาษาอังกฤษ มากว่า 2-5 ปีขึน้ไป จ านวน 5 ท่าน โดยก าหนด
คณุสมบติัดงันี ้ 
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5.1 เป็ นผู้ ป กค รอ งขอ งผู้ เ รี ยน ท่ี เป็ นผลผ ลิตจากหลั กสู ต ร
ภาษาอังกฤษ เช่น ผู้ปกครองของผู้ เรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื น้ฐาน 
ผู้ ปกครองของผู้ เรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้ ปกครองของผู้ เรียนโรงเรียนสาธิต สังกัด
มหาวิทยาลยั 

5.2 เคยเป็นผู้ ปกครองของผู้ เรียนท่ี เป็นผลผลิตจากหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ เช่น ผู้ปกครองของผู้ เรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
ผู้ ปกครองของผู้ เรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้ ปกครองของผู้ เรียนโรงเรียนสาธิต สังกัด
มหาวิทยาลยั 

6 กลุ่มครูผู้ สอนของหลักสูตรภาษาอังกฤษของประเทศท่ีประสบ
ความส าเร็จ ซึ่งมีประสบการณ์มากกว่า 2-5 ปีขึน้ไป จ านวน 5 ท่าน ได้แก่ ครูผู้ สอนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ครูผู้สอนสังกัดกรุงเทพมหานคร ครูผู้สอนโรงเรียน
สาธิตสงักดัมหาวิทยาลัย อดีตครูผู้สอนสังกัดส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  อดีต
ครูผู้สอนสงักดักรุงเทพมหานคร อดีตครูผู้สอนโรงเรียนสาธิตสงักดัมหาวิทยาลยั 

การเตรียมผู้ทรงคณุวฒุิ 
การเตรียมตัวกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิในการวิจัยนีม้ีความส าคัญ และจ าเป็นอย่างยิ่ง 

ดงันัน้ในเบือ้งต้น ผู้วิจยั จึงติดต่อผู้ทรงคณุวฒุิเป็นการส่วนตวั อธิบายถึงจุดมุ่งหมาย ขัน้ตอนต่างๆ
ของการวิจัย เวลาท่ีต้องใช้ โดยประมาณ และประโยชน์ของการวิจัย เน้นย า้ถึงความจ าเป็นและ
ความส าคัญของการใช้ผู้ ทรงคุณวุฒิ จากนัน้จึงขอความร่วมมือ และเมื่อได้การตอบรับจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ผู้ วิจัยจึงด าเนินการนัดวัน และเวลา ส าหรับการสัมภาษณ์ โดยผู้ วิจัย ได้ท า       
การส่งประเด็นส าคญัของงานวิจยั แนวค าถามหรือเค้าโครงวิทยานิพนธ์ให้ผู้ทรงคณุวฒุิ 

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
การสมัภาษณ์หรือ EDFR รอบท่ี 1 

ในขัน้ตอนการสัมภาษณ์ ผู้วิจัย ได้ส่งหัวข้อ ท่ีจะท าการสัมภาษณ์ไปยัง
ผู้ทรงคุณวุฒิก่อนเพื่อได้ศึกษาประเด็น วางแผน และการเตรียมข้อมูล ประกอบการสัมภาษณ์    
การสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์ แบบเปิด และไม่ชีน้ า (Non-Directive Open Ended) โดย
มุ่งเน้นอนาคตภาพ ด้านท่ีคาดว่ามีโอกาสท่ีจะเกิดขึน้จริง (Most Probably) ผู้ วิจัย ด าเนินการ
สัมภาษณ์ด้วยตนเอง  ทุกท่าน พร้อมจดบันทึก ใช้อุปกรณ์บันทึกภาพ และเสียง ทัง้นี ้โดยได้รับ
อนุญาต จากผู้ทรงคุณวุฒิ และในขณะสัมภาษณ์ ผู้วิจัย ใช้เทคนิค Cumulative Summarize ใน
การสรุปประเด็นให้ผู้ทรงคุณวุฒิฟังเป็นระยะๆ เพื่อเป็นการทบทวน และให้ผู้ทรงคุณวุฒิตัดต่อ    
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ตัดแต่งส่ิงท่ีให้สัมภาษณ์  เคร่ืองมือ ท่ีใช้ในการวิจัยขัน้ตอนนี ้ได้แก่  แบบสัมภาษณ์และ
แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวโน้มหลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ใน
ทศวรรษหน้า (พ.ศ.2563-2572) สร้างขึน้โดยผู้วิจยั มีขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือดงัต่อไปนี ้

1. แบบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับแนวโน้มหลักสูตรภาษาอังกฤษของ
โรงเรียน สงักดักรุงเทพมหานคร ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) (ฉบบัท่ี 1) 

1.1. ผู้วิจัยน าข้อมูลพืน้ฐาน ท่ีได้จากการศึกษาตามขัน้ตอนท่ี 1 
มาก าหนดเป็นกรอบสาระพืน้ฐาน สร้างเป็นแบบสัมภาษณ์ปลายเปิด (Open Ended Form)      
แบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi – Structured) ครอบคลุมแนวโน้มเหตกุารณ์ขององค์ประกอบหลักสตูร 
ด้านความมุ่งหมายด้านเนือ้หาสาระ  ด้านการจดัการเรียนรู้ ด้านประเมินผลหลกัสตูร  

1.2. น าแบบสัมภาษณ์ท่ีผู้วิจัยสร้างขึน้ ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
การพฒันาหลักสูตร จ านวน 3 คน (รายชื่อแสดงในภาคผนวก) ซึ่งเลือกมาแบบเจาะจง ตรวจสอบ
ความถกูต้องของภาษา และเนือ้หา (Content Validity) 

1.3. ปรับป รุงและแ ก้ ไข เค ร่ือ งมื อตาม ข้อ เสนอแนะขอ ง
ผู้ทรงคณุวฒุิ 

2. แบบสอบถามเกี่ยวกบัแนวโน้มหลกัสตูรภาษาองักฤษของโรงเรียน 
สงักดักรุงเทพมหานคร ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) (ฉบบัท่ี 2) 

2.1. ผู้ วิจัยน าค าตอบในแบบสัมภาษณ์ฉบับท่ี 1 มาวิเคราะห์
เนือ้หา จ าแนก จัดเป็นกลุ่ม แนวโน้มเหตุการณ์ขององค์ประกอบหลักสูตร ด้านความมุ่งหมาย    
ด้านเนือ้หา สาระ ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านประเมินผลหลักสูตร มาสร้างเป็นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับแนวโน้มหลักสูตรหลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในทศวรรษหน้า 
(พ.ศ. 2563-2572) (ฉบบัท่ี 2) แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ช่วงคะแนน เพื่อให้
ผู้ทรงคณุวฒุิให้ค่าน า้หนกัความเป็นไปได้ของแนวโน้มเหตกุารณ์ในแต่ละข้อ ตามเกณฑ์ต่อไปนี  ้

5 หมายถึง เหตกุารณ์นัน้มีความเป็นไปได้มากท่ีสดุ 
4 หมายถึง เหตกุารณ์นัน้มีความเป็นไปได้มาก 
3 หมายถึง เหตกุารณ์นัน้มีความเป็นไปได้ปานกลาง 
2 หมายถึง เหตกุารณ์นัน้มีความเป็นไปได้น้อย 
1 หมายถึง เหตกุารณ์นัน้มีความเป็นไปได้น้อยท่ีสดุ 

พร้อมระบุต าแหน่งค่ามัธยฐาน ช่วงพิสัยระหว่างควอไทล์และ
ต าแหน่งการตอบของผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละคน เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละคนได้เปรียบเทียบค าตอบ
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ในรอบท่ีผ่านมากับความคิดเห็นของกลุ่มผู้ ทรงคุณวุฒิ  โดยเพิ่มช่องการให้เหตุผลในกรณี ท่ี
ผู้ทรงคณุวฒุิต้องการยืนยนัค าตอบเดิมในรอบท่ีผ่านมา 

2.2. น า แบ บ สอบ ถาม ท่ี ส ร้า ง เส ร็จสม บู ร ณ์ แ ล้ ว  ไป ใ ห้
คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องของภาษา และเนือ้หา (Content 
Validity) 

2.3. ปรับปรุงแก้ไขเคร่ืองมือตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ควบคมุปริญญานิพนธ์จากนัน้น าไปสอบถามผู้ทรงคณุวฒุิเพื่อหาฉันทามติ (Consensus) ของทัง้กลุ่ม 

 

แนวค าถามในการสมัภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกบัหลกัสตูรภาษาองักฤษ เร่ือง หลกัสตูร
ภาษาองักฤษ ของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2563-2572) 

 

ชื่อ-นามสกุล.........................เพศ...............อาย.ุ...........การศึกษา........................ 
วนั/เดือน/ปี............................เวลา........................สงักดั................................ 

 

1.ท่านคิดว่าหลกัสูตรภาษาองักฤษในปัจจบุนั สามารถส่งเสริมผู้ เรียน ให้มีคณุลกัษณะท่ี
พึงประสงค์ ตามจดุมุ่งหมายของหลกัสตูร และสังคมคาดหวงัไว้หรือไม่ เพราะอะไร ถ้าไม่สามารถ
ท าให้เกิดขึน้ได้อย่างไร 

................................................................................................................................ 
2. ด้านองค์ประกอบ ของหลกัสตูรภาษาองักฤษโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร 

2.1 ในปัจจบุนั ท่านคิดว่าหลกัสตูรภาษาองักฤษโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานครมี   
ความเหมาะสมหรือไม ่อย่างไร 

.......................................................................................................................... 
2.2 ท่านคิดว่าในอนาคตอีก 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2563-2572) องค์ประกอบ ของ

หลกัสตูรภาษาองักฤษ โรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร ควรก าหนดเช่นไร 
.......................................................................................................................... 
2.3 เหตผุลหลกัท่ีส่งผลให้ท่านคิดว่า ควรก าหนด องค์ประกอบของหลกัสตูร

ภาษาองักฤษ โรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร ดังกล่าวข้างต้น คืออะไร 
.......................................................................................................................... 
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3. ด้านโครงสร้าง ของหลกัสูตรภาษาองักฤษโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร 
3.1 ในปัจจบุนั ท่านคิดว่าโครงสร้างหลกัสูตรภาษาองักฤษโรงเรียนสงักัด

กรุงเทพมหานคร มีความเหมาะสมหรือไม่ หรือมีคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ ตามท่ีเป็นไปของ 
องค์ประกอบ แล้วหรือไม ่อย่างไร 

.......................................................................................................................... 
3.2 หากต้องการก าหนดโครงสร้างของหลกัสตูรภาษาองักฤษโรงเรียนสงักดั

กรุงเทพมหานคร ให้สอดคล้องกบัสภาพปัญหา การเปล่ียนแปลง หรือบริบทในอนาคตอีก 10 ปี
ข้างหน้า (พ.ศ.2563-2572) ควรมีการ ก าหนด จดุมุ่งหมาย อย่างไร และอะไรบ้าง ควรปรากฎใน
หลกัสตูรภาษาองักฤษโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร   

.......................................................................................................................... 
3.3 เหตผุลในการก าหนดโครงสร้างของหลกัสูตรภาษาองักฤษโรงเรียนสงักดั

กรุงเทพมหานคร ดงักล่าวของท่าน คืออะไร 
.......................................................................................................................... 

4. ด้านเนือ้หาสาระของหลกัสตูรภาษาองักฤษโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร 
4.1 ในปัจจบุนั ท่านคิดว่าเนือ้หาสาระของหลกัสูตรภาษาองักฤษโรงเรียนสงักัด

กรุงเทพมหานคร มีความเหมาะสมหรือไม่ หรือมีคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีเป็นไปของ
องค์ประกอบ แล้วหรือไม ่อย่างไร 

.......................................................................................................................... 
4.2 หากต้องการก าหนดเนือ้หาสาระของหลกัสูตรภาษาองักฤษโรงเรียนสงักัด

กรุงเทพมหานคร ให้สอดคล้องกบัสภาพปัญหา การเปล่ียนแปลง หรือบริบทในอนาคตอีก 10 ปี
ข้างหน้า (พ.ศ.2563-2572) ควรมีการ ก าหนด จดุมุ่งหมาย อย่างไร และอะไรบ้าง ควรปรากฎใน
หลกัสตูรภาษาองักฤษโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร   

..................................................................................................................... 
4.3 เหตผุลในการก าหนดเนือ้หาสาระของหลกัสูตรภาษาองักฤษโรงเรียนสงักัด

กรุงเทพมหานคร ดงักล่าวของท่าน คืออะไร 
.......................................................................................................................... 
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5. ด้านการจดัการเรียนรู้ของหลกัสตูรภาษาองักฤษโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร 
5.1 ในปัจจบุนัท่านคิดว่าการจดัการเรียนรู้ของหลกัสตูรภาษาองักฤษโรงเรียนสงักดั

กรุงเทพมหานคร มีความเหมาะสมหรือไม่ หรือมีคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ ตามท่ีเป็นไปของ 
องค์ประกอบ แล้วหรือไม ่อย่างไร 

.......................................................................................................................... 
5.2 หากต้องการก าหนดการจดัการเรียนรู้ของหลกัสตูรภาษาองักฤษโรงเรียนสงักดั

กรุงเทพมหานคร ให้สอดคล้องกบัสภาพปัญหา การเปล่ียนแปลง หรือบริบทในอนาคตอีก 10 ปี
ข้างหน้า (พ.ศ.2563-2572) ควรมีการ ก าหนด จดุมุ่งหมาย อย่างไร และอะไรบ้าง ควรปรากฎใน
หลกัสตูรภาษาองักฤษ โรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร   

.......................................................................................................................... 
5.3 เหตผุลในการก าหนดการจดัการเรียนรู้ ของหลกัสตูรภาษาองักฤษโรงเรียนสงักัด

กรุงเทพมหานคร ดงักล่าวของท่าน คืออะไร 
.......................................................................................................................... 
 6. ด้านการวดัและประเมินผลของหลกัสตูรภาษาองักฤษโรงเรียนสงักดั

กรุงเทพมหานคร 
6.1 ในปัจจบุนั ท่านคิดว่าการวดัและประเมินผลของหลกัสตูรภาษาองักฤษโรงเรียน

สงักดักรุงเทพมหานคร มีความเหมาะสมหรือไม่ หรือมีคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ ตามท่ีเป็นไปของ 
องค์ประกอบ แล้วหรือไม ่อย่างไร 

.......................................................................................................................... 
6.2 หากต้องการก าหนดการวดัและประเมินผลของหลกัสตูรภาษาองักฤษโรงเรียน

สงักดักรุงเทพมหานคร ให้สอดคล้องกบัสภาพปัญหา การเปล่ียนแปลง หรือบริบทในอนาคตอีก 
10 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2563-2572) ควรมีการก าหนด จดุมุ่งหมาย อย่างไร และอะไรบ้าง ควรปรากฎ
ในหลกัสตูรภาษาองักฤษโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร   

.......................................................................................................................... 
6.3 เหตผุลในการก าหนดการวดัและประเมินผลของหลกัสตูรภาษาองักฤษโรงเรียน

สงักดักรุงเทพมหานคร ดงักล่าวของท่าน คืออะไร 
.......................................................................................................................... 
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7. ด้านจดุแข็ง จดุออ่น ปัญหา และอปุสรรคของหลกัสตูรภาษาองักฤษโรงเรียนสงักัด
กรุงเทพมหานคร 

7.1 ในปัจจบุนั ท่านคิดว่าจดุแข็ง จดุอ่อน ปัญหา และอปุสรรคของหลกัสตูร
ภาษาองักฤษ โรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร มีความเหมาะสมหรือไม ่อย่างไร และสามารถ
น าไปสู่การพฒันาผู้ เรียน ให้มีความรู้ ความสามารถ หรือมีคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ ตามท่ีเป็นไป
ของ องค์ประกอบ อย่างไร 

.......................................................................................................................... 
7.2 หากต้องการก าหนด จดุแข็ง จดุออ่น ปัญหา และอปุสรรคของหลกัสตูร

ภาษาองักฤษ โรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร ให้สอดคล้องกบัสภาพปัญหา การเปล่ียนแปลงหรือ
บริบทในอนาคตอีก 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2563-2572) ควรมีการ ก าหนด จดุมุ่งหมาย อยา่งไร และ
อะไรบ้าง ควรปรากฎในหลกัสตูรภาษาองักฤษโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร   

.......................................................................................................................... 
7.3 เหตผุลในการก าหนดจดุแข็ง จดุอ่อน ปัญหา และอปุสรรคของหลกัสตูร

ภาษาองักฤษโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร ดงักล่าวของท่าน คืออะไร 
.......................................................................................................................... 

การเก็บรวบรวมข้อมลู 
ผู้วิจยัเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน 2 รอบ ระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 – 

เดือนมิถนุายน พ.ศ. 2563 รวม จ านวน  12 เดือน รายละเอียดมีดงัต่อไปนี ้
1. ในรอบท่ี 1 สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ในเร่ืองหลักสูตรภาษาอังกฤษซึ่ง

ผู้วิจัยได้ร่วมกับคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ คัดเลือกกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว้ จากนัน้ผู้วิจัยได้ติดต่อผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 30 คน ด้วยตนเองเพื่อขอความร่วมมือใน
การศึกษาวิจัย โดยแจ้งรายละเอียด ขัน้ตอน และวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้ผู้ทรงคุณวุฒิทราบ 
จากนัน้ขอนัดวัน เวลา กับผู้ ทรงคุณวุฒิเพื่อสัมภาษณ์ เมื่อได้ก าหนดนัดหมายแล้ว เข้าพบ
ผู้ ทรงคุณวุฒิ  เพื่อสัมภาษณ์ตามประเด็นค าถามท่ีเตรียมไว้ ตามแบบสัมภาษณ์ฉบับท่ี 1            
การสัมภาษณ์ทรงคุณวุฒิในรอบท่ี 1 ใช้แบบสัมภาษณ์ปลายเปิด แบบกึ่งมีโครงสร้างสะสม 
(Cumulative Summarization Technique)การสัมภาษณ์ในแต่ละหัวข้อ เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้
แก้ไขปรับปรุงจนเป็นท่ีพอใจ พร้อมทัง้จดบนัทึกข้อมลู และบนัทึกเทปตลอดการสมัภาษณ์ 
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ขัน้ตอนการวิเคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมลู 
ผู้วิจยัน าข้อมลูท่ีได้ จากการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิมาวิเคราะห์ สงัเคราะห์

ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้
1. วิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) โดยจ าแนกแนวโน้มเหตกุารณ์ 

มาสงัเคราะห์รวบรวมจดัเป็นกลุ่มแนวโน้มเหตกุารณ์ท่ีใกล้เคียงกนัไว้ในข้อความเดียวกนั โดยคง
ความหมายเดิมของผู้ทรงคณุวฒุิไว้ ให้ได้แนวโน้มเหตกุารณ์ทัง้สิน้ เพื่อใช้เป็นกรอบและใช้กรอบ
จากการศึกษาเอกสาร ในการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ ผู้วิจยั น าข้อมลูท่ีได้ จากการสมัภาษณ์
ผู้ทรงคณุวฒุิทัง้หมดมาท าการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ ความคิดท่ีเหมือน และแตกต่าง ด้วยการจดั
ระเบียบข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์ท่ีอยู่ประเภทเดียวกนัเข้าด้วยกนั โดยพยายามรักษาค าพดู
ของผู้ให้สมัภาษณ์ให้มากท่ีสดุ จดักลุ่ม จดัประเด็น จดัท าความถี่ของประเด็น และแนวโน้มท่ี
ผู้ทรงคณุวฒุิกล่าวถึง 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลในรอบท่ี 2 ผู้ วิจัยน าค่าคะแนนของแนวโน้ม
เหตุการณ์ท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามฉบบัท่ี 2 มาวิเคราะห์หาค่ามธัยฐาน (Median) ค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) และค่าร้อยละของอนาคตภาพท่ีพึงประสงค์ และไม่พึง
ประสงค์ของแนวโน้มเหตกุารณ์แต่ละข้อ โดยมีวิธีการค านวณ ดงันี ้

ค่ามธัยฐาน (Median) 
        Md = LMd + (N / 2 CF)(I ) 

     FMd 
โดยท่ี      L   คือ ค่าขอบเขตจ ากดัล่างของชัน้ท่ีมีมธัยฐานอยู่ 

             N   คือ จ านวนข้อมลูทัง้หมด 
            CF  คือ ความถี่สะสมของชัน้ก่อนชัน้ท่ีมีมธัยฐานอยู่ 
          FMd  คือ ความถี่ของชัน้ท่ีมีมธัยฐานอยู ่
               I คือ ช่วงกว้างของชัน้ 

พิสยัระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) 
ผู้ วิจัยค านวณหาค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ โดยการค านวณหา               

ค่าความแตกต่างระหว่างควอไทล์ท่ี 3 กับควอไทล์ท่ี 1 ถ้าพิสัยระหว่างควอไทล์ของแนวโน้ม
เหตุการณ์มีค่าไม่เกิน 1.50 และค่าความแตกต่างระหว่างฐานนิยมกับมัธยฐานไม่เกิน 1.00 แสดง
ว่า ความคิดเห็นของกลุ่มผู้ทรงคุณวฒุิท่ีมีต่อแนวโน้มเหตกุารณ์นัน้สอดคล้องกนั แต่ถ้าผลค านวณ
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ มีค่าไม่เกิน 1.50 แต่ค่าความแตกต่างระหว่างฐานนิยมกับมัธยฐานเกิน 



  

 

203 

1.00 แสดงว่าความคิดเห็นของกลุ่มผู้ทรงคุณวฒุิท่ีมีต่อแนวโน้มเหตกุารณ์นัน้ไม่สอดคล้องกนัพิสัย
ระหว่างควอไทล์ ค านวณได้จากสตูร ดงันี ้

     IR = Q3 – Q1 
       Q1 = LQ1 + (N/4    CF) (I) 
                                           fQ1 

Q3 = LQ3 +(3N/4    CF) (I) 
                                          fQ3 

โดยท่ี   Q1, Q3  คือ ค่าควอไทล์ในต าแหน่งท่ี 1 และ 3 ตามล าดบั 
L       คือ ค่าขอบเขตจ ากดัล่างของชัน้ท่ีมีควอไทล์อยู่ 
N      คือ จ านวนข้อมลูทัง้หมด 
CF    คือ ความถี่สะสมของชัน้ก่อนชัน้ท่ีมีควอไทล์อยู่ 
fQ     คือ ความถี่ของชัน้ท่ีมีควอไทล์อยู่ 

ขัน้การสร้างวงล้ออนาคต (Futures Wheel) 
การวิจัยในขัน้ตอนนี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแนวคิดวงล้ออนาคตหลักสูตร

ภาษาองักฤษของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) ซึ่งมีขัน้ตอน
การสร้างวงล้ออนาคต ผู้ วิจัยสร้างล้ออนาคต โดยก าหนดให้แนวโน้มหลักสูตรหลักสูตร
ภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในทศวรรษหน้าเป็นแนวโน้มศูนย์กลาง 
ประกอบด้วยแนวโน้มเหตุการณ์สืบเน่ือง การสร้างวงล้ออนาคต ผู้ วิจัยน าแนวโน้มเหตุการณ์ท่ี
ผู้ทรงคณุวุฒิมีฉันทามติ จากขัน้ตอน EDFR มาวิเคราะห์เนือ้หา จ าแนก และจัดเป็นกลุ่มแนวโน้ม
เหตุการณ์ในแต่ละด้าน แล้วน ามาสังเคราะห์ร่วมกับ แนวคิด หลักการและทฤษฎีท่ีได้จาก
การศึกษาเอกสาร และงานวิจยัท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตรภาษาอังกฤษ สรุปเป็นแนวโน้มเหตุการณ์
ส าคัญ (Key Events) ท่ีได้เพื่อน ามาเขียนภาพอนาคตหลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครต่อไป 

ขัน้ตอนการสร้างร่างภาพอนาคตหลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร  

ในขัน้ตอนนีเ้ป็นการน าผลการศึกษาจากระยะท่ี 1-2 มาสงัเคราะห์ แล้วสร้าง
เป็นร่างภาพอนาคตหลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในทศวรรษหน้า 
(พ.ศ. 2563-2572)  
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ขัน้ตอนการประเมินความสอดคล้อง เหมาะสมของร่างภาพอนาคตหลักสูตร 
ภาษาองักฤษของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2563-2572)   

ในขัน้ตอนนีเ้ป็นการน าร่างข้อมูลอนาคตภาพหลักสูตรภาษาอังกฤษของ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จากการสัมภาษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้วยเทคนิค EDFR รอบท่ี 1-2    
มาวิเคราะห์ และให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการพัฒนาหลักสูตร ตรวจสอบความสอดคล้อง เหมาะสม 
ในด้านโครงสร้าง (Construct Validity) และเนือ้หา (Content Validity) ของร่างอนาคตภาพ
หลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร จากนัน้น าข้อสรุปมาใช้เป็นแนวทางใน
การปรับปรุงแก้ไขร่างภาพอนาคตหลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร         
ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) ให้มีความชัดเจนถูกต้อง และเป็นไปได้ ในอนาคต เมื่อเสร็จ
ขัน้ตอนนี ้ผู้วิจยัจึงด าเนินการต่อในขัน้ต่อไป 

การวิจัยระยะที่ 3 เป็นขัน้ตอนในการสร้าง และจดัท าข้อเสนอเชิงนโยบายของ
ส านักการศึกษา  

ในขัน้ตอนนีเ้ป็นการน าเสนอแนวทางในการน าหลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานครท่ีมีความชัดเจน เหมาะสม และเป็นไปได้ในอนาคตไปใช้ แบ่งเป็น               
3 ขัน้ตอนคือ 

ขัน้ตอนท่ี 1  ก าหนดกลุ่มผู้ทรงคุณวฒุิท่ีมีบทบาท อ านาจ หน้าท่ี ในการก าหนด
นโยบาย หลักสูตรภาษาอังกฤษของสถานศึกษาซึ่งมีประสบการณ์มากกว่า 2-5 ปีขึน้ไป จ านวน     
5 ท่าน และกลุ่มผู้ ปฏิบัติงานการสอน(ครูผู้ สอนชาวไทย) ท่ีอยู่ในหลักสูตรของภาษาอังกฤษ
โรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 5 ท่าน รวมทัง้สิน้ 10 ท่านเพื่อท าการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) เพื่อจดัท าข้อเสนอเชิงนโยบายของส านกัการศึกษา 

ขัน้ตอนท่ี 2  ขัน้ตอนการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่ อจัดท าข้อเสนอ           
เชิงนโยบายของส านักการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการน าหลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานครท่ีมีความชัดเจน เหมาะสม และเป็นไปได้ในอนาคตไปใช้ ด้วยเทคนิค         
การสนทนากลุ่ม (Focus Group) จากกลุ่มผู้ทรงคุณวฒุิท่ีมีบทบาท อ านาจ หน้าท่ี ในการก าหนด
นโยบาย หลกัสตูรภาษาอังกฤษของสถานศึกษาซึ่งมีประสบการณ์มากกว่า 2-5 ปีขึน้ไปของส านัก
การศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 5 ท่าน และกลุ่มผู้ปฏิบติังานการสอน (ครูผู้สอนชาวไทย) ท่ีอยู่
ในหลักสูตรของภาษาอังกฤษโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 5 ท่าน รวมทัง้สิน้ 10 ท่าน 
เพื่อท าการวิเคราะห์หลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร แล้วจึงรวบรวม
ข้อมูลจากการสนทนา ในประเด็นปัญหาท่ีเฉพาะเจาะจงโดยผู้ วิจัยเป็นผู้ ด า เนินการสนทนา 
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(Moderator) เน้นประเด็นการสนทนา เพื่อชักจงูให้กลุ่มผู้ ให้ข้อมูล เกิดแนวคิด และแสดงความคิดเห็น
ต่อประเด็น หรือแนวทางการสนทนาอย่างกว้างขวาง ละเอียดลึกซึง้  

โดยวิเคราะห์อนาคตภาพหลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครในองค์ประกอบของหลักสตูร ด้านจดุมุ่งหมาย ด้านเนือ้หา สาระ ด้านการจดัการเรียนรู้  
ด้านการวดั และประเมินผล  

ขัน้ตอนท่ี 3 ผู้วิจัยจัดท าเป็นแนวทาง ข้อเสนอเชิงนโยบายของส านักการศึกษา
เป็นแนวทางในการน าหลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครท่ีมีความชัดเจน 
เหมาะสม และเป็นไปได้ในอนาคตไปใช้ ซึ่งครอบคลมุองค์ประกอบของหลกัสตูร ด้านจดุมุ่งหมาย 
ด้านเนือ้หา สาระ ด้านการจัดการเรียนรู้  ด้านการวัด และประเมินผล  เพื่อให้ส านักยุทธศาสตร์ 
และหน่วยศึกษานิเทศก์ ส านกัการศึกษา กรุงเทพมหานคร น าไปก าหนดกรอบแนวทางหลกัเกณฑ์ 
ส่งเสริมและสนบัสนุนงาน ด้านนโยบาย และแผนการศึกษา ตลอดจนการด าเนินการด้านวางแผน 
และพัฒนาการจัดระบบการนิเทศ รวมทัง้เพื่อการส่งเสริมการพัฒนาด้านการบริหารใน
สถานศึกษา ให้มีคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามหลักสูตรให้มีคุณภาพ ตลอดจน 
สนองตอบนโยบายด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร จึงเสร็จกระบวนการวิจยัในครัง้นี ้
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บทท่ี 4  
ผลการศึกษา 

ในบทนีไ้ด้น าเสนอผลการศึกษาอนาคตหลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) ซึ่งผู้วิจยัได้แบ่งการน าเสนอตามค าถามของ
การวิจยัแบ่งเป็น 3 ตอน ดงันี ้

 ตอน ท่ี  1 ศึกษ า เป รียบ เทียบหลักสูต รภาษาอังกฤษของโรงเรียนสั งกัด
กรุงเทพมหานคร หลักสูตรภาษาอังกฤษของกระทรวงศึกษาธิการ  และประเทศท่ีประสบ
ความส าเร็จ 

ตอนท่ี 2 ศึกษาจดุแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอปุสรรคของหลักสตูรภาษาอังกฤษของ
โรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร 

ตอนท่ี  3 ศึกษาภาพอนาคตของหลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)  

ตอนท่ี  4 สร้างข้อเสนอเชิงนโยบายของส านักการศึกษา ในการน าหลักสูตร
ภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-257) ในองค์ประกอบ
หลักสูตร ลักษณะของหลักสูตรภาษาอังกฤษท่ีพึงประสงค์ ด้านจุดประสงค์   ด้านเนือ้หา            
ด้านการจดัการ 

ตอนที่  1 ศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
หลักสูตรภาษาอังกฤษของกระทรวงศึกษาธิการ  และประเทศที่ประสบความส าเร็จ  

ในองค์ประกอบของหลักสูตร ลักษณะของหลักสูตรภาษาอังกฤษท่ีพึงประสงค์            
ด้านจุดประสงค์ ด้านเนือ้หา ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านครูผู้ สอน ด้านผู้ เรียน  ด้านส่ือการเรียนรู้ 
และด้านการวดัและประเมินผล ดงัมีรายละเอียดดงันี ้

1.1.  ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพืน้ฐานเกี่ยวกบัหลกัสตูรภาษาองักฤษของโรงเรียนสงักัด
กรุงเทพมหานครกับหลักสูตรภาษาอังกฤษของกระทรวงศึกษาธิการ และประเทศท่ีประสบ
ความส าเร็จการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูพืน้ฐานเกี่ยวกบัหลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียน
สงักัดกรุงเทพมหานครกับหลักสูตรภาษาอังกฤษของกระทรวงศึกษาธิการ และประเทศท่ีประสบ
ความส าเร็จในตอนนีเ้ป็นผลจากการด าเนินงานระยะท่ี 1 จากการศึกษาเอกสารทางวิชาการ 
งานวิจัยต่างๆ และ จะเห็นได้ว่าสังกดักระทรวงศึกษาธิการและสงักัดกรุงเทพมหานคร มีความเหมือนกัน
ในแนวทางการปฏิบัติตามหลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐานพุทธศักราช 2544 และตามหลักสูตร
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แกนกลางพุทธศักราช 2551 และในส่วนของการวัดและประเมินผล ซึ่งใช้กรอบความสามารถ    
ด้านภาษาอังกฤษของสหภาพยุโรป(The Common European Framework of Reference for 
Languages : CEFR) กรอบความคิดหลักด้านภาษาอังกฤษของสหภาพยุโรป มีอิทธิพลต่อ
หลกัสตูรภาษาองักฤษของประเทศไทยในปัจจบุนั ในส่วนแตกต่างกนัคือ 

1. แนวทางในการปฏิบัติส านักงานการศึกษาขัน้พืน้ฐาน เสนอโครงการผ่าน 
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เสนอโครงการ
ผ่าน ส านกัการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

2. ด้านการจัดการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนทุกระดับชัน้ ส่วนสังกัด
กรุงเทพมหานคร เปิดสอนเฉพาะระดับประถมศึกษาและระดบัมัธยมศึกษาตอนต้นจัดการเรียนรู้ 
เฉพาะ Mini EP แบบจัดการเรียนรู้ เฉพาะ 5 รายวิชาเป็นภาษาอังกฤษคือ ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะและ สขุศึกษา/พลศึกษา 

3. ด้านผู้ เรียนสังกัดกรุงเทพมหานครรับเฉพาะผู้ เรียนทัง้ชาวไทยและผู้ เรียนใน
สังกัดเป็นอัตราส่วน 80:20 สามารถรับผู้ เรียนเกินจ านวนได้ โดยไม่มีการจัดเก็บค่าเล่าเรียนและ
กองทนุ 

4. ด้านส่ือการเรียนรู้สงักดักรุงเทพมหานคร สถานศึกษาไม่สามารถจดัท าหนงัสือ
เรียนเองได้ บงัคบัซือ้หนังสือเรียนได้ รับหนงัสือเรียนจาก ส านกัการศึกษา กรุงเทพมหานครเท่านัน้
ซึ่งส านักการศึกษาจะส่งส่ือการเรียนรู้จ านวน 35 ชุด/ปีเท่านัน้ หากสถานศึกษาใดมีจ านวน
ห้องเรียนหรือผู้ เรียนเกินกว่านี ้ทางสถานศึกษาต้องท าการบริหารและจดัการเอง 

จากนัน้ผู้ วิจัยท าการสังเคราะห์บทความท่ีเกี่ยวข้องกับกรอบความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษของสหภาพยุโรปและเลือกหลักสูตรภาษาอังกฤษ เพราะกรุงเวียนนา สาธารณรัฐ
ออสเตรีย เน่ืองจากกรุงเวียนนา มีความเป็นมหานคร มีลักษณะท่ีมีบริบทในการสนับสนุน          
การเรียนรู้ภาษา ให้กับประชาชนในลักษณะองค์กรแห่งการเรียนรู้ เช่นเดียวกับกรุงเทพมหานคร  
ทัง้ความเก่าแก่ และนโยบายด้านการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้ภาษาเยอรมันเป็นภาษา
ราชการและใช้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ โดยใช้เป็นภาษาท่ี 2 เหมือนกับประเทศไทย 
และหลักสูตรภาษาอังกฤษของ KIPP School เมืองนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีมีมิติของ
บริบททางสงัคม วฒันธรรม ส่ิงแวดล้อม และมิติของการพฒันาลกัษณะของหลกัสตูรภาษาองักฤษ
ใกล้เคียงกับกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ทัง้ 2 ประเทศมุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับสภาพการพัฒนาของประเทศ ตามความต้องการของตลาดแรงงานและตอบสนอง
ต่อโลกสมยัใหม่ ตามแนวคิดพฒันาผู้ เรียนให้เรียนรู้ด้วยตนเองและพฒันาทกัษะในศตวรรษท่ี 21  
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จากนัน้ผู้ วิจัยท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้ทรงคุณวุฒิทัง้ 2 ประเทศ พบว่า ในด้านท่ี
เกี่ยวข้องกับโครงสร้างหลักสูตรมีการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งเร่ิมจาก         
ชัน้ปฐมวัย ในการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย โดยผู้ เรียนระดับปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาล ผู้ เรียน
ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนของรัฐทุกคน ได้รับสิทธิในการเรียนภายใต้
หลกัสูตรภาษาองักฤษ โดยมุ่งเน้นให้มีลกัษณะการจดัการศึกษาท่ีเป็นภาครัฐสนบัสนุนในลักษณะ
สวัสดิการของรัฐ เป็นการศึกษาแบบให้เปล่าไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งนโยบายของภาครัฐ ก าหนดผู้ เรียน
ในระดับชัน้ปฐมวัย มีจ านวนไม่เกิน 15 คน/ห้องเรียน ส่วนในระดับชัน้ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา มีจ านวนไม่เกิน 25 คน/ห้องเรียน ซึ่งส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีความสุขในการเรียนรู้          
เน้นกิจกรรมท่ีหลากหลาย ส่วนระดบัประถมศึกษาจนถึงระดบัมธัยมศึกษา หลกัสตูรภาษาองักฤษ
ถือเป็นภาคบังคับตามนโยบายแผนการศึกษาชาติ โดยระดับชัน้ประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ใช้เวลาเรียนในการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร 5 ปี ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย และระดบัอาชีวศึกษา ผู้ เรียนสามารถเลือกเรียนโดยใช้เวลาเรียนตลอดหลกัสูตรแบบ 1 ปี 5 
ปีและ 6 ปี หลักสูตรอยู่ภายใต้กรอบ อ้างอิงตาม CEFR  (Common European Framework of 
Reference for Languages) ในส่วนของการเรียนจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินในการเรียนรู้
ภาษาองักฤษ เหมือนกับหลกัสูตรภาษาองักฤษของประเทศไทยทัง้สงักัดกระทรวงศึกษาธิการและ
สงักัดกรุงเทพมหานคร ในแต่ละระดับของ CEFR จะบอกถึงความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษ
ทัง้ 4 ทักษะได้แก่ ทักษะการพูด การฟัง การอ่านและการเขียน ในแต่ละระดับก าหนดจ านวน
ชั่วโมงในการเรียนรู้ เพื่อท่ีจะพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ภายใต้หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ของเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย จ านวนชั่วโมงอาจมีการปรับแก้ไขได้ มากหรือน้อยขึ น้อยู่กับ
ความสามารถในการเรียนรู้ของผู้ เรียน และจ านวนชัว่โมงท่ีผู้ เรียนนัน้น าไปใช้ต่อภายนอกห้องเรียน
หลังจากได้เรียนรู้ไปแล้ว ในส่วนของการเรียนจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินในการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษของ KIPP School เมืองนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา แตกต่างจากสถาบันอื่นคือ
ใช้กรอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษของตนเองคือ (TOEFL) ซึ่งสามารถเปรียบเทียบหลกัสตูร
ทัง้หมดได้ดงัตาราง 
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ตาราง 7 เปรียบเทียบงหลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครกับหลักสูตร
ภาษาองักฤษของกระทรวงศึกษาธิการ และประเทศท่ีประสบความส าเร็จ 

หลักสูตร 
ภาษาอังกฤษ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ 

กรุงเทพมหานคร 

หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ 
เวียนนา 

หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ 
KIPP School 
สหรัฐอเมริกา 

1.หลกัเกณฑ์ และ
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
ของเป็นไปตาม
หลกัสตูรการศึกษาขัน้
พืน้ฐานพทุธศกัราช 
2544และตาม
หลกัสตูรแกนกลาง
พทุธศกัราช 2551 

1.หลกัเกณฑ์ และ
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
เป็นไปตาม
หลกัสตูรการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน
พทุธศกัราช 2544
และตามหลกัสูตร
แกนกลาง
พทุธศกัราช 2551 

1.หลกัเกณฑ์ และ
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
เป็นไปตามหลักสูตร
การศึกษาภาษาของ
กลุ่มสหภาพยุโรป ปี 
2006 

1.หลกัเกณฑ์ และ
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
เป็นไปตามหลกัสตูร
ของกลุ่มองค์กรทาง
การศึกษา 
สหรฐัอเมริกา  
ปี1994  

2. การจดัการเรียนรู้ 
ระดบัปฐมวยั 
ระดบัประถมศึกษา 
ระดบัมธัยมศึกษา
ตอนต้น/ตอนปลาย 

2. การจดัการ
เรียนรู้ 
ระดบัประถมศึกษา 
ระดบัมธัยมศึกษา
ตอนต้น 
 

2. การจดัการเรียนรู้ 
ระดบัปฐมวยั 
ระดบัประถมศึกษา 
ระดบัมธัยมศึกษา
ตอนต้น-ตอนปลาย 

2. การจดัการเรียนรู้ 
ระดบัประถมศึกษา 
ระดบัมธัยมศึกษา
ตอนต้นตอนปลาย 

3. การจดัการเรียนรู้  
- EP แบบจดัการเรียนรู้
ทกุรายวิชาเป็น
ภาษาองักฤษ 
- Mini EP แบบจดัการ
เรียนรู้ เฉพาะ 5 กลุ่ม
สาระฯเป็น
ภาษาองักฤษ 

3. การจดัการ
เรียนรู้  
- Mini EP แบบ
จดัการเรียนรู้ 
เฉพาะ 5 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
เป็นภาษาองักฤษ 

3. การจดัการเรียนรู้  
- EP แบบจดัการ
เรียนรู้ทกุกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
เป็นภาษาองักฤษ 

3. การจดัการเรียนรู้  
- EP แบบจดัการเรียนรู้
ทกุกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เป็นภาษาองักฤษควบคู่
กบัการจดัการเรียนรู้
ของภาษาแม่ของ
ตนเอง เช่น แอฟริกา 
สเปน เป็นต้น 
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ตาราง 7 (ต่อ) 
 

หลักสูตร 
ภาษาอังกฤษ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ 

กรุงเทพมหานคร 

หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ 
เวียนนา 

หลักสูตรภาษาองักฤษ 
KIPP School 
สหรัฐอเมริกา 

4. การรับผู้ เรียน 
รับผู้ เรียนทัง้ชาวไทย
และชาวต่างชาติ ไม่
จ ากดัสงักดัการศึกษา
ไม่เกิน 30 คน/ห้อง 

4. การรับผู้ เรียน 
รับเฉพาะผู้ เรียนทัง้
ชาวไทย จ ากดั
สงักดัเกิน 30 คน/ห้อง  
ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 
พิจารณา 

4. การรับผู้ เรียน 
รับผู้ เรียนชาว
ออสเตรียและ
ต่างชาติ ไมจ่ ากดั
สงักดัการศึกษา 
ไม่เกิน 25 คน/ห้อง 

4. การรับผู้ เรียน 
ผู้ เรียนจากชมุชนด้อย
โอกาสและผู้อพยพ  
25-30 คน/ห้อง 

5. การเก็บค่าเล่าเรียน 
มีการจดัเก็บค่าเล่า
เรียนเพิ่มเติมและการ
จดัตัง้กองทนุ 

5. การเก็บค่าเล่า
เรียน 
ไม่มีการจดัเก็บค่า
เล่าเรียนและการ
จดัตัง้กองทนุ 

5. การเก็บค่าเล่า
เรียนไม่มีการจดัเก็บ
ค่าเล่าเรียนและการ
จดัตัง้กองทนุ  

5. มีการจดัเก็บค่าเล่า
เรียนโดยการบริหารจาก 
การจดัตัง้กองทนุ 

6. ส่ือการเรียนรู้
ส่ิงพิมพ์ 
สถานศึกษาสามารถ
จดัท าหนงัสือเรียนเอง 
 

6. ส่ือการเรียนรู้
ส่ิงพิมพ์ 
สถานศึกษาไม่
สามารถจดัท า
หนงัสือเรียนเอง 

6. ส่ือการเรียนรู้
ส่ิงพิมพ์ 
สถานศึกษา
สามารถจดัท า
หนงัสือเรียนเอง  

6. ส่ือการเรียนรู้ส่ิงพิมพ์ 
สถานศึกษาสามารถ
จดัท าหนงัสือเรียนเอง 
 

7.ส่ือการเรียนรู้ส่ิงพิมพ์ 
สถานศึกษาสามารถ
จดัท าหนงัสือเรียนเอง 
 

7. ส่ือการเรียนรู้
ส่ิงพิมพ์ 
สถานศึกษาไม่
สามารถจดัท า
หนงัสือเรียนเอง 

7. ส่ือการเรียนรู้
ส่ิงพิมพ์ 
สถานศึกษา
สามารถจดัท า
หนงัสือเรียนเอง  

7 ส่ือการเรียนรู้ส่ิงพิมพ์ 
สถานศึกษาสามารถ
จดัท าหนงัสือเรียนเอง 
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ตาราง 7 (ต่อ) 
 

หลักสูตร 
ภาษาอังกฤษ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ 

กรุงเทพมหานคร 

หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ 
เวียนนา 

หลักสูตรภาษาองักฤษ 
KIPP School 
สหรัฐอเมริกา 

8 การวดัและ
ประเมินผล 
ใช้กรอบความสามารถ
ด้านภาษาองักฤษของ
สหภาพยโุรป 
CEFR 

8 การวดัและ
ประเมินผล 
ใช้กรอบ
ความสามารถด้าน
ภาษาองักฤษของ
สหภาพยโุรป 
CEFR 

8 การวดัและ
ประเมินผล 
ใช้กรอบ
ความสามารถด้าน
ภาษาองักฤษของ
สหภาพยโุรป 
CEFR 

 8 การวดัและ
ประเมินผล 
ใช้กรอบความสามารถ
ด้านภาษาองักฤษของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
(TOEFL) 

 

ตอนที่  2 ศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของหลักสูตรภาษาอังกฤษของ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ในขัน้ตอนนนีผู้้ วิจัยใช้เทคนิคการสนทนากลุ่ม (Focus Group)จากกลุ่มผู้ ท่ีมีบทบาท 
อ านาจ หน้าท่ี ในการสนองตอบนโยบายของหลักสูตรภาษาอังกฤษสังกัดกรุงเทพมหานคร และ
ผู้ ปฏิบัติงานการสอน(ครูผู้ สอนชาวไทย) จ านวน 10  ท่านท่ีอยู่ในหลักสูตรของภาษาอังกฤษ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีประสบการณ์  2-5 ปีขึน้ไป มาท าการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอปุสรรค เพื่อให้ได้ข้อมลูหลกัสตูรภาษาองักฤษในปัจจบุนั 

ผู้วิจยัได้ท าการใช้เทคนิคการสนทนากลุ่ม (Focus Group)จากกลุ่มผู้ปฏิบติังานการสอน
(ครูผู้ สอนชาวไทย) 10 ท่านท่ีอยู่ในหลักสูตรของภาษาอังกฤษโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร        
มีประสบการณ์  2-5 ปีขึน้ไป มาท าการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค เพื่อให้ได้
ข้อมูลหลักสูตรภาษาอังกฤษในปัจจุบันในส่วนของข้อมูลท่ีได้จาการสนทนากลุ่มของครูผู้สอนของ
หลกัสตูรภาษาองักฤษหลักสูตรโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานครในปัจจบุนัมี ดงันี ้ 

1. ผู้ ร่วมสนทนากลุ่มให้ข้อมูลในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับหลักสูตรภาษาอังกฤษของ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน ซึ่งสรุปได้ว่า หลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ควรมีการก าหนดมาตรฐานและตวัชีว้ัดเป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 (ปรับปรุงปี พ.ศ. 2560) โดยทกุโรงเรียนก าหนดสาระการเรียนรู้ทกุสาระ ใน
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การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ควรแบ่งออกเป็นสาระการเรียนรู้พืน้ฐานท่ีเสริมสร้าง
การเรียนรู้ท่ีจ าเป็นคิดเป็นร้อยละ 90  ส าหรับการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนทุกคน การจัดหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ  (English Program) ภายใต้หลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาขัน้พื น้ฐานส าหรับ
สถานศึกษากรุงเทพมหานคร พบว่าโรงเรียนมีการจดัการหลกัสตูรภาษาองักฤษในลักษณะ (Mini-
English Program) โดยจดัหลักสูตรภาพรวมในรายวิชาหลกัพืน้ฐาน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ 
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา/พลศึกษาและศิลปะมี เพียงรายวิชา
ภาษาอังกฤษในสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ท่ี หลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตร
ภาษาองักฤษมีการจดัการเรียนรู้เหมือนกนั คือจดัการเรียนรู้ 5 ชัว่โมง/สปัดาห์ คิดเป็นร้อยละ 80 

2.  ด้านองค์ประกอบหลกัสตูรภาษาองักฤษปัจจบุนั   
ผลการสนทนากลุ่ มพบว่า ปั จจุบันโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มี การจัด               

การหลักสูตรภาษาอังกฤษในลักษณะ (Mini-English Program) ซึ่งมี 3 องค์ประกอบได้แก่  
องค์ประกอบด้านจุดมุ่งหมายของหลักสูตร องค์ประกอบด้านเนือ้หาสาระของหลักสูตรและ
องค์ประกอบด้านการน าหลกัสตูรไปใช้ 

2.1 ด้านจุดมุ่งหมายของหลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ
มหาครในปัจจุบันนัน้  มีการก าหนดจุดมุ่ งหมายของการศึกษาในการจัดการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
พ.ศ. 2550 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560) เน้นให้ผู้ เรียนมีความรู้ทักษะ มีเจตคติท่ีดีต่อภาษาองักฤษ 
และวัฒนธรรม การใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ ได้ การแสวงหาความรู้และ
การประกอบอาชีพและศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึน้ รวมทัง้มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองราวและ
วฒันธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก และสามารถถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไป
ยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งจุดมุ่งหมายในการจัดการเรียนรู้มีความส าคัญต่อทุกขัน้ตอน
ของกระบวนการออกแบบการเรียนรู้เป็นภาษาอังกฤษ เพราะเป็นแนวทางในการวางแผนการจัด         
การเรียนรู้ ส าหรับเลือกเนือ้หาวิชา จัดล าดับหัวข้อ ก าหนดเวลาในการจัดการเรียนรู้ เป็นแนว
ส าหรับในการเลือกส่ือและกระบวนการในการจดัการเรียนรู้ นอกจากนัน้ยงัให้มาตรฐานส าหรับวัด
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียน เป็นแนวส าหรับการประเมินคณุภาพและประสิทธิภาพ คิดเป็น
ร้อยละ 80   

2.2 ด้านเนือ้หาสาระของหลกัสูตรภาษาอังกฤษ มีการเลือกเนือ้หาสาระ และ
ประสบการณ์โดยครูผู้ สอนชาวไทยด าเนินการร่วมกับครูคู่ชัน้ชาวต่างชาติ จากนัน้จึงท าการใน    
การเลือกเนือ้หา และประสบการณ์ การเรียงล าดับเนือ้หาสาระ พร้อมทัง้การก าหนดเวลาเรียนท่ี
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เหมาะสมประกอบด้วยสาระส าคัญ คือ เน้นผู้ เรียนในการส่ือสารภาษาองักฤษในการฟัง พูด อ่าน 
และเขียน จากการแลกเปลี่ยนข้อมลู ข่าวสาร โดยผู้ เรียนสามารถแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น 
ตีความ น าเสนอข้อมูล ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ และสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลอย่างเหมาะสมกับภาษาและวัฒนธรรม และผู้ เรียนสามารถน า ไปใช้จริงได้อย่าง
เหมาะสม เนือ้หาสาระท่ีเรียนรู้จะเน้นการบูรณาการภาษาอังกฤษกับความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เพื่อเป็นพืน้ฐานในการพัฒนาการใช้ทักษะพืน้ฐานทางภาษา แสวงหา
ความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของผู้ เรียนได้มากขึน้  ตลอดจนส่งเสริมการใช้ภาษาอั งกฤษกับ
ความสัมพันธ์ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับชุมชนและโลก รวมถึงใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ ทัง้
ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อเสริมต่อการเรียนรู้ในสังคมของผู้ เรียนในศตวรรษท่ี 21         
และการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 คิดเป็นร้อยละ 70   

2.3 ด้านการน าหลักสตูรไปใช้ การน าหลกัสูตรไปสู่การปฏิบติัจริงในชัน้เรียน
นัน้  พบว่า ส านกัการศึกษากรุงเทพมหานคร ก าหนดเกี่ยวกบัองค์ประกอบการน าไปใช้และทิศทาง
ในการใช้เป็นข้อมูลส าหรับพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษของสถานศึกษาเท่านัน้ จากนัน้
สถานศึกษาจะต้องน าหลักสูตรดังกล่าว ไปพัฒนาให้เป็นหลักสูตรของสถานศึกษาขึน้เอง โดย
เพิ่มเติมและบูรณาการเนือ้หา สาระการเรียนรู้ ตลอดจนข้อมูลต่างๆ ท่ีจ าเป็น มาด าเนินการตาม
ขัน้ตอน โดยก าหนดนโยบายและจุดเน้นในการจดัท าหลักสูตร เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้ เรียนด้าน
ภาษาอังกฤษ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี ว้ัด รวมทัง้ส ารวจและวิเคราะห์ความต้องการ          
ด้านภาษาอังกฤษของผู้ เรียน สอบถามความต้องการจ าเป็นของผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น 
น ามาใช้เป็นข้อมูลพื น้ฐานในการก าหนดนโยบาย จุดเน้นในการจัดการเรียนรู้หลักสูตร
ภาษาอังกฤษของสถานศึกษา แล้วสถานศึกษาจึงใช้เป็นหลักการในการก าหนดสัดส่วนเวลาและ
เป็นแนวทางในการจัดท าหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เป็นแนวทางใน           
การจดัท าหลักสตูรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เป็นแนวทางในการก าหนดผลการเรียนรู้
ท่ีคาดหวังรายปี/รายภาค และสาระการเรียนรู้รายปี/รายภาค จัดท าได้ โดยการน ามาตรฐาน        
การเรียนรู้ช่วงชัน้มาวิเคราะห์และเขียนเป็นผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัรายปี/รายภาค คิดเป็นร้อยละ 80   

3. โครงสร้างหลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน  
ผลการสนทนากลุ่มพบว่า โครงสร้างของหลักสูตรภาษาอังกฤษ น ามาจากโครงสร้าง                  
การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษในทุกระดับชัน้ของ
ส านักการศึกษา โดยเป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  พ.ศ. 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) แบ่งตามหัวข้อคือ หน่วยการเรียนรู้ จ านวนหน่วยการเรียนรู้ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
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ตวัชีว้ัด จ านวนชัว่โมงและเกณฑ์การให้คะแนน ซึ่งท าการวดัและประเมินผลจากแบบทดสอบของ
สถานศึกษา และจากแบบทดสอบมาตรฐานของส านักการศึกษา โดยในระดับชัน้ประถมศึกษา
จดัการเรียนรู้เป็นไปตามหลกัสตูรสถานศึกษา 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้พืน้ฐาน ได้แก่ ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา/พลศึกษา และศิลปะ เป็น 200 ชั่วโมงต่อปี และให้มีการลง
บนัทึกเวลาเรียนในแบบระเบียนการแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ตามก าหนดโครงสร้างของหลกัสตูร
ภาษาอังกฤษ ส่วนการก าหนดโครงสร้างรายวิชา จัดท าได้โดยน าข้อมูลท่ีได้จากการก าหนด
นโยบายจุดเน้นการจัดท าหลกัสตูรมาจดัสรรเวลา โดยก าหนดรายวิชาและจ านวนชั่วโมงและ/หรือ
จ านวนหน่วยกิตของสาระการเรียนรู้พืน้ฐานและสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมท่ีสถานศึกษาจัดท า
เพิ่มเติมตามความเหมาะสม จากนัน้จึงจัดท าค าอธิบายรายวิชา โดยน าผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง
รายปี/รายภาค และสาระการเรียนรู้รายปี/รายภาคเรียน มาจัดท าเป็นค าอธิบายรายวิชา โดยใน
การจัดท าจะมีการก าหนดชื่อรายวิชา ระดับชัน้ปี จ านวนชั่วโมงหรือหน่วยกิต การเขียนค าอธิบาย
รายวิชาจะพิจารณาจากค าส าคัญ หรือประเด็นท่ีต้องการให้ผู้ เรียนศึกษา แล้วจึงเขียนเป้าหมาย
และภาพรวมรายปี/รายภาค ของความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาท่ีผู้ เรียนจะปฏิบติัได้หลงัจาก
เรียนครบตามเนือ้หาสาระในหลกัสตูร ส่วนการจดัท าหน่วยการเรียนรู้ จดัท าโดยน าค าอธิบายวิชา
มาวางแผนจดัท าเป็นหน่วยการเรียนรู้ ซึ่งการจดัท าหน่วยการเรียนรู้จะเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้
จากส่ือต่างๆ ทัง้ในแนวกว้างและแนวลึกและจะตัง้ชื่อหน่วยการเรียนรู้ให้น่าสนใจ หน่วยการเรียนรู้ท่ี
ก าหนดไว้ในหลักสูตรมีลักษณะเป็นเร่ืองหลัก (Themes) หรือหัวเร่ือง (Topic) หรือหัวเร่ืองย่อย 
(Sub-topic) โดยอาศัยหัวข้อเร่ืองท่ีก าหนดไว้ในคุณภาพผู้ เรียน ครูผู้ สอนสามารถเลือกสาระ      
การเรียนรู้หลักจากท่ีสภายุโรปได้ศึกษาวิจัยไว้ว่า ผู้ เรียนภาษาต่างประเทศในระดับส่ือสารได้      
ควรเรียนสาระการเรียนรู้หลกั (Themes) ท่ีเป็นพืน้ฐาน ทัง้นี ้ครูผู้สอนสามารถเลือกสาระเร่ืองหลัก
ให้เหมาะสมกบัความสนใจและวยัของผู้ เรียนตลอดจนความต้องการของชมุชนและท้องถิ่น และใน
สถานศึกษาเดียวกนัอาจใช้สาระหลกัเดียวกนัหมดในทกุชัน้ปี แต่ตัง้ชื่อหน่วยการเรียนรู้ให้แตกต่าง
กนั ให้เหมาะสมกบัระดบัวฒุิภาวะและความสนใจของผู้ เรียน คิดเป็นร้อยละ 80   

4. เนือ้หาสาระการเรียนรู้หลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ในปัจจบุนั  

ผลจากการสนทนากลุ่มพบว่า ด้านเนือ้หาสาระการเรียนรู้ของหลักสูตร
ภาษาอังกฤษโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 
(ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560)  มีการก าหนดเนือ้หาสาระการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้ เรียนเข้าใจภาษาอังกฤษ
โดยก าหนดเนือ้หาสาระการเรียนรู้ท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ ค าสั่ง ค าขอร้อง ภาษาท่าทาง 
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และประโยคง่ายๆ ในสถานการณ์ใกล้ตัว มาจดัท าผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังรายปี จากการจดัสาระ
การเรียนรู้รายปี มาก าหนดโครงสร้างรายวิชา จัดท าได้โดยน าข้อมูลท่ีได้จากการก าหนดนโยบาย
จดุเน้นการจดัท าหลกัสตูรภาษาอังกฤษมาจดัสรรเวลา โดยก าหนดรายวิชาและจ านวนชัว่โมงและ/
หรือจ านวนหน่วยของสาระการเรียนรู้พืน้ฐานและสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมท่ีโรงเรียนจดัท าเพิ่มเติม
ตามความเหมาะสม จัดเป็นมาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ท่ีสถานศึกษาพิจารณาว่า
ส าคญั และต้องการส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีทกัษะทางภาษา มีความเข้มข้นมากขึน้ โดยผู้ เรียนสามารถ
ใช้ภาษาในการติดต่อส่ือสารได้จริง ซึ่งเนือ้หาสาระของหลักสูตรภาษาอังกฤษท่ีโรงเรียนบริหาร
จัดการ ต้องรองรับมาตรฐานตามกระทรวงศึกษาธิการและส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนไม่สามารถท่ีจะจัดการเรียนรู้ได้เอง  ต้องก าหนดเนือ้หาสาระการเรียนรู้ท่ีอิงกับมาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการและส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร ใช้กรอบหลักสูตร
แกนกลางมาใช้เป็นเนือ้หาหลักในการจัดการเรียนรู้ ต่างกันเฉพาะบริบทในแต่ละโรงเรียน ซึ่งมี
ความแตกต่างกันทัง้ขนาดของโรงเรียน และการบริหารและจัดการของโรงเรียนในสังกัด  จึงมี
ประเด็นปัญหาว่า  โรงเรียนไม่สามารถคดัเลือกก าหนดเนือ้หาสาระการเรียนรู้ เพิ่มเติมหรือลดทอน
ให้เหมาะกบัผู้ เรียนได้เอง  เพราะปัจจบุันโรงเรียนในหลักสูตรภาษาองักฤษต้องการใช้เนือ้หาสาระ
การเรียนรู้ ส่วนหน่ึงท่ีพัฒนาขึน้เองให้เหมาะสมกับจ านวนครูผู้ สอน จ านวนผู้ เรียนเพราะแต่ละ
โรงเรียนมีจ านวนบุคลากรและห้องเรียนในแต่ละระดบัชัน้ต่างกัน  หรือการเลือกใช้หนงัสือเพิ่มเติม
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ เรียนในหลักสูตร ก็ไม่สามารถด าเนินการได้เอง ต้องรอแบบเรียนจากทาง
ส านักการศึกษาเท่านัน้ซึ่งบางครัง้มีความล่าช้า หรือเนือ้หาสาระการเรียนรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ  
ซึ่งท าให้เกิดปัญหาระหว่างผู้ เรียนในหลักสูตรภาษาไทยกับหลักสูตรภาษาอังกฤษมีเนือ้หาสาระ
การเรียนรู้ท่ีต่างกัน รวมถึงลักษณะการจัดการเรียนรู้  การวัดและประเมินผลท่ีต่างกัน ดังนัน้เมื่อ
น าผลคะแนนจากการวดัและประเมินปลายปีมาเทียบกนักบัผู้ เรียนทัง้หมด มีผลไม่แตกต่างกนัทัง้
สองหลักสูตร จากท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น จะเห็นได้ว่าหลักสูตรภาษาอังกฤษของสังกัด
กรุงเทพมหานครก าหนดกรอบเนือ้หาสาระไว้กว้างๆ เพื่อให้สถานศึกษาได้น าไปใช้เป็นแนวทางใน
การจดัท าหลกัสตูรของสถานศึกษาเพียงเท่านัน้คิดเป็นร้อยละ 90   

นอกจากนีส้ถานศึกษาก าหนดเกณฑ์การวัดประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนใน
หลักสูตรภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยการประเมินด้านความรู้ (Knowledge) ด้านทักษะและ         
การปฏิบัติ (Practice) และด้านเจตคติหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attitude) ซึ่งการประเมิน       
ด้านความรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโยเฉพาะด้านความรู้ทางภาษาองักฤษ  เคร่ืองมือ
ในการวัดและประเมินผลจะใช้แบบทดสอบในการวัดและประเมินผล ในขณะท่ีการประเมิน       
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ด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สามารถวดัและประเมินผลจากภาระงานหรือชิน้งานมาประกอบ
กบัเกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics) มาประเมิน ส่วนด้านเจตคติจะใช้การประเมินตามสภาพจริงซึ่ง
บางครัง้เน่ืองจากโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีกิจกรรมเป็นจ านวนมากจึงไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตามท่ีก าหนดไว้ ส่งผลให้ ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามเป้าหมายของหลักสูตร
ภาษาองักฤษหรือผลการเรียนท่ีคาดหวัง  ส่งผลให้ผู้ เรียนไม่สามารถพฒันาทกัษะทางความคิดทาง
ภาษาองักฤษและไม่สามารถท าตามองค์ประกอบส าคัญของหน่วยการเรียนรู้ (Unit Plan) ได้ตาม
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัคิดเป็นร้อยละ 70   

5. การจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรภาษาองักฤษของโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานครในปัจจบุนั  
ผลจากการสนทนากลุ่มพบว่า การจัดการเรียนรู้ตามหลกัสูตรภาษาอังกฤษของ

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ค านึงถึงการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ เป็นส าคัญ    ซึ่งจัดท าโดย
ครูผู้ สอน (ประจ าการ) ซึ่งเป็นข้าราชการครูในสังกัดกรุงเทพมหานครจัดการเรียนรู้ร่วมกับครู
ชาวต่างชาติโดยน าค าอธิบายวิชาท่ีวิเคราะห์ในหลักสูตร มาวางแผนจดัท าเป็นหน่วยการเรียนรู้ซึ่ง
การจดัท าหน่วยการเรียนรู้จะเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากส่ือต่างๆ ทัง้ในแนวกว้างและแนวลึก
และจะตัง้ชื่อหน่วยการเรียนรู้ให้น่าสนใจหน่วยการเรียนรู้อาจจะมีลกัษณะเป็นสาระการเรียนรู้หลัก 
(Themes) หรือหัวเร่ือง (Topic) หรือหวัเร่ืองย่อย (Sub-topic) โดยอาศยัหัวข้อเร่ืองท่ีก าหนดไว้ใน
คุณภาพผู้ เรียน ครูผู้สอนสามารถเลือกแก่นสาระ/เร่ืองหลักว่า ผู้ เรียนภาษาต่างประเทศในระดับ
ส่ือสารได้ ควรเรียนแก่นสาระ/เร่ืองหลัก ของหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบ MEP (Mini English 
Program) จะมีการจัดการเรียนรู้เหมือนกับหลักสูตร EP (English Program) แต่ความแตกต่าง
ขอ งหลักสูต ร MEP (Mini English Program) จะมี การจัดการเรียน รู้ในแ ต่ละวิ ชา ท่ี เป็ น
ภาษาอังกฤษไม่ถึงร้อยละ 50 ของการเรียนตลอดหลักสูตร นั่นหมายความว่าจะมีบางรายวิชา
นอกเหนือจาก ภาษาไทยและสงัคมศึกษา ท่ีไม่ได้เรียนเป็นภาษาองักฤษ หรือ จดัการเรียนรู้เฉพาะ 
5 รายวิชาเป็นภาษาองักฤษคือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะและ สุขศึกษา/พล
ศึกษา 8-15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ (Lesson Plan) ใช้จัดหลักสูตร
สถานศึกษา จัดหน่วยการเรียนรู้เขียนแผนจดัการเรียนรู้การวดัและประเมินผล จดัท าได้โดยการน า
หน่วยการเรียนรู้มาจดัท าเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ โดยการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้เฉพาะหน่วยท่ี
สะท้อนให้เห็นถึงเนือ้หากิจกรรมเพื่อพฒันาทกัษะทางภาษาองักฤษทัง้ การฟัง    การพูด การอ่าน 
และการเขียน รวมทัง้กระบวนการคิด คุณธรรม จริยธรรม และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและ
สอดคล้องกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัและสาระการเรียนรู้รายปี/รายภาค ท่ีก าหนดไว้ในการจดัท า
แผนการจัดการเรียนรู้ ควรมีการก าหนดรายละเอียดของมาตรฐานตวัชีว้ดั เนือ้หาสาระการเรียนรู้ 
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ส่ือการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล และบันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
แต่ละโรงเรียนมีการก าหนดสมรรถนะส าคญัของผู้ เรียนในหลักสตูรภาษาอังกฤษไว้ 5 ด้านเพื่อเป็น
จดุเน้นในการพฒันาผู้ เรียน เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดงันี ้1. ความสามารถในการส่ือสารภาษาองักฤษ 
2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  4. ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 60  และการจัดการเรียนรู้ตาม
แผนการจดัการเรียนรู้ตลอดปีการศึกษา ซึ่งหลักสตูรภาษาอังกฤษของกรุงเทพมหานครได้ก าหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการดังนี1้. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  2. ซื่อสัตย์สุจริต 3. มีวินัย      
4. ใฝ่เรียนรู้ 5. อยู่อย่างพอเพียง 6. มุ่งมั่นในการท างาน  7. รักความเป็นไทย 8. มีจิตสาธารณะ 
คิดเป็นร้อยละ 80  โดยค านึงถึงคุณภาพของผู้ เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีก าหนดขึน้
โดยพิจารณาจากสภาพของสังคม  และการเปล่ียนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน  ซึ่งท าให้มี            
ความจ าเป็นต้องเน้น และปลูกฝังลักษณะดังกล่าวให้เกิดขึน้ในตัวผู้ เรียนทุกคนเพื่อช่วยให้ผู้ เรียน
เกิดการพฒันาในองค์รวมทัง้ด้านสติปัญญา และคณุธรรม อนัจะน าไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและความ
มั่นคงสงบสุขในสังคม  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง      
ปี พ.ศ. 2560) เป็นส าคญั 

6. ผู้ เรียนหลกัสตูรภาษาองักฤษของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานครในปัจจบุนั   
ผลจากการสนทนากลุ่มพบว่า ผู้ เรียนท่ีได้เรียนรู้ตามหลกัสตูรภาษาองักฤษของ

โรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร เกิดทกัษะส าคัญ ดงันี ้
1. ด้านความรู้ ความสามารถในการส่ือสารของผู้ เรียนโดยผู้ เรียนมีความรู้

และสามารถในการส่ือสารได้ ซึ่งเป็นความสามารถในการรับและส่งสารทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ สามารถใช้วฒันธรรมทัง้ของประเทศไทยและต่างชาติผ่านทางการใช้ภาษาถ่ายทอด
ความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตัวผู้ เรียนเอง เพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารเป็น
ภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทัง้     
การเจรจาต่อรองด้วยภาษาอังกฤษเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ สามารถรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารเป็นภาษาอังกฤษด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษ ท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคมนอกจากนัน้ผู้ เรียนมี
ความสามารถในการคิด การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อ             
การตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสมผ่านการจัดการเรียนรู้เป็นภาษาอังกฤษ 
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ผู้ เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาผ่านการเรียน รู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เป็น
ความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพืน้ฐาน
ของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปล่ียนแปลงของ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ในโลกปัจจุบัน แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเป็นภาษาอังกฤษ และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึน้ต่อ
ตนเอง สงัคมและส่ิงแวดล้อมคิดเป็นร้อยละ 90   

2. ด้านทักษะของผู้ เรียน โดยผู้ เรียนมีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต      
ซึ่งเป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่างๆ ผ่านการเรียนรู้ทางภาษาอังกฤษไปใช้ใน        
การด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง การท างาน และการอยู่
ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและ       
ความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
ผู้ เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษผ่านเทคโนโลยี มีความสามารถในการเลือก และใช้
เทคโนโลยีด้านต่างๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมใน
ด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมี
คณุธรรมคิดเป็นร้อยละ 80   

3. ด้านเจตคติของผู้ เรียนทศันคติ เป็นสาเหตขุองความส าเร็จหรือล้มเหลวใน
การเรียนรู้ของผู้ เรียน ส่งผลส าคัญต่อความพยายาม และความคาดหวังต่อความส าเร็จในการเรียนรู้
ภายใต้หลักสตูรภาษาองักฤษในอนาคต ดงันัน้การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ เรียนเห็นความส าคญัของผล
การเรียน จึงสามารถใช้เป็นตัวบ่งชีถ้ึงความส าเร็จในการเรียน เช่น ผู้ เรียนควรได้รับการจัด           
การเรียนรู้แบบ Active Learning เรียนรู้ด้วยความสนุกสนานจากการเรียนรู้ผ่านภาษาอังกฤษ       
มีความสขุกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองผ่านกิจกรรมกลุ่มและความร่วมมือกนัของเพื่อน
ในชัน้เรียน ผ่านการจดัการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ตลอดปีการศึกษา ซึ่งครูผู้สอนช่วยให้
ผู้ เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต ความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นใน        
การท างานเป็นกลุ่ม มีจิตสาธารณะ ควบคู่ไปกบัคณุธรรมและจริยธรรม 

นอกจากนัน้สังกัดกรุงเทพมหานคร มีนโยบายรับเฉพาะผู้ เรียนผู้ เรียนชาวไทยจาก
สงักัดกรุงเทพมหานคร เน้นอัตราส่วนจากระดับชัน้ปฐมวยัในสังกดัร้อยละ 80 จากจ านวนทัง้หมด 
ส่วนผู้ เรียนนอกสงักดัรับร้อยละ 20 การรับผู้ เรียนจ ากัดไว้ไม่เกิน 30 คน/ห้อง แต่ในการปฏิบัติจริง
จ านวน ขึน้อยู่กับผู้ อ านวยการสถานศึกษาพิจารณา ซึ่งครูทัง้หมดจ านวน 10 โรงเรียน รับเกิน
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จ านวน ตัง้แต่ 35 คน และ มากกว่า 40 คนขึน้ไป ซึ่งไม่มีการจัดเก็บค่าเล่าเรียนเพิ่มเติม แต่ยังมี
ข้อจ ากดับางประการในการเรียนรู้เพื่อพฒันาผู้ เรียน เช่นการใช้หนงัสือเรียนท่ีมีกระบวนการเรียนรู้
ท่ีไม่เป็นไปตามขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้ หรือหนังสือเรียนบางเล่มซึ่งไม่ได้ใช้ จนเป็นภาระให้
ผู้ปกครองต้องท าการสอนเพิ่มเติมท่ีบ้านหลังจากผู้ เรียนเลิกเรียนแล้ว  ส่งผลให้ผู้ เรียนมีความ
แตกต่างกันมาก ในการเรียนรู้ในบทเรียนภาษาอังกฤษและภาษาไทย โดยสามารถแบ่งเป็นกลุ่ม
ผู้ เรียนท่ีเรียนรู้ได้ดีกบัผู้ เรียนท่ีไม่สามารถพฒันาการเรียนรู้ได้ คือไม่สามารถเข้าใจภาษาองักฤษท่ี
ครูต่างชาติท าการจัดการเรียนรู้ได้เลย ท าให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปได้ล่าช้าและติดขัด ปัญหาท่ี
พบอีกประการคือ ขาดการแบ่งกลุ่มผู้ เรียนในกลุ่มท่ีเหมาะสมกับระดับการเ รียน เพื่อการจัด        
การเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งทางสถานศึกษาแก้ปัญหาด้วยการจดัการเรียนรู้พิเศษหลังเลิกเรียน
หรือวนัหยดุราชการ(วันเสาร์-อาทิตย์)ให้ผู้ เรียนกลุ่มนี ้(มีค่าใช้จ่าย) แต่ผลการเรียนรู้ไม่ดีขึน้คิดเป็น
ร้อยละ 90   

7. ครูผู้สอนในหลกัสตูรภาษาองักฤษของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานครในปัจจบุนั   
ผลจากการสนทนากลุ่มพบว่า ครูผู้ สอนในหลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียน 

สังกัดกรุงเทพมหานครมีลักษณะใน 3 ด้านคือ 1. ด้านความรู้ 2. ด้านทักษะการส่ือสาร
ภาษาองักฤษและ 3.ด้านคณุลกัษณะส่วนบุคคล คิดเป็นร้อยละ 80 มีรายละเอียดดงันี ้

1. ด้านความรู้ ค รูผู้ สอนในหลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครในปัจจุบัน ต้องท าหน้าท่ีได้หลายบทบาทในขณะเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้อ านวย
ความสะดวก (Facilitator) ผู้จัดการ (Manager) แต่ครูผู้สอนส่วนมากขาดการพัฒนาตนเองให้มี
ความรอบรู้ในศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะความรู้และทักษะทางภาษาอังกฤษท่ีได้มาตรฐาน
เป็นไปตามหลักสูตรภาษาอังกฤษ (Content Knowledge) ซึ่งเป็นความรู้ท่ีเกี่ยวกับเนือ้หาวิชาท่ี
สอน ครูผู้สอนควรมีการพฒันาความสามารถและทักษะในวิชาท่ีตนสอนในหลักสูตรภาษาองักฤษ
เป็นอย่างดี ตลอดจนขาดข้อมลูต่างๆ เกี่ยวกบัเร่ืองท่ีจะจดัการเรียนรู้ ส่งผลท าให้เกิดการไม่ยอมรับ
ในด้านความสามารถในการจัดการเรียนรู้ท่ีเป็นมาตรฐาน ขาดการยกย่องและศรัทธาจากผู้ เรียน 
ครูผู้ สอนในสังกัดส่วนมากขาดความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรภาษาอังกฤษท่ีตนเองรับผิดชอบ ซึ่งมี
ความส าคัญเพราะเป็นความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับเป้าหมายหลักการเนือ้หาหลักสูตรในการน ามาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ ขาดความ รู้เกี่ยวกับบริบทของการศึกษา (Knowledge of Educational 
Contexts) ซึ่งเป็นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นพลวัตรของกลุ่มในชัน้เรียนไปจนถึง        
การบริหารการเงินและลักษณะของชุมชน รวมถึงการขาดความรู้เกี่ยวกับความมุ่งหมายของ
การศึกษา (Knowledge of Educational Aims) ภายใต้หลักสูตรภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นความรู้ท่ี
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รวมถึงประวัติและปรัชญารากฐาน ซึ่งจะช่วยให้ครูวางเป้าหมายของตนเองในทัศนะท่ีกว้างและ
ปัญหาส าคัญอีกประการท่ีพบคือ ครูคู่ชัน้ชาวไทยซึ่งเป็นครูรุ่นเก่า มีเพียงทักษะภาษาอังกฤษใน
การส่ือสารได้ แต่ไม่สามารถจัดการเรียนรู้เพิ่มเติมควบคู่กับครูคู่ชัน้ขาวต่างชาติ ท าให้ไม่สารถ
พฒันาผู้ เรียนได้ตามคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ในหลกัสตูรภาษาองักฤษได้ 

2. ด้านทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษของครูผู้สอนชาวไทยมีเพียงบางส่วนท่ี
สามารถส่ือสารเป็นภาษาองักฤษ เพราะครูผู้สอนบางส่วนท่ีไม่ได้เรียนรู้ในสาขาภาษาอังกฤษและ
ไม่มีวุฒิการศึกษาทางการสอนภาษาองักฤษโดยตรง จึงไม่สามารถออกแบบ  การจดัการเรียนรู้ให้
ผู้ เรียนได้เรียนรู้ทักษะการส่ือสารภาษาอั งกฤษด้วยตนเอง (Self-Learning) ตลอดจนขาด          
การพัฒนาทักษะให้กับผู้ เรียนเป็นรายบุคคลได้ครอบคลุมทักษะทัง้ 4 ด้าน คือ การฟัง การพูด    
การอ่านและการเขียน หรือเสริมด้วยค าศัพท์และไวยากรณ์ ผู้ เรียนจึงขาดการฝึกทักษะการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษผ่านเหตุการณ์สถานการณ์จ าลองเสมือนจริง ซึ่งเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้จริงใน
ชีวิตประจ าวัน ปัญหาดังกล่าวท าให้การพัฒนาผู้ เรียนในการฝึกทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ
ด้วยการพูดโต้ตอบ (Interactive) จากการผ่านระบบวิเคราะห์เสียง ท าให้ไม่ผู้ เรียนสามารถฝึก    
การฟัง และการพดูได้อย่างไม่จ ากดั เสมือนมีครูเจ้าของภาษาอยู่เคียงข้างกบัตวัผู้ เรียนตลอดเวลา 
นอกจากนัน้ครูผู้ สอนควรส่งเสริมความกระตือรือร้นใฝ่เรียนรู้ของผู้ เรียน มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ    
เอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือผู้ เรียน มีการพัฒนาตนเองแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ  
(Professional Learning Community: PLC) ด้านภาษาองักฤษอย่างต่อเน่ือง 

3. ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล แรงจูงใจรักการเรียนรู้ ขาดความรู้และ    
ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีการสอนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรก าหนด ขาดความมั่นใจใน
ตนเอง ขาดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกบัทักษะการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษ ความรู้เกี่ยวกับ
ผู้ เรียน (Knowledge of Learners) ซึ่งเป็นส่วนส าคัญท่ีสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีจะเป็น
ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเรียนรู้ของผู้ เรียน ระดับการพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้ เรียน แรงจงูใจใน
การเรียนรู้ มโนทัศน์เดิม มโนทัศน์ท่ีไม่ถูกต้อง ข้อมูลท่ีส าคัญและจ าเป็นในการเรียนรู้ใหม่ของ
ผู้ เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ซึ่งครูผู้สอนในหลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครยัง
เสนอแนะว่าครูประจ าชัน้เรียนท่ีดแูลผู้ เรียนประจ าหลกัสตูรภาษาอังกฤษ ควรไม่ใช่ครูประจ าการท่ี
เป็นผู้ รับผิดชอบในจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในหลักสูตรปกติ ควรเป็นครูผู้ สอนท่ีเพิ่มเติมมา
ทดแทนท่ีเป็นครูผู้ สอนท่ีมีวุฒิการศึกษาทางการสอนภาษาอังกฤษโดยตรง เพื่อท าการจัด          
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การเรียนรู้ในด้านหลักสูตรภาษาอังกฤษเพียงเท่านัน้ซึ่งจะท าให้ไม่กระทบกับอัตราในหลักสูตร
ภาษาองักฤษ 

8. ท่านคิดว่าส่ือการเรียนรู้หลกัสูตรภาษาองักฤษของโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร
ในปัจจบุนั   

ผลจากการสนทนากลุ่มด้านส่ือการเรียนรู้หลักสูตรภาษาอังกฤษพบว่า สังกัด
กรุงเทพมหานคร ส่ือการเรียนรู้หลักสูตรภาษาอังกฤษในส่วนของส่ือส่ิงพิมพ์ประเภทหนังสือ       
ทางสถานศึกษาไม่สามารถจดัท าหนังสือเรียนเองได้ สถานศึกษาไม่สามารถบงัคบัซือ้หนงัสือเรียน
ได้ สถานศึกษาในสงักดัต้องรับหนังสือเรียนจาก ส านักการศึกษากรุงเทพมหานครเท่านัน้ซึ่งส านัก
การศึกษาจะส่งส่ือการเรียนรู้จ านวน 35 ชุด/ปี เท่านัน้หากสถานศึกษาใดมีจ านวนห้องเรียนหรือ
ผู้ เรียนเกินกว่านี ้ทางสถานศึกษาต้องท าการบริหารและจัดการเอง ผู้บริหารต้องบริหารและ     
จัดการเองในการติดตามและจัดหาแบบฝึกและหนังสือเรียนเอง เพราะทางส านักการศึกษามี   
ความล่าช้าและไม่สามารถจัดการได้อย่างรวดเร็ว ผู้ ร่วมสนทนากลุ่มท่ีเป็นครูผู้ สอนทุกคน
เสนอแนะว่าควรจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ท่ีทันสมยั โดยเฉพาะส่ือเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัอย่างหลากหลาย 
เช่น ส่ือออนไลน์ท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและการเติบโตของ
ผู้ เรียนในยุคปัจจุบันเป็นไปอย่างสอดคล้องกัน ท าให้ผู้ เรียนในยุคนี ้ท่ีมีทักษะ/สมรรถนะใน          
การเรียนรู้จากข้อมูลข่าวสารใช้เวลากับส่วนมากทัง้เล่นและเรียนรู้อยู่ในส่ือออนไลน์ ส่ือการสอน
ต่างๆ หลกัสตูรภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานครไม่ได้อยู่ในรูปแบบของภาพ, เสียง 
(Audiobook), วิดิโอยูทิวบ์ (Youtube), คอมพิวเตอร์ (Games), หรือส่ือสังคมออนไลน์ (Social 
Media) เหมือนกันทุกโรงเรียน จึงท าให้ครูผู้ สอนและผู้ เรียนไม่สามารถสามารถออกแบบให้เกิด
เป็นส่ือการให้ความรู้ได้แทบทุกช่องทาง และเพียงพอทัง้ในและนอกสถานศึกษา รวมถึงการจัด
บรรยากาศในห้องเรียนให้เอือ้ ต่อการเรียนรู้เป็นภาษาอังกฤษ และควรจัดให้มี ห้องสมุด 
ห้องปฏิบัติการทางภาษาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ เพื่อเสริมสร้าง         
การเรียนภาษาองักฤษคิดเป็นร้อยละ 60   

นอกจากนีค้รูผู้ สอนยังมีความคิดเห็นว่า หลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียน
สงักัดกรุงเทพมหานครควรเน้นการใช้ส่ือออนไลน์จากโซเชียลมีเดีย ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท า
ให้ผู้ เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) หรือมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับ
ผู้ เรียนในศตวรรษท่ี 21 ควบคู่กับวีธีการเรียนรู้ของผู้ เรียนในสังคมปัจจุบันยุคไทยแลนด์ 4.0  โดยส่ือ    
การจัดการเรียนรู้แบบนีเ้ป็นแรงดึงดูดให้ผู้ เรียนมีความสนใจด้วยตัวของตัวเองไปพร้อมๆ กับ        
การเล่นหรือใช้การจัดกิจกรรมท่ีมีความท้าทายของการสร้างการเรียนรู้ท่ียั่งยืน คือ การสร้าง
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ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง ”ผู้ เรียนกับผู้ เรียน” หรือ “ผู้ เรียนกับครูผู้สอน” ท่ีท าให้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
เป็นมากกว่าการแค่ไปนัง่เรียนในจอคอมพิวเตอร์คิดเป็นร้อยละ 60   

9. ท่านคิดว่าการวัดและประเมินผลหลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครในปัจจบุนั   

ผลจากการสนทนากลุ่มพบว่า การวดัและประเมินผลหลกัสตูรภาษาอังกฤษของ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ประเมิน
จากแบบวัดภาคปฏิบั ติ  (Performance Assessment) ประเมินจากแบบสังเกตพฤติกรรม 
(Behavior Observation) ประเมินจากแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) ประเมินจากเกณฑ์
การให้คะแนน (Scoring Rubrics) ควบคู่กับการจัดการเรียนรู้ และก าหนดให้สถานศึกษาประเมิน
หลกัสตูร โดยผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้ปกครอง ชมุชน และผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน
การจัดการเรียนรู้ด้วยการประเมินคุณภาพผู้ เรียน โดยประเมินผู้ เรียนทุกคนในปี ในมิติท่ีรอบด้าน
ของทุกช่วงชัน้สามารถก าหนดให้มีการเทียบโอนประสบการณ์ และผลการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรใช้    
การวัดและการประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษจากกรอบความสามารถ CEFR และทุก
โรงเรียนผู้ เรียนในหลักสูตรต้องท าการทดสอบข้อสอบกลางของทางส านักการศึกษาควบคู่กบักับ
ข้อสอบของหลักสูตรภาษาไทย ซึ่งสถานศึกษาท่ีใช้หลกัสูตรภาษาอังกฤษในฐานะผู้รับผิดชอบจัด
การศึกษาจะต้องจัดท าหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการวดัและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา 
เพื่อให้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกันและเป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน สถานศึกษา
ต้องมีผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนจากการวดัและประเมินทัง้ในระดบัชัน้เรียน ระดบัสถานศึกษา ระดับ
เขตการศึกษา และระดับชาติ ตลอดจนการประเมินภายนอก เพื่อใช้เป็นข้อมูลสร้างความมั่นใจ
เกี่ยวกับคุณภาพของผู้ เรียนให้แก่ผู้ เกี่ยวข้องทัง้ภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยเฉพาะ
ลกัษณะของการวดัและประเมินผลมีลกัษณะคิดเป็นร้อยละ 80  ดงันี ้

1. ผู้ประเมินสามารถระบุถึงส่ิงท่ีมุ่งประเมินของหลักสูตรภาษาอังกฤษผล
การเรียนรู้ท่ีว่าต้องการประเมินอะไร ประกอบด้วยคณุลกัษณะ (Traits) ท่ีส าคญัอะไรบ้าง เพื่อท่ีจะ
เลือกใช้เคร่ืองมือและวิธีการท่ีเหมาะสมให้ชดัเจน 

2. ผู้ประเมินสามารถเลือกเคร่ืองมือ เลือกเทคนิคการวัดให้เหมาะสม รูปแบบ
ค าถามท่ีใช้ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะ หรือสมรรถภาพของผู้ เรียนของหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
โดยเคร่ืองมือนัน้ต้องให้ผลท่ีถกูต้อง มีความเป็นปรนยัและสะดวกต่อการน าไปใช้ 
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3. ผู้ประเมินสามารถใช้วิธีการวดัหลายอย่างประกอบกนั เน่ืองจากเคร่ืองมือ
แต่ละชนิดมีข้อดี/ข้อเสียท่ีแตกต่างกัน ผู้ประเมินจึงเลือกใช้วิธีการวัดหลายอย่างให้ครอบคลุม
ผลสมัฤทธ์ิและพฒันาการด้านต่างๆ ของผู้ เรียน และต้องท าการวดัหลายๆ ครัง้ 

4. ผู้ประเมินสามารถควบคุมความคลาดเคล่ือนจากการวัดให้เกิดขึน้น้อย
ท่ีสดุ การวัดคุณลักษณะใดก็ตามท่ีมีความคลาดเคล่ือนเกิดขึน้ ผู้ประเมินควรศึกษาถึงแหล่งของ
ความคลาดเคล่ือนและพยายามขจดัให้เหลือน้อยท่ีสดุ 

5. ผู้ประเมินสามารถใช้สารสนเทศจากการประเมินส าหรับการตดัสินใจ การ
ประเมินเป็นกระบวนการของการปรับปรุงและพัฒนาสู่ส่ิงท่ีดีขึน้ การประเมินมิได้สิน้สดุเมื่อทราบ
ผลการประเมิน แต่การประเมินมีความส าคญัอยู่ท่ีการน าผลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการตดัสินใจ
ท่ีดีในการจดัการศึกษา และพฒันาประสิทธิภาพของการจดัการเรียนรู้ 

 โดยเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนในหลกัสูตรภาษาองักฤษ 
ควรประกอบด้วยการประเมินด้านความรู้ทางภาษาอังกฤษ (Knowledge) ด้านทักษะและ          
การปฏิบัติภายใต้หลักสูตรภาษาอังกฤษ (Practice) และด้านเจตคติหรือคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ท่ีระบุไว้ในหลกัสตูรภาษาองักฤษ (Attitude) ซึ่งการประเมินตามหลกัสตูรภาษาองักฤษจะ
แบ่งตามลักษณะของรายวิชาด้วยเคร่ืองมือท่ีแตกต่างกันไปเช่น การประเมินด้านความรู้ (K) จะ
นิยมใช้แบบทดสอบในการประเมิน ในขณะท่ีการประเมินด้านทักษะ (P) จะใช้ภาระงานหรือ
ชิน้งานมาประกอบกับเกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics) มาประเมิน ส่วนด้านเจตคติ (A) จะใช้การ
ประเมินตามสภาพจริง 

10. จดุแข็งของหลกัสตูรภาษาองักฤษของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานครในปัจจบุนั    
ผลจากการสนทนากลุ่มพบว่า จุดแข็งของหลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานคร คือ ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร สนับสนุนงบประมาณตาม          
ความต้องการจ าเป็นโดยไม่มีการเก็บค่าเล่าเรียนเพิ่มเติมในหลกัสูตรคิดเป็นร้อยละ 100 ผู้ เรียนใน
หลักสูตรภาษาอังกฤษมีทักษะและความสามารถในการฝึกการสนทนาและใช้ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวนัได้ดีกว่าหลกัสูตรภาษาไทยคิดเป็นร้อยละ 80  มีอาคารและสถานท่ีและแหล่งเรียนรู้
ท่ีพร้อมต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ 60 มีการจัดกิจกรรมและนวัตกรรมท่ี
หลากหลายตรงตามความสนใจและความถนดัของผู้ เรียน และพัฒนาอย่างต่อเน่ืองคิดเป็นร้อยละ 
70 ผู้ เรียนในหลกัสตูรภาษาองักฤษสามารถสร้างชื่อเสียงของโรงเรียนให้ท่ีเป็นท่ียอมรับของบุคคล
ทั่วไปในการใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร ได้รับรางวัลทางด้านความรู้ และทักษะทาง                
ด้านภาษาองักฤษอย่างมากมายในการเข้าร่วมการแข่งขันทกัษะทางภาษาองักฤษคิดเป็นร้อยละ 80   
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 11. ข้อควรปรับปรุงหลกัสูตรภาษาองักฤษของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในปัจจบุนั   
ผลจากการสนทนากลุ่มพบว่า ข้อควรปรับปรุงหลักสูตรภาษาอังกฤษของ

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประการหน่ึงท่ีเกิดขึน้ในแต่ละพืน้ท่ีในสถานท่ีตัง้โรงเรียนภายใต้
หลักสูตรนี ้ย่อมมีความแตกต่างกัน เช่นเดียวกันกับการจัดระบบการจัดการเรียนรู้ ในพืน้ท่ีท่ีเป็น
ชมุชนท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรม ในด้านของการจดัการเรียนรู้ เนือ้หาสาระวิชาและเวลา
เรียน ซึ่งผู้ เรียนท่ีมีความแตกต่างทางวฒันธรรม อาจต้องท าพิธีการทางวฒันธรรมในช่วงวนัศกุร์ท า
ให้มีการปรับชั่วโมงสอนวิชาสามัญ คิดเป็นร้อยละ 80  นอกจากนีข้นาดของโรงเรียนนับเป็น
อปุสรรคในการพฒันาอีกด้วย โดยเฉพาะโรงเรียนท่ีมีขนาดเล็ก และมีการเปิดหลักสตูรเป็นครัง้แรก
พบว่า โรงเรียนมักขาดโอกาสท่ีจะได้รับการสนับสนุนทัง้ในแง่การพัฒนาบุคลากร งบประมาณ 
และสวสัดิการต่างๆ จึงส่งผลให้ขาดแคลนครูผู้สอนภาษาอังกฤษในหลกัสตูรภาษาไทย และท าให้
ผู้ เรียนในหลกัสูตรภาษาไทยมีพืน้ฐานความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต ่าคิดเป็นร้อยละ 
90 และการท่ีครูผู้สอนลาออกหรือย้ายไปโรงเรียนอื่น ปัญหาอันเน่ืองมาจากครูผู้สอนซึ่งนบัว่าเป็น
ส่วนท่ีส าคัญท่ีส่งผลกระทบในการพัฒนาทักษะของผู้ เรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ เช่นกัน เช่น 
ครูมีคาบสอนมากเกินไป ครูผู้ สอนต้องรับผิดชอบงานอื่นในโรงเรียน ครูประจ าชัน้ในหลักสูตร
ภาษาอังกฤษไม่มีคุณวุฒิทางการสอนภาษาอังกฤษ และขาดความมั่นใจในการใช้ทักษะ
ภาษาองักฤษ คิดเป็นร้อยละ 80   

จากข้อมูลข้างต้น สามารถเสนอแนะได้ว่าควรมีการปรับปรุงด้านการอบรมเพื่อ
เสริมสร้างทกัษะทางภาษาองักฤษให้ความรู้ในด้านองค์ประกอบของหลักสตูรเมื่อลงสู่  การปฏิบัติ
ไปในทางเดียวกัน ควรมีการจัดสรรอัตราก าลังครูในหลักสูตรนีเ้พิ่มเติมเมื่อสถานศึกษาเปิด
หลกัสตูร ควรมีการจัดเตรียมหนังสือและแบบฝึกหดัให้เพียงพอก่อนการเปิดท าการเรียนรู้ในแต่ละ
ภาคเรียน ควรมีการคัดเลือกครูผู้สอนชาวต่างชาติท่ีมีความรู้ความสามารถและเป็นเจ้าของภาษา
อย่างแท้จริง ควรจดัให้มีส่ือ และนวัตกรรมทางการศึกษา วสัด ุอุปกรณ์การเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ 
ให้สอดคล้องกบัเนือ้หาสาระการเรียนรู้ท่ีเรียนอย่างครบถ้วนและเพียงพอ ได้แก่ โปรแกรมส าเร็จรูป
ช่วยสอน ส่ือโทรทัศน์  ส่ิงพิมพ์  และส่ือในลักษณะส่ือ  ICT ทางภาษาอังกฤษกับผู้ เรียน                 
คิดเป็นร้อยละ 80   

12. บริบททางสังคม ส่ิงแวดล้อมและวัฒนธรรมของหลักสูตรภาษาอังกฤษใน
โรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานครในปัจจบุนั   

ผลจากการสนทนากลุ่มพบว่า บริบททางสังคมส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรมของ
หลักสูตรภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในด้านโรงเรียนได้รับความร่วมมือจาก
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ชมุชนเป็นอย่างดี ในการพัฒนาโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 80 เช่น การระดมทรัพยากรทางการศึกษา 
ท าให้โรงเรียนได้รับการพฒันาและสนับสนุนในเร่ืองการจดัการศึกษาเป็นอย่างดีแต่มีข้อจ ากดัของ
โรงเรียน คือ การมีจ านวนนักเรียนภายใต้หลักสูตรภาษาอังกฤษท่ีมีพื น้ฐานการเรียนรู้               
ด้านภาษาอังกฤษไม่เท่าเทียมกัน ท าให้ยากในการจัดการเรียนรู้ได้ตามศักยภาพของผู้ เรียนเป็น
รายบุคคล ความแตกต่างของสถานท่ีตัง้ และขนาดของโรงเรียน ท าให้งบประมาณท่ีได้รับรายหัว
จากส่วนราชการต้นสังกัดน้อย คิดเป็นร้อยละ 80 ผู้ ปกครองผู้ เรียนส่วนมากของสังกัด
กรุงเทพมหานคร  มีพืน้ฐานความรู้ด้านทักษะภาษาอังกฤษน้อยไม่สามารถดูแลผู้ เรียนภายใต้
หลกัสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนมีอัตราการย้ายถิ่นและไปประกอบอาชีพขายแรงงาน
ต่างถิ่น ผู้ เรียนย้ายติดตามผู้ปกครองบ่อย ท าให้ผู้ เรียนบางคนเป็นเด็กมีปัญหา เรียนไม่ต่อเน่ือง
อาศยัอยู่กับตายาย เป็นต้นคิดเป็นร้อยละ 80  ซึ่งจากการสรุปประเด็นผลการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) อนาคตหลกัสตูร สรุปเป็นแผนภาพได้ดงันี ้

 

   

-ไม่มีค่าใช้จ่าย 
-ใช้สถานท่ีของ
โรงเรียนท่ีมีอยู่
กระจายตามชมุชน 
-ผู้ เรียนสามารถเพ่ิมได้
หากผู้บริหาร
สถานศึกษาอนมุติั 
-ผู้ เรียนในหลกัสตูร
ภาษาองักฤษสามารถ
สร้างชื่อเสียงของ
โรงเรียนให้ท่ีเป็นท่ี
ยอมรับของบุคคล
ทัว่ไป ฯลฯ 

-ส านกัการศึกษา
ก าหนดเองทัง้หมดทัง้
ส่ือส่ิงพิมพ์ และส่ือ
ทางเทคโนโลยี 
-ขนาดของโรงเรียนมี
ความแตกต่างกนั 
-งบประมาณท่ีได้รับ
รายหวัจากส่วน
ราชการต้นสงักดัน้อย 
-ครูผู้สอนลาออกหรือ
ย้ายไปโรงเรียนอื่น 
ฯลฯ 

-ให้โอกาสกบัผู้มี
รายได้น้อยถึงปาน
กลาง 
-ผู้ เรียนสามารถมีสิทธิ
เข้าเรียนได้ร้อยละ 80 
หากเป็นผู้ เรียนตาม
ต้นสงักดัเดิม 
-มีข้อสอบกลางของ
ทางส านกัการศึกษา
ควบคู่กบัข้อสอบของ
หลกัสตูรภาษาไทย
ฯลฯ 

-ไม่สามารถคดัเลือก
ผู้ เรียนได้ตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 
-ไม่มอีตัราก าลงัของ
ครูผู้สอนเฉพาะ
หลกัสตูร 
-ย้ายติดตาผู้ปกครอง
บ่อย ท าให้ผู้ เรียนบาง
คนเป็นเด็กมีปัญหา 
เรียนไม่ต่อเน่ืองอาศยั
อยู่กบัตายาย ฯลฯ 

 

ภาพประกอบ 12 การวิเคราะห์ SWOT ของหลกัสตูรภาษาองักฤษของกรุงเทพมหานคร 
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ภาพประกอบ 13 การสรุปประเด็นผลการสนทนากลุ่ม (Focus Group) หลกัสตูรภาษาองักฤษ 
ของโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานครในปัจจบุนั 

ตอนที่  3 ศึ กษ าภ าพอนาคตของหลั กสู ต รภ าษ าอั งกฤษของโรง เรียนสั ง กั ด
กรุงเทพมหานครในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) 

2.1. สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ( EDFR รอบท่ี 1 )ผู้วิจัยวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
จากการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวุฒิทัง้ 29 ท่าน ขาด 1 ท่าน จากกลุ่มผู้ทรงคุณวฒุิท่ีมีบทบาท อ านาจ 
หน้าท่ี ในการก าหนดนโยบายหลกัสูตรภาษาองักฤษ ของสถานศึกษา เน่ืองจากมีประสบการณ์ไม่
ถึงตามก าหนด 2-5 ปีขึน้ไป ซึ่งผู้ทรงคณุวฒุิทัง้ 29 ท่าน ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัอนาคตภาพ
หลกัสตูรภาษาองักฤษของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานครในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) ดงันี ้
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2.1.1 ด้านจดุมุ่งหมายของหลกัสตูรภาษาองักฤษ มีรายละเอียดดงันี ้
1) มุ่งเน้นผลิตผู้ เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาอังกฤษทัง้ทาง       

ด้านทฤษฎี และการปฏิบติั 
2)  น าภาษาองักฤษไปใช้ในการส่ือสารท่ีเหมาะสมเชิงวิชาการได้ 
3)  น าทกัษะท่ีส าคญัในศตวรรษท่ี 21 มาใช้ภายใต้รากฐานของคณุธรรมและ

จริยธรรมในการด าเนินชีวิต 
4)  สามารถด าเนินชีวิตท่ามกลางสงัคมท่ีหลากหลาย 
5)  ใช้ภาษาอังกฤษเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร แสวงหาความรู้ พัฒนา

ตนเอง และน าไปสู่การประกอบอาชีพได้ 
6)  น าภาษาองักฤษไปใช้ในเชิงวิชาชีพ 
7)  มีความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษผ่านเกณฑ์ระดบัความสามารถท่ีก าหนด 

2.1.2  ด้านเนือ้หาสาระการเรียนรู้ของหลกัสตูรภาษาองักฤษ มีรายละเอียดดงันี ้
1) เนือ้หาสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรภาษาอังกฤษทันสมัยและสอดคล้อง

กบัสถานการณ์ในปัจจบุนั 
2)  เนือ้หาสาระการเรียนรู้ของหลกัสตูรภาษาองักฤษเน้นการน าไปใช้ได้จริง 
3)  เนือ้หาท่ีส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้ เรียนในด้านการฟัง พูด อ่าน    

และเขียน ตามล าดบั 
4)  มีการบูรณาการเนือ้หาสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการน าไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวนั 
5)  เน้นการพฒันาทกัษะความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษ นอกจากเรียน

รายวิชาแกนซึ่งเป็นพืน้ฐาน 
6)  ผู้ เรียนจะได้ เรียนวิชาเฉพาะซึ่ งประกอบด้วยกลุ่มทักษะภาษา 

ภาษาศาสตร์ วรรณคดี การแปล วิชาชีพ และสงัคมและวฒันธรรม 
7)  ควรมีรายวิชาเลือกท่ีผู้ เรียนสามารถเลือกเรียนเพื่อสนองความสนใจหรือ

ความถนดัของตนเอง 
2.1.3  โครงสร้างของหลกัสตูรของหลกัสตูรภาษาองักฤษ มีรายละเอียดดงันี ้

1)  ควรเป็นหลักสูตรท่ีไม่เป็นเพียงการเรียนการสอนในห้องเรียนเท่านัน้แต่
ต้องเป็นหลกัสตูรภาษาองักฤษในโรงเรียนด้วย 

2)  หลกัสตูรแต่ละระดบัต้องมีความสอดคล้องกนั  
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3)  มีขอบข่ายเนือ้หาของโครงสร้างหลกัสตูรท่ีเชื่อมโยงและสอดคล้องกนั 
4)  การจดัเวลาเรียนตามโครงสร้างหลกัสตูรยืดหยุ่นตามบริบทของโรงเรียน 
5)  มีเวลาเพียงพอท่ีจะท าให้ผู้ เรียนได้พฒันาทกัษะอย่างต่อเน่ือง 

2.1.4  ด้านการจดัการเรียนรู้ของหลกัสตูรภาษาองักฤษ มีรายละเอียดดงันี ้
1)  ควรปรับการจดัการเรียนรู้จากการเน้นไวยากรณ์มาเป็นเน้นการส่ือสาร 
2)  บูรณาการเนือ้หาสาระการเรียนรู้ของรายวิชาต่างๆ ให้สอดคล้องกนัและ

เชื่อมโยงกบัการน าไปใช้ ในชีวิตประจ าวนั 
3)  การจัดการเรียนรู้ต้องท าให้ผู้ เรียนมีทัศนคติท่ีดีและเห็นความส าคัญของ

ภาษาองักฤษ 
4)  ครูต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนกล้าส่ือสารและไม่กลัวท่ีจะใช้

ภาษาองักฤษ 
2.1.5  ด้านการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟังของหลักสู ตรภาษาอังกฤษมี

รายละเอียดดงันี ้
1)  ควรเน้นการฟังเป็นทักษะท่ีต้องฝึก เช่นเดียวกับการพูด การอ่านและ      

การเขียน 
2)  ครูผู้ สอนควรสอนทักษะการฟังให้แก่ผู้ เรียน   อย่างสม ่าเสมอและเน้น  

การฟังอย่างหลากหลาย โดยให้ผู้ เรียนได้มีโอกาสฝึกฟังเสียงของเจ้าของภาษาและสอนเสียงท่ีเป็นปัญหา 
3)  ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ฝึกการฟังทัง้ท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
4)  ครูผู้สอนต้องอธิบายเหตผุลหรือวตัถปุระสงค์ในการฟังให้แก่ผู้ เรียน 
5)  การวัดไม่เน้นการทดสอบ แต่ควรประเมินความสามารถในการฟังของ

ผู้ เรียนในแง่ของการประสบความส าเร็จในการส่ือสารในการสอนทกัษะการฟัง 
6)  ครูผู้สอนอาจฝึกการฟังโดยให้ผู้ เรียนฟังค า วลีประโยค หรือบทสนทนา

ง่ายๆ สัน้ๆ ในห้องปฏิบติัการทางภาษา 
2.1.6  ด้านการจัดการเรียนรู้ทักษะการพูดของหลักสูตรภาษาอังกฤษมี

รายละเอียดดงันี ้
1)  ควรเน้นการพดูท่ีเป็นการถ่ายทอดความคิด ความเข้าใจและความรู้สึกให้

ผู้ ฟังได้รับรู้และเข้าใจจดุมุ่งหมายของผู้พดู 
2)  การสอนทักษะการพูดในปัจจุบนัจึงมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนใช้ทกัษะการพูดเพื่อ

การส่ือสารได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องสถานการณ์จริง 
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3)  ผู้ เรียนต้องส่ือความหมายให้ผู้ ฟังเข้าใจวตัถปุระสงค์ของตนเองท่ีจะพดู 
4)   ครูผู้สอนต้องส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้แสดงออกทางภาษาโดยใช้สถานการณ์ต่างๆ 
5)  ครูผู้สอนต้องจัดบรรยากาศการเรียนรู้ให้เอือ้ต่อการเรียนรู้เน้นกระบวน       

การเรียนรู้มากกว่ารูปแบบของการสอน 
6)  ครูผู้สอนต้องสอนจากส่ิงท่ีง่ายไปสู่ส่ิงท่ียาก 
7)  เน้นให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจัดกิจกรรมและใช้ส่ือการสอนท่ี

หลากหลาย 
8)  ครูผู้ สอนให้ก าลังใจโดยการชมเชย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิด   

ความมัน่ใจและมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน 
2.1.7 ด้านการจัดการเรียนรู้ทักษะการอ่านของหลักสูตรภาษาอังกฤษมี

รายละเอียดดงันี ้
1)  ควรให้ความส าคญัในการศึกษาทกุระดบั 
2)  ครูผู้ สอนต้องหากลวิธีการเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านโดย

ตระหนกัถึงกลวิธีการเรียนรู้และจดัประสบการณ์ด้านการฝึกอย่างทกัษะการอ่านอย่างเป็นระบบ 
2.1.7.3   ครูผู้ สอนต้องสร้างแรงจูงใจในการอ่านให้แก่ผู้ เรียน ตลอดจน

ควบคมุ และก ากบัตนเองใน   ด้านการใช้กลวิธีการเรียนให้แก่ผู้ เรียนในการสอนอ่าน  
2.1.8 ด้านการจัดการเรียนรู้ทักษะการเขียนของหลักสูตรภาษาอังกฤษมี

รายละเอียดดงันี ้
1)  ควรเป็นกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกบัข้อความท่ีปรากฏตามตวัอกัษร 
2)  การจัดการเรียนรู้ค าศัพท์ไวยากรณ์ได้รับ การเรียบเรียงไว้อย่างถูกต้อง 

และเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของผู้ เขียนท่ีจะส่ือสารไปยงัผู้อ่าน 
3)  ครูผู้สอนจึงจ าเป็นต้องเปล่ียนบทบาทจากผู้ออกค าสั่ง อธิบายอ่านให้ฟัง 

บอกให้จด เปลี่ยนมาเป็นชีแ้นะแนวทางให้ผู้ เรียน 
4)  ครูผู้ สอนอ านวยความสะดวก จัดกิจกรรมการเรียนให้แก่ผู้ เรียนโดยใช้

กิจกรรมหลายๆ แบบมาประกอบการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน และความกระตือรือร้น
ในการเรียนรู้ฟัง บอกให้จด เปลี่ยนมาเป็นชีแ้นะแนวทางให้ผู้ เรียน 

2.1.9  ด้านผู้ เรียนของหลกัสตูรภาษาองักฤษ มีรายละเอียดดงันี ้
1)  มุ่งเน้นพฒันาคณุภาพให้ผู้ เรียนตัง้แต่ระดบัปฐมวยั 
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2)  ผู้ เรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษติดต่อส่ือสารกับ
ผู้อื่นได้ตาม ความต้องการในสถานการณ์ต่างๆ 

3)  สามารถถ่ายทอดวัฒนธรรมไปสู่สงัคมโลกภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล
ท่ีใช้ในการติดต่อส่ือสารระหว่างบุคคลท่ีมีความแตกต่างกนั 

4)  ผู้ เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเคร่ืองมือเพื่อเข้าถึงแหล่งข้อมูลและ
เทคโนโลยีต่างๆ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อการส่ือสาร 

5)  ผู้ เรียนสามารถพัฒนาทักษะทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ ฟัง พูดอ่าน และเขียน 
เพื่อให้ผู้ เรียนใช้ภาษาส่ือสารได้อย่างถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพและมีเจตคติท่ีดีในการเรียน
ภาษาองักฤษต่อไป 

2.1.10  ด้านครูผู้สอนของหลกัสตูรภาษาองักฤษ มีรายละเอียดดงันี ้
1)  ครูผู้สอนต้องมีจ านวนเหมาะสมต่อจ านวนห้อง/จ านวนผู้ เรียน 
2)  ครูผู้สอนมีความรู้และทักษะทางภาษาองักฤษท่ีดี คือความรู้ เนือ้หาสาระของวิชา 
3)  ครูผู้ สอนควรมีความ รู้ทุกด้านเกี่ยวกับภาษาอังกฤษท่ีสอน ได้แก่ 

องค์ประกอบของภาษา โครงสร้างไวยากรณ์ ค า ศพัท์ ภาษาศาสตร์และทกัษะต่าง ๆ 
4)  ครูผู้สอนควรมีความรู้ควรครอบคลมุถึงการใช้ภาษาในบริบทต่าง ๆ 
5)  ครูผู้ สอนควรมีความรู้ด้านภาษาศาสตร์วัฒนธรรม วรรณคดีของ

ภาษาต่างประเทศนัน้ๆ 
6)  ครูผู้ สอนมีความรู้ในสาขาวิชาอื่นเพื่อช่วยให้มีความรู้กว้างขึน้  และ

เพิ่มเติมความรู้ทกัษะทางภาษา 
7)  ครูผู้ สอนมี ความสาม ารถทางภาษาอั งกฤษ ผ่าน เกณ ฑ์ ระดับ

ความสามารถท่ีก าหนด ครูผู้ สอนมีความสามารถในการจัดกระบวน การเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับ
ธรรมชาติของวิชาภาษาอังกฤษ  ครูผู้ สอนมีความสามารถในการจัดกระบวน  การเรียนรู้ท่ี
สอดคล้องกบัธรรมชาติของวิชาภาษาองักฤษ   

8)  ครูผู้สอนจึงควรรู้หลกัการและวิธีรวมทัง้กลยทุธ์ส าหรับสอนภาษาองักฤษ
ตามหลกัสตูร 

9) ครูผู้ สอนควรมีความรู้เกี่ยวกับผู้ เรียน เข้าใจผู้ เรียนครอบคลุมไปถึง      
ความต้องการของผู้ เรียน  ความแตกต่างระหว่างบุคคล ความถนัด ความสนใน ทัศนคติแรงจงูใจ
ในการเรียนรู้ ระดบัความสามารถทางภาษา ความรู้และประสบการณ์เดิม รูปแบบการเรียนรวมทัง้
กลวิธีในการเรียน 
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10)  ครูผู้สอนควรมีการเลือกวิธีการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม และส่ือการเรียน
ควรสอดคล้องกบัองค์ประกอบของหลกัสตูรภาษาองักฤษ 

11)  ครูผู้ สอนพิจารณาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับผู้ เรียนเพื่อตัดสินใจเลือกหรือ
ปรับรูปแบบการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 

2.1.11 ด้านส่ือการเรียนรู้ของหลกัสตูรภาษาองักฤษ มีรายละเอียดดงันี ้
1)  ส่ือการเรียนรู้ควรมีมาตรฐาน 
2)  ส่ือการเรียนรู้ควรมีจ านวนเพียงพอมีความหลากหลาย ทันสมัย และ

ตอบสนองกบัความต้องการ ความสามารถ และความถนดัของผู้ เรียนรายบุคคล 
3)  ส่ือการเรียนรู้ควรมีความทนัสมยั 
4)  ส่ือการเรียนรู้ควรตอบสนองกับความต้องการ ความสามารถ \และความ

ถนดัของผู้ เรียนรายบุคคล 
5)  ส่ือการเรียนรู้ควรเชื่อมโยงเนือ้หากบัการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั 
6)  ส่ือการเรียนรู้ควรเป็นส่ือจากเทคโนโลยีส่ือดิจิทัลต่าง ๆ เช่น บล็อก ทวิต

เตอร์ เว็บ แอพพลิเคชัน่ ยทูปู 
2.1.12 ด้านการวดัและประเมินผลของหลกัสตูรภาษาองักฤษ มีรายละเอียดดงันี ้

1)  เป็นการวดัและประเมินผลท่ีมีมาตรฐานและเป็นท่ียอมรับ 
2)  ระดบัชัน้เรียน/โรงเรียน มีการวดัและประเมินผลท่ีครอบคลมุทกัษะการฟัง 

พดู อ่าน เขียน ด้วยเคร่ืองมือการวดัผลท่ีมีประสิทธิภาพ 
3)  วดัความสามารถท่ีแท้จริงสอดคล้องกบัจดุมุ่งหมายของหลกัสตูร มีการใช้

ข้อมลูท่ีหลากหลาย 
4)  มีการเก็บขอมลูในทกุด้านอย่างต่อเน่ือง เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนประเมินตนเอง 
5)  มีการให้ข้อมลูย้อนกลบัเพื่อให้ผู้ เรียนน าไปพฒันาและปรับปรุงตนเอง 
6)  น ากรอบการประเมินความสามารถท่ีเป็นมาตรฐานระดับสากลมาใช้ เช่น 

กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (Common European Framework of 
Reference for Languages : CEFR) 

2.1.13  ด้านลกัษณะเด่นของหลกัสตูรภาษาองักฤษ มีรายละเอียดดงันี ้
1)  เป็นหลักสูตรท่ีเน้นการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

มากกว่าความรู้ด้านไวยากรณ์  
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2)  หลกัสตูรต้องมีมาตรฐาน สามารถสร้างเสริมและพัฒนาความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษของผู้ เรียนได้อย่างเท่าเทียมกัน ช่วยลดความเหล่ือมล า้และลดช่องว่างทาง
การศึกษา 

3)  ผู้ เรียนทุกระดับได้มีโอกาสในการเข้าถึงการจดัการเรียนรู้ภาษาอังกฤษท่ี
มีประสิทธิภาพ 

2.1.14  ด้านบริบททางสงัคมของหลกัสตูรภาษาองักฤษ มีรายละเอียดดงันี ้
1)  เป็นหลักสูตรท่ีให้โอกาสทางการศึกษาท่ีเท่าเทียมกันอย่างมีคุณภาพ 

โดยเฉพาะผู้ เรียนท่ีผู้ปกครองขาดความพร้อมในการสนบัสนนุ 
2)  หลักสูตรต้องเปิดโอกาสให้สังคมทุกภาคส่วนได้เข้ามามีบทบาทใน      

การส่งเสริมสนบัสนนุการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษของโรงเรียน 
3)  หลักสตูรต้องก่อให้เกิดการความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างโรงเรียน และชุมชน 

เพราะหลกัสตูรภาษาองักฤษมีบทบาทและเป็นตัวจักรส าคัญท่ีจะช่วยให้ประเทศไทยพัฒนาได้ทัน
ต่อการเปล่ียนแปลงของสงัคมโลก 

2.1.15 ด้านส่ิงแวดล้อมของหลกัสตูรภาษาองักฤษ มีรายละเอียดดงันี ้
1)  โรงเรียนมีความพร้อมทางด้านกายภาพ 
2)  มีทรัพยากรเพียงพอ 
3)  มีสภาพแวดล้อมเอือ้ต่อการเรียนรู้และพฒันาภาษาองักฤษ 
4)  โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดีในการพัฒนาโรงเรียน 

เช่น การระดมทรัพยากรทางการศึกษา 
2.1.16  ด้านวฒันธรรมของหลกัสตูรภาษาองักฤษ มีรายละเอียดดงันี ้

1)  ควรก่อให้เกิดความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรม ช่วยให้อยู่
ร่วมกันได้อย่างสันติบนความหลากหลายทางเชื อ้ชาติ ภาษาและวัฒนธรรมการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

2)  เป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารให้เกิดความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวฒันธรรมซึ่งกนัและกนั 

ผู้วิจัยสรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิออกมาเป็นผลการวิเคราะห์การศึกษาอนาคต
ภาพหลักสูต รภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดก รุง เทพมหานคร (พ .ศ . 2563-2572)                            
ดงัภาพประกอบต่อไปนี ้
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2.  ผลการวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถามการศึกษาอนาคตภาพหลกัสตูร
ภาษาองักฤษของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานครในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) โดยวิจยั     
แบบอีดีเอฟอาร์ (EDFR รอบท่ี 2) 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเดลฟายรอบท่ี 2 ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จาก
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าผู้ทรงคุณวฒุิแสดงความคิดเห็นลักษณะการจัดอันดับของ
ข้อค าถามแต่ละข้อใช้วิธีการหาค่ามัธยฐาน (Median/Mdn.) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
(Interquartile Range/IR) และน ามาเปรียบทียบกับเกณฑ์ พบว่าผู้ทรงคณุวฒุิทัง้ 29 คน ได้แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับอนาคตภาพหลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครใน
ทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)  ไว้ดังนี ้ 1) จุดมุ่งหมายของหลักสูตรภาษาอังกฤษ  2) เนือ้หา
สาระของหลักสูตรภาษาอังกฤษ  3) โครงสร้างของหลักสูตรของหลักสูตรภาษาอังกฤษ  4) ด้านการจัด  
การเรียนรู้ของหลกัสูตรภาษาอังกฤษ  5) ด้านผู้ เรียนของหลักสตูรภาษาอังกฤษ  6) ด้านครูผู้สอน
ของหลักสูตรภาษาอังกฤษ  7) ด้านส่ือการเรียนรู้ของหลักสูตรภาษาอังกฤษ  8) ด้านการวัดและ
ประเมินผลของหลักสูตรภาษาองักฤษ  9) ลักษณะเด่นของหลกัสตูรภาษาอังกฤษ 10) ด้านบริบท
ทางสังคมของหลกัสูตรภาษาอังกฤษ 11) ด้านส่ิงแวดล้อมของหลกัสูตรภาษาอังกฤษ 12) ด้านวฒันธรรม
ของหลกัสตูรภาษาองักฤษ ได้ตามตารางดงันี ้

ตาราง 8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามการศึกษาอนาคตภาพหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) โดยวิจัยแบบอีดีเอฟอาร์ 
(EDFR รอบท่ี 2) 

ข้อที่ หลักสูตรภาษาองักฤษ Mdn. IR 
แปลค่า 

(เห็นด้วย/สอดคล้อง) 
1. จุดมุ่งหมายของหลักสูตรภาษาอังกฤษ 

1.1 
มุ่งเน้นผลิตผู้ เรียนให้มีความรู้ความ
เข้าใจด้านภาษาองักฤษทัง้ทางด้าน
ทฤษฎีและการปฏิบติั 

5 1 
แนวโน้มเป็นไปได้มากท่ีสดุ/
ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นสอดคล้องกนั 

1.2 
น าภาษาองักฤษไปใช้ในการส่ือสาร
ท่ีเหมาะสมเชิงวิชาการได้อย่าง
ถกูต้อง 

5 1 
แนวโน้มเป็นไปได้มากท่ีสดุ/
ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นสอดคล้องกนั 
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ตาราง 8 (ต่อ) 
 

ข้อที่ หลักสูตรภาษาองักฤษ Mdn. IR 
แปลค่า 

(เห็นด้วย/สอดคล้อง) 

1.3 

 

น าทกัษะท่ีส าคญัในศตวรรษท่ี 21 
มาใช้ภายใต้รากฐานของคณุธรรมและ
จริยธรรมในการด าเนินชีวิต 

5 1 
แนวโน้มเป็นไปได้มากท่ีสดุ/
ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นสอดคล้องกนั 

1.4 
ด าเนินชีวิตท่ามกลางสงัคมท่ี
หลากหลาย 

5 1 
แนวโน้มเป็นไปได้มากท่ีสดุ/
ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นสอดคล้องกนั 

1.5 

ใช้ภาษาองักฤษเป็นเคร่ืองมือในการ
ส่ือสาร แสวงหาความรู้ พฒันา
ตนเอง และน าไปสู่การประกอบ
อาชีพได้ 

5 1 
แนวโน้มเป็นไปได้มากท่ีสดุ/
ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นสอดคล้องกนั 

1.6 
น าภาษาองักฤษไปใช้ในเชิงวชิาชีพ
ได้ 

5 1 
แนวโน้มเป็นไปได้มากท่ีสดุ/
ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นสอดคล้องกนั 

1.7 
มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ใ ช้
ภาษาอังกฤษ ผ่าน เกณ ฑ์ ระดับ
ความสามารถท่ีก าหนด 

5 05 
แนวโน้มเป็นไปได้มากท่ีสดุ/
ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นสอดคล้องกนั 

2. เนือ้หาสาระของหลักสตูรภาษาอังกฤษ 

2.1 
ทนัสมยัและสอดคล้องกบั
สถานการณ์ในปัจจบุนั 

5 1 
แนวโน้มเป็นไปได้มากท่ีสดุ/
ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นสอดคล้องกนั 

2.2 เน้นการน าไปใช้ได้จริง 4 1 
แนวโน้มเป็นไปได้มาก/

ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นสอดคล้องกนั 

2.3 
เนือ้หาท่ีส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
ของผู้ เรียนในด้านการฟัง พูด อ่าน 
และเขียน ตามล าดบั 

4 1 
แนวโน้มเป็นไปได้มาก/

ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นสอดคล้องกนั 

2.4 
มีการบู รณ าการเนื อ้หาสาระให้
ส อ ดค ล้ อ งกั บ ก า รน า ไป ใ ช้ ใน
ชีวิตประจ าวนั 

5 1 
แนวโน้มเป็นไปได้มากท่ีสดุ/
ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นสอดคล้องกนั 
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ตาราง 8 (ต่อ) 
 

ข้อที่ หลักสูตรภาษาองักฤษ Mdn. IR 
แปลค่า 

(เห็นด้วย/สอดคล้อง) 

2.5 
เน้นการพัฒนาทักษะความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษ นอกจาก
เรียนรายวิชาแกนซึ่งเป็นพืน้ฐาน 

4 1 
แนวโน้มเป็นไปได้มาก/

ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นสอดคล้องกนั 

2.6 

ผู้ เ รียนจะได้ เรียนวิชาเฉพาะซึ่ ง
ประกอบ ด้วยกลุ่ มทั กษะภาษา 
ภาษาศาสตร์ วรรณคดี การแปล 
วิชาชีพ และสงัคมและวฒันธรรม 

4 1 
แนวโน้มเป็นไปได้มาก/

ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นสอดคล้องกนั 

2.7 
ควรมีรายวิชาเลือกท่ีผู้ เรียนสามารถ
เลือกเรียนเพื่อสนองความสนใจหรือ
ความถนดัของตนเอง 

4 1 
แนวโน้มเป็นไปได้มาก/

ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นสอดคล้องกนั 

3. โครงสร้างของหลักสูตรของหลักสูตรภาษาอังกฤษ 

3.1 

ควรเป็นหลกัสูตรท่ีไม่เป็นเพียงการ
เรียนการสอนในห้องเรียนเท่านัน้ แต่
ต้องเป็นหลักสูตรภาษาองักฤษใน
โรงเรียนด้วย 

4 1 
แนวโน้มเป็นไปได้มาก/

ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นสอดคล้องกนั 

3.2 
หลกัสตูรแต่ละระดบัต้องมีความ
สอดคล้องกนั 

5 1 
แนวโน้มเป็นไปได้มากท่ีสดุ/
ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นสอดคล้องกนั 

3.3 
มีขอบข่ายเนือ้หาของโครงสร้าง
หลกัสตูรท่ีเชื่อมโยงและสอดคล้อง
กนั 

4 1 
แนวโน้มเป็นไปได้มาก/

ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นสอดคล้องกนั 

3.4 
การจดัเวลาเรียนตามโครงสร้าง
หลกัสตูรยืดหยุ่นตามบริบทของ
โรงเรียน 

4 1 
แนวโน้มเป็นไปได้มาก/

ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นสอดคล้องกนั 

3.5 
มีเวลาเพียงพอท่ีจะท าให้ผู้ เรียนได้
พฒันาทกัษะอย่างต่อเน่ือง 

4 1 
แนวโน้มเป็นไปได้มาก/

ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นสอดคล้องกนั 
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ตาราง 8 (ต่อ) 
 

ข้อที่ หลักสูตรภาษาองักฤษ Mdn. IR 
แปลค่า 

(เห็นด้วย/สอดคล้อง) 
4. ด้านการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตรภาษาอังกฤษ 

4.1 
ควรปรับการจดัการเรียนรู้จากการ
เน้นไวยากรณ์มาเป็นเน้นการส่ือสาร 

4 1 
แนวโน้มเป็นไปได้มาก/

ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นสอดคล้องกนั 

4.2 

บูรณาการเนือ้หาสาระการเรียนรู้ของ
รายวิชาต่าง ๆ ให้สอดคล้องกันและ
เชื่ อ ม โย ง กั บ ก า รน า ไป ใ ช้  ใน
ชีวิตประจ าวนั 

5 1 
แนวโน้มเป็นไปได้มากท่ีสดุ/
ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นสอดคล้องกนั 

4.3 
การจัดการเรียนรู้ต้องท าให้ผู้ เรียนมี
ทศันคติท่ีดีและเห็นความส าคัญของ
ภาษาองักฤษ 

4 1 
แนวโน้มเป็นไปได้มาก/

ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นสอดคล้องกนั 

4.4 
ครูต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ให้
ผู้ เรียนกล้าส่ือสารและไม่กลัวท่ีจะใช้
ภาษาองักฤษ 

4 1 
แนวโน้มเป็นไปได้มาก/

ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นสอดคล้องกนั 

4.5 การจัดการเรียนรู้ทักษะการฟังของหลักสูตรภาษาอังกฤษ 

4.5.1 
ควรเน้นการฟังเป็นทกัษะท่ีต้องฝึก 
เช่นเดียวกบัการพดู การอ่านและ
การเขียน 

4 1 
แนวโน้มเป็นไปได้มาก/

ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นสอดคล้องกนั 

4.5.2 

ครูผู้สอนควรสอนทกัษะการฟังให้แก่
ผู้ เรียน  อย่างสม ่าเสมอและเน้นการ
ฟังอย่างหลากหลาย โดยให้ผู้ เรียน
ได้มีโอกาสฝึกฟังเสียงของเจ้าของ
ภาษาและสอนเสียงท่ีเป็นปัญหา 

4 1 
แนวโน้มเป็นไปได้มาก/

ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นสอดคล้องกนั 

4.5.3 
ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ฝึก
การฟังทัง้ท่ีเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ 

4 1 
แนวโน้มเป็นไปได้มาก/

ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นสอดคล้องกนั 
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ตาราง 8 (ต่อ) 
 

ข้อที่ หลักสูตรภาษาองักฤษ Mdn. IR 
แปลค่า 

(เห็นด้วย/สอดคล้อง) 

4.5.4 
ครูผู้สอนต้องอธิบายเหตผุลหรือ
วตัถปุระสงค์ในการฟังให้แก่ผู้ เรียน 

4 1 
แนวโน้มเป็นไปได้มาก/

ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นสอดคล้องกนั 

4.5.5 

การวัดไม่เน้นการทดสอบ แต่ควร
ประเมินความสามารถในการฟังของ
ผู้ เ รี ย น ใน แ ง่ ข อ ง ก า รป ร ะ ส บ
ความส าเร็จในการส่ือสารในการ
สอนทกัษะการฟัง 

5 1 
แนวโน้มเป็นไปได้มากท่ีสดุ/
ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นสอดคล้องกนั 

4.5.6 

ครูผู้สอนอาจฝึกการฟังโดยให้ผู้ เรียน
ฟังค า วลีประโยค หรือบทสนทนา
ง่ายๆ สัน้ๆ ในห้องปฏิบัติการทาง
ภาษา 

4 1 
แนวโน้มเป็นไปได้มาก/

ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นสอดคล้องกนั 

4.6 ด้านการจัดการเรียนรู้ทักษะการพูดของหลักสูตรภาษาองักฤษ 

4.6.1 

ควรเน้นการพูดท่ีเป็นการถ่ายทอด
ความคิด ความเข้าใจและความรู้สึก
ให้ผู้ ฟังได้รับรู้และเข้าใจจดุมุ่งหมาย
ของผู้พดู 

4 1 
แนวโน้มเป็นไปได้มาก/

ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นสอดคล้องกนั 

4.6.2 

การสอนทักษะการพูดในปัจจุบันจึง
มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนใช้ทักษะการพดูเพื่อ
กา ร ส่ื อ สา รไ ด้ อ ย่ า ง เหม าะสม
สอดคล้องสถานการณ์จริง 

4 1 
แนวโน้มเป็นไปได้มาก/

ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นสอดคล้องกนั 

4.6.3 
ผู้ เรียนจะต้องส่ือความหมายให้ผู้ ฟัง
เข้าใจวตัถปุระสงค์ของตนเองท่ีจะพดู 

4 1 
แนวโน้มเป็นไปได้มาก/

ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นสอดคล้องกนั 
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ตาราง 8 (ต่อ) 
 

ข้อที่ หลักสูตรภาษาองักฤษ Mdn. IR 
แปลค่า 

(เห็นด้วย/สอดคล้อง) 

4.6.4 
ครูผู้ สอนต้องส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้
แ ส ด ง อ อ ก ท า งภ า ษ า โด ย ใ ช้
สถานการณ์ต่างๆ 

5 1 
แนวโน้มเป็นไปได้มากท่ีสดุ/
ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นสอดคล้องกนั 

4.6.5 

ครูผู้ สอนต้องจัดบรรยากาศการ
เรียน รู้ใ ห้ เอื อ้ ต่ อ การเรียน รู้ เน้ น
กระบวนการเรียนรู้มากกว่ารูปแบบ
ของการสอน 

4 1 
แนวโน้มเป็นไปได้มาก/

ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นสอดคล้องกนั 

4.6.6 
ครูผู้ สอนต้องสอนจากส่ิงท่ีง่ายไปสู่
ส่ิงท่ียาก 

4 1 
แนวโน้มเป็นไปได้มาก/

ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นสอดคล้องกนั 

4.6.7 
เน้นให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากการฝึก
ปฏิบติัจดักิจกรรมและใช้ส่ือการสอน
ท่ีหลากหลาย 

5 1 
แนวโน้มเป็นไปได้มากท่ีสดุ/
ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นสอดคล้องกนั 

4.6.8 

ครูผู้ สอนให้ก าลังใจโดยการชมเชย 
เพื่อ เป็นการกระตุ้ นให้ผู้ เรียนเกิด
ความมั่นใจและมีเจตคติท่ีดีต่อการ
เรียน 

5 1 
แนวโน้มเป็นไปได้มากท่ีสดุ/
ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นสอดคล้องกนั 

4.7 การจัดการเรียนรู้ทักษะการอ่านของหลกัสูตรภาษาอังกฤษ 

4.7.1 
ควรให้ความส าคัญในการศึกษาทุก
ระดบั 

4 1 
แนวโน้มเป็นไปได้มาก/

ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นสอดคล้องกนั 

4.7.2 

ครูผู้ สอนต้องหากลวิธีการเรียนรู้ใน
การจัดการเรียนรู้ด้านการอ่าน โดย
ตระหนักถึงกลวิธีการเรียนรู้และจัด
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ด้ า น ก า ร ฝึ ก         
อย่างทกัษะการอ่านอย่างเป็นระบบ 

4 1 
แนวโน้มเป็นไปได้มาก/

ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นสอดคล้องกนั 
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ตาราง 8 (ต่อ) 
 

ข้อที่ หลักสูตรภาษาองักฤษ Mdn. IR 
แปลค่า 

(เห็นด้วย/สอดคล้อง) 

4.7.3 

ครูผู้ สอนต้องสร้างแรงจูงใจในการ
อ่านให้แก่ผู้ เรียน ตลอดจนควบคุม 
และก ากับตนเองในด้านการใช้กลวิธี
การเรียนให้แก่ผู้ เรียนในการสอนอ่าน 

4 1 
แนวโน้มเป็นไปได้มาก/

ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นสอดคล้องกนั 

4.8 การจัดการเรียนรู้ทักษะการเขียนของหลักสูตรภาษาอังกฤษ 

4.8.1 
ควรเป็นกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับ
ข้อความท่ีปรากฏตามตวัอกัษร 

4 1 
แนวโน้มเป็นไปได้มาก/

ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นสอดคล้องกนั 

4.8.2 

การจัดการเรียนรู้ค าศัพท์ไวยากรณ์
ได้รับการเรียบเรียงไว้อย่างถูกต้อง 
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
ผู้ เขียนท่ีจะส่ือสารไปยงัผู้อ่าน 

5 1 
แนวโน้มเป็นไปได้มากท่ีสดุ/
ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นสอดคล้องกนั 

4.8.3 

ค รูผู้ สอนจึ งจ า เป็ น ต้ อ งเป ล่ียน
บทบาทจากผู้ออกค าสัง่ อธิบายอ่าน
ให้ฟั ง บอกให้จด เป ล่ียนมาเป็น
ชีแ้นะแนวทางให้ผู้ เรียน 

5 1 
แนวโน้มเป็นไปได้มากท่ีสดุ/
ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นสอดคล้องกนั 

4.8.4 

ครูผู้ สอนอ านวยความสะดวก จัด
กิจกรรมการเรียนให้แก่ผู้ เรียนโดยใช้
กิ จ ก ร ร ม ห ล า ย ๆ  แ บ บ ม า
ประกอบการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้
เกิ ดความสนุกสนานและความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ 

4 1 
แนวโน้มเป็นไปได้มาก/

ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นสอดคล้องกนั 
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ตาราง 8 (ต่อ) 
 

ข้อที่ หลักสูตรภาษาองักฤษ Mdn. IR 
แปลค่า 

(เห็นด้วย/สอดคล้อง) 
5. ด้านผู้เรียนของหลักสูตรภาษาอังกฤษ 

5.1 
มุ่ งเน้นพัฒนาคุณภาพให้ผู้ เรียน
ตัง้แต่ระดบัปฐมวยั 

4 1 
แนวโน้มเป็นไปได้มาก/

ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นสอดคล้องกนั 

5.2 

ผู้ เรียนมีความรู้ความสามารถในการ
ใช้ภาษาอังกฤษติดต่อส่ือสารกับผู้ อื่น
ได้ตามความต้องการในสถานการณ์
ต่างๆ 

4 1 
แนวโน้มเป็นไปได้มาก/

ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นสอดคล้องกนั 

5.3 

สามารถถ่ายทอดวัฒนธรรมไปสู่
สังคมโลกภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล
ท่ี ใช้ ในการติดต่อ ส่ือสารระหว่า ง
บุคคลท่ีมีความแตกต่างกนั 

5 1 
แนวโน้มเป็นไปได้มากท่ีสดุ/
ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นสอดคล้องกนั 

5.4 

ผู้ เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็น
เคร่ืองมือเพื่อเข้าถึงแหล่งข้อมูลและ
เทคโนโลยีต่างๆ โดยเน้นการเรียนรู้
เพื่อการส่ือสาร 

5 1 
แนวโน้มเป็นไปได้มากท่ีสดุ/
ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นสอดคล้องกนั 

5.5 

ผู้ เรียนสามารถพัฒนาทักษะทัง้ 4 
ด้าน ได้แก่ ฟัง พูดอ่าน และเขียน 
เพื่ อ ให้ผู้ เรียนใช้ภาษาส่ือสารได้
อย่างถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ
แ ล ะ มี เจ ต ค ติ ท่ี ดี ใน ก า ร เ รี ย น
ภาษาองักฤษต่อไป 

4 1 
แนวโน้มเป็นไปได้มาก/

ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นสอดคล้องกนั 
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ตาราง 8 (ต่อ) 
 

ข้อที่ หลักสูตรภาษาองักฤษ Mdn. IR 
แปลค่า 

(เห็นด้วย/สอดคล้อง) 
6. ด้านครูผู้สอนของหลักสูตรภาษาอังกฤษ 

6.1 
ครูผู้ สอนต้องมีจ านวนเหมาะสมต่อ
จ านวนห้อง/จ านวนผู้ เรียน 

4 1 
แนวโน้มเป็นไปได้มาก/

ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นสอดคล้องกนั 

6.2 
ครูผู้ สอนมีความ รู้และทักษะทาง
ภาษาอังกฤษท่ีดี คือความรู้เนือ้หา
สาระของวิชา 

4 1 
แนวโน้มเป็นไปได้มาก/

ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นสอดคล้องกนั 

6.3 

ครูผู้ สอนควรมีความรู้ทุกด้านเกี่ยวกับ
ภาษาอังกฤษท่ีสอน ได้แก่ องค์ประกอบ
ของภาษา โครงสร้างไวยากรณ์ ค า ศัพท์ 
ภาษาศาสตร์และทกัษะต่าง  ๆ

4 1 
แนวโน้มเป็นไปได้มาก/

ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นสอดคล้องกนั 

6.4 
ครูผู้สอนควรมีความรู้ควรครอบคลุม
ถึงการใช้ภาษาในบริบทต่าง ๆ  

4 1 
แนวโน้มเป็นไปได้มาก/

ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นสอดคล้องกนั 

6.5 
ค รู ผู้ ส อ น ค ว ร มี ค ว า ม รู้ ด้ า น
ภาษาศาสตร์วัฒนธรรม วรรณคดี
ของภาษาต่างประเทศนัน้ ๆ 

4 1 
แนวโน้มเป็นไปได้มาก/

ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นสอดคล้องกนั 

6.6 
ครูผู้ สอนมีความรู้ในสาขาวิชาอื่น
เพื่อช่วยให้มีความรู้กว้างขึ น้และ
เพิ่มเติมความรู้ทกัษะทางภาษา 

4 1 
แนวโน้มเป็นไปได้มาก/

ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นสอดคล้องกนั 

6.7 
ค รูผู้ ส อ นมี ค ว าม สาม า รถท าง
ภาษาอังกฤษ ผ่าน เกณ ฑ์ ระดับ
ความสามารถท่ีก าหนด 

5 1 
แนวโน้มเป็นไปได้มากท่ีสดุ/
ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นสอดคล้องกนั 
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ตาราง 8 (ต่อ) 
 

ข้อที่ หลักสูตรภาษาองักฤษ Mdn. IR 
แปลค่า 

(เห็นด้วย/สอดคล้อง) 

6.8 
ครูผู้สอนต้องเข้ารับการประเมินและ
ได้รับการพฒันาอย่างต่อเน่ือง 

5 1 
แนวโน้มเป็นไปได้มากท่ีสดุ/
ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นสอดคล้องกนั 

6.9 
ครูผู้ สอนมีความสามารถในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับ
ธรรมชาติของวิชาภาษาองักฤษ   

5 1 
แนวโน้มเป็นไปได้มากท่ีสดุ/
ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นสอดคล้องกนั 

6.10 
ครูผู้ สอนจึงควรรู้หลักการและวิ ธี
ร ว ม ทั ้ ง ก ล ยุ ท ธ์ ส า ห รั บ ส อ น
ภาษาองักฤษตามหลกัสตูร 

5 1 
แนวโน้มเป็นไปได้มากท่ีสดุ/
ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นสอดคล้องกนั 

6.11 

ครูผู้สอนควรมีความรู้เกี่ยวกับผู้ เรียน 
เข้าใจผู้ เรียนครอบคลุมไปถึงความ
ต้องการของผู้ เรียนความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ความถนัด ความสนใน 
ทัศนคติแรงจูงใจในการเรียนรู้ ระดับ
ความสามารถทางภาษา ความรู้และ
ประสบการณ์ เดิม รูปแบบการเรียน
รวมทัง้กลวิธีในการเรียน 

4 1 
แนวโน้มเป็นไปได้มาก/

ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นสอดคล้องกนั 

6.12 

ครูผู้ สอนควรมี การเลือกวิ ธี การ
จัดการเรียนรู้ กิจกรรม และส่ือการ
เรียนควรสอดคล้องกับองค์ประกอบ
ของหลกัสตูรภาษาองักฤษ 

5 1 
แนวโน้มเป็นไปได้มากท่ีสดุ/
ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นสอดคล้องกนั 

6.13 

ครูผู้ สอนจึงพิจารณาโดยใช้ความรู้
เกี่ยวกับผู้ เรียนเพื่อตัดสินใจเลือก
หรือปรับ รูปแบบการสอนให้เกิด
ประสิทธิภาพสงูสดุ 

5 1 
แนวโน้มเป็นไปได้มากท่ีสดุ/
ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นสอดคล้องกนั 
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ตาราง 8 (ต่อ) 
 

ข้อที่ หลักสูตรภาษาองักฤษ Mdn. IR 
แปลค่า 

(เห็นด้วย/สอดคล้อง) 

6.14 

ครูผู้สอนควรมีความสามารถในการ
เลือกใช้ส่ือท่ีเหมาะสมกับผู้ เรียนแต่
ละระดับ ยืดหยุ่น และสามารถปรับ
กระบวนการเรียนรู้ตามบริบทของ
ผู้ เรียนได้ 

4 1 
แนวโน้มเป็นไปได้มาก/

ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นสอดคล้องกนั 

7. ด้านสื่อการเรียนรู้ของหลักสูตรภาษาอังกฤษ 

7.1 ส่ือการเรียนรู้ควรมีมาตรฐาน  4 1 
แนวโน้มเป็นไปได้มาก/

ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นสอดคล้องกนั 

7.2 

ส่ือการเรียนรู้ควรมีจ านวนเพียงพอมี                      
ความหลากหลาย ทั นสมั ย  และ
ต อ บ สน อ งกั บ ค วาม ต้ อ งก า ร 
ความสามารถ และความถนัดของผู้ เรียน
รายบุคคล 

5 1 
แนวโน้มเป็นไปได้มากท่ีสดุ/
ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นสอดคล้องกนั 

7.3 ส่ือการเรียนรู้ควรมีความทนัสมยั  4 1 
แนวโน้มเป็นไปได้มาก/

ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นสอดคล้องกนั 

7.4 
ส่ือการเรียน รู้ควรตอบสนองกับ
ความต้องการ ความสามารถ และ
ความถนดัของผู้ เรียนรายบุคคล 

4 1 
แนวโน้มเป็นไปได้มาก/

ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นสอดคล้องกนั 

7.5 
ส่ือการเรียนรู้ควรเชื่อมโยงเนือ้หากบั
การน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั 

4 1 
แนวโน้มเป็นไปได้มาก/

ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นสอดคล้องกนั 

7.6 

ส่ือการเรียนรู้ควรเป็นส่ือจาก
เทคโนโลยีส่ือดิจิทลัต่าง ๆ เช่น 
บล็อก ทวิตเตอร์ เว็บ แอพพลิเคชัน่    
ยทูปู 

4 1 
แนวโน้มเป็นไปได้มาก/

ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นสอดคล้องกนั 
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ตาราง 8 (ต่อ) 
 

ข้อที่ หลักสูตรภาษาองักฤษ Mdn. IR 
แปลค่า 

(เห็นด้วย/สอดคล้อง) 
8. ด้านการวัดและประเมินผลของหลักสูตรภาษาอังกฤษ 

8.1   
เป็ นการวัดและป ระ เมิ น ผล ท่ี มี
มาตรฐานและเป็นท่ียอมรับ 

4 1 
แนวโน้มเป็นไปได้มาก/

ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นสอดคล้องกนั 

8.2 

ระดับชัน้เรียน/โรงเรียน มีการวดัและ
ประเมินผลท่ีครอบคลมุทกัษะการฟัง 
พูด อ่าน เขียน ด้วยเคร่ืองมือการ
วดัผลท่ีมีประสิทธิภาพ 

4 1 
แนวโน้มเป็นไปได้มาก/

ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นสอดคล้องกนั 

8.3 
วัดความสามารถท่ีแท้จริงสอดคล้องกับ
จดุมุ่งหมายของหลักสตูร มีการใช้ข้อมูล
ท่ีหลากหลาย 

4 1 
แนวโน้มเป็นไปได้มาก/

ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นสอดคล้องกนั 

8.4 
มีการเก็บขอมูลในทุกด้านอย่าง
ต่ อ เน่ื อ ง  เปิ ด โอ ก าส ใ ห้ ผู้ เ รี ย น
ประเมินตนเอง 

4 1 
แนวโน้มเป็นไปได้มาก/

ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นสอดคล้องกนั 

8.5 
มีการให้ ข้อมูล ย้อนกลับ เพื่ อ ให้
ผู้ เรียนน าไปพัฒนาและปรับปรุง
ตนเอง 

4 1 
แนวโน้มเป็นไปได้มาก/

ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นสอดคล้องกนั 

8.6 

น ากรอบการประเมินความสามารถท่ี
เป็นมาตรฐานระดับสากลมาใช้ เช่น 
กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษา
ข อ ง ส ห ภ า พ ยุ โ ร ป  (Common 
European Framework of Reference 
for Languages : CEFR) 

4 1 
แนวโน้มเป็นไปได้มาก/

ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นสอดคล้องกนั 
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ตาราง 8 (ต่อ) 
 

ข้อที่ หลักสูตรภาษาองักฤษ Mdn. IR 
แปลค่า 

(เห็นด้วย/สอดคล้อง) 
9. ลักษณะเด่นของหลักสูตรภาษาองักฤษ 

9.1 

เป็ นหลักสู ต ร ท่ี เน้ นก ารพัฒ นา
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ใ ช้
ภ าษ าอั งก ฤษม ากกว่ าค วาม รู้               
ด้านไวยากรณ์  

5 1 
แนวโน้มเป็นไปได้มากท่ีสดุ/
ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นสอดคล้องกนั 

9.2 

หลักสูตรต้องมีมาตรฐาน สามารถ
สร้างเสริมและพัฒนาความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้ เรียนได้
อย่างเท่าเทียมกัน ช่วยลดความ
เห ล่ือ มล า้ แล ะลดช่ อ งว่ า งท า ง
การศึกษา 

5 1 
แนวโน้มเป็นไปได้มากท่ีสดุ/
ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นสอดคล้องกนั 

9.3 
ผู้ เรียนทุกระดับได้มีโอกาสในการ
เ ข้ า ถึ ง ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้
ภาษาองักฤษท่ีมีประสิทธิภาพ 

4 1 
แนวโน้มเป็นไปได้มาก/

ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นสอดคล้องกนั 

10. ด้านบริบททางสงัคมของหลักสูตรภาษาอังกฤษ 

10.1 

เป็นหลักสูตรท่ีให้โอกาสทางการ
ศึกษาท่ีเท่าเทียมกันอย่างมีคุณภาพ 
โดยเฉพาะผู้ เรียนท่ีผู้ ปกครองขาด
ความพร้อมในการสนบัสนนุ 

4 1 
แนวโน้มเป็นไปได้มาก/

ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นสอดคล้องกนั 

10.2 

หลักสูตรต้องเปิดโอกาสให้สังคมทุกภาค
ส่วนได้เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษของโรงเรียน 

4 1 
แนวโน้มเป็นไปได้มาก/

ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นสอดคล้องกนั 
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ตาราง 8 (ต่อ) 
 

ข้อที่ หลักสูตรภาษาองักฤษ Mdn. IR 
แปลค่า 

(เห็นด้วย/สอดคล้อง) 

10.3 

ห ลั ก สู ต ร ต้ อ ง ก่ อ ใ ห้ เกิ ด ก า ร
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน
แ ล ะ ชุ ม ช น  เพ ร า ะ ห ลั ก สู ต ร
ภาษาอังกฤษมีบทบาทและเป็นตัว
จักรส าคัญท่ีจะช่วยให้ประเทศไทย
พัฒนาได้ทันต่อการเปล่ียนแปลง
ของสงัคมโลก 

4 1 
แนวโน้มเป็นไปได้มาก/

ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นสอดคล้องกนั 

11. ด้านสิ่งแวดล้อมของหลักสตูรภาษาอังกฤษ 

11.1 
โรงเรียนมีความพร้อมทางด้าน
กายภาพ 

4 1 
แนวโน้มเป็นไปได้มาก/

ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นสอดคล้องกนั 

11.2 มีทรัพยากรเพียงพอ 4 1 
แนวโน้มเป็นไปได้มาก/

ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นสอดคล้องกนั 

11.3 
มีสภาพแวดล้อมเอือ้ต่อการเรียนรู้
และพฒันาภาษาองักฤษ 

4 1 
แนวโน้มเป็นไปได้มาก/

ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นสอดคล้องกนั 

11.4 

โรงเรียนได้รับความ ร่วมมือจาก
ชุมชนเป็นอย่ างดีในการพัฒนา
โรงเรียน เช่น การระดมทรัพยากร
ทางการศึกษา 

4 1 
แนวโน้มเป็นไปได้มาก/

ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นสอดคล้องกนั 

12. ด้านวัฒนธรรมของหลักสูตรภาษาอังกฤษ 

12.1 

ควรก่อให้เกิดความเข้าใจในความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม ช่วยให้อยู่
ร่ ว ม กัน ไ ด้ อ ย่ า งสั น ติ บนความ
หลากหลายทางเชือ้ชาติ ภาษาและ
วั ฒ น ธ ร ร ม ก า ร เ รี ย น รู้
ภาษาต่างประเทศ  

4 1 
แนวโน้มเป็นไปได้มาก/

ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นสอดคล้องกนั 
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ตาราง 8 (ต่อ) 
 

ข้อที่ หลักสูตรภาษาองักฤษ Mdn. IR 
แปลค่า 

(เห็นด้วย/สอดคล้อง) 

12.2 

เป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารให้เกิด
ความสัมพันธ์ ท่ีดี ต่อกัน เกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมซึ่ง
กนัและกนั 

4 1 
แนวโน้มเป็นไปได้มาก/

ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นสอดคล้องกนั 

 
จากตารางท่ี 8 ผู้วิจยัพบว่าผู้ทรงคณุวฒุิหลายท่านได้ให้ข้อเสนอแนะโดยสามารถสรุปได้ ดงันี ้

1. ด้านจดุมุ่งหมายของหลกัสตูรภาษาองักฤษ  
ผู้ทรงคุณวุฒิท่านท่ี 1,2,3,5 และ 6 ได้ให้แนวโน้มเกี่ยวกับเร่ืองนีว้่า “มุ่งเน้นผลิต

ผู้ เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาอังกฤษทัง้ทางด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
ภาษาศาสตร์ วรรณคดี และการแปล เพื่อน าไปใช้ในการส่ือสารท่ีเหมาะสมเชิงวิชาการและ         
เชิงวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษโดยน าทักษะท่ีส าคัญในศตรวรรษท่ี 21 มาใช้ภายใต้
รากฐานของคณุธรรมและจริยธรรมในการด าเนินชีวิตท่ามกลางสงัคมท่ีหลากหลาย” (Mdn.=5.00, 
IR=1.00) และผู้ทรงคุณวฒุิทัง้หมดมีความเห็นตรงกนัว่า “ผู้ เรียนต้องสามารถใช้ภาษาองักฤษเป็น
เคร่ืองมือในการส่ือสาร แสวงหาความรู้ พัฒนาตนเอง และน าไปสู่การประกอบอาชีพได้ โดยมี
ความสามารถใน     การใช้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ระดับความสามารถท่ีก าหนด” (Mdn.=5.00, 
IR=0.50) 

2. ด้านเนือ้หาสาระของหลกัสตูรภาษาองักฤษ  
ผู้ทรงคุณวฒุิท่านท่ี 1,2,5,6,8,11,12, 20,21 และ 23 ได้ให้แนวโน้มเกี่ยวกับเร่ือง

นีว้่า “ต้องทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เน้นการน าไปใช้ได้จริง เป็นเนือ้หาท่ี
ส่งเสริมและพฒันาทกัษะของผู้ เรียนในด้านการฟัง พดู อ่าน และเขียน ตามล าดบั มีการบูรณาการ
เนือ้หาสาระให้สอดคล้องกับการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั เน้นการพัฒนาทักษะความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษ” (Mdn.=5.00, IR=1.00)และยงัสอดคล้องกับแนวโน้มจากผู้ทรงคุณวฒุิท่าน
ท่ี 3,5,6,13,18 และ 20 ท่ีว่า “นอกจากเรียนรายวิชาแกนซึ่งเป็นพืน้ฐานในการศึกษาภาษาอังกฤษ
แล้ว ผู้ เรียนจะได้เรียนวิชาเฉพาะซึ่งประกอบด้วยกลุ่มทักษะภาษา ภาษาศาสตร์ วรรณคดี การ
แปล วิชาชีพ และสงัคมและวฒันธรรม ทัง้นีด้้วยเนือ้หาสาระหลกัสตูรมีความมุ่งหวงัว่าผู้ เรียนจะได้
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เรียนรู้สาระรายวิชาท่ีเข้มข้นและครบถ้วนมากยิ่งขึน้ และควรมีรายวิชาเลือกท่ีผู้ เรียนสามารถเลือก
เรียนเพื่อสนองความสนใจหรือความถนดัของตนเอง” (Mdn.=4.00, IR=1.00) 

3. ด้านโครงสร้างของหลกัสตูรของหลกัสตูรภาษาองักฤษ  
ผู้ ทรงคุณ วุฒิ ท่านท่ี  15, 16,18 และ 20 ได้ให้ทัศนะและแนวโน้มในเร่ือง

โครงสร้างของหลักสูตรภาษาอังกฤษ ไว้ว่า “ควรเป็นหลักสูตรท่ีไม่เป็นเพียงการเรียนการสอนใน
ห้องเรียนเท่านัน้ แต่ต้องเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษในโรงเรียน ด้วย โดยมีการก าหนดหน่วยการ
เรียนรู้/สาระ ท่ีสอดคล้องและเอือ้ต่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้ เรียนตลอดระยะเวลาท่ี
อยู่ในโรงเรียน หลกัสูตรแต่ละระดบัต้องมีความสอดคล้องกัน เช่น การก าหนดโครงสร้างหลักสูตร
ระดับชัน้ป.1-3 หรือระดับชัน้ ป.4-6 ต้องมีขอบข่ายเนือ้หาของโครงสร้างหลักสูตรท่ีเชื่อมโยงและ
สอดคล้องกนั  การจดัเวลาเรียนตามโครงสร้างหลักสตูรยืดหยุ่นตามบริบทของโรงเรียน โดยต้องให้
มีเวลาเพียงพอท่ีจะท าให้ผู้ เรียนได้พฒันาทกัษะอย่างต่อเน่ือง” (Mdn.=4.00, IR=1.00) 

4. ด้านการจดัการเรียนรู้ของหลกัสตูรภาษาองักฤษ  
ผู้ทรงคณุวฒุิท่านท่ี 2,3, 6,7,10,12, 20 และ 23  ได้ให้ทศันะและแนวโน้มในเร่ือง

นีว้่า  “ควรปรับการจัดการเรียนรู้จากการเน้นไวยากรณ์มาเป็นเน้นการส่ือสาร โดยเร่ิมจากการฟัง 
(เชื่อมโยงภาพกับเสียงจนเกิดความเข้าใจ) ตามด้วยการพูด (เลียนเสียง) การอ่าน และการเขียน 
ตามล าดับ ” (Mdn.=4.00, IR=1.00) และมีความสอดคล้องกันผู้ ทรงคุณ วุฒิ ท่าน ท่ี  2,5, 
8,11,13,16, 22 และ 28 ท่ีว่า “การจดัการเรียนรู้ของหลักสตูรภาษาอังกฤษ ต้องบูรณาการเนือ้หา
สาระการเรียนรู้ของรายวิชาต่าง ๆ ให้สอดคล้องกันและเชื่อมโยงกับการน าไปใช้  ในชีวิตประจ าวัน 
การจัดการเรียนรู้ต้องท าให้ผู้ เรียนมีทัศนคติท่ีดีและเห็นความส าคญัของภาษาอังกฤษ ครูต้องจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนกล้าส่ือสารและไม่กลัวท่ีจะใช้ภาษาอังกฤษ” (Mdn.=4.00, IR=1.00)
ซึ่งสามารถสรุปทัศนะและแนวโน้มตามผู้ ทรงคุณวุฒิโดยสามารถแบ่งตามทักษะในการจัด           
การเรียนรู้ได้ดงันี ้

 4.1 ด้านการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟังของหลักสูตรภาษาอังกฤษด้านการจัด     
การเรียนรู้ของหลักสูตรภาษาอังกฤษ ควรเน้นการฟังเป็นทักษะท่ีต้องฝึก เช่นเดียวกับการพูด      
การอ่าน และการเขียน ผู้ เรียนบางคนคิดว่าการฟังนัน้เป็นทักษะท่ีง่ายไม่จ าเป็นต้องฝึกฝนก็
สามารถฟังได้การฟังจะมีประโยชน์อย่างยิ่งก็ต่อเมื่อผู้ ฟังรู้จักฟัง ส่ิงส าคัญท่ีสุดส าหรับการฟังคือ 
ผู้ ฟังต้องมีความตัง้ใจเพื่อจะฟังให้เข้าใจและ สามารถโต้ตอบกับส่ิงท่ีฟังได้ผู้สอนควรสอนทักษะ
การฟังให้แก่ผู้ เรียนอย่างสม ่าเสมอและเน้นการฟังอย่างหลากหลาย โดยให้ผู้ เรียนได้มีโอกาสฝึกฟัง
เสียงของเจ้าของภาษาและสอนเสียงท่ีเป็นปัญหา รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ฝึกการฟังทัง้ท่ีเป็น
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ทางการและไม่เป็นทางการ ครูผู้สอนต้องอธิบายเหตุผลหรือวัตถุประสงค์ในการฟังให้แก่ผู้ เรียน 
เพื่อให้ผู้ เรียนได้มีการฟังอย่างตัง้ใจและประสบความส าเร็จในการฟัง ส่ิงส าคัญเพื่อการฟังนัน้
บรรลวุัตถุประสงค์การวดัไม่เน้นการทดสอบ แต่ควรประเมินความสามารถในการฟังของผู้ เรียนใน
แง่ของการประสบความส าเร็จในการส่ือสารในการสอนทักษะการฟังนี โ้สตทัศนูปกรณ์ต่างๆ 
(Audio Visual-Aids) เช่น เคร่ืองบันทึกเสียง รูปภาพเป็นส่ิงท่ีมีความส าคัญและจ าเป็นมากซึ่งจะ
ช่วยให้การเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ครูผู้สอนอาจฝึกการฟังโดยให้ผู้ เรียนฟังค า วลีประโยค 
หรือบทสนทนาง่ายๆ สัน้ๆ ในห้องปฏิบัติการทางภาษา (Language Laboratory) หรือ เร่ืองราวท่ี
ใช้ใน ชีวิตประจ าวัน ฟังเสียงเพลงภาษาอังกฤษทัง้ทางวิทยุและโทรทัศน์ การสอนทักษะการฟัง
เป็นการพัฒนาความสามารถการฟังท่ีต้องอาศัยระยะเวลาการฝึกฝนท่ีต่อเน่ือง ไม่ใช่เป็นทักษะท่ี
จะเกิดขึน้ได้เองโดยอัตโนมัติ หน้าท่ีๆ ส าคัญอันหน่ึงของครูผู้สอนภาษาคือ การน าเอาวิธีการหรือ
เทคนิคท่ีจะฝึกการฟัง มาสอนผู้ เรียน เพื่อให้นักเรียนได้เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มากท่ีสดุ(Mdn.=4.00, IR=1.00)  

4.2  ด้านการจัดการเรียนรู้ทักษะการพดูของหลักสูตรภาษาอังกฤษ  ด้านการจัด      
การเรียนรู้ของหลกัสตูรภาษาองักฤษ ควรเน้นการพูดท่ีเป็นการถ่ายทอดความคิด ความเข้าใจและ
ความรู้สึกให้ผู้ ฟังได้รับรู้และเข้าใจจุดมุ่งหมายของผู้พูดการพูดเป็นองค์ประกอบส าคัญมากใน     
การเรียนภาษา เน่ืองจากการพูดท าให้ทราบว่าผู้พูดใช้ภาษาได้ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์
นัน้ๆ หรือไม่ การสอนทกัษะการพดูในปัจจบุนัจึงมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนใช้ทกัษะการพูดเพื่อการส่ือสารได้
อย่างเหมาะสมสอดคล้องสถานการณ์จริงในการจัดการเรียนรู้ทักษะการพูดเพื่อการส่ือสารนัน้ 
ผู้ เรียนจะต้องส่ือความหมายให้ผู้ ฟังเข้าใจวัตถุประสงค์ของตนเองท่ีจะพูด และครูผู้ สอนต้อง
ส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้แสดงออกทางภาษาโดยใช้สถานการณ์ต่างๆซึ่งค านึงถึงความสามารถในการ
ส่ือความหมายให้ผู้ ฟังเข้าใจได้อย่างถูกต้อง ทักษะการพูดไม่ได้ยึดความถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์เพียงอย่างเดียว การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทกัษะการพูดเพื่อการส่ือสาร ครูผู้สอนต้องจัด
บรรยากาศการเรียนรู้ให้เอือ้ต่อการเรียนรู้เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่ารูปแบบของการสอน สอน
จากส่ิงท่ีง่ายไปสู่ส่ิงท่ียาก เน้นให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบติัจดักิจกรรมและใช้ส่ือการสอนท่ี
หลากหลาย และให้ก าลงัใจโดยการชมเชย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความมัน่ใจและมีเจต
คติท่ีดีต่อการเรียน(Mdn.=4.00, IR=1.00) 

4.3 ด้านการจัดการเรียนรู้ทักษะการอ่านของหลักสูตรภาษาอังกฤษ ควรให้
ความส าคัญในการศึกษาทุกระดับ เน่ืองจากการเรียนรู้วิชาต่างๆ ทัง้ในและนอกห้องเรียนต้องใช้
การอ่านเป็นส่ือในการเรียนรู้ โดยเฉพาะในการเรียนภาษาเพราะผู้ เรียนมีโอกาสใช้ทักษะ ฟัง พูด 
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และเขียนน้อยกว่าทักษะการอ่าน ดังนัน้การอ่านจึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการน าไปสู่การแสวงหา
ความรู้ทัง้ปวง กระบวนการอ่านเป็นกระบวนการท่ีมีความซับซ้อนท่ีเกี่ยวข้องกับหลายๆ  ด้าน 
ครูผู้สอนต้องหากลวิธีการเรียนรู้ในการจดัการเรียนรู้ ด้านการอ่าน โดยตระหนักถึงกลวิธีการเรียนรู้
และจดัประสบการณ์ด้านการฝึกอย่างทกัษะการอ่านอย่างเป็นระบบ การสร้างแรงจงูใจในการอ่าน
ให้แก่ผู้ เรียน ตลอดจนควบคุมและก ากับตนเองในด้านการใช้กลวิธีการเรียนให้แก่ผู้ เรียนใน         
การสอนอ่าน (Mdn.=4.00, IR=1.00) 

4.4 ด้านการจัดการเรียนรู้ทักษะการเขียนของหลักสูตรภาษาอังกฤษ  ด้าน
การจัดการเรียนรู้ ทักษะการเขียนของหลักสูตรภาษาองักฤษ ควรเป็นกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับ
ข้อความท่ีปรากฏตามตัวอกัษร ค าศพัท์ไวยากรณ์ท่ีได้รับการเรียบเรียงไว้อย่างถกูต้องและเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของผู้ เขียนท่ีจะส่ือสารไปยังผู้ อ่าน กล่าวสรุปได้ว่าการจัดการเรียนรู้ทักษะ       
การเขียนเป็นกระบวนการของการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของผู้ เขียนออกมา โดยใช้สัญลักษณ์
ตัวอักษรซึ่งผู้ เขียนจะต้องเรียบเรียงความคิดอย่างเปนระบบและถูกต้องตามโครงสร้างและ
ไวยากรณ์ของการเขียน เพื่อส่ือความหมายให้ผู้อ่านเข้าใจในการสอนทักษะเขียนเพื่อการส่ือสาร
นัน้ ครูผู้สอนจึงจ าเป็นต้องเปล่ียนบทบาทจากผู้ออกค าสั่ง อธิบายอ่านให้ฟัง บอกให้จด เปล่ียนมา
เป็นชีแ้นะแนวทางให้ผู้ เรียน อ านวยความสะดวก จดักิจกรรมการเรียนให้แก่ผู้ เรียนโดยใช้กิจกรรม
หลายๆ แบบมาประกอบการสอน เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและความกระตือรือร้นในการเรียนรู้
(Mdn.=4.00, IR=1.00) 

5. ด้านผู้ เรียนของหลกัสูตรภาษาองักฤษ  
ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านได้ให้ทัศนะและแนวโน้มในเร่ืองนีว้่า “ควรมุ่งเน้นพัฒนา

คณุภาพให้ผู้ เรียนตัง้แต่ระดับปฐมวยั มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษติดต่อส่ือสาร
กบัผู้อื่นได้ตามความต้องการในสถานการณ์ต่างๆ และสามารถถ่ายทอดวฒันธรรมไปสู่สังคมโลก
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลท่ีใช้ในการติดต่อส่ือสารระหว่างบุคคลท่ีมีความแตกต่างกันทาง    
ด้านภาษาและยังเป็นเคร่ืองมือเพื่อเข้าถึงแหล่งข้อมูลและเทคโนโลยีต่างๆ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อ
การส่ือสาร(Communicative Approach) เปรียบเสมือนได้ว่าเป็นหัวใจของการเรียนการสอนซึ่ง
จะต้องมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนสร้างและพัฒนาทักษะทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ ฟัง พูดอ่าน และเขียน เพื่อให้
ผู้ เรียนใช้ภาษาส่ือสารได้อย่างถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ  และมี เจตคติท่ีดีในการเรียน
ภาษาอังกฤษต่อไป ดังนัน้ ผู้ เรียนท่ีรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  ย่อมเป็นผู้ ได้เปรียบท่ีจะพัฒนาตนให้มีความเจริญก้าวหน้า  ตลอดจนเป็น
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ก าลังส าคัญของประเทศชาติอีกด้วย ในฐานะท่ีเป็นพลเมืองโลกยุคโลกาภิวัฒน์ และมีเจตคติท่ีดี
ต่อการเรียนภาษาองักฤษ และใช้ภาษาองักฤษอย่างมัน่ใจ” (Mdn.=4.00, IR=1.00) 

6. ด้านครูผู้สอนของหลกัสตูรภาษาองักฤษ  
ผู้ทรงคุณวุฒิท่านท่ี 15,17,19 และ 23  ได้ให้ทัศนะและแนวโน้มในเร่ืองนีว้่า  

“ครูผู้ สอนต้องมีจ านวนเหมาะสมต่อจ านวนห้อง/จ านวนผู้ เรียน โดยมีคุณสมบัติและมี
ความสามารถ  มีความรู้และทกัษะทางภาษาองักฤษท่ีดี คือความรู้เนือ้หาสาระของวิชา (Content 
Knowledge) เป็นความรู้เบือ้งต้นท่ีจ าเป็น และครูควรมีความรู้ทกุด้านเกี่ยวกับภาษาองักฤาท่ีสอน 
ได้แก่ องค์ประกอบของภาษา โครงสร้างไวยากรณ์ ค า ศัพท์ ภาษาศาสตร์และทักษะต่างๆ ทัง้นี ้
ความรู้ควรครอบคลุมถึง  การใช้ภาษาในบริบทต่างๆ  เช่น  ภาษาในการส่ือสารทั่วไป ภาษาเชิง
วิชาการ ภาษาในงานอาชีพต่างๆ ภาษาในสารสนเทศ  โดยความรู้ทั้งหมดควรครอบคลุมทัง้เชิง
ทฤษฎ ีและทกัษะภาษา การตีความและการส่ือสารเชิงน า เสนอรวมทัง้มีความรู้ด้านภาษาศาสตร์
วฒันธรรม วรรณคดีของภาษาต่างประเทศนัน้ๆ มีความรู้ในสาขาวิชาอื่นเพื่อช่วยให้มีความรู้กว้าง
ขึน้และเพิ่มเติมความรู้ทักษะทางภาษามีความสามารถทางภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ระดับ
ความสามารถท่ีก าหนด  โดยครูต้องเข้ารับการประเมิน  และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง             
มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับธรรมชาติของวิชาภาษาอังกฤษ  คือ 
เป็นวิชาท่ีต้องอาศัยการปฏิสัมพันธ์ การเลียนแบบ โดยเร่ิมจากการฟัง (เชื่อมโยงภาพกบัเสียงจน
เกิดความเข้าใจ) พดู (เลียนเสียง) อ่าน และเขียน ตามล าดับ” (Mdn.=4.00, IR=1.00) สอดคล้อง
ผู้ทรงคณุวฒุิท่านท่ี 2,16,18,21,22,24,25 และ 29  ได้ให้ทศันะและแนวโน้มในเร่ืองนีว้่า “ครูผู้สอน
จึงควรรู้หลกัการและวิธีรวมทัง้กลยทุธ์ส าหรับสอนภาษาองักฤษตามหลกัสตูร ทัง้นีเ้พื่อวิเคราะห์จุด
แข็ง จดุอ่อนของแต่ละวิธีและปรับใช้ให้เหมาะสมกับเนือ้หาวิชา จุดประสงค์รายวิชา ความรู้และ
ทกัษะ และประสบการณ์เดิมของผู้ เรียน การใช้ส่ือการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีคาดหวัง ดังนัน้การเลือกวิธีการจัดการเรียนรู้ อาจเป็นการประยุกต์
แนวความคิดท่ีเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนรู้ของผู้ เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านทฤษฎีการรับ
ภาษา (Language Acquisition) ทัง้นีเ้หตุผลและหลักการประยุกต์แนวการสอนควรช่วยส่งเสริม
ให้ผู้ เรียนมีทักษะภาษาอังกฤษ ท่ีเน้นการส่ือสารผสมผสานกับทักษะชีวิตท่ีเป็นไปตาม               
ความต้องการของสังคมในศตวรรษท่ี 21 คือ ส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นพลเมืองของ
โลกท่ามกลางกระแสและช่องทางส่ือสารผ่านส่ือท่ีหลากหลาย ” (Mdn.=5.00, IR=1.00)                  
แต่ผู้ทรงคุณวุฒิท่านท่ี 18 และ 20  ได้ให้ทัศนะและแนวโน้มในเร่ืองนีว้่า “ครูผู้ สอนควรมีความรู้
เกี่ยวกบัผู้ เรียน เป็นส่ิงส าคญัอีกประการหน่ึงทีช่วยให้การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ ความเข้าใจ
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ผู้ เรียนครอบคลุมไปถึงความต้องการของผู้ เรียน  ความแตกต่างระหว่างบุคคล  ความถนัด       
ความสนใน ทัศนคติแรงจูงใจในการเรียนรู้  ระดับความสามารถทางภาษา  ความรู้และ
ประสบการณ์เดิม  รูปแบบการเรียนรวมทัง้กลวิธีในการเรียน เป็นต้น   ทัง้นีก้ารเลือกวิธีการจัด    
การเรียนรู้ กิจกรรม และส่ือการเรียนควรสอดคล้องกับองค์ประกอบดังกล่าว จึงเห็นได้ว่าวิธีสอน
ต่างๆ  มีบทบาทเป็นทางเลือก ผู้ สอนจึงพิจารณาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับผู้ เรียนเพื่อตัดสินใจเลือก 
หรือปรับรูปแบบการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีความสามารถในการเลือกใช้ส่ือท่ีเหมาะสม
กบัผู้ เรียนแต่ละระดบั ยืดหยุ่น และสามารถปรับกระบวนการเรียนรู้ตามบริบทของผู้ เรียนได้”  

7. ด้านส่ือการเรียนรู้ของหลกัสตูรภาษาองักฤษ  
ผู้ทรงคุณวุฒิท่านท่ี 1,2,3,5,10 และ 13  ได้ให้ทัศนะและแนวโน้มในเร่ืองนีว้่า 

“ส่ือ  การเรียนรู้ควรมีมาตรฐาน มีจ านวนเพียงพอ มีความหลากหลาย ทนัสมยั และตอบสนองกับ            
ความต้องการ ความสามารถ และความถนัดของผู้ เรียนรายบุคคล เชื่อมโยงเนือ้หากบัการน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวนั โดยในปัจจบุันเทคโนโลยีส่ือดิจิทลัต่างๆ มีความส าคัญในการจัดการเรียนการรู้
ภาษาอังกฤษ ท่ีมีบทบาทและความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ข้อมลูต่างๆ      
และการติดต่อส่ือสารของผู้ คนทั่วโลก” (Mdn.=4.00, IR=1.00)สอดคล้องผู้ ทรงคุณวุฒิท่านท่ี 
4,6,8,20,21,23,25 และ 27  ได้ให้ทัศนะและแนวโน้มในเร่ืองนีว้่า “เทคโนโลยีท าให้ผู้ เรียนเกิด           
ความกระตือรือร้นสนใจใส่ใจศึกษาภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึน้ ส่ือดิจิทัลท่ีใช้ในการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ เช่น บล็อก ทวิตเตอร์ เว็บ แอพพลิเคชั่น ยูทูป ซึ่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้
เทคโนโลยีส่ือดิจิทัลเหล่านีจ้ะท าให้ผู้ เรียนได้พฒันาและมีความรู้ความสามารถทางภาษาองักฤษท่ี
จะสามารถน าไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ข้อมลูต่างๆ  ได้ด้วยตนเอง เกิดทกัษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิตเพื่อน าไปด ารงชีพในศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ” (Mdn.=4.00, 
IR=1.00) 

8. ด้านการวัดและประเมินผลของหลกัสูตรภาษาอังกฤษ ผู้ทรงคณุวุฒิทุกท่านได้ให้
ทัศนะและแนวโน้มในเร่ืองนีว้่า “ควรเป็นการวัดและประเมินผลท่ีมีมาตรฐานและเป็นท่ียอมรับ 
โดยจ าแนกเป็น 2 ระดบั คือ 

8.1. ระดับชัน้เรียน/โรงเรียน  มีการวัดและประเมินผลท่ีครอบคลุมทักษะการฟัง 
พดู อ่าน เขียน ด้วยเคร่ืองมือการวัดผลท่ีมีประสิทธิภาพ และวดัความสามารถท่ีแท้จริงสอดคล้อง
กับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร มีการใช้ ข้อมูลท่ีหลากหลาย และมีการเก็บข้อมูลในทุกด้าน          
อย่างต่อเน่ือง เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนประเมินตนเอง และมีการให้ข้อมลูย้อนกลบัเพื่อให้ผู้ เรียนน าไป
พฒันา และปรับปรุงตนเอง  
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8.2. ระดับมาตรฐานสากล โดยการน ากรอบการประเมินความสามารถท่ีเป็น
มาตรฐานระดบัสากลมาใช้ เช่น กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยโุรป  (Common 
European Framework of Reference for Languages : CEFR)” (Mdn.=4.00, IR=1.00) 

9.ลกัษณะเด่นของหลกัสตูรภาษาองักฤษ  
ผู้ทรงคุณวุฒิท่านท่ี 2,3,12 และ 14  ได้ให้ทัศนะและแนวโน้มในเร่ืองนีว้่า  “ควร

เป็นหลักสูตรท่ีเน้นการพฒันาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษมากกว่าความรู้ด้านไวยากรณ์ 
หลักสูตรต้องมีมาตรฐาน” สอดคล้องผู้ ทรงคุณวุฒิ ท่าน ท่ี  5 ,6,8,15,17,20,24 และ  28 ว่า 
“ลกัษณะเด่นของหลักสูตรภาษาอังกฤษ ต้องสามารถสร้างเสริมและพัฒนาความสามารถในการ
ใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนได้อย่างเท่าเทียมกัน ช่วยลดความเหล่ือมล า้และลดช่องว่างทาง
การศึกษา ท าให้ผู้ เรียนทุกระดับได้มีโอกาสในการเข้าถึงการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษท่ีมี
ประสิทธิภาพ” (Mdn.=5.00, IR=1.00) 

10. ด้านบริบททางสงัคมของหลกัสตูรภาษาองักฤษ  
ผู้ทรงคุณวุฒิท่านท่ี 1,2,3,10,11 และ 14  ได้ให้ทัศนะและแนวโน้มในเร่ืองนีว้่า 

“ควรเป็นหลักสูตรท่ีให้โอกาสทางการศึกษาท่ีเท่าเทียมกันอย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะผู้ เรียนท่ี
ผู้ปกครองขาดความพร้อมในการสนับสนนุ หลกัสตูรต้องเปิดโอกาสให้สังคมทุกภาคส่วนได้เข้ามา
มีบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียน ก่อให้เกิด
การความสมัพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน เพราะหลกัสูตรภาษาอังกฤษมีบทบาท และเป็น
ตัวจักรส าคัญ ท่ีจะช่วยให้ประเทศไทยพัฒนาได้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก ” 
(Mdn.=4.00, IR=1.00) แต่ผู้ทรงคุณวุฒิท่านท่ี 18 และ 20  ได้ให้ทัศนะและแนวโน้มในเร่ืองนีว้่า 
“ด้านบริบททางสังคมของหลักสูตรภาษาอังกฤษ  ควรมุ่งใช้ความก้าวหน้าของสังคมฐานความรู้ 
และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี สารสนเทศเป็นปัจจยัชีน้ าในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทย จะต้องเตรียมความพร้อมของผู้ เรียนให้มีสมรรถนะ
ทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และจะท าให้เกิดการเคล่ือนย้าย
แรงงานเสรีของประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังนัน้  การเตรียมความพร้อมของ
ผู้ เรียนของประเทศ เพื่อให้มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับท่ีสามารถติดต่อส่ือสาร แสวงหาความรู้ 
สร้างความร่วมมือ เจรจาต่อรอง และสร้างความสมัพนัธ์อนัดีได้ จึงมีความส าคญั เป็นอย่างยิ่ง” 

11. ด้านส่ิงแวดล้อมของหลกัสูตรภาษาอังกฤษ ผู้ทรงคณุวฒุิทุกท่านได้ให้ทศันะและ
แนวโน้มในเร่ืองนีส้อดคล้องกันว่า “โรงเรียนควรมีความพร้อมทางด้านกายภาพ มีทรัพยากร
เพียงพอ และมีสภาพแวดล้อมเอือ้ต่อการเรียนรู้และพัฒนาภาษาอังกฤษ โรงเรียนได้รับ           
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ความร่วมมือจากชมุชนเป็นอย่างดีในการพัฒนาโรงเรียน เช่น การระดมทรัพยากรทางการศึกษา” 
(Mdn.=4.00, IR=1.00) 

12. ด้านวฒันธรรมของหลักสูตรภาษาองักฤษ ผู้ทรงคณุวฒุิท่านท่ี 1,2,3,10,11 และ 
14  ได้ให้ทัศนะและแนวโน้มในเร่ืองนีว้่า “ควรก่อให้เกิดความเข้าใจในความแตกต่างทาง
วฒันธรรม ช่วยให้อยู่ร่วมกนัได้อย่างสันติบนความหลากหลายทางเชือ้ชาติ ภาษา และวฒันธรรม 
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารให้เกิดความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน        
เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน เพราะการให้ความส าคัญกับวัฒนธรรม
ดังกล่าว มาจากการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในอดีตท่ีมักจ ากัดการเน้นศึกษาอยู่เพียงในเร่ือง
โครงสร้างภาษา การออกเสียง ค าศัพท์ หรือการแปลตามตัวอักษรมาโดยตลอด โดยไม่ได้ใส่ใจให้
ผู้ เรียนเรียนภาษาตามปริบททางสังคมหรือวัฒนธรรมท่ีซ่อนอยู่ในตัวภาษา ท าให้ภาษาท่ีผู้ เรียน
ผลิตออกมาไม่เหมาะสม และขาดความเป็นธรรมชาติเป็นอย่างมากเมื่อใช้ในสถานการณ์จริง ” 
(Mdn.=4.00, IR=1.00) สอดคล้องผู้ทรงคุณวุฒิท่านท่ี 4 ,5,7,15,17,20,24 และ 28 ว่า “เพื่อให้
ผู้ เรียนจะได้เข้าใจถึงระบบกฎเกณฑ์ และหน้าท่ีการส่ือสารของภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกเหนือจากการศึกษาตัวภาษาเพียงอย่างเดียวนัน้จ าเป็นท่ีจะต้องเรียนรู้ และเข้าใจปัจจัย
ทางด้านสงัคมและวัฒนธรรมของภาษาเป้าหมายด้วยเพื่อท่ีจะเข้าถึงทศันคติ ความรู้สึกนึกคิดของ
เจ้าของภาษา และน าไปสู่การส่ือสารท่ีถูกต้องเหมาะสม เป็นธรรมชาติ ดังนัน้จ าเป็นท่ีครูผู้ สอน
ต้องตระหนักถึงปัญหาท่ีมักบั่นทอนการเรียนรู้ภาษาของผู้ เรียนและควรเน้นการสอนในประเด็น
ส าคญัๆ” (Mdn.=4.00, IR=1.00) 

2.3. ภาพอนาคตหลกัสตูรภาษาองักฤษของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร  
การวาดภาพอนาคตหลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ด าเนินการ 2 ขัน้ คือ ขัน้ท่ี 1 การสร้างกงล้ออนาคต (Future Wheels) และขัน้ท่ี 2 การเขียนภาพ
(Scenarios) ผลการศึกษาในแต่ละขัน้มีดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 การสร้างกงล้ออนาคต(Future Wheels) 
ในขัน้นีเ้ป็นผลการด าเนินการสร้ากงล้อนาคต (Future  Wheels) คือ       

กงล้อศูนย์กลางของแต่ละกงล้อ คือ หลกัสูตรภาษาองักฤษของโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานครใน
อนาคต ในแต่ละกงล้อประกอบด้วยซี่ล้อซึ่งเป็นผลสืบเน่ือง ผลการสร้างกงล้อนาคตของหลักสูตร
ภาษาองักฤษของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานครในอนาคตเป็นดงันี ้
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ขัน้ท่ี 2 การเขียนภาพ(Scenarios) 
  ในขัน้ตอนนี ้ผู้วิจยัน าข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิด้วย 

ภาพประกอบ 15 ภาพอนาคตหลกัสตูรภาษาองักฤษของโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร 

ขัน้ท่ี 2 การเขียนภาพ (Scenarios) 
ในขัน้นีเ้ป็นการด าเนินการวิจัยโดยใช้ผลของเทคนิค EDFR ในระยะท่ี 2 

และผลจากการท ากงล้อนาคต มาร่างอนาคตภาพหลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจยัพิจารณาจากความสอดคล้องของความคิดเห็นของผู้ เชี่ยวชาญ จ านวน 
29 คน ดังนีใ้นเบือ้งต้นนัน้ผู้ วิจัยก าหนดท่ีจะสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 30 ท่านโดยผู้ วิจัยได้แบ่ง
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็น 6 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีบทบาท อ านาจ หน้าท่ี ในการก าหนดนโยบาย  
หลักสูตรภาษาอังกฤษของสถานศึกษาซึ่งมีประสบการณ์มากกว่า 2-5 ปีขึน้ไป จ านวน 5 ท่าน  
กลุ่มผู้ ท่ีมีบทบาท อ านาจ หน้าท่ี ในการสนองตอบนโยบายของหลักสูตรภาษาอังกฤษสังกัด
กรุงเทพมหานครซึ่งมีประสบการณ์มากกว่า 2-5 ปีขึน้ไป จ านวน 5 ท่าน กลุ่มนกัวิชาการท่ีเกี่ยวกับ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ ซึ่งมีประสบการณ์มากกว่า 2-5 ปีขึน้ไป จ านวน 5 ท่าน กลุ่มครูผู้สอนของ
หลกัสตูรภาษาองักฤษ ซึ่งมีประสบการณ์มากกว่า 2-5 ปีขึน้ไป จ านวน 5 ท่าน กลุ่มผู้ปกครองของ
ผู้ เรียนท่ีเป็นผลผลิตหรืออยู่ในสมาคม ซึ่งมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
มากกว่า 2-5 ปีขึน้ไป จ านวน 5 ท่าน และกลุ่มครูผู้สอนของหลักสูตรภาษาอังกฤษของประเทศท่ี
ประสบความส าเร็จ ซึ่งมีประสบการณ์มากกว่า 2-5 ปีขึน้ไป จ านวน 5 ท่าน แต่ผู้ทรงคุณวุฒิใน
กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีบทบาท อ านาจ หน้าท่ี ในการก าหนดนโยบาย หลักสูตรภาษาอังกฤษของ
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สถานศึกษามี 1 ท่าน ท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่า 2 ปีเน่ืองจากเป็นข้าราชการทางการเมือง และเพิ่ง
ถูกปรับเปล่ียนต าแหน่ง จึงเหลือผู้ทรงคุณวุฒิเพียง 29 ท่านซึ่งทุกท่านมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว้จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิทัง้ 29 ท่าน  โดยผู้ วิจัยได้สอบถามความคิดเห็นของ 
ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับแนวโน้มหลักทัง้ 12 ด้านว่าผู้ทรงคุณวุฒิเห็นด้วยหรือไม่ เห็นด้วยอย่างไร 
พบว่าผู้ทรงคุณวุฒิ 27 ท่าน  มีความเห็นว่าแนวโน้มหลักทัง้12 ด้าน ครอบคลุมทุกประเด็นของ 
หลักสูตรภาษาอังกฤษ ส่วนอีก 2 ท่านในกลุ่มครูผู้ สอนของหลักสูตรภาษาอังกฤษ เห็นด้วยใน      
ทกุแนวโน้มยกเว้นแนวโน้มด้านครูผู้สอนของหลักสูตรภาษาอังกฤษ และด้านบริบททางสังคมของ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ จากการสัมภาษณ์ผู้ วิจัยพบว่าผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่านจะให้ทัศนะและ
แนวโน้มตามประสบการณ์ ความสามารถ และบทบาทของแต่ละท่าน โดยผู้ วิจัยขอน าเสนอ 
ประเด็นส าคัญจากการสัมภาษณ์ และ แนวโน้มท่ีเป็นไปได้ทัง้หมดของอนาคตภาพหลักสูตร
ภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในทศวรรษหน้า (พ.ศ.  2563-2572) ตาม
ความเห็นของผู้ทรงคณุวฒุิและแยกตามกรอบการวิจยั 12 แนวโน้มหลกัตามล าดบัต่อไปนี ้
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ภาพประกอบ 16 ภาพแนวโน้มอนาคตภาพหลกัสตูรภาษาองักฤษของโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร 

จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรภาษาองักฤษ คือ 
ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาองักฤษเป็นเคร่ืองมือใน
การส่ือสาร แสวงหาความรู้ พฒันาตนเอง และ
น าไปสู่การประกอบอาชีพได้ โดยมี
ความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษผ่าน
เกณฑ์ระดบัความสามารถที่ก าหนด 

1.องค์ประกอบด้านจุดมุ่งหมายของหลกัสตูร 

2.องค์ประกอบด้านเนือ้หาสาระของหลกัสตูร 

เนือ้หาสาระของหลกัสูตรภาษาองักฤษต้อง
ทนัสมยัและสอดคล้องกบัสถานการณ์ใน
ปัจจุบนั เน้นการน าไปใช้ได้จริงเป็นเนือ้หาที่
ส่งเสริมและพฒันาทกัษะของผู้เรียนในด้านการ
ฟัง พดู อ่าน และเขียน ตามล าดบั มีการบูรณา
การเนือ้หาสาระให้สอดคล้องกบัการน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั 

3.ด้านโครงสร้างของหลกัสตูร 

- โครงสร้างของหลกัสูตรฯ ควรเป็นหลกัสตูรที่
ไม่เป็นเพียงการเรียนการสอนในห้องเรียน
เท่านัน้ แต่ต้องเป็นหลกัสตูรภาษาองักฤษใน
โรงเรียน ด้วย โดยมีการก าหนดหน่วยการ
เรียนรู้/สาระ ที่สอดคล้องและเอือ้ต่อการพฒันา
ทกัษะภาษาองักฤษของผู้เรียนตลอดระยะเวลา
ที่อยู่ในโรงเรียน  
- หลกัสตูรแต่ละระดับต้องมีความสอดคล้องกนั 
เช่น การก าหนดโครงสร้างหลกัสตูรระดบัชัน้ป.
1-3 หรือระดบัชัน้ ป.4-6 ต้องมีขอบข่ายเนือ้หา
ของโครงสร้างหลกัสูตรที่เชื่อมโยงและ
สอดคล้องกนั 

- การจดัเวลาเรียนตามโครงสร้างหลกัสตูร
ยืดหยุ่นตามบริบทของโรงเรียน โดยต้องให้มี
เวลาเพียงพอที่จะท าให้ผู้เรียนได้พฒันาทกัษะ
อย่างต่อเนื่อง 
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ภาพประกอบ 16 (ต่อ) 
 

 
 
 
 

4.ด้านการจดัการเรียนรู้ของหลกัสตูร 

- ปรับการจดัการเรียนรู้จากการเน้นไวยากรณ์
มาเป็นเน้นการส่ือสาร โดยเร่ิมจากการฟัง 
(เชื่อมโยงภาพกบัเสียงจนเกิดความเข้าใจ) 
ตามด้วยการพดู (เลียนเสียง) การอ่าน และการ
เขียน ตามล าดบั  
 - บูรณาการเนือ้หาสาระการเรียนรู้ของรายวิชา
ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกนัและเชื่อมโยงกบัการ
น าไปใช้  ในชีวิตประจ าวนั 

- การจดัการเรียนรู้ต้องท าให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่
ดีและเห็นความส าคญัของภาษาองักฤษ ครู
ต้องจดักระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนกล้าส่ือสาร
และไม่กลวัที่จะใช้ภาษาองักฤษ  
 

5.ด้านผู้เรียนของหลกัสูตร 

- ผู้ เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษ
ผ่านเกณฑ์ระดบัความสามารถที่ก าหนด 

- ผู้ เรียนได้รับการพฒันาทกัษะและ
ความสามารถทางภาษาองักฤษครบทกุทกัษะ 
(ฟัง พดู อ่าน เขียน) ตัง้แต่ระดบัปฐมวยั  
- ผู้ เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาองักฤษ
และใช้ภาษาองักฤษอย่างมัน่ใจ 
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ภาพประกอบ 16 (ต่อ) 
 

6.ด้านครูผู้สอนของหลกัสูตร 

ครูผู้สอนต้องมีจ านวนเหมาะสมต่อจ านวนห้อง/
จ านวนเด็ก โดยมีคณุสมบตัิและมี
ความสามารถ ดงันี ้
1.มีความรู้และทกัษะทางภาษาองักฤษที่ดี คือ 
มีความสามารถทางภาษาองักฤษ 

ผ่านเกณฑ์ระดบัความสามารถที่ก าหนด โดย
ครูต้องเข้ารับการประเมินและได้รับการพฒันา
อย่างต่อเนื่อง 
2.มีความสามารถในการจดักระบวนการเรียนรู้
ที่สอดคล้องกบัธรรมชาติของวิชา 

ภาษาองักฤษ  คือ เป็นวิชาที่ต้องอาศยัการ
ปฏิสมัพนัธ์ การเลียนแบบ โดยเร่ิมจากการฟัง 
(เชื่อมโยงภาพกบัเสียงจนเกิดความเข้าใจ) พดู 
(เลียนเสียง) อ่าน และเขียน ตามล าดบั  
3.มีความสามารถในการเลือกใช้ส่ือที่เหมาะสม
กบัผู้เรียนแต่ละระดบั ยืดหยุ่น  
และสามารถปรับกระบวนการเรียนรู้ตามบริบท
ของผู้เรียนได้  
4.พฒันาตนเองอยู่เสมอ 

7.ด้านส่ือการเรียนรู้ของหลกัสูตร 

ส่ือการเรียนรู้มีมาตรฐาน มีจ านวนเพียงพอ มี
ความหลากหลาย ทนัสมยั และตอบสนองกบั
ความต้องการ ความสามารถ และความถนดั
ของผู้เรียนรายบุคคล เชื่อมโยงเนือ้หากบัการ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั 
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ภาพประกอบ 16 (ต่อ) 
 
 

8.ด้านการวดัและประเมินผลของหลกัสตูร 

ควรเป็นการวดัและประเมินผลที่มีมาตรฐาน
และเป็นที่ยอมรับ โดยจ าแนกเป็น 2 ระดบั คือ 

1.ระดบัชัน้เรียน/โรงเรียน มีการวดัและ
ประเมินผลที่ครอบคลุมทกัษะการฟัง พดู  
อ่าน เขียน ด้วยเคร่ืองมือการวดัผลที่มี
ประสิทธิภาพและวัดความสามารถที่แท้จริง
สอดคล้องกบัจุดมุ่งหมายของหลกัสตูร มีการใช้
ข้ออมลูที่หลากหลายและมีการเก็บข้อมลูในทกุ
ด้านอย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนประเมิน
ตนเอง และมีการให้ข้อมลูย้อนกลบัเพ่ือให้
ผู้เรียนน าไปพฒันาและปรับปรุงตนเอง  
2.ระดบัมาตรฐานสากลโดยการน ากรอบการ
ประเมินความสามารถที่เป็น 

มาตรฐานระดับสากลมาใช้ เช่น กรอบอ้างอิง
ความสามารถทางภาษาของสหภาพยโุรป  
(Common European Framework of 

Reference for Languages : CEFR) 

9.ลกัษณะเด่นของหลกัสตูร 

ควรเป็นหลกัสตูรที่เน้นการพฒันา
ความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษมากกว่า
ความรู้ด้านไวยากรณ์ หลกัสตูรมีมาตรฐาน
สามารถสร้างเสริมและพฒันาความสามารถใน
การใช้ภาษาองักฤษของนกัเรียนได้อย่างเท่า
เทียมกนั ช่วยลดความเหล่ือมล า้และลด
ช่องว่างทางการศึกษา ท าให้ผู้เรียนทกุระดบัได้
มีโอกาสในการเข้าถึงการจดัการเรียนรู้
ภาษาองักฤษที่มีประสิทธิภาพ 
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ภาพประกอบ 16 (ต่อ) 

10.ด้านบริบททางสงัคมของหลกัสตูร 

ควรเป็นหลกัสตูรที่ให้โอกาสทางการศึกษาที่
เท่าเทียมกนัอย่างมีคณุภาพ โดยเฉพาะผู้เรียน
ที่ผู้ปกครองขาดความพร้อมในการสนบัสนนุ 
เปิดโอกาสให้สงัคมทกุภาคส่วนได้เข้ามามี
บทบาทในการส่งเสริมสนบัสนนุการจดัการ
เรียนการสอนภาษาองักฤษของโรงเรียน 
ก่อให้เกิดการความสัมพนัธ์อนัดีระหว่าง
โรงเรียนและชุมชน 

11.ด้านส่ิงแวดล้อมของหลกัสตูร 

โรงเรียนควรมีความพร้อมทางด้านกายภาพ มี
ทรัพยากรเพียงพอ และมีสภาพแวดล้อมเอือ้ต่อ
การเรียนรู้และพฒันาภาษาองักฤษ โรงเรียน
ได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดีในการ
พฒันาโรงเรียน เช่น การระดมทรัพยากรทาง
การศึกษา 

12.ด้านวฒันธรรมของหลกัสตูร 

ควรก่อให้เกิดความเข้าใจในความแตกต่างทาง
วฒันธรรม ช่วยให้อยู่ร่วมกนัได้อย่างสนัติบน
ความหลากหลายทางเชือ้ชาติ ภาษาและ
วฒันธรรม การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และ
เป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารให้เกิดความสมัพนัธ์
ที่ดีต่อกนั เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทาง
วฒันธรรมซึ่งกนัและกนั 
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ภาพประกอบ 17 อนาคตภาพหลกัสตูรภาษาองักฤษของโรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานคร 
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ตอนที่ 4 สร้างข้อเสนอเชิงนโยบายของส านักการศึกษา ในการน าหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-257) ในองค์ประกอบ
หลักสูตร ลักษณะของหลักสูตรภาษาอังกฤษที่พึงประสงค์ ด้านจุดประสงค์  ด้านเนือ้หา 
ด้านการจัดการ 

ขัน้ตอนนีผู้้ วิจัย ด าเนินการสร้างและจัดท าเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายของส านัก
การศึกษา โดยใช้เทคนิคการสนทนากลุ่ม (Focus Group) จากกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีบทบาท หน้าท่ีใน                   
การก าหนดนโยบายหลักสูตรภาษาอังกฤษ ของสถานศึกษา  และกลุ่มผู้ ปฏิบัติงานการสอน 
(ครูผู้สอนชาวไทย) 10 ท่าน ท่ีอยู่ในหลักสูตรของภาษาอังกฤษโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมี
ประสบการณ์ 2-5 ปีขึน้ไป เพื่อสร้างและจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายของส านักการศึกษา เพื่อเป็น
แนวทางในการน าหลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ท่ีมีความชัดเจน 
เหมาะสมและเป็นไปได้ในอนาคตไปใช้ ซึ่งสามารถสรุปได้ดงันี ้

1. ด้านจุดมุ่งหมายของหลักสูตรภาษาอังกฤษควรส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถใช้
ภาษาอังกฤษเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร แสวงหาความรู้ พัฒนาตนเอง และน าไปสู่การประกอบ
อาชีพได้  

2. ด้านเนือ้หาสาระของหลักสูตรภาษาองักฤษโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานครใน
ทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) ควรเป็นเนือ้หาสาระท่ีทนัสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน  เน้นการน าไปใช้ได้จริงเป็นเนือ้หาท่ีส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้ เรียนในด้านการฟัง 
พูด อ่าน และเขียน ตามล าดับ มีการบูรณาการเนือ้หาสาระให้สอดคล้องกับการน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันของผู้ เรียนในศตวรรษท่ี 21 จากเทคโนโลยีในการส่ือสารภาษาอังกฤษ เช่น       
แอพพริเคชัน่ Clip Videos และส่ือเทคโนโลยี เป็นต้น 

3. โครงสร้างของหลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครใน
ทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) ควรเป็นหลักสูตรท่ีมีความยืดหยุ่นตามบริบทของสถานศึกษา
เน้นการใช้ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทีสามารถเชื่อมโยงบูรณาการให้เข้ากบัเนือ้หาวิชาอื่นๆ ต้อง
มีความชดัเจนในการเสริมสร้างสมรรถนะในการส่ือสารทางภาษาในมิติท่ีรอบด้าน 

4. ด้ านการจัด การเรียน รู้ขอ งหลัก สูต รภ าษาอั งกฤษ โรง เรียนสั งกั ด
กรุงเทพมหานครในทศวรรษหน้า  (พ .ศ.  2563-2572) ควรน าเนื อ้หาสาระของหลักสูตร
ภาษาอังกฤษท่ีเป็นส่วนกลางทุกโรงเรียนในหลักสูตรใช้แบบแผนการจัดการเรียนรู้เหมือนกัน      
จากส่ือมัลติมีเดียต่างๆ ท่ีมีอยู่แล้วมาประยุกต์ใช้โดยปรับการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกันและ
เชื่อมโยงกบัการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัและสอดแทรกพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ
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เจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 10 ท่ีต้องปฏิบติัตามหลักความรู้ ใช้หลกัวิชาท่ีถูกต้อง แม่นย า ลึกซึง้ กว้างขวาง 
ต้องสร้างสม อบรมให้สมบูรณ์พร้อม 

5. ด้านผู้ เรียนของหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครใน
ทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) ควรให้ผู้ เรียนพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษผ่าน
ทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ตัง้แต่ระดับปฐมวัย เพื่อส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน
ภาษาองักฤษและใช้ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารได้ดียิ่งขึน้อย่างมัน่ใจ 

6. ด้านครูผู้ สอนของหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครใน
ทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) ควรเป็นครูผู้ สอนท่ีมีจ านวนท่ีเหมาะสมต่อจ านวนห้องเรียน/
จ านวนผู้ เรียนโดยมีคุณสมบัติและครูผู้ สอนต้องมีความสามารถทางความรู้และทักษะทาง
ภาษาอังกฤษท่ีดีมีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับธรรมชาติของวิชา
ภาษาอังกฤษ  มีความสามารถในการเลือกใช้ส่ือท่ีเหมาะสมกับผู้ เรียนแต่ละระดับ ยืดหยุ่นและ
สามารถปรับกระบวนการเรียนรู้ตามบริบทของผู้ เรียนได้  

7. ด้านส่ือการเรียนรู้ของหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) ควรเป็นส่ือการเรียนรู้มาตรฐาน มีจ านวนเพียงพอ มีความ
หลากหลาย ทันสมัย และตอบสนองกับความต้องการของครูผู้ สอนและผู้ เรียน สอดคล้องกับ
ความสามารถ และความถนดัของผู้ เรียนรายบุคคล  

8. ด้านการวัดและประเมินผลของหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) ควรเป็นการวัดและประเมินผลท่ีเสริมสร้าง
สมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษของผู้ เรียนเป็นไปตามมาตรฐานและเป็นท่ียอมรับตามเกณฑ์มี     
การวัดและประเมินผลท่ีครอบคลุมทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ด้วยเคร่ืองมือการวัดผลท่ีมี
ประสิทธิภาพและวดัความสามารถท่ีแท้จริงสอดคล้องกบัจดุมุ่งหมายของหลักสตูร และเสริมสร้าง
ให้ผู้ เรียนประเมินตนเอง และมีการให้ข้อมูลย้อนกลบัเพื่อให้ผู้ เรียนน าไปพฒันาและปรับปรุงตนเอง  

9. ลักษณะเด่นของหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครใน
ทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) ควรเป็นหลักสูตรท่ีสามารถสร้างเสริม และพัฒนาทักษะความรู้
ความสามารถ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้ เรียนได้อย่างเท่าเทียม
กนัโดยไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ช่วยลดความเหล่ือมล า้ และลดช่องว่างทางการศึกษา ท าให้
ผู้ เรียนทุกระดับได้มีโอกาสในการเข้าถึงการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษท่ีมีประสิทธิภาพ  และ
สามารถบูรณาการหรือน าไปใช้ในชีวิตจริงได้ 
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10. ด้ านบ ริบ ททางสั งคม ขอ งหลั กสูต รภ าษ าอั งกฤษ โรงเรียนสั งกั ด
กรุงเทพมหานครในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) ควรเป็นหลักสตูรท่ีเปิดโอกาสทางการศึกษา
ท่ีเท่าเทียมกัน ผู้ เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูล องค์ความรู้และการฝึกปฏิบัติ อย่างมีคุณภาพ 
โดยเฉพาะผู้ เรียนท่ีผู้ปกครองขาดความพร้อมในการสนับสนุนก่อให้เกิดการความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างโรงเรียนและชมุชน 

11. ด้านส่ิงแวดล้อมของหลกัสตูรภาษาองักฤษโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานครใน
ทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) ควรเป็นหลักสูตรบูรณาการ ท่ีเน้นเนือ้หาการเรียนรู้ท่ีจ าเป็นใน
ชีวิตประจ าวันของผู้ เรียนในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีสามารถน าพาผู้ เรียน ไปสู่การประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้จริง โดยสถานศึกษาควรมีความพร้อมทางด้านกายภาพ มีทรัพยากรเพียงพอ 
และมีสภาพแวดล้อมเอือ้ต่อการเรียนรู้และพฒันาภาษาองักฤษ  

 12. ด้านวฒันธรรมของหลกัสูตรภาษาองักฤษโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานครใน
ทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) ควรเป็นหลกัสูตรการบูรณาการ กับสาระการเรียนรู้อื่นๆ อย่างมี
ความหมายของผู้ เรียน ไม่แยกส่วนเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจในความแตกต่างทางวฒันธรรมช่วย
ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติบนความหลากหลายทางเชือ้ชาติ ภาษาและวัฒนธรรม การเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ และเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารให้เกิดความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน เกิดการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ทางวฒันธรรมซึ่งกนัและกนั   
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บทท่ี 5  
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

ผู้วิจยัได้น าเสนอการวิจยั สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะในการวิจยัเกี่ยวกบั อนาคต
ภาพหลกัสูตรภาษาองักฤษของโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานครในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) 
โดยใช้การประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัยและเทคนิคการวิจัยอนาคต ซึ่งสามารถสรุปและอภิปราย
ผลการวิจยั ดงันี ้

ความมุ่งหมายของงานวจิัย 
การวิจัยครัง้นี ้มีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาอนาคตภาพหลักสูตรภาษาอังกฤษของ

โรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) โดยมีความมุ่งหมายเฉพาะดงันี ้  
1. เพื่ อ ศึ กษา เป รียบ เทียบหลักสูต รภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานครหลักสูตรภาษาอังกฤษของกระทรวงศึกษาธิการ และประเทศท่ีประสบ
ความส าเร็จ ในองค์ประกอบของหลักสูตร ลักษณะของหลักสูตรภาษาอังกฤษท่ีพึงประสงค์       
ด้านจุดประสงค์ ด้านเนือ้หา  ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านครูผู้สอน ด้านผู้ เรียนด้านส่ือการเรียนรู้ 
และด้านการวดัและประเมินผล 

2. เพื่อศึกษาจดุแข็ง จดุอ่อน โอกาส และอปุสรรคของหลกัสตูรภาษาองักฤษของ
โรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร 

3. เพื่ อ ศึกษาภาพอนาคตของหลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2563-2572) 

4. เพื่อสร้างข้อเสนอเชิงนโยบายของส านักการศึกษา ในการน าหลักสูตร
ภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2563-2572) ในองค์ประกอบ
หลักสูตร ลักษณะของหลักสูตรภาษาอังกฤษท่ีพึงประสงค์ ด้านจุดประสงค์ ด้านเนือ้หา ด้านการจัด    
การเรียนรู้ ด้านครูผู้ สอน ด้านผู้ เรียนด้านส่ือการเรียนรู้ และด้านการวัดและประเมินผลเมื่อน าไป
ปฏิบัติระดับมาตรฐานการศึกษาภาษาอังกฤษ ความเข้มแข็งทางการใช้ภาษาอังกฤษ สมรรถนะ
ครูผู้ สอนและบุคลากรทางการศึกษาทางการใช้ภาษาอังกฤษ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ     
การส่ือสารภาษาองักฤษในการจดัการศึกษา และการบริหารและจัดการองค์กร ของโรงเรียนสงักัด
กรุงเทพมหานครควรมีแนวทางอย่างไร 
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ขอบเขตของการวิจัย 
การศึกษาอนาคตภาพหลกัสูตรภาษาองักฤษของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานครครัง้

นี ้ผู้วิจยัศึกษาเฉพาะโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานครท่ีใช้หลกัสตูรภาษาอังกฤษเท่านัน้ ซึ่งผู้วิจยัได้
ก าหนดรายละเอียด วิธีด าเนินงาน ดงันี ้

1. พืน้ท่ีศึกษาในการวิจัยครัง้นี ้เลือกเฉพาะโรงเรียนท่ีใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษ
สงักดักรุงเทพมหานครซึ่งกระจายตามส านกังานเขตของกรุงเทพมหานครเท่านัน้  

2. ช่วงระยะเวลาการศึกษาอนาคต ช่วงเวลาการศึกษาอนาคตในการวิจัยครัง้นี ้
ศึกษาในช่วงปี พ.ศ. 2563-2572 ทัง้นีเ้พื่อให้สอดคล้องนโยบายผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานครใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี เกี่ ยวข้องตามภารกิจ  และแผนบ ริหารราชการ ส านักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2560-2565 และแผนพัฒนาการศึกษาขัน้พืน้ฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับท่ี 
2 (พ.ศ. 2560-2563) ซึ่งต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดเพื่อการพฒันาในหลายด้าน  

3. ประเด็นการศึกษาในงานวิจัยครั ง้นี  ้เร่ิม ต้นศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับ
องค์ประกอบของหลักสูตรภาษาอังกฤษและลักษณะของหลักสูตรภาษาอังกฤษท่ีพึงประสงค์
ทัง้หมด ได้แก่ ด้านจุดประสงค์ ด้านเนือ้หาสาระการเรียนรู้ ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านครูผู้ สอน 
ด้านผู้ เรียน  ด้าน ส่ือ   การเรียน รู้ และ ด้านการวัดและประเมินผล ของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครกบัของกระทรวงศึกษาธิการและประเทศท่ีประสบความส าเร็จในการจดัหลกัสตูร
ภาษาองักฤษ เพราะเป็นพืน้ฐานท่ีมีความส าคญัในการท่ีจะน าไปพฒันาให้เป็นหลกัสตูรท่ีสมบูรณ์  

4. ผู้ ให้ข้อมูล ส าหรับการศึกษาอนาคตภาพหลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียน
สงักัดกรุงเทพมหานคร ผู้วิจยัได้ท าการคัดเลือกผู้ทรงคุณวฒุิแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
โดยแบ่งกลุ่มผู้ทรงคณุวฒุิออกเป็น 6 กลุ่มจ านวน 30  ท่าน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

4.1 กลุ่มผู้ ทรงคุณวุฒิท่ีมีบทบาท อ านาจ หน้าท่ี ในการก าหนดนโยบาย
หลักสูตรภาษาอังกฤษของสถานศึกษาซึ่งมีประสบการณ์มากกว่า 2-5 ปีขึน้ไป จ านวน 5 ท่าน 
ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร 
ผู้อ านวยการ ส านักการศึกษา ท่ีปรึกษารัฐมนตรี ท่ีปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร รองผู้ อ านวยการ ส านักการศึกษา อดีต
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อดีตผู้ ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร อดีตปลัด
กรุงเทพมหานคร อดีตผู้อ านวยการส านกัการศึกษา  

4.2 กลุ่มผู้ ท่ีมีบทบาท อ านาจ หน้าท่ี ในการสนองตอบนโยบายของหลกัสตูร
ภาษาอังกฤษสังกัดกรุงเทพมหานครซึ่งมีประสบการณ์มากกว่า2-5 ปีขึน้ไป จ านวน 5 ท่าน ได้แก่ 
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อดีตผู้ อ านวยการเขต อดีตผู้ อ านวยการสถานศึกษา อดีตศึกษานิเทศก์ ผู้ อ านวยการเขต 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์  

4.3 กลุ่มนักวิชาการท่ีเกี่ยวกับหลักสูตรภาษาอังกฤษ ซึ่งมีประสบการณ์
มากกว่า 2-5 ปีขึ น้ไป จ านวน 5 ท่าน ได้แก่  นักวิชาการของส านักการศึกษา อธิการบดี
มหาวิทยาลัย ผู้ตรวจราชการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร  

4.4 กลุ่มครูผู้สอนของหลกัสตูรภาษาอังกฤษ ซึ่งมีประสบการณ์มากกว่า 2-5 
ปีขึน้ไป จ านวน 5 ท่าน  ได้แก่ ครูผู้ สอนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
ครูผู้สอนสังกัดกรุงเทพมหานคร ครูผู้ สอนโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัย อดีตครูผู้สอนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน อดีตครูผู้สอนสังกัดกรุงเทพมหานคร อดีตครูผู้สอน
โรงเรียนสาธิตสงักดัมหาวิทยาลยั  

4.5 กลุ่มผู้ ปกครองของผู้ เรียนท่ี เป็นผลผลิตหรืออยู่ ในสมาคม ซึ่ งมี
ประสบการณ์เกี่ยวข้องกับหลักสูตรภาษาอังกฤษ มากกว่า2-5 ปีขึน้ไป จ านวน 5 ท่าน ได้แก่ 
ผู้ปกครองของผู้ เรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ผู้ปกครองของผู้ เรียน
สงักดักรุงเทพมหานคร ผู้ปกครองของผู้ เรียนโรงเรียนสาธิตสงักดัมหาวิทยาลยั  

4.6 กลุ่มครูผู้ สอนของหลักสูตรภาษาอังกฤษของประเทศ ท่ีประสบ
ความส าเร็จ ซึ่งมีประสบการณ์มากกว่า2-5 ปีขึน้ไป จ านวน 5 ท่าน ได้แก่ ครูผู้สอนสงักดัส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ครูผู้สอนสงักดักรุงเทพมหานคร ครูผู้สอนโรงเรียนสาธิตสังกัด
มหาวิทยาลัย อดีตครูผู้ สอนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน อดีตครูผู้ สอน
สงักดักรุงเทพมหานคร อดีตครูผู้สอนโรงเรียนสาธิตสงักดัมหาวิทยาลยั  

5. การด าเนินการศึกษา ด าเนินการในลักษณะการวิจัยประยุกต์เชิงคุณภาพใช้       
การออกแบบการวิจัยเชิงอนาคต โดยงานวิจัยระยะท่ี 1 เป็นการศึกษาเพื่ อ เปรียบเทียบ
องค์ประกอบหลักสูตร ลักษณะของหลักสูตรภาษาอังกฤษท่ีพึงประสงค์ ด้านจุดประสงค์            
ด้านเนือ้หา ด้านการจดัการเรียนรู้ ด้านครูผู้สอน ด้านผู้ เรียนด้านส่ือการเรียนรู้ และด้านการวดัและ
ประเมินผล ในด้านจุดมุ่งหมาย ด้านเนือ้หาสาระ และการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล    
การเรียน ปัจจัยท่ีเป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ของหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร และสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กับประเทศท่ีประสบความส าเร็จเฉพาะ
หลักสูตรภาษาอังกฤษของกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรียและหลักสูตรภาษาอังกฤษของ KIPP 
School เมืองนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา จากเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบกับ        
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การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ (Indepth Interview) จากนัน้ผู้วิจัยใช้เทคนิคการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) จากกลุ่มผู้ปฏิบัติงานการสอน (ครูผู้สอนชาวไทย) 10 ท่าน ท่ีอยู่ในหลักสูตรของ
ภาษาอังกฤษโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีประสบการณ์   2-5  ปีขึน้ไป เพื่อให้ได้ข้อมูล
หลักสูตรภาษาอังกฤษในปัจจุบัน งานวิจัยระยะท่ี 2 เป็นการศึกษาอนาคตภาพหลักสูตรของ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลเป็นผู้ ทรงคุณวุฒิ 6 กลุ่มจ านวน 30 ท่าน ซี่งมี
ประสบการณ์ 2-5ปีขึน้ไป ด้วยเทคนิค EDFR และlสร้างภาพอนาคตด้วยวิธีกงล้ออนาคต งานวิจัย
ระยะท่ี 3 สร้างข้อเสนอเชิงนโยบายของส านักการศึกษาใช้เทคนิคการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) จากกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีบทบาท อ านาจ หน้าท่ี ก าหนดนโยบายหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ของสถานศึกษาและกลุ่มผู้ปฏิบติังานการสอน (ครูผู้สอนชาวไทย) ซึ่งมีประสบการณ์มากกว่า 2-5 
ปีขึน้ไป จ านวน 10 ท่าน   

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
1. วิ เคราะห์ เทคนิคการสนทนากลุ่ม  (Focus Group) เกี่ ยวกับหลักสูตรของ

ภาษาองักฤษโดยใช้ค่าร้อยละ 
2. วิเคราะห์การสัมภาษณ์เกี่ยวกับหลักสูตรของภาษาอังกฤษของผู้ทรงคุณวุฒิโดย

การวิเคราะห์เนือ้หา 
3. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเดลฟาย ได้แก่ ค่ามัธยฐาน และค่าพิสัย

ระหว่างควอไทล์ 

สรุปผลการวิจัย 
1. ศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

หลักสูตรภาษาอังกฤษของกระทรวงศึกษาธิการ  และประเทศที่ประสบความส าเร็จ 
การศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

หลักสูตรภาษาอังกฤษของกระทรวงศึกษาธิการ  และประเทศท่ีประสบความส าเร็จ  โดยท าการเปรียบเทียบ
ข้อมลูดงันี ้ 1) หลักเกณฑ์ และระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกบัหลกัสูตรแต่ละหลกัสตูร 2) การจดัการเรียนรู้
ในระดับชัน้ต่างๆ 3) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ของแต่ละหลักสูตร 4) การรับนักเรียนของแต่ละ
หลกัสตูร  5) การเก็บค่าเล่าเรียนของแต่ละหลกัสตูร  6) ส่ือการเรียนรู้ท่ีใช้ในการจดัการเรียนรู้ของ
แต่ละหลักสูตร  7) การจัดท าส่ือการเรียนรู้ขึน้มาให้เองในแต่ละหลักสูตร และ 8) การวัด
ประเมินผลของแต่ละหลกัสตูร  
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2. ศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของหลักสูตรภาษาอังกฤษของ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

2.1. ด้านจุดแข็งของหลักสูตร มีดังนี ้ไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้ เรียนมีโอกาสฝึกฝนทักษะ 
อาคารสถานท่ีเอือ้อ านวย ท่ีตัง่ใกล้แหล่งชมุชน เป็นต้น 

2.2. ด้านข้อควรปรับปรุงของหลักสูตร  มีดังนี ้ สถานท่ีตัง้แตกต่างกัน ขนาดของ
โรงเรียน ปัญหาในเร่ืองครูผู้สอน เป็นต้น 

2.3. ด้านจุดมุ่ งหมายของหลักสูตร มีดังนี  ้ท าให้ผู้ เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
ภาษาองักฤษ และมีกทกัษะในศตวรรษท่ี 21 

2.4. ด้านบริบททางสงัคม ส่ิงแวดล้อม และวฒันธรรม มีดงันี ้ชุมชนให้ความร่วมมือ 
ข้อจ ากดัของผู้ เรียน อตัราการย้ายถิ่นของครู หรือผู้ เรียน เป็นต้น 

3. ศึ กษ าภาพอนาคตของหลั กสู ต รภาษาอั งกฤษของโรง เรียนสั ง กั ด
กรุงเทพมหานครในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2563-2572) 

การวิเคราะห์แบบสอบถามเดลฟายรอบท่ี 2 จากขัน้ตอน EDFR เป็นผลจาก
ข้อเสนอแนะท่ีได้เสนอค าตอบของกลุ่มผู้ทรงคุณวฒุิท่ีได้ตอบแบบสอบถามหลงัจากการสมัภาษณ์
รอบท่ี 1 ท่ีมีผลค่ามธัยฐาน และค่าพิสัยระหว่างคออไทล์ เพื่อยืนยันค าตอบ ซึ่งยึดค่าความคิดเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตรของภาษาอังกฤษ ท่ีมีค่าเห็นด้วยมากท่ีสุด ค่ามัธยฐาน 
(Mdn.) เท่ากบั 5.00 และมีค่าสอดคล้องสงูมาก (IR) เท่ากบั 0.5 ซึ่งสามารถสรุปได้ดงันี ้

1. ด้านจุดมุ่งหมายของหลักสูตรภาษาอังกฤษ  ประกอบด้วย 1) มุ่งเน้นผลิต
ผู้ เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาองักฤษทัง้ทางด้านทฤษฎี และการปฏิบติั  2) น าภาษาองักฤษ
ไปใช้ในการส่ือสารท่ีเหมาะสมเชิงวิชาการได้  3) น าทักษะท่ีส าคัญในศตวรรษท่ี 21 มาใช้ภายใต้
รากฐานของคุณธรรมและจริยธรรมในการด าเนินชีวิต  4) สามารถด าเนินชีวิตท่ามกลางสังคมท่ี
หลากหลาย 5)ใช้ภาษาอังกฤษเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร แสวงหาความรู้ พัฒนาตนเองและ
น าไปสู่การประกอบอาชีพได้  6)  น าภาษาองักฤษไปใช้ในเชิงวิชาชีพ  7) มีความสามารถในการใช้
ภาษาองักฤษผ่านเกณฑ์ระดบัความสามารถท่ีก าหนด 

2. ด้านเนือ้หาสาระของหลักสูตรภาษาองักฤษประกอบด้วย 1) เนือ้หาสาระของ
หลักสูตรภาษาอังกฤษทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  2)  เนือ้หาสาระของ
หลักสตูรภาษาอังกฤษเน้นการน าไปใช้ได้จริง 3)  เนือ้หาท่ีส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้ เรียนใน
ด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ตามล าดับ   4) มีการบูรณาการเนือ้หาสาระให้สอดคล้องกับ        
การน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  5) เน้นการพัฒนาทักษะความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
นอกจากเรียนรายวิชาแกนซึ่งเป็นพืน้ฐาน  6)  ผู้ เรียนจะได้เรียนวิชาเฉพาะซึ่งประกอบด้วยกลุ่ม
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ทกัษะภาษา ภาษาศาสตร์ วรรณคดี การแปล วิชาชีพ และสังคมและวฒันธรรม  7) ควรมีรายวิชา
เลือกท่ีผู้ เรียนสามารถเลือกเรียนเพื่อสนองความสนใจหรือความถนดัของตนเอง 

3. โครงสร้างของหลักสูตรของหลักสูตรภาษาอังกฤษประกอบด้วย 1)  ควรเป็น
หลักสูตรท่ีไม่เป็นเพียงการเรียนการสอนในห้องเรียนเท่านัน้ แต่ต้องเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษใน
โรงเรียนด้วย 2) หลกัสตูรแต่ละระดบัต้องมีความสอดคล้องกนั  3) มีขอบข่ายเนือ้หาของโครงสร้าง
หลักสูตรท่ีเชื่อมโยงและสอดคล้องกนั   4)  การจดัเวลาเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรยืดหยุ่นตาม
บริบทของโรงเรียน 5 )มีเวลาเพียงพอท่ีจะท าให้ผู้ เรียนได้พฒันาทกัษะอย่างต่อเน่ือง 

4. ด้านการจดัการเรียนรู้ของหลกัสตูรภาษาอังกฤษประกอบด้วย 1)  ควรปรับการจัด   
การเรียนรู้จากการเน้นไวยากรณ์มาเป็นเน้นการส่ือสาร  2) บูรณาการเนือ้หาสาระการเรียนรู้ของ
รายวิชาต่างๆ ให้สอดคล้องกนัและเชื่อมโยงกบัการน าไปใช้ ในชีวิตประจ าวนั  3) การจดัการเรียนรู้
ต้องท าให้ผู้ เรียนมีทัศนคติท่ีดีและเห็นความส าคัญของภาษาอังกฤษ  4) ครูต้องจัดกระบวน        
การเรียนรู้ให้ผู้ เรียนกล้าส่ือสารและไม่กลวัท่ีจะใช้ภาษาองักฤษ 

5. ด้านการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟังของหลักสูตรภาษาอังกฤษประกอบด้วย         
1) ควรเน้นการฟังเป็นทกัษะท่ีต้องฝึก เช่นเดียวกับการพดู การอ่านและการเขียน  2) ครูผู้สอนควร
สอนทกัษะการฟังให้แก่ผู้ เรียนอย่างสม ่าเสมอและเน้นการฟังอย่างหลากหลาย โดยให้ผู้ เรียนได้มี
โอกาสฝึกฟังเสียงของเจ้าของภาษาและสอนเสียงท่ีเป็นปัญหา  3) ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้
ฝึกการฟังทัง้ท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  4)  ครูผู้สอนต้องอธิบายเหตผุลหรือวตัถปุระสงค์ใน
การฟังให้แก่ผู้ เรียน  5) การวัดไม่เน้นการทดสอบ แต่ควรประเมินความสามารถในการฟังของ
ผู้ เรียนในแง่ของการประสบความส าเร็จในการส่ือสารในการสอนทักษะการฟัง  6 ) ครูผู้สอนอาจ
ฝึกทกัษะการฟังโดยให้ผู้ เรียนฟังค า วลีประโยค หรือบทสนทนาง่าย  ๆสัน้  ๆในห้องปฏิบติัการทางภาษา 

6. ด้านการจัดการเรียนรู้ทักษะการพูดของหลักสูตรภาษาอังกฤษประกอบด้วย          
1) ควรเน้นการพูดท่ีเป็นการถ่ายทอดความคิด ความเข้าใจและความรู้สึกให้ผู้ ฟังได้รับรู้และเข้าใจ
จดุมุ่งหมายของผู้พดู  2) การสอนทกัษะการพูดในปัจจุบนัจึงมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนใช้ทักษะการพดูเพื่อ
การส่ือสารได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องสถานการณ์จริง  3) ผู้ เรียนต้องส่ือความหมายให้ผู้ ฟัง
เข้าใจวัตถุประสงค์ของตนเองท่ีจะพูด  4) ครูผู้สอนต้องส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้แสดงออกทางภาษา
โดยใช้สถานการณ์ต่างๆ  5) ครูผู้ สอนต้องจัดบรรยากาศการเรียนรู้ให้เอือ้ต่อการเรียนรู้เน้น
กระบวนการเรียนรู้มากกว่ารูปแบบของการสอน  6) ครูผู้สอนต้องสอนจากส่ิงท่ีง่ายไปสู่ส่ิงท่ียาก     
7) เน้นให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจัดกิจกรรม  และใช้ส่ือการสอนท่ีหลากหลาย                
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8)ครูผู้สอนให้ก าลังใจโดยการชมเชย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความมัน่ใจและมีเจตคติท่ีดี
ต่อการเรียน 

7. ด้านการจัดการเรียนรู้ทักษะการอ่านของหลักสูตรภาษาองักฤษประกอบด้วย        
1) ควรให้ความส าคัญในการศึกษาทุกระดับ 2) ครูผู้ สอนต้องหากลวิธีการเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้  
ด้านการอ่าน โดยตระหนกัถึงกลวิธีการเรียนรู้และจดัประสบการณ์ด้านการฝึกอย่างทกัษะการอ่าน
อย่างเป็นระบบ  3) ครูผู้ สอนต้องสร้างแรงจูงใจในการอ่านให้แก่ผู้ เรียน ตลอดจนควบคุมและ
ก ากบัตนเองในด้านการใช้กลวิธีการเรียนให้แก่ผู้ เรียนในการสอนอ่าน  

8. ด้านการจดัการเรียนรู้ทกัษะการเขียนของหลักสตูรภาษาอังกฤษประกอบด้วย      
1)ควรเป็นกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับข้อความท่ีปรากฏตามตวัอกัษร  2) การจัดการเรียนรู้ค าศพัท์
ไวยากรณ์ได้รับ การเรียบเรียงไว้อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของผู้ เขียนท่ีจะส่ือสาร
ไปยังผู้อ่าน  3) ครูผู้ สอนจึงจ าเป็นต้องเปล่ียนบทบาทจากผู้ออกค าสั่ง อธิบายอ่านให้ฟัง บอกให้จด 
เปลี่ยนมาเป็นชีแ้นะแนวทางให้ผู้ เรียน  4) ครูผู้สอนอ านวยความสะดวก จดักิจกรรมการเรียนให้แก่
ผู้ เรียนโดยใช้กิจกรรมหลายๆ แบบมาประกอบการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและ
ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ฟัง บอกให้จด เปลี่ยนมาเป็นชีแ้นะแนวทางให้ผู้ เรียน 

9. ด้านผู้ เรียนของหลักสูตรภาษาองักฤษประกอบด้วย 1) มุ่งเน้นพฒันาคณุภาพ
ให้ผู้ เรียนตัง้แต่ระดบัปฐมวัย 2) ผู้ เรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษติดต่อส่ือสาร
กบัผู้อื่นได้ตาม ความต้องการในสถานการณ์ต่างๆ  3) สามารถถ่ายทอดวฒันธรรมไปสู่สังคมโลก
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลท่ีใช้ในการติดต่อส่ือสารระหว่างบุคคลท่ีมีความแตกต่างกัน              
4) ผู้ เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเคร่ืองมือเพื่อเข้าถึงแหล่งข้อมูลและเทคโนโลยีต่างๆ โดย
เน้นการเรียนรู้เพื่อการส่ือสาร 5)ผู้ เรียนสามารถพัฒนาทักษะทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ ฟัง พูดอ่านและ
เขียน เพื่อให้ผู้ เรียนใช้ภาษาส่ือสารได้อย่างถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพและมีเจตคติท่ีดีใน                      
การเรียนภาษาองักฤษต่อไป 

10. ด้านครูผู้ สอนของหลักสูตรภาษาอังกฤษประกอบด้วย 1) ครูผู้ สอนต้องมี
จ านวนเหมาะสมต่อจ านวนห้อง/จ านวนผู้ เรียน  2) ครูผู้สอนมีความรู้และทกัษะทางภาษาองักฤษท่ี
ดี คือความรู้เนือ้หาสาระของวิชา 3) ครูผู้ สอนควรมีความรู้ทุกด้านเกี่ยวกับภาษาอังกฤษท่ีสอน ได้แก่ 
องค์ประกอบของภาษา โครงสร้างไวยากรณ์ ค า ศัพท์ ภาษาศาสตร์และทักษะต่างๆ  4) ครูผู้ สอนควรมี
ความรู้ควรครอบคลุมถึงการใช้ภาษาในบริบทต่างๆ  5) ครูผู้สอนควรมีความรู้ด้านภาษาศาสตร์
วฒันธรรม วรรณคดีของภาษาต่างประเทศนัน้ๆ   6) ครูผู้สอนมีความรู้ในสาขาวิชาอื่นเพื่อช่วยให้มี
ความรู้กว้างขึน้และเพิ่มเติมความรู้ทกัษะทางภาษา  7) ครูผู้สอนมีความสามารถทางภาษาองักฤษ
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ผ่านเกณฑ์ระดบัความสามารถท่ีก าหนด 8) ครูผู้สอนมีความสามารถในการจัดกระบวน การเรียนรู้
ท่ีสอดคล้องกบัธรรมชาติของวิชาภาษาองักฤษ  9) ครูผู้สอนมีความสามารถในการจดักระบวนการ
เรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบัธรรมชาติของวิชาภาษาองักฤษ  10) ครูผู้สอนจึงควรรู้หลกัการและวิธีรวมทัง้
กลยุทธ์ส าหรับสอนภาษาอังกฤษตามหลักสูตร  11) ครูผู้ สอนควรมีความรู้เกี่ยวกับผู้ เรียน เข้าใจ
ผู้ เรียนครอบคลุมไปถึงความต้องการของผู้ เรียน  ความแตกต่างระหว่างบุคคล     ความถนัด ความสนใน 
ทศันคติแรงจงูใจในการเรียนรู้ ระดบัความสามารถทางภาษา ความรู้และประสบการณ์เดิม รูปแบบการเรียน
รวมทัง้กลวิธีในการเรียน 12)ครูผู้สอนควรมีการเลือกวิธีการจดัการเรียนรู้ กิจกรรม และส่ือการเรียน
ควรสอดคล้องกับองค์ประกอบของหลักสูตรภาษาอังกฤษ  13) ครูผู้สอนพิจารณาโดยใช้ความรู้
เกี่ยวกบัผู้ เรียนเพื่อตดัสินใจเลือกหรือปรับรูปแบบการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 

11. ด้านส่ือการเรียนรู้ของหลักสูตรภาษาอังกฤษประกอบด้วย 1) ส่ือการเรียนรู้
ควรมีมาตรฐาน  2) ส่ือการเรียนรู้ควรมีจ านวนเพียงพอมีความหลากหลาย ทนัสมยัและตอบสนอง
กับความต้องการ ความสามารถ และความถนัดของผู้ เรียนรายบุคคล   3) ส่ือการเรียนรู้ควรมี
ความทนัสมัย  4) ส่ือการเรียนรู้ควรตอบสนองกบัความต้องการ ความสามารถ และความถนดัของ
ผู้ เรียนรายบุคคล   5) ส่ือการเรียนรู้ควรเชื่อมโยงเนือ้หากับการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน                 
6 ) ส่ือการเรียน รู้ควรเป็น ส่ือจากเทคโนโลยี ส่ือ ดิจิทัลต่างๆ  เช่น บ ล็อก ทวิตเตอ ร์ เว็บ      
แอพพลิเคชัน่  ยทูปู 

12. ด้านการวดัและประเมินผลของหลกัสตูรภาษาองักฤษประกอบด้วย 1) เป็นการวัด
และประเมินผลท่ีมีมาตรฐานและเป็นท่ียอมรับ   2) ระดับชัน้เรียน/โรงเรียน มีการวัดและ
ประเมินผลท่ีครอบคลุมทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ด้วยเคร่ืองมือการวัดผลท่ีมีประสิทธิภาพ                              
3) วัดความสามารถท่ีแท้จริงสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร มีการใช้ข้อมูลท่ีหลากหลาย    
4) มีการเก็บขอมูลในทุกด้านอย่างต่อเน่ือง เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนประเมินตนเอง  5) มีการให้ข้อมูล
ย้อนกลับเพื่อให้ผู้ เรียนน าไปพัฒนาและปรับปรุงตนเอง  6) น ากรอบการประเมินความสามารถท่ี
เป็นมาตรฐานระดับสากลมาใช้ เช่น กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป 
(Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) 

13. ด้านลักษณะเด่นของหลักสตูรภาษาอังกฤษประกอบด้วย 1) เป็นหลักสตูรท่ี
เน้นการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษมากกว่าความรู้ด้านไวยากรณ์  2) หลักสูตร
ต้องมีมาตรฐาน สามารถสร้างเสริมและพฒันาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้ เรียนได้     
อย่างเท่าเทียมกัน ช่วยลดความเหล่ือมล า้และลดช่องว่างทางการศึกษา 3) ผู้ เรียนทุกระดับได้มี
โอกาสในการเข้าถึงการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษท่ีมีประสิทธิภาพ 
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14. ด้านบริบททางสังคมของหลักสูตรภาษาอังกฤษประกอบด้วย 1) หลักสูตร
ควรเปิดโอกาสทางการศึกษาท่ีเท่าเทียมกันอย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะผู้ เรียนท่ีผู้ปกครองขาด         
ความพร้อมในการสนับสนุน  2) หลักสูตรต้องเปิดโอกาสให้สังคมทุกภาคส่วนได้เข้ามามีบทบาท
ในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียน   3) หลักสูตรต้อง
ก่อให้เกิดการความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน เพราะ  หลักสูตรภาษาอังกฤษมี
บทบาท และเป็นตัวจักรส าคัญท่ีจะช่วยให้ประเทศไทยพัฒนาได้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของ    
สงัคมโลก 

15. ด้านส่ิงแวดล้อมของหลักสูตรภาษาอังกฤษประกอบด้วย 1) โรงเรียนมี          
ความพร้อมทางด้านกายภาพ  2) มีทรัพยากรเพียงพอ  3) มีสภาพแวดล้อมเอือ้ต่อการเรียนรู้และ
พัฒนาภาษาอังกฤษ  4) โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดีในการพัฒนาโรงเรียน 
เช่น การระดมทรัพยากรทางการศึกษา 

16. ด้านวัฒนธรรมของหลักสูตรภาษาอังกฤษประกอบด้วย 1) ควรก่อให้เกิด     
ความเข้าใจในความแตกต่างทางวฒันธรรม ช่วยให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติบนความหลากหลาย
ทางเชือ้ชาติ ภาษาและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  2) เป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารให้
เกิดความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนั เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวฒันธรรมซึ่งกนัและกนั 

ตอนที่  4 สร้างข้อเสนอเชิงนโยบายของส านักการศึกษา ในการน าหลักสูตร
ภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-257) ใน
องค์ประกอบหลักสูตร ลักษณะของหลักสูตรภาษาอังกฤษที่พึงประสงค์ ด้านจุดประสงค์  
ด้านเนือ้หา ด้านการจัดการ 

1. ด้านจุดมุ่งหมายของหลักสูตรภาษาอังกฤษควรส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถใช้
ภาษาอังกฤษเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร แสวงหาความรู้ พัฒนาตนเอง และน าไปสู่การประกอบ
อาชีพได้  

2. ด้านเนือ้หาสาระของหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครใน
ทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) ควรเป็นเนือ้หาสาระท่ีทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน  เน้นการน าไปใช้ได้จริงเป็นเนือ้หาท่ีส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้ เรียนในด้านการฟัง 
พูด อ่าน และเขียน ตามล าดับ มีการบูรณาการเนือ้หาสาระให้สอดคล้องกับการน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันของผู้ เรียนในศตวรรษท่ี 21 จากเทคโนโลยีในการส่ือสารภาษาอังกฤษ เช่น       
แอพพริเคชัน่ Clip Videos และส่ือเทคโนโลยี เป็นต้น 

3. โครงสร้างของหลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครใน
ทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) ควรเป็นหลักสูตรท่ีมีความยืดหยุ่นตามบริบทของสถานศึกษา
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เน้นการใช้ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทีสามารถเชื่อมโยงบูรณาการให้เข้ากบัเนือ้หาวิชาอื่นๆ ต้อง
มีความชดัเจนในการเสริมสร้างสมรรถนะในการส่ือสารทางภาษาในมิติท่ีรอบด้าน 

4. ด้านการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) ควรน าเนือ้หาสาระของหลกัสูตรภาษาอังกฤษท่ีเป็นส่วนกลาง
ทกุโรงเรียนในหลกัสตูรใช้แบบแผนการจดัการเรียนรู้เหมือนกนั  จากส่ือมลัติมีเดียต่างๆ ท่ีมีอยู่แล้ว
มาประยุกต์ใช้โดยปรับการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกันและเชื่อมโยงกับการน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและสอดแทรกพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 10 ท่ี
ต้องปฏิบัติตามหลักความรู้ ใช้หลักวิชาท่ีถูกต้อง แม่นย า ลึกซึง้ กว้างขวาง ต้องสร้างสม อบรมให้
สมบูรณ์พร้อม 

5. ด้านผู้ เรียนของหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในทศวรรษ
หน้า (พ.ศ. 2563-2572) ควรให้ผู้ เรียนพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษผ่านทักษะ (ฟัง 
พูด อ่าน เขียน) ตัง้แต่ระดับปฐมวัย เพื่อส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ
และใช้ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารได้ดียิ่งขึน้อย่างมัน่ใจ 

6. ด้านครูผู้ สอนของหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครใน
ทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) ควรเป็นครูผู้สอนท่ีมีจ านวนท่ีเหมาะสมต่อจ านวนห้องเรียน/
จ านวนผู้ เรียนโดยมีคุณสมบัติและครูผู้ สอนต้องมีความสามารถทางความรู้และทักษะทาง
ภาษาอังกฤษท่ีดีมีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับธรรมชาติของวิชา
ภาษาอังกฤษ  มีความสามารถในการเลือกใช้ส่ือท่ีเหมาะสมกับผู้ เรียนแต่ละระดับ ยืดหยุ่นและ
สามารถปรับกระบวนการเรียนรู้ตามบริบทของผู้ เรียนได้  

7. ด้านส่ือการเรียนรู้ของหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครใน
ทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) ควรเป็นส่ือการเรียนรู้มาตรฐาน มีจ านวนเพียงพอ มีความหลากหลาย 
ทันสมัย และตอบสนองกับความต้องการของครูผู้สอนและผู้ เรียน สอดคล้องกับความสามารถ 
และความถนดัของผู้ เรียนรายบุคคล  

8. ด้านการวัดและประเมินผลของหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) ควรเป็นการวดัและประเมินผลท่ีเสริมสร้าง
สมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษของผู้ เรียนเป็นไปตามมาตรฐานและเป็นท่ียอมรับตามเกณฑ์มี     
การวัดและประเมินผลท่ีครอบคลุมทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ด้วยเคร่ืองมือการวัดผลท่ีมี
ประสิทธิภาพและวดัความสามารถท่ีแท้จริงสอดคล้องกบัจดุมุ่งหมายของหลักสตูร และเสริมสร้าง
ให้ผู้ เรียนประเมินตนเอง และมีการให้ข้อมลูย้อนกลบัเพื่อให้ผู้ เรียนน าไปพฒันาและปรับปรุงตนเอง  
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9. ลกัษณะเด่นของหลกัสตูรภาษาองักฤษโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานครในทศวรรษ
หน้า (พ.ศ. 2563-2572) ควรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสามารถสร้างเสริม และพัฒนาความรู้
ความสามารถ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้ เรียนได้อย่างเท่าเทียม
กนัโดยไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ช่วยลดความเหล่ือมล า้ และลดช่องว่างทางการศึกษา ท าให้
ผู้ เรียนทกุระดบัได้มีโอกาสในการเข้าถึงการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษท่ีมีประสิทธิภาพ 

10. ด้านบริบททางสังคมของหลักสูตรภาษาองักฤษโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) ควรเป็นหลักสูตรท่ีเปิดโอกาสทางการศึกษาท่ีเท่าเทียมกัน 
ผู้ เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูล องค์ความรู้และการฝึกปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะผู้ เรียนท่ี
ผู้ปกครองขาดความพร้อมในการสนบัสนนุก่อให้เกิดการความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างโรงเรียนและชมุชน 

11. ด้านส่ิงแวดล้อมของหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครใน
ทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) ควรเป็นหลักสูตรบูรณาการ ท่ีเน้นเนือ้หาการเรียนรู้ท่ีจ าเป็นใน
ชีวิตประจ าวันของผู้ เรียนในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีสามารถน าพาผู้ เรียน ไปสู่การประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้จริง โดยสถานศึกษาควรมีความพร้อมทางด้านกายภาพ มีทรัพยากรเพียงพอ 
และมีสภาพแวดล้อมเอือ้ต่อการเรียนรู้และพฒันาภาษาองักฤษ  

 12. ด้านวัฒนธรรมของหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครใน
ทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) ควรเป็นหลักสูตรการบูรณาการ กบัสาระการเรียนรู้อื่นๆ อย่างมี
ความหมายของผู้ เรียน ไม่แยกส่วนเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจในความแตกต่างทางวฒันธรรมช่วย
ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติบนความหลากหลายทางเชือ้ชาติ ภาษาและวัฒนธรรม การเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ และเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารให้เกิดความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน เกิดการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ทางวฒันธรรมซึ่งกนัและกนั   

อภิปรายผล 
จากผลการศึกษาอนาคตหลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครใน

ทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)ท่ีพบว่าประกอบด้วย 1.ด้านองค์ประกอบด้านจุดมุ่งหมาย          
2. ด้านองค์ประกอบด้านเนือ้หาสาระ  3. ด้านโครงสร้างของหลักสูตร  4. ด้านการจัดการเรียนรู้          
5. ด้านผู้ เรียน  6. ด้านครูผู้สอน  7. ด้านส่ือการเรียนรู้  8. ด้านการวัดและประเมินผล  9. ลักษณะ
เด่นของหลักสูตร 10. ด้านบริบททางสังคมของหลักสูตร  11. ด้านส่ิงแวดล้อมของหลักสูตร          
12. ด้านวฒันธรรมของหลกัสตูร ซึ่งในแต่ละด้านมีรายละเอียด ดงันี ้

1. ด้านองค์ประกอบด้านจุดมุ่งหมายของหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครในทศวรรษหน้า (พ.ศ.  2563-2572) คือ ผู้ เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็น
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เคร่ืองมือในการส่ือสาร แสวงหาความรู้ พัฒนาตนเอง และน าไปสู่การประกอบอาชีพได้ โดยมี
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ระดับความสามารถท่ีก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับ
แผนกา ร ศึ ก ษ าแ ห่ งช า ติ  (พ .ศ .  2560-2579) (ส า นั ก ง าน เลข า ธิ ก า รสภ าก า ร ศึ ก ษ า
กระทรวงศึกษาธิการ, 2560, 1-12) และ (ปรเมธี วิมลศิริ, 2559, 2) ในข้อท่ีว่าเพื่อให้สามารถน าพา
ประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนในอีก 20 ปีข้างหน้า ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี                
มียุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้ยุทธศาสตร์ท่ี 1) การสร้างความมั่นคง ยุทธศาสตร์ท่ี  2) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ท่ี 3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4) ด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  และ
ยทุธศาสตร์ท่ี 6) ด้านการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งยทุธศาสตร์ท่ี 3)
เป็นยทุธศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกบัหลกัสตูรภาษาองักฤษ เพราะสามารถใช้ทกัษะทางภาษาองักฤษเพ่ือ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพของคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของ
ประเทศ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ทาง  ด้านภาษาอังกฤษให้มีคุณภาพเท่า
เทียมและทั่วถึง รวมถึงการปลูกฝังผู้ เรียนให้มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ ผู้ เรียนในอนาคต มีความพร้อมทัง้กาย ใจ สติปัญญา มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
คือผู้ เรียนมีทกัษะในการส่ือสารภาษาองักฤษและภาษาท่ี 3  

2. ด้านองค์ประกอบด้านเนือ้หาสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานครในทศวรรษหน้า (พ.ศ.  2563-2572) ควรเป็นเนือ้หาสาระการเรียนรู้ท่ี
ทนัสมยัและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เน้นการน าไปใช้ได้จริงเป็นเนือ้หาท่ีส่งเสริมและ
พฒันาทกัษะของผู้ เรียนในด้านการฟัง พดู อ่าน และเขียน ตามล าดบั มีการบูรณาการเนือ้หาสาระ
การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับซิลเวียร์ (Silvia, 2015, 234) และชาตรี เกิดธรรม (2547, 96) ท่ีว่า
เนือ้หาสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรภาษาอังกฤษสอดคล้องกับการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ผู้ เรียนลงมือปฏิบัติความรู้จากการเรียนเป็นความรู้ท่ีเป็นองค์รวม (Holistic Knowledge) และ     
การน าสถานการณ์ไปใช้ในชีวิตจริง และสอดคล้องกับวราภรณ์ ศรีวิโรจน์ (2561, ออนไลน์) ท่ีว่า 
ควรส่งเสริมให้ผู้ เรียนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ครูควรจัดกิจกรรมท่ีให้ผู้ เรียนได้
แสดงความสามารถในลักษณะต่างๆ และเปิดโอกาสให้มีความหลากหลาย เพื่อตอบสนอง
ความสามารถเฉพาะ ท่ีผู้ เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ซึ่งเน้นให้ผู้ เรียนมีความสามารถใน               
การส่ือสารภาษาอังกฤษได้ คือ เป้าหมายหลักของการเรียนรู้ ผู้ เรียนมีทักษะการฟัง พูด อ่านและ
เขียนภาษาอังกฤษ อย่างเท่าเทียมกันทุกทักษะโดยเฉพาะในการส่ือสารภาษาอังกฤษ (ไม่เน้น            
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ความถกูต้อง)เน้นการบูรณาการเนือ้หาวิชา จากกิจกรรมที่เน้นประสบการณ์ให้ผู้ เรียนสร้างความรู้
ด้วยตนเอง  

3. ด้านโครงสร้างของหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครใน
ทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) ควรเป็นหลักสูตรท่ีไม่เป็นเพียงการเรียนการสอนในห้องเรียน
เท่านัน้ แต่ต้องเป็นหลกัสตูรภาษาอังกฤษในโรงเรียนด้วย โดยมีการก าหนดหน่วยการเรียนรู้/สาระ 
ท่ีสอดคล้อง และเอือ้ต่อการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษของผู้ เรียนตลอดระยะเวลาท่ีอยู่ในโรงเรียน ดงันี ้ 

3.1. หลักสูตรแต่ละระดับต้องมีความสอดคล้องกัน เช่น การก าหนดโครงสร้าง
หลักสูตรระดับชัน้ป.1-3 หรือระดับชัน้ ป.4-6 ต้องมีขอบข่ายเนือ้หาของโครงสร้างหลักสูตรท่ี
เชื่อมโยงและสอดคล้องกัน สอดคล้องกับพิจิตรา ธงพานิช (2557, 151-152) ท่ีว่า หลักสตูรควรมี
ความเป็นพลวัต และปรับเปล่ียนไปตามความต้องการให้สอดคล้องกับความเปล่ียนแปลงของ
สังคม ซึ่งถือเป็นกิจกรรมท่ีเกิดขึน้อย่างต่อเน่ือง ตลอดเวลาท่ีสภาพสังคมเปล่ียนแปลงไป ดังนัน้ 
การจัดการศึกษาให้สนองความต้องการของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงจึงเป็นส่ิงจ าเป็น และการ
เปลี่ยนแปลงหลกัสตูรในลกัษณะของการพฒันาหลกัสตูรเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ 

3.2. การจัดเวลาเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรยืดหยุ่นตามบริบทของโรงเรียน 
โดยต้องให้มีเวลาเพียงพอท่ีจะท าให้ผู้ เรียนได้พัฒนาทักษะอย่างต่อเน่ือง สอดคล้องกับทิพย์วรรณ 
แจ่มไพบูลย์ (กรกฎาคม-กันยายน 2555, 32-34) ท่ีว่าหลักสูตร การปรับหลักสูตรการสอนท่ี
สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นต้องค านึงถึงบริบท จุดเน้นของสถานศึกษา และศักยภาพของ
ผู้ เรียน ทัง้นี ้ต้องมีเวลาเรียนพืน้ฐานรวมตามท่ีก าหนด 

4. ด้านการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) ควรปรับการจัดการเรียนรู้จากการเน้นไวยากรณ์มาเป็นเน้น
การส่ือสาร โดยเร่ิมจากการฟัง (เชื่อมโยงภาพกับเสียงจนเกิดความเข้าใจ) ตามด้วยการพูด     
(เลียนเสียง) การอ่าน และการเขียน ตามล าดบั สอดคล้องกบัปัญจพร  ธนาวชิรานนัท์ และวิลาสินี 
พลอยเล่ือมแสง(มกราคม - เมษายน 2561, 191-203) ท่ีว่าเพื่อให้การจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษส่งผลให้เกิดการพัฒนาทักษะความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาได้อย่างแท้จริง 
ครูผู้ สอนต้องสอนให้ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจทัง้เนือ้หาภาษาอังกฤษ และการจัดการเรียน       
การสอนภาษา กระตุ้ นให้ผู้ เรียนสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ ต้องพัฒนาในเร่ืองความรู้        
ความเข้าใจในเนือ้หาภาษาองักฤษและการส่ือสาร ควบคู่กบัการพฒันาทกัษะด้านไวยากรณ์ด้วย  ดงันี ้

4.1. บูรณาการเนือ้หาสาระการเรียนรู้ของรายวิชาต่างๆ ให้สอดคล้องกันและ
เชื่อมโยงกบัการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั สอดคล้องกบัพระมหานรินทร์ สมุโน (มกราคม-มิถนุายน 
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2560, 109-121) ท่ีว่า การบูรณาการการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีมีความส าคัญต่อ
การศึกษาไทยเป็นอย่างยิ่ง เพื่อพัฒนาทักษะแห่งอนาคตในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะครูผู้ สอน
จะต้องรู้วิธีการในการบูรณาการในกลุ่มสาระเดียวกัน หรือระหว่างกลุ่มสาระ ทัง้ 8 กลุ่มสาระ 
ความหมายของการบูรณาการ หลกัส าคญัของการบูรณาการ คณุค่าของการบูรณาการ ประโยชน์
ของการบูรณาการ รวมถึงการจัดการเรียนรู้ หลักการจัดการเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้การจัด
สภาพการณ์ท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้โดยยึดผู้ เรียนเป็นส าคญั 

4.2. การจัดการเรียนรู้ต้องท าให้ผู้ เรียนมีทัศนคติท่ีดีและเห็นความส าคัญของ
ภาษาอังกฤษซึ่งสอดคล้องกับโอเลนคา ไบลัช บิโอ  (Olenka Bilash Bio, 2009, ออนไลน์) ท่ีมี
ความเห็นว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อเจตคติของผู้ เรียนภาษาสามารถมีอิทธิพลทัง้ทางบวกและทางลบต่อ
เจตคติของผู้ เรียนในการเรียนรู้ภาษานัน้ได้ และโทดอร์ อีริคก้า ดีจี ้และซูซานนา (TÓDOR, Erika-
Mária, DÉGI, & Zsuzsanna, 2016, ออนไลน์)  กล่าวว่า เจตคติของผู้ เรียนภาษาท่ีมีต่อภาษาและ
เจ้าของภาษามีอิทธิพลอย่างมากต่อกระบวนการเรียนรู้ภาษา และผลการเรียนรู้ แสดงให้เห็นว่า
เจตคติ และแรงจูงใจมีความสัมพันธ์กันอย่างเหนียวแน่น เจตคติเชิงบวกต่อภาษา และเจ้าของ
ภาษาสามารถน าไปสู่แรงจงูใจท่ีส่งผลให้เกิดความส าเร็จในการเรียนรู้ท่ีดีขึน้และเจตคติเชิงบวกต่อ
การเรียนรู้ภาษา และบนัดาร์ (Bandar, 2017, 345-347) กล่าวว่า ผู้ เรียนท่ีมีเจตคติหรือทศันคติใน
เขิงบวกและมีแรงจูงใจในระดบัสงู จะประสบความส าเร็จในการพฒันาตนเองด้านการเรียนภาษา
ท่ีสอง ประสบการณ์การเรียนไม่ดีมีความเครียดคับข้องใจ ก็จะสร้างเจตคติเชิงลบกับการเรียน
ภาษา ผู้ สอนควรค านึงถึงเจตคติของผู้ เรียนในระหว่างกระบวนการสอนด้วย  ครูต้องจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนกล้าส่ือสารและไม่กลัวท่ีจะใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งสอดคล้องกับ สนีุย์ ภู่
พันธ์ (2546, 19-20) กล่าวถึงหลักสูตรท่ีดีว่า หลักสูตรเป็นแนวทางส าคัญในการจัดการเรียนรู้ 
ลักษณะของหลักสูตรท่ีดีจะน าไปสู่การจัดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ และเกิดสัมฤทธ์ิผลทาง
การศึกษา หลักสูตรท่ีดีควรมีลักษณะท่ีส าคัญคือ ควรต้องอยู่บนรากฐานของการศึกษาอย่าง
ถกูต้อง สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชีวิตประจ าวันของผู้ เรียน โดยมุ่งให้ผู้ เรียนเห็น
ประโยชน์ของส่วนรวมและมีความเสียสละ ตรงตามความมุ่งหมายของการศึกษาและพัฒนาการ
ของเด็กตามหลักจิตวิทยาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับวัยเน้นและส่งเสริมคุณสมบัติส่วนบุคคลของ
ผู้ เรียน ให้มีความเจริญงอกงาม หลายๆ ด้าน ตลอดจนสงเสริมทกัษะเบือ้งต้นท่ีจ าเป็นของผู้ เรียน 
เน้นหนักในการเสริมสร้างให้ผู้ เรียนรู้จักแก้ปัญหา และจะต้องจัดประสบการณ์ท่ีมีความหมายต่อ
ชีวิตของผู้ เรียนให้เกิดความรู้ ทกัษะ เจตคติความริเร่ิม มีความคิด สร้างสรรค์ในการด าเนินด าเนิน
ชีวิตและเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมของสถานการณ์ปัจจบุนั  
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5. ด้านผู้ เรียนของหลักสูตรภาษาองักฤษโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในทศวรรษ

หน้า (พ.ศ. 2563-2572) โดยพิจารณาดงันี ้ 
5.1. ผู้ เ รียนมี ความสามารถในการใช้ภาษาอั งกฤษ ผ่าน เกณ ฑ์ ระดับ

ความสามารถท่ีก าหนดสอดคล้องกับธัญชญา  กระจายกลาง และสิทธิพล อาจอินทร์ (2563, 15-
25)  ท่ีว่าผู้ เรียนสามารถใช้กลวิธีการอ่านภาษาองักฤษท่ีช่วยในการเรียนรู้และสามารถแก้ปัญหาท่ี
ประสบระหว่างการอ่านด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างผู้ เรียนและผู้สอน อีกทัง้สามารถ
น าภาษาองักฤษไปใช้ประโยชน์และผ่านเกณฑ์ระดบัความสามารถท่ีก าหนดได้  

5.2. ได้รับการพัฒนาทักษะและความสามารถทางภาษาอังกฤษครบทุกทักษะ 
(ฟัง พูด อ่าน เขียน) ตัง้แต่ระดับปฐมวัย สอดคล้องกับ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 
ประจ ากระทรวงศึกษาธิการ (2562, 23-25) ท่ีว่าการพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นโครงการตาม
ยทุธศาสตร์ชาติ ท่ี 3 การพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนษุย์ โดยกระทรวงศึกษาธิการ
ในฐานะหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบการจัดการศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนา
ผู้ เรียนปฐมวยั ซึ่งถือเป็นรากฐานส าคญัในการพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ท่ีจะเป็นก าลังส าคญัในการ
พฒันาประเทศในอนาคต  ผู้ เรียนปฐมวยัควรได้รับการพฒันาทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ -จิตใจ 
ด้านสังคม  และด้านสติ ปัญญาอย่างเต็มตามศักยภาพในรูปแบบ ท่ี หลากหลาย เช่น 
ภาษาต่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ส่ิงต่างๆ ในระดบัท่ีสงูขึน้ต่อไป  

5.3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษและใช้ภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจ ซึ่ง
สอดคล้องกบัปิยมาลย์ สขุแก้ว (มกราคม-เมษายน  2562, 121-130), ทสัจนา และคณะ. (Tatjana 
et al., 2011, 131-141)  ท่ีว่าด้านผู้ เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ มีเจตคติท่ีดีต่อ
การเรียนภาษาอังกฤษ  และน าเสนอหลักสูตรแบบหลายภาษาว่า การส่ือสารได้หลายภาษาเป็น
ส่วนหน่ึงของชีวิตประจ าวันในห้องเรียนการใช้หลักสูตรแบบหลายภาษา เพื่อเป็นเคร่ืองมือใน     
การอ านวยความสะดวกในการพัฒนากิจกรรม และสะดวกต่อการจัดการ เรียนรู้ให้เอือ้ต่อ
สภาพแวดล้อมในห้องเรียนท่ีครอบคลุมมากขึน้ โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ทางจดุมุ่งหมายของหลักสตูรแบบหลายภาษา ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ให้ผู้ เรียน
สามารถเรียนรู้แบบหลายภาษา ผ่านการให้ความรู้แก่ผู้ เรียนทกุคนด้วยหลกัสตูรแบบใหม่ ท่ีอ านวย
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ได้หลายภาษาผ่านวฒันธรรมทางการพฒันาความคิด สร้างบรรยากาศให้
เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้  ผู้ เรียนมีความเพลิดเพลิน ครูผู้สอนเน้นกระตุ้นความอยากรู้ของผู้ เรียน 
ฝึกให้ผู้ เรียนเคารพในการใช้ภาษาต่างๆ ฝึกผู้ เรียนให้สามารถส่ือสารหลายภาษาท่ีเกี่ยวข้องกับ
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ผู้ เรียน และทุกวิชา ครูผู้ สอนต้องฝึกผู้ เรียนโดยค านึงถึง ภูมิหลังทักษะด้านภาษาของผู้ เรียนท่ีมี
ความต่างกัน ความสามารถและภูมิหลังทางวัฒนธรรมท่ีต่างกันให้สามารถส่ือสารกันได้เข้าใจ     
จนผู้ เรียนเกิดความเป็นเจ้าของกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองตามหลักสูตรหลายภาษาจนประสบ
ผลส าเร็จ 

6. ด้านครูผู้ สอนของหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครใน
ทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) ครูผู้สอนต้องมีจ านวนเหมาะสมต่อจ านวนห้อง/จ านวนเด็ก โดย
มีคณุสมบติัและมีความสามารถ ดงันี ้ 

6.1. มีความรู้และทกัษะทางภาษาอังกฤษท่ีดี คือ มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ผ่านเกณฑ์ระดับความสามารถท่ีก าหนด โดยครูต้องเข้ารับการประเมินและได้รับการพัฒนา    
อย่างต่อเน่ือง ซึ่งสอดคล้องกับ สมบัติ คชสิทธ์ิ ,จันทนี อินทรสูต, และธนกร สวุรรณพฤฒ (2560, 
175-176) ท่ีว่า ผู้ สอนควรปรับเปล่ียนบทบาทเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ (Facilitator) ให้ผู้ เรียน
สร้างองค์ความรู้ขึน้เองจากการเรียนตัวภาษาและการใช้ภาษาในสถานการณ์ส่ือสารได้เหมาะสม 
ผ่านกิจกรรมส่ือสารท่ีหลากหลาย (Communicative Activities) การสอนภาษาท่ีเน้นภาระงาน
นบัเป็นแนวการจัดการเรียนรู้ภาษาองักฤษท่ีสอดคล้องกบัความจ าเป็นในสังคมปัจจบุัน ท่ีต้องการ
พัฒนาคนไทยให้มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นทรัพยากร
ส าคญัต่อการพฒันาประเทศ สอดรับกบัแนวคิดการพฒันาประเทศในยคุ Thailand 4.0  

6.2.  มีความสามารถในการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบัธรรมชาติของ
วิชาภาษาอังกฤษ  คือ เป็นวิชาท่ีต้องอาศัยการปฏิสัมพันธ์ การเลียนแบบ โดยเร่ิมจากการฟัง 
(เชื่อมโยงภาพกับเสียงจนเกิดความเข้าใจ) พูด (เลียนเสียง) อ่าน และเขียน ตามล าดับ                    
ซึ่งสอดคล้องกบักีรติ คุวสานนท์ (2560, 137) ท่ีว่ากระบวนการการเรียนรู้เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั คือ 
กระบวนการเรียนรู้ค านึงถึงประโยชน์ของผู้ เรียน โดยสะท้อนออกมาในรูปของสภาพการณ์ท่ีเอือ้ให้
ผู้ เรียนมีโอกาสได้ใช้ความคิดเห็น ความสามารถของตนเอง ฝึกความรับผิดชอบ และฝึก
สัมพันธภาพระหว่างผู้ เรียนเอง โดยการเรียนรู้ต่าง ๆจะถูกสร้างขึน้โดยตัวของผู้ เรียนผ่านแหล่ง
ความรู้ ทัง้ท่ีผู้ เรียนเสาะหาด้วยตวัเองและแหล่งข้อมูลท่ีผู้สอนจัดเตรียมให้ ในขณะท่ีผู้สอนจะเป็น
ผู้สนบัสนนุและช่วยเหลือผู้ เรียน  

6.3.  มีความสามารถในการเลือกใช้ส่ือท่ีเหมาะสมกบัผู้ เรียนแต่ละระดบั ยืดหยุ่น 
และสามารถปรับกระบวนการเรียนรู้ตามบริบทของผู้ เรียนได้  พฒันาตนเองอยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้อง
กับอุทัย ดุลยเกษม (กรกฎาคม–ธันวาคม 2559 , 23-31) ท่ีว่าการพัฒนาวิชาชีพการสอน
ภาษาองักฤษ การพฒันาผู้สอน การพฒันาวิธีการเรียนรู้ การพัฒนาอปุกรณ์การเรียนการสอนและ
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พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล เป็นต้น ซึ่งทุกองคาพยพมีความส าคัญทัง้สิน้ แต่ในบรรดา
องคาพยพเหล่านี ้คุณภาพของผู้สอนมีความส าคัญเป็นอันดับต้น เพราะหากคุณภาพของผู้สอน
ไม่ได้มาตรฐานเสียแล้ว แม้องค์ประกอบอื่นๆ จะได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานดีอย่างไร            
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศก็ได้ผลน้อยและสอดคล้องกับโทมัส (Thomas, 2017, 23) ได้ให้
ข้อเสนอ เกี่ยวกับครูต้องจัดการเรียนรู้ด้วยส่ือการสอนพืน้ฐานสมัยใหม่ผ่านสังคมและวัฒนธรรม
ทางภาษาท่ีหลากหลาย การปฏิรูปการจัดการเรียนการรู้ทางภาษาท่ีหลากหลาย เป็นส่ิงส าคญัต่อ
การจดักิจกรรมทางภาษาสมยัใหม่ ซึ่งขึน้อยู่กบับริบทของแต่ละบุคคล ระหว่างครูผู้สอนและผู้ เรียน 
โดยเน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง จากนัน้ครูผู้ สอน แนะน าให้ผู้ เรียนใช้วาทกรรมผ่านส่ือทางภาษา     
ทัง้ส่ือส่ิงพิมพ์ และส่ือดิจิตัลควบคู่ไปกับความรู้วิทยาศาสตร์ ผลการวิจัยยังพบว่า ส่ือดิ จิตัล
สมัยใหม่ ส่งผลให้ผู้ เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ท่ีดีขึน้ สามารถเปล่ียนแนวคิดดัง้เดิมของ
บริบทการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ควรเป็นแบบใหม่ผ่านสังคมและวัฒนธรรมทางภาษาท่ี
หลากหลายมากขึน้ 

7. ด้านส่ือการเรียนรู้ของหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครใน
ทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) ควรเป็น ส่ือการเรียนรู้มีมาตรฐาน มีจ านวนเพียงพอ มีความหลากหลาย 
ทันสมัย และตอบสนองกับความต้องการ ความสามารถ และความถนัดของผู้ เรียนรายบุคคล 
เชื่อมโยงเนือ้หากบัการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั สอดคล้อง วรุตม์  ศิวิลยั, ชมุพล เสมาขนัธ์ และบญัชา 
ส ารวยร่ืน (2561, 109-110) ท่ีว่า การจดัเก็บสื่อการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพจ าเป็นต้องประยกุต์ใช้
วิธีการจัดเรียงเนือ้หา ซึ่งเป็นรูปแบบของการบูรณาการเนือ้หารายวิชาโดยแบ่งหมวดหมู่ตาม
ความส าคัญเพื่อให้เอือ้ต่อการใช้งานของครูผู้สอนและผู้ เรียน สามารถแก้ปัญหาการออกแบบและ
วิธีจัดเก็บส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเป็นศูนย์ทรัพยากร     
การเรียนรู้อีกทัง้จะท าให้ผู้ เรียนท่ีใช้ ส่ือ เกิดทักษะด้านสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยี ท่ีมี
ประสิทธิภาพภายมากยิ่งขึน้ สอดคล้องกับโดร์เนอร์ และแลนดัว (Dorner & Landua, 2014, 55-
56) ท่ีท าการวิจัยเร่ือง หลักสูตรแบบหลายภาษาในการรับรู้และการจดัการความหลากหลายทาง
ภาษาในทางการศึกษา พบว่า หลักสูตรนี ้พยายามท่ีจะท าความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนภาษาท่ี
หลากหลาย โดยมีจุดมุ่งหมายในการช่วยผู้ เรียนได้เรียนรู้ผ่านโลกแห่งความหลากหลายทางด้าน
ภาษาผ่านส่ือออนไลน์สมัยใหม่ เพื่อผู้ เรียนได้มีความอิสระ มุ่งเน้นเป้าหมายให้ผู้ เรียนได้รับ
คณุสมบัติด้านภาษาใหม่ๆ ผู้ เรียนสามารถพัฒนาทกัษะท่ีจ าเป็นในการรับมือกบัสถานการณ์ต่างๆ 
ได้ตามหลักสูตรก าหนด หลักสูตรนีย้ังสนับสนุนการพัฒนารูปแบบทางภาษาแต่ละภาษา ด้วยการให้
ก าลังใจผู้ เรียน เพื่อหาแหล่งข้อมูลความรู้ทางภาษาท่ีมีอยู่เดิมกับแหล่งข้อมูลความรู้ทางภาษา
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แบบใหม่ เพื่อสามารถเชื่อมต่อในการค้นหาข้อมลู และการเชื่อมต่อระหว่างภาษาต่างๆ ของผู้ เรียน  
เพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์หลกัสตูรนี ้จึงสนบัสนนุการพฒันาสมรรถนะของผู้ เรียน   

8. ด้านการวัดและประเมิ นผลของหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) ควรเป็นการวัดและประเมินผลท่ีมีมาตรฐาน
และเป็นท่ียอมรับ สอดคล้องกับศศิธร บัวทอง (พฤษภาคม – สิงหาคม 2560, 54-62) ท่ีว่า การวัด
และประเมินทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 จะต้องเป็นการประเมินผลเชิงคณุภาพ เน้นการปฏิบติัจริง 
บูรณาการวิธีการประเมิน และใช้เคร่ืองมือวัดท่ีหลากหลาย สร้างและพัฒนาระบบแฟ้มสะสมงาน
ของผู้ เรียน น าเทคโนโลยีมาใช้ในการวัดและประเมินผล และน าประโยชน์ของผลสะท้อนจาก      
การปฏิบัติของผู้ เรียนมาปรับปรุงแก้ไขงานโดยจ าแนกเป็น 2 ระดับ คือ 1. ระดับชัน้เรียน/โรงเรียน 
มีการวัดและประเมินผลท่ีครอบคลุมทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ด้วยเคร่ืองมือการวัดผลท่ีมี
ประสิทธิภาพและวัดความสามารถท่ีแท้จริงสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร มีการใช้ข้ออ
มลูท่ีหลากหลายและมีการเก็บข้อมูลในทกุด้านอย่างต่อเน่ือง เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนประเมินตนเอง 
และมีการให้ ข้อมูลย้อนกลับ เพื่ อ ให้ผู้ เรียนน าไปพัฒนาและปรับ ป รุงตนเอง  2. ระดับ
มาตรฐานสากลโดยการน ากรอบการประเมินความสามารถท่ีเป็นมาตรฐานระดับสากลมาใช้ เช่น 
กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป  (Common European Framework of 
Reference for Languages : CEFR) สอดคล้องกับฐิติกา เสนาจิตต์ (มกราคม - เมษายน 2560, 
1-10) ได้ศึกษาเร่ือง สภาพการด าเนินงานตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ(Mini English Program : MEP) : กรณีศึกษา ส านักงาน
เขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบว่า 1) สถานศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการมีการด าเนินงาน ตามโครงสร้างท่ีหลกัสูตรก าหนดได้อย่างมีระบบแบบแผน บุคลากรจึงมี
ความเป็นเอกเทศแยกออกมาดูแลบริหารจัดการเอง ท าให้ประสิทธิภาพของบุคลากรสามารถ
ท างานได้อย่างเต็มท่ี มีการก าหนดอัตราค่าเล่าเรียนท่ีเหมาะสมกับค่าใช้จ่าย ส่งผลให้โครงการ
ประสบความส าเร็จอย่างมาก การวัดและประเมินผลตามกรอบระดับความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษกรอบอ้างอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) พบว่า ผู้ เรียนในระดับชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ของสถานศึกษาทัง้ 3 แห่งมีความสามารถทางภาษาอยู่ในระดับ A1 
(Breakthrough or Beginner) ซึ่งสามารถใช้ในชีวิตประจ าวัน ได้ตามหลักเกณฑ์เป้าหมายท่ี
ผู้ เรียนควรได้รับ และสอดคล้องกับฤตินนัท์  สมทุร์ทัย, วีณา วโรตมะวิชญ และเสาวนิตย์ เจริญชัย 
(2560, 43-44) ท่ีว่า การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียน เป็นองค์ประกอบส าคัญในการ
พฒันาคณุภาพการศึกษา ท าให้ได้ข้อมูลสารสนเทศท่ีจ าเป็นในการพิจารณาว่าผู้ เรียนเกิดคณุภาพ         
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การเรียนรู้ตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังและมาตรฐานการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียน
นอกจากจะมีประโยชน์โดยตรงต่อผู้ เรียนแล้ว ยังสะท้อนถึงประสิทธิภาพการการสอนของครู        
และเป็นข้อมูลส าคัญท่ีสะท้อนคุณภาพการด าเนินงานการจัดการศึกษาของสถานศึกษาด้วย   
ดังนัน้เคร่ืองมือในการวัดผลและประเมินผลต้องมีประสิทธิภาพและวัดความสามารถท่ีแท้จริงท่ี
เป็นมาตรฐานระดบัสากล 

9. ลักษณะเด่นของหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในทศวรรษหน้า 
(พ.ศ. 2563-2572) ควรเป็นหลักสูตรท่ีเน้นการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
มากกว่าความรู้ด้านไวยากรณ์ หลักสูตรมีมาตรฐานสามารถสร้างเสริมและพัฒนาความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้ เรียนได้อย่างเท่าเทียมกนั ช่วยลดความเหล่ือมล า้และลดช่องว่างทาง
การศึกษา ท าให้ผู้ เรียนทุกระดับได้มีโอกาสในการเข้าถึงการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษท่ีมี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2557, 56-
57) ท่ีว่า เพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐานให้มีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความ
ครอบคลุมในด้านความสามารถด้านภาษา ความเป็นพลเมืองโลก ขันติธรรมและพลเมืองศึกษ 
และสอดคล้องกับฮาฟิซ และทูดอร์ (Hafiz & Tudor, 1990, 31-42) และเบอร์เกรส และเอทธีริงตัน 
(Burgess & Etherington, 2002, 443-458) ท่ี ไ ด้ แส ด ง ให้ เห็ น ถึ งค วาม สั ม พั น ธ์ ระห ว่ า ง
ความสามารถด้านไวยากรณ์  การอ่านและการเขียน โดยทดลองใช้กิจกรรมการอ่านแบบ
กว้างขวาง (Extensive Reading)สองครัง้ โดยใช้ระยะเวลาสัน้  ๆ ในประเทศอังกฤษและ
ปากีสถาน ผลการวิจยัพบว่า ผู้ เรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสองหรือภาษาต่างประเทศ สามารถ
น าความรู้ด้านไวยากรณ์โอนไปสู่ทักษะทางภาษาอังกฤษอื่นๆ แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของ
การปรับใช้ทกัษะต่างๆ จากการเรียนรู้ภาษาองักฤษจนเกิดประสิทธิผล 

10. ด้านบริบททางสังคมของหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) ควรเป็นหลักสูตรท่ีให้โอกาสทางการศึกษาและการเข้าถึง    
การเรียนรู้ท่ีเท่าเทียมกันอย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะผู้ เรียนท่ีผู้ ปกครองขาดความพร้อมใน          
การสนับสนุน เปิดโอกาสให้สังคมทุกภาคส่วนได้เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุน           
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียน ก่อให้เกิดการความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
โรงเรียนและชุมชน สอดคล้องกับปารณทัตต์ แสนวิเศษ (มกราคม – มิถุนายน 2555, 28) ท่ีว่า
โรงเรียนท่ีชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างได้ผล และประสบความส าเร็จในการบริหารงาน 
เป็นท่ีนิยมของผู้ ปกครองและนักเรียน ตลอดจนผู้ เกี่ยวข้องในการศึกษา ต้องมีการพัฒนา
การศึกษาโดยการเปิดช่องทางออนไลน์ ซึ่งเป็นลักษณะของการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ทัง้พัฒนา
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ส่ือการเรียนรู-ให้ทันสมัย ราคาถูก ท่ีผู้ เรียนสามารถเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ     
ชชูาติ พ่วงสมจิตร์ (2560, 1347) ท่ีว่าการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างโรงเรียนกับชมุชนช่วยให้
โรงเรียนและชมุชนเกิดความเข้าใจอนัดีต่อกัน ช่วยลดปัญหาความขัดแย้ง และช่วยให้เกิดความร่วมมือ
อันดีต่อกัน ส่วนบทบาท ส าคัญของชุมชนต่อโรงเรียนคือบทบาทในการมีส่วนร่วมก าหนดทิศ
ทางการจดัการศึกษา การให้ความร่วมมือและสนบัสนนุการจดัการศึกษา 

11. ด้านส่ิงแวดล้อมของหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครใน
ทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) ควรเป็นโรงเรียนควรมีความพร้อมทางด้านกายภาพ มีทรัพยากร
เพียงพอ และมีสภาพแวดล้อมเอือ้ต่อการเรียนรู้และพัฒนาภาษาอังกฤษ โรงเรียนได้รับความร่วมมือ
จากชมุชนเป็นอย่างดีในการพฒันาโรงเรียน เช่น การระดมทรัพยากรทางการศึกษา จดับรรยากาศ
ให้มีพืน้ท่ีในการเรียนรู้ภาษาองักฤษ มุมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เขตพืน้ท่ีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
หรือจ าลองเมืองแห่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษภายในโรงเรียนและด าเนินการอย่างต่อเน่ือง 
สอดคล้องกบักานต์มณี บุญศรัทธา (2559, 123-134)  ได้ศึกษาเร่ือง ความพร้อมของสถานศึกษา
ต่อการจัดการเรียนการสอนตามหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนสงักัด
เมืองพัทยา ผลการวิจัยพบว่า ความพร้อมของสถานศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนตาม
หลกัสตูรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาองักฤษ ในโรงเรียนสังกดัเมืองพัทยาอยู่ในระดับมาก และ 
อารียา สตารัตน์ (2556, 61) ท่ีว่า สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหน่ึงท่ี
อิทธิพลต่อการจัดการศึกษาท่ีจะท าให้ผู้ เรียนประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ และณัฐภัค อุทโท 
(2558, 73) ท่ีว่าการพัฒนาภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมให้มีความสวยงาม และเอือ้ต่อการจัด    
การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั มีการจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ และมุ่งเน้น
ให้ผู้ เรียนมีคุณลักษณะของการเป็นผู้ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ทัง้ในและนอกห้องเรียน มีความสุขในการเรียน 
เช่น เรียนรู้ตามธรรมชาติเน้นการฝึกปฏิบัติจริงจากส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว ทางโรงเรียนจึงต้องจัด
สภาพแวดล้อมภายในให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีสนองต่อจุดเน้น การพฒันาคุณภาพผู้ เรียนจะสามารถ
พฒันาผู้ เรียนให้มีคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ได้ 

12. ด้านวัฒนธรรมของหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครใน
ทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) ควรก่อให้เกิดความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรม      
ช่วยให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติบนความหลากหลายทางเชือ้ชาติ ภาษาและวัฒนธรรม การเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ และเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารให้เกิดความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน เกิดการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ทางวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ควรมีกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในทุกสัปดาห์ ทุกเดือน 
สร้างบรรยากาศให้เห็นวัฒนธรรมการใช้ภาษาอังกฤษ การด าเนินชีวิตให้ผู้ เรียนเรียนรู้จาก          
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การจ าลองประสบการณ์ สอบคล้องกับทรงกรด เหล็กสมบูรณ์ (2555, 123-134) ได้ศึกษาเร่ือง 
อนาคตภาพการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพส าหรับผู้ ด้อยโอกาสในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 
การจดัการศึกษาควรด าเนินงาน โดยมีหน่วยงานสนบัสนนุได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษา 
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวดัเชียงใหม่ สถานศึกษาในสงักัดส านกังาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ ส านกังานพฒันาสงัคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานรัฐด้านแรงงาน สถานประกอบการและ
สมาคมหรือสถาบันท่ีเกี่ยวข้องด้านวิชาชีพ สถาบันครอบครัวและชุมชนต่างๆ และสถาบันอุดมศึกษา    
ซึ่งทุกหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีส าคัญคือ การสร้างเครือข่ายองค์กรร่วมกันและให้ความร่วมมือ           
ด้านต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ และกิดานัล กังแฮ (2557, ออนไลน์) ท่ีว่า
กระแสสงัคมเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ได้เร่ิมเข้ามามีบทบาทกบัสังคมไทยมากขึน้ ไม่ใช่เพียงแค่
ด้านเศรษฐกิจการค้าเท่านัน้ แต่ด้านวฒันธรรมก็มีการพูดถึงกันอย่างกว้างขวางว่าเราจะสามารถ
อยู่ร่วมกันได้หรือไม่บนฐานวัฒนธรรมท่ีต่างกัน การอยู่ร่วมกันในสังคมท่ีต่างมีความหลากหลาย
ของวัฒนธรรม ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นเร่ืองท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ ดังนัน้ จึงจ าเป็นต้องมี
ศาสตร์และศิลป์ในการอยู่ร่วมกนัจึงจะอยู่ร่วมกนัได้อย่างเป็นสขุ แม้ปัญหาท่ีเกิดจากความแตกต่างใน
สงัคมเดียวกนัจะมีอยู่ทัว่ไป แต่หากมีระบบการจัดการศึกษาท่ีมีคณุภาพ การเคารพและยอมรับซึ่ง
ความแตกต่าง มีความไว้ใจและมีความปรารถนาดีต่อกัน ส่ิงเหล่านี ้ล้วนเป็นส่วนส าคัญท่ีช่วยท า
ให้ประชาชนทกุชาติพนัธุ์ สามารถอยู่ร่วมกนัได้อย่างมีความสขุ 

ข้อเสนอแนะ 
1. เชิงนโยบายข้อเสนอเชิงนโยบายหลกัสตูรภาษาองักฤษควรปรับให้มีคณุภาพ สามารถ

จัดการเรียนรู้ บริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งผลถึงคุณภาพผู้ เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ พฒันาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเอือ้ต่อการปฏิบัติงานของครูผู้สอน
ในหลกัสตูร จดัระบบการส่งเสริมสนับสนนุการจัดการเรียนรู้ให้เอือ้ต่อการปฏิบัติงานของครูผู้สอน
และผู้ เรียนในหลกัสตูร  

2. ผู้บริหารระดับโรงเรียนสามารถน าสารสนเทศท่ีได้จากการวิจัยไปเป็นแนวทางใน     
การพฒันาหลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียน แบบบูรณาการ และพฒันาปรับปรุงด้านต่างๆ เช่น
ครูผู้สอน ผู้ เรียน การวดัและประเมินผล ด้านส่ือการเรียนรู้ เป็นต้น 

3. ครูผู้ สอนในหลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียน สามารถน าสารสนเทศท่ีได้จาก       
การวิจยัไปใช้ในการพฒันาการจดัการเรียนรู้การสอนแบบบูรณาการได้ 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครังต่อไป 
การวิจัยอนาคตแบบ EDFR เป็นการคาดการณ์อนาคต ของผู้ทรงคุณวุฒิในภาพกว้างๆ 

แต่ในบริบทของหลักสูตรภาษาอังกฤษ มีหลากหลายด้านท่ีเกี่ยวข้อง รวมไปถึงหลายสาขา      
หลายประเภท ดังนัน้ผู้วิจัยเสนอว่าควรวิจัยอนาคต แยกแต่ละด้าน แต่ละสาขา เพื่อให้ได้ภาพอนาคต 
แยกแต่ละด้าน แต่ละสาขา ของหลกัสตูรภาษาองักฤษในเชิงลึก 

การวิจัยในอนาคตมีระเบียบวิธีการวิจัยหลายแบบ ดังนัน้เพื่อเป็นการยืนยนัผลการวิจัย 
ผู้วิจยัเสนอให้มีอนาคตมีระเบียบวิธีการวิจัยรูปแบบอื่นๆ เช่น การวิจยัอนาคตแบบการมองอนาคต
(Foresight) กระบวนการอนาคตปริทศัน์ (Future Scanning Process ) 
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
1.1. ดร.อาทิตยา ปัญญา    

ผู้ อ านวยสถาบันภาษาอังกฤษ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั น้พื น้ฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

1.2. ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบติั 
ผู้อ านวยการส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

1.3. นายณัฏฐพล ทีปสวุรรณ 
       ต าแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
1.4. นางทยา ทีปสวุรรณ 
       อดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
1.5. นางจิราพร ปทมุเทวาภิบาล  
       ผู้อ านวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร 
1.6. นายขจิต ชชัวานิชย์  
       รองปลดักรุงเทพมหานคร 
1.7. พลต ารวจเอก อศัวิน ขวัญเมือง 
       ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
1.8. นายณฐัพงศ์ ดิษยบุตร 
       ผู้อ านวยการส านกัการศึกษากรุงเทพมหานคร 
1.9. นางสาวอรญัญา พรไชยะ  

ผู้อ านวยการกองอตัราก าลงั ส านกังานคณะกรรมการข้าราชการ กทม.และบุคลากร 
ของ กทม. (ส านกังาน ก.ก.)  กรุงเทพมหานคร 

1.10. ดร.มีโชค ทองไสว 
         ผู้อ านวยการฝ่ายท่ีปรึกษาทางวิชาการและธุรกิจต่างประเทศ  บริษัท ซีเอ็ดยเูคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
1.11. ดร.อภิรมณ อไุรรัตน์  
      ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้จดัการ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรังสิต 
1.12. ดร.ราชนัย ์บุญธิมา 
     อดีตอาจารย์ประจ าส านกัทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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1.13. นางบุบผาศิริ ไชยมงคล 
      หวัหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ ส านกัการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
1.14. นางสาวศภุร คุ้มวงศ์ 
      ผู้อ านวยการส านกังานยทุธศาสตร์การศึกษา ส านกัการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
1.15. นางศศิกาญจน์ ฤทธิโรจน์.  
      ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศช านาญการพิเศษ ส านกัการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
1.16. นางเยาวรัตน์ ตรีสตัยกุล 
      อดีตศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ส านกัการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
1.17. นางพจนา พรานพนสั  
      อดีตศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ส านกัการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
1.18. นางพรยพุา ลือสิงหนาท 
     อดีตหวัหน้ากลุ่มงานนิเทศการศึกษา ๑ ส านกัการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
1.19. ดร.รัตนา แสงบวัเผ่ือน 
ผู้อ านวยกลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

1.20. ดร.พรพิมล ประสงค์พร 
     ท่ีปรึกษาและหัวหน้าสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการจัด    
การปัญญาภิวฒัน์ (PIM) 

1.21. นายเกรียงยศ สดุลาภา 
     รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
1.22. ผศ.ชวลิต สงูใหญ่ 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 
1.23. ผศ.ชยัศกัด์ิ ลีลาจรัสกุล 
     ผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุวนั 
1.24. อาจารย์วราภรณ์ ทรัพย์สมบูรณ์ 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั 
1.25. นายพิสทุธ์ิ ยงค์กมล 
     คณะกรรมการบริหารกองอ านวยการโรงเรียนในเครือสารสาสน์ 
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1.26. Mr.THOMAS BANYARD 
     Founding Head โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ 
1.27. ดร.ปาริตา เสือพนัธ์  
     กรรมการผู้ จัดการบริษัทแกนติค จ ากัดและกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการโรงเรียน
นานาชาติฮาร์โรว์ 

1.28. น.ส.รุ่งทิวา สขุศรีพานิช 
     นกัวิชาการศึกษาช านาญการ ส านกัยทุธศาสตร์การศึกษา ส านกัศึกษา กรุงเทพมหานคร 
1.29. นางสาวสนธยา พนูไธสง  
     หัวหน้ากลุ่มงานช านาญการพิเศษ กลุ่มงานหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  ส านัก

ยทุธศาสตร์การศึกษา ส านกัศึกษา กรุงเทพมหานคร 
1.30. นางสาวจาริณี รุทระกาญจน์  
     หัวหน้ากลุ่มแผนงานช านาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร  

ทางการศึกษาส านกัศึกษา กรุงเทพมหานคร 
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ภาคผนวก ข 
ตวัอย่างหนงัสือราชการ 
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ภาคผนวก ค 
ภาพประกอบการสมัภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคณุวฒุิ 
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ภาคผนวก ง 
ภาพประกอบการสนทนากลุ่ม 
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ชื่อ-สกุล นายสตัยากร รัตนวิวลัย์ 
วัน เดือน ปี เกิด 26 มกราคม 2521 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตร์บณัฑิต (ค.บ.) เกียรตินิยมอนัดบั 2                   

ภาษาองักฤษ สถาบนัราชภฎัจนัทรเกษม  
ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต (ศม.บ.) การจดัการโครงการพฒันา
สงัคม สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์ 

ที่อยู่ปัจจุบัน 57 ซอยพหลโยธิน 69/2 กรุงเทพมหานคร 10220   

 

 


	บทคัดย่อภาษาไทย
	บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
	กิตติกรรมประกาศ
	สารบัญ
	สารบัญตาราง
	สารบัญรูปภาพ
	บทที่ 1  บทนำ
	ภูมิหลัง
	คำถามการวิจัย
	ความมุ่งหมายของงานวิจัย
	ความสำคัญของการวิจัย
	ขอบเขตของการวิจัย
	นิยามศัพท์เฉพาะ
	กรอบแนวคิดในการวิจัย

	บทที่ 2  ทบทวนวรรณกรรม
	1. แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตรภาษาอังกฤษและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
	1.1. (ร่าง)แผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายภาษาแห่งชาติ พ.ศ. 2561-2564
	1.2 แผนการศึกษาชาติภาคประชาชน พ.ศ. 2560
	1.2 แผนยุทธศาสตร์แห่งชาติระยะ 20 ปี และแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 -2579)
	1.3 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564)
	1.4. แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2563)
	1.5 หลักสูตรภาษาอังกฤษในไทย
	1.6 หลักสูตรภาษาอังกฤษในต่างประเทศ
	1.8 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
	1.9 กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษของสหภาพยุโรป (The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR))
	1.10 แนวโน้มลักษณะของหลักสูตรในศตวรรษที่ 21

	ตอนที่ 2 ทฤษฎีเกี่ยวกับหลักสูตร
	2.1 ความหมายของหลักสูตร
	2.2 ความสำคัญของหลักสูตร
	2.3 องค์ประกอบของหลักสูตร
	2.4 รูปแบบของหลักสูตร
	2.5 ลักษณะของหลักสูตรที่ดี
	2.6 การศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร
	2.7 การพัฒนาหลักสูตร
	2.8 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
	2.9 ระดับการพัฒนาหลักสูตร
	2.10 แนวคิดการพัฒนาหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล

	ตอนที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ SWOT (SWOT analysis)
	3.1 ความหมายของ SWOT
	3.2 ประโยชน์ของการวิเคราะห์ SWOT
	3.3 ขั้นตอนการวิเคราะห์ (SWOT Analysis)
	3.4 การวิเคราะห์ (SWOT Analysis) กับระบบการศึกษาไทย
	3.5 การวิเคราะห์ SWOT ตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร

	ตอนที่ 4 การวิจัยอนาคต
	4.1 ความหมายและความสำคัญของการวิจัยอนาคต
	4.2 จุดมุ่งหมายของการวิจัยอนาคต
	4.3 ลักษณะสำคัญของการวิจัยอนาคต
	4.4 หน้าที่ของเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาอนาคต
	4.5 วิธีการทำนายอนาคต
	4.6 วิธีการวิจัยอนาคต
	4.6.1 การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเชิงลึก
	4.6.2 วงล้ออนาคต (Futures Wheel Forecasting)
	4.6.3 การวาดภาพอนาคต (Scenario Development)
	4.6.4 วิธีวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research)

	4.7 ประโยชน์ของการวิจัยอนาคต

	ตอนที่ 4 บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
	4.1. บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้
	4.2. บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอนาคตภาพ


	บทที่ 3  วิธีการดำเนินการวิจัย
	การวิจัยระยะที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตรหลักสูตรภาษาอังกฤษ
	การวิจัยระยะที่ 2 การสร้างภาพอนาคตหลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครแบ่งได้ดังนี้
	การวิจัยระยะที่ 3 เป็นขั้นตอนในการสร้าง และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายของสำนักการศึกษา

	บทที่ 4  ผลการศึกษา
	ตอนที่ 1 ศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร หลักสูตรภาษาอังกฤษของกระทรวงศึกษาธิการ  และประเทศที่ประสบความสำเร็จ
	ตอนที่ 2 ศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของหลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
	ตอนที่ 3 ศึกษาภาพอนาคตของหลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)
	ตอนที่ 4 สร้างข้อเสนอเชิงนโยบายของสำนักการศึกษา ในการนำหลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-257) ในองค์ประกอบหลักสูตร ลักษณะของหลักสูตรภาษาอังกฤษที่พึงประสงค์ ด้านจุดประสงค์  ด้านเนื้อหา ด้านการจัดการ

	บทที่ 5  สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
	สรุปผลการวิจัย
	อภิปรายผล
	ข้อเสนอแนะ
	ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครังต่อไป

	บรรณานุกรม
	ภาคผนวก
	ประวัติผู้เขียน

