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บทคัดย่อ
	 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์	 1)	 เพื่อศึกษาผลการนิเทศเพื่อพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์ที่ใช้ภาษาอังกฤษ						

เป็นสือ่ในการจดัการเรยีนการสอนโรงเรยีนมาตรฐานสากล	สพม.12	และ	2)	เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 โรงเรียนมาตรฐานสากล	 สพม.12	 ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของครูคณิตศาสตร์										

ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ	กลุ่มตัวอย่างคือ	ครูคณิตศาสตร์จ�านวน	11	คน	ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง

จากโรงเรียนมาตรฐานสากลปีการศึกษา	2556	และนักเรียน	จ�านวน	391	คน	 ใช้การสุ่มอย่างง่าย	 เครื่องมือ								

ทีใ่ช้ในการวจิยั	คอื	1)	แบบบนัทกึการนเิทศ	2)	แบบสอบถามความพงึพอใจของนักเรยีน	สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์

ข้อมูลเชิงคุณภาพคือ	การวิเคราะห์เนื้อหา	และค่าความถี่	และข้อมูลเชิงปริมาณคือ	ค่าเฉลี่ย	ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

	 ผลการวิจัยท่ีส�าคัญพบว่า	 1)	 ผลการนิเทศในภาพรวมครูท้ัง	 11	 คน	 ใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการ												

ชั้นเรียนได้ดี	 อ่านออกเสียงค�าศัพท์และประโยคทางคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง	 ชัดเจน																						

และ	2)	ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรียนอยู่ในระดับมาก	(X	=	4.06,	S.D.	=	0.36)

ค�ำส�ำคัญ:		การนเิทศเพือ่พฒันาการสอนคณติศาสตร์,	การจดัการเรียนการสอนคณติศาสตร์โดยใช้ภาษาองักฤษ

	 	 เป็นสื่อ

ABSTRACT
	 This	 research	 aimed	 to:	 1)	 study	 the	 results	 pertaining	 to	 the	 supervision	on	using											

English	as	a	medium	of	instruction	to	improve	mathematics	teaching	for	World-Class	Standard	

Schools	 of	 SEAO	 12,	 and	 2)	 study	mathayomsuksa1students’	 satisfaction	 on	 learning																	

mathematics	using	English	as	a	medium	of	 instruction	 in	World-Class	Standard	Schools	of		

SEAO	12,.	The	sample	group	consisted	of	11	mathematics	teachers	purposively	selected	from	
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the	standard	schools	academic	year	2013,	and	simplyrandomly	selected	391	students.	The	

research	instruments	were:	1)	a	supervision	note,	and	2)	a	student	satisfaction	questionnaire.	

Content	analysis	and	frequency	were	used	for	qualitative	data	analysis;mean	and	standard	

deviation	were	used	for	quantitative	data	analysis.

	 The	main	findings	were	as	follows:	1)		a	supervision	note	disclosed	that	overall,	all	the	

11	 teachers	 could	 use	 English	 for	 classroom	management	 very	 well	 and	 pronounce																		

mathematical	vocabulary	and	sentences	clearly	and	correctly;	and	2)	the	average	score	of	

student	satisfaction	was	at	a	high	level	(X	=	4.06,	S.D.	=	0.36).

Keyword:	Supervision	to	improve	mathematics	teaching,	English-medium	instruction	in	

  mathematics

บทน�ำ
	 ในสภาพท่ีสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆ	 ด้านส่งผลต่อสังคมไทยและการศึกษา													

เป็นอย่างมาก	 การเปลี่ยนแปลงสังคมสู่สังคมฐานความรู้	 (Knowledge-based	 society)	 และเศรษฐกิจฐาน							

ความรู้	(Knowledge-based	economy)	ที่ใช้ความรู้	(Knowledge)	นวัตกรรม	(Innovation)	และเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร	 (Informationand	 communicationtechnology)	 เป็นปัจจัยหลักในการพัฒนา

ประเทศ	ส่งผลให้ความรู้	ความสามารถ	และความช�านาญเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุด	ดังนั้นประเทศไทยจึงต้อง

มุ่งพัฒนาประชากรให้มีการศึกษาเพื่อเป็นตัวกลางในการสร้างการใช้และการกระจายความรู้สู ่สังคมฐาน										

ความรู้และเศรษฐกิจฐานความรู้	 ซึ่งในการพัฒนาประชากรให้มีความรู้และศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ต้องอาศัยพื้นฐานด้านการศึกษาเป็นส�าคัญ

	 การจัดการศึกษาของประเทศไทยในสังคมฐานความรู้	 และเศรษฐกิจฐานความรู้	 ควรเป็นการจัดการ

ศึกษาเพื่อพัฒนาปัจเจกบุคคลให้มีความรู้	 ทักษะ	 สติปัญญา	 ความฉลาดทางอารมณ์ควบคู่กับคุณธรรมและ

จริยธรรมอย่างเป็นองค์รวม	 เพื่อให้อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข	 มีภูมิคุ้มกันในการด�าเนินชีวิตได้อย่างรู	้

เท่าทนัและปลอดภยั	(ส�านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา,	2554,	น.	21)	ดงัน้ันการจดัการศกึษาในประเทศไทย

จงึได้วางแผนการจดัการศกึษาขัน้พ้ืนฐานโดยได้จดัท�าหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	พทุธศกัราช	2551	

ใน	8	กลุม่สาระการเรยีนรูค้อื	ภาษาไทย	คณติศาสตร์	วทิยาศาสตร์	สงัคมศกึษา	ศาสนาและวฒันธรรม	สขุศกึษา

และพลศึกษา	ศิลปะ	การงานอาชีพและเทคโนโลยี	และภาษาต่างประเทศ	 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างคนไทย	

ให้มีคุณลักษณะที่รองรับการเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคเศรษฐกิจฐานความรู้	 และรองรับการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน	(ASEAN	community)	ในปี	พ.ศ.	2558

	 สมรรถนะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นสมรรถนะหนึ่งที่ประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อม																	

ให้กับสังคมไทย	 เพราะภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ได ้รับการยอมรับมาเป็นเวลานานและใช้กัน																							

อย่างแพร่หลาย	สมุติรา	องัวฒันกลุ	(2541,	น.	1)	ได้กล่าวว่าผูรู้้ภาษาองักฤษดย่ีอมสามารถเข้าใจความคดิ	ทศันคต	ิ

วัฒนธรรมของชาติอื่นๆ	 ตลอดจนความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆ	 และความเคล่ือนไหวของโลก																											

ทั้งด้านการเมือง	 เศรษฐกิจและอื่นๆ	 เป็นอย่างดี	 ซ่ึงสอดคล้องกับ	 วิชัย	 วงษ์ใหญ่	 (2542,	 น.	 3)	 ที่กล่าวว่า											

บคุคลทีส่ามารถด�ารงชวีติอย่างมคีวามสขุ	ต้องมคีวามสามารถในการใช้ภาษาองักฤษ	นอกจากนีค้วามรูท้ีส่�าคญั

ทั้งโลกจะถูกเขียนเป็นภาษาอังกฤษ	 (Setati,	 2005,	 pp.	 447-466)	 ในด้านการส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษ									
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Canale	and	Swain	(1980,	p.	1)	และ	Savignon	(1982,	pp.	20-22)	ได้กล่าวว่า	บุคคลที่มีความสามารถ	

ในการสื่อสารทางภาษาต้องมีความสามารถทางด้านไวยากรณ์หรือโครงสร้าง	(Grammatical	competence)	

หมายถึงความรู้ด้านภาษา	 ได้แก่	 ความรู้เก่ียวกับค�าศัพท์	 โครงสร้างของค�า	 ประโยค	 ตลอดจนการสะกด															

และการออกเสียง	จึงสรุปได้ว่า	ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ทั่วโลกยอมรับและเห็นความส�าคัญ	 โดยเฉพาะ

อย่างยิง่	ในยคุโลกาภวิตัน์	ดงันัน้ประเทศไทยจงึต้องพฒันาให้ประชาชนมทีกัษะในการสือ่สารเป็นภาษาองักฤษ																	

เพื่อก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและพร้อมน�าประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	

	 ในการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนสู ่ประชาคมอาเซียน	 กระทรวงศึกษาธิการโดยส�านักงาน																

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ด�าเนินการโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล	ตั้งแต่ปี	2553	เพื่อยกระดับ

โรงเรียนให้มีการจัดการเรียนการสอนและการบริหารระบบคุณภาพ	 (Quality	 system)	 เทียบเคียงมาตรฐาน

สากล	 (World	 class	 standard)	 โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์	 (Desirable	 attributes)																			

และมศัีกยภาพเป็นพลโลก	(World	citizen)	เพือ่เอือ้ต่อการเคลือ่นย้ายผู้เรยีนในการศึกษาต่อหรอืท�างานในประเทศ

กลุ่มอาเซียนหรือประเทศอื่นๆ	 ได้	 และก�าหนดให้โรงเรียนมาตรฐานสากลที่มีความพร้อมของทรัพยากร									

สามารถจัดการเรียนการสอนในบางสาระการเรียนรู้	เช่น	คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และอื่นๆ	เป็นภาษาอังกฤษ									

(ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,	2553,	น.	1-13)

	 เพือ่ให้การจดัการศกึษาเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศกึษาธกิารดงักล่าวข้างต้น	ส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต	 12	 (สพม.12)	 ซึ่งก�ากับดูแลโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช																		

และพทัลงุ	ได้ประกาศเป็นนโยบายให้โรงเรยีนมาตรฐานสากลจดัการเรยีนการสอนคณติศาสตร์โดยใช้ภาษาองักฤษ	

เป็นสื่อ	 โดยมีรองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต	 12	 ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้น�า

นโยบายสูก่ารปฏบิตัแิต่ในการด�าเนนิการไปสูค่วามส�าเรจ็	สพม.12	ยงัไม่มรูีปแบบการนเิทศเพือ่พฒันาการสอน

คณิตศาสตร์ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล	 ผู้วิจัยจึงได้ท�าวิจัย	

เรื่องการนิเทศเพื่อพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียน

มาตรฐานสากล	สพม.12

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
	 1.	 เพือ่ศกึษาผลการนเิทศการพัฒนาการสอนคณติศาสตร์ทีใ่ช้ภาษาองักฤษเป็นสือ่ในการจดัการเรยีน

การสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล	สพม.12

	 2.	 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 โรงเรียนมาตรฐานสากล	 สพม.12																	

ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของครูคณิตศาสตร์ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ

ประโยชน์ของกำรวิจัย
	 1.	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	 12	 ได้ผลการนิเทศเพื่อพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์					

ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล	สพม.12	 และสามารถน�าไปใช	้							

ในการนิเทศครูคณิตศาสตร์ได้อย่างเป็นระบบ

	 2.	 เป็นแนวทางในการปรับปรุงการนิเทศในเรื่องอื่นๆ	ต่อไป
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
	 ประชากรเป็นครูคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	จ�านวน	33	คน	และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	

จ�านวน	4,765	คน	จากโรงเรียนมาตรฐานสากล	สพม.12	จ�านวน	11	โรง	การก�าหนดกลุ่มตัวอย่าง	1)	ครูผู้สอน

คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	โรงเรียนมาตรฐานสากล	สพม.12	ปีการศึกษา	2556	จ�านวน	11	โรง	ผู้วิจัย

ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง	 (Purposive	 sampling)	 เพื่อเข้ารับการนิเทศโรงเรียนละ	 1	 คน												

รวม	 11	 คน	 และ	 2)	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 1	 ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เรียน														

ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อจากโรงเรียนมาตรฐานสากล	 11	 โรง							

เป็นโรงเรียนที่ครูได้รับการคัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง	โรงเรียนละ	1	ห้องเรียน	รวมเป็นจ�านวนทั้งสิ้น	391	คน	

โดยใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย	(Simplerandom	sampling)

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ประกอบด้วย	1)	แบบบันทึกการนิเทศครูคณิตศาสตร์ในการใช้ภาษาอังกฤษ

เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนส�าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 1	 โรงเรียนมาตรฐานสากล	 สพม.12	

ประกอบด้วย	4	รายการ	คือ	ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้านทักษะการฟังและการพูดในการจัดการ

ชั้นเรียน	 ความสามารถในการใช้ศัพท์และประโยคทางคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ	 ความสามารถในการใช้

ภาษาอังกฤษในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 และเจตคติของครูต่อการใช้อังกฤษเป็นส่ือในการจัดการเรียน														

การสอน	 และ	 2)	 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 โรงเรียนมาตรฐานสากล													

สพม.12	 ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของครูคณิตศาสตร์ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ	 ประกอบด้วย	 ค�าถาม							

เกีย่วกับการจดัการเรยีนการสอนคณติศาสตร์โดยใช้ภาษาองักฤษเป็นส่ือในขัน้ตอนต่างๆ	มจี�านวนค�าถามทัง้ส้ิน	

12	 รายการ	 ประเมินโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง	 ใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า				

(Rating	scale)	5	ระดับ	ตามแบบ	Likert	(ชนาธิป	พรกุล,	2554,	น.	220)

	 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล	 การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยแบบผสม	 (Mixed	method)	 ระหว่างการวิจัย																	

เชงิคณุภาพ	(Qualitative	research)	และการวจัิยเชงิปรมิาณ	(Quantitative	research)	โดยข้อมลูเชงิคณุภาพ

เก็บจากการนิเทศครูคณิตศาสตร์ในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือในการจัดการเรียนการสอนส�าหรับนักเรียน										

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 1	 โรงเรียนมาตรฐานสากล	 สพม.12	 โดยผู้วิจัยได้ใช้แบบบันทึกการนิเทศครูคณิตศาสตร	์								

ในการใช้ภาษาองักฤษเป็นสือ่ในการจัดการเรยีนการสอนส�าหรบันกัเรยีนช้ันมธัยมศึกษาปีที	่1	โรงเรยีนมาตรฐาน

สากล	 สพม.12	 บันทึกข้อมูลการนิเทศโดยผู้นิเทศจ�านวน	 4	 คน	 ประกอบด้วยผู้วิจัย	 ศึกษานิเทศก์ด้านภาษา

อังกฤษ	 จ�านวน	 1	 คน	 ครูชาวต่างชาติที่สอนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษาจ�านวน	 1	 คน	 และครู								

ชาวต่างชาติที่สอนวิชาคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษาจ�านวน	1	คน	ไปนิเทศการใช้ภาษา

อังกฤษเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน	ณ	 โรงเรียนทั้ง	11	 โรง	 โรงเรียนละ	1	ครั้ง	 โดยไปสังเกตการสอน								

ในห้องเรียนช่วงเริ่มต้นของภาคเรียนเมื่อสอนจบผู้นิเทศได้ท�าการนิเทศ	บันทึกการนิเทศไว้	หลังจากนั้นผู้นิเทศ

ไปติดตามผลการนิเทศอีก	 1	 ครั้ง	 ในช่วงปลายภาคเรียนเพื่อเก็บข้อมูลผลการนิเทศตามปฏิทินที่ก�าหนดไว	้										

ในตารางการนเิทศ		ส่วนข้อมลูเชงิปรมิาณเกบ็จากข้อมูลความพงึพอใจของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่1	โรงเรยีน

มาตรฐานสากล	 สพม.12	 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนของครูคณิตศาสตร์ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือ																			

โดยผู้วิจัยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 1	 โรงเรียนมาตรฐานสากล	 สพม.12									

ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของครูคณิตศาสตร์ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือเก็บข้อมูลจากนักเรียนที่เป็น												

กลุ่มตัวอย่างในขั้นตอนการไปติดตามผลการนิเทศ
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	 การวิเคราะห์ข้อมูล	และสถิติที่ใช้	1)	วิเคราะห์เนื้อหา	(Content	analysis)	และความถี่	(Frequency)	

ส�าหรับข้อมลูจากแบบบนัทกึการนเิทศ	และ	2)	ค�านวณหาค่าสถิตพิืน้ฐานได้แก่	ค่าเฉลีย่	(Mean)	ค่าส่วนเบีย่งเบน	

มาตรฐาน	 (S.D.)	 ของข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 โรงเรียน							

มาตรฐานสากล	สพม.12	ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของครูคณิตศาสตร์ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ

ผลกำรวิจัย
	 1.	 ผลการนิเทศเพื่อพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน

โรงเรียนมาตรฐานสากล	สพม.12	พบว่า	1)	ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้านทักษะการฟังและการพูด

ในการจดัการชัน้เรยีน	ครทูกุคน	(11	คน)	ตอบรบัการทกัทายเป็นภาษาองักฤษได้อย่างชัดเจนมกีารใช้ค�ายกย่อง

ชมเชยในชั้นเรียนบ่อยครั้ง	 ค�าขอร้อง	 และการตั้งค�าถามใช้ไม่มาก	 ในภาพรวมครูทุกคนใช้ภาษาอังกฤษ																

ด้านทกัษะการฟังและการพดูในการจดัการชัน้เรยีนได้ดี	2)	ความสามารถในการใช้สญัลักษณ์	ศพัท์	และประโยค

ทางคณติศาสตร์เป็นภาษาองักฤษ	พบว่า	ครทูกุคนอ่านออกเสียงค�าศัพท์และประโยคทางคณติศาสตร์เป็นภาษา

อังกฤษได้ถูกต้องชัดเจน	3)	ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	พบว่า	ครูทุกคน

จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและนักเรียนมีส่วนร่วมในการ							

ท�ากิจกรรมในชั้นเรียนส่งผลให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนนอกจากนั้นครูบางคน	(2	จาก	11	คน)									

จัดบรรยากาศในห้องเรียนท่ีส่งเสริมการเรียนรู ้คณิตศาสตร์ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ	 โดยเขียนค�าศัพท์

คณติศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษบนแผ่นกระดาษตดิไว้ทีผ่นงัห้องเรยีน	4)	ครสู่วนใหญ่	(8	คน	จาก	11	คน)	ทบทวน

ค�าศัพท์ภาษาอังกฤษที่จะใช้ในการสอนและกระตุ้นให้นักเรียนร่วมกันแสวงหาความรู้โดยใช้กิจกรรมกลุ่ม												

การเรียนรู้ร่วมกันท�าให้นักเรียนมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก	 และ	 5)	 เจตคติของครูต่อการใช้ภาษอังกฤษ

เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน	พบว่า	 ในทุกห้องมีผู้เรียนที่ต้องเร่งพัฒนาสมรรถนะด้านการสื่อสารภาษา

องักฤษ		ครจึูงพยายามทกัทายและให้ก�าลงัใจนกัเรยีนโดยใช้ค�าศพัท์สัน้ๆ	ง่ายๆ	ใช้ประโยคซ�า้ๆ	จนท�าให้นกัเรียน

จ�าได้	และสามารถทักทายครูด้วยภาษาอังกฤษทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน

	 2.	 ผลการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	โรงเรียนมาตรฐานสากล	สพม.12	

ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของครูคณิตศาสตร์ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ	พบว่า	ความพึงพอใจของนักเรียน							

ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของครูคณิตศาสตร์ท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือมีค่ารวมเฉล่ียอยู่ในระดับมาก														

(X	 =	 4.06,	 S.D.	 =	 0.36)	 และเมื่อพิจารณาในแต่ละรายการที่สอบถาม	พบว่า	 ทุกรายการ	 ผลการประเมิน										

อยู่ในระดับมาก

อภิปรำยผล
	 1.	 การนเิทศจากการทีผู่ว้จิยัใช้หลกัการนเิทศแบบกลัยาณมติร	(Mentor	supervision)	และแบบให้ค�าชีแ้นะ 

(Coaching)	โดยผูนิ้เทศและครคูณติศาสตร์ปฏบิตังิานร่วมกนั		แนะน�าซึง่กนัและกัน	วางแผนร่วมกนั	และปรกึษา

หารือกันเพื่อหาทางปรับปรุงการเรียน	การสอนให้ดีขึ้น	ซึ่งผลการวิจัยในภาพรวมพบว่า	ครูคณิตศาสตร์ทุกคน		

ใช้ภาษาองักฤษด้านทกัษะการฟังและการพดูในการจดัการชัน้เรยีนได้ด	ีครทูกุคนสามารถอ่านออกเสยีง	ค�าศพัท์	

และประโยคทางคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง	 ชัดเจน	 และครูทุกคนสามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้น												

ผูเ้รยีนเป็นส�าคญั	มกีารจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีห่ลากหลายและนกัเรยีนมส่ีวนร่วมในการท�ากจิกรรมในชัน้เรยีน	
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ส่งผลให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน	 ทั้งนี้สามารถอธิบายได้ว่าผู้นิเทศ	 และผู้รับการนิเทศ																								

มกีารแนะน�าซึง่กันและกนั	วางแผนร่วมกนั	ปรกึษาหารือกนัเพือ่หาทางปรบัปรงุการเรยีนการสอนให้ดขีึน้	(อภิรดี	

มนุษย์พันธ์,	 2551,	 น,	 9;	 วัชรา	 เล่าเรียนดี,	 2550,	 น.	 3)	 การนิเทศแบบกัลยาณมิตรสร้างความไว้วางใจ															

และสร้างความเชื่อมั่นในการเสริมแรงท�าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน	 (สุมน	อมรวิวัฒน์,	 2547,														

น.	 6)	 ส�าหรับการนิเทศแบบให้ค�าช้ีแนะ	 (Coaching)	 เป็นการช่วยเหลือ	 การให้ค�าแนะน�า	 การให้ก�าลังใจ												

และการให้โอกาสในการท�าสิ่งต่างๆ	 ให้ดีขึ้นเพื่อช่วยให้ผู ้รับการนิเทศประสบความส�าเร็จในการท�างาน																	

และช่วยพัฒนาขดีความสามารถในการท�างานอย่างเป็นอสิระและมปีระสิทธภิาพ	(ส�านกัทดสอบทางการศึกษา,																											

2556,	น.	14)

	 2.	 ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 1	 โรงเรียนมาตรฐานสากล	 สพม.12	 ค่าเฉล่ีย															

ความพงึพอใจของนกัเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที	่1	โรงเรียนมาตรฐานสากล	สพม.12	ทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอน

ของครูคณิตศาสตร์ท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ	 มีค่ารวมเฉล่ียและแต่ละรายการอยู่ในระดับมาก	ทั้งนี้สามารถ

อธบิายได้ว่า	จากการทีป่ระเทศไทยจะเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีนในปี	2558	ท�าให้เกดิการตืน่ตวัในแวดวงการศกึษา															

โดยเฉพาะผู ้เรียนที่ต ้องเร่งพัฒนาสมรรถนะด้านการส่ือสารและภาษาอังกฤษเน่ืองจากภาษาอังกฤษ																						

เป็นภาษากลางของอาเซียน	และยงัเป็นภาษาสากลท่ีได้รบัการยอมรบัมาเป็นเวลานานและใช้กนัอย่างแพร่หลาย							

ซึ่ง	 สุมิตรา	 อังวัฒนกุล	 (2541,	 น.	 1)	 ได้กล่าวว่า	 ผู้รู้ภาษาอังกฤษดีย่อมสามารถเข้าใจความคิด	 ทัศนคต	ิ							

วฒันธรรมของชาตอิืน่ๆ	ตลอดจนความก้าวหน้าทางวทิยาการใหม่ๆ	และความเคลือ่นไหวของโลก	ทัง้ด้านการเมอืง	

เศรษฐกิจและอื่นๆ	 เป็นอย่างดี	 ซ่ึงสอดคล้องกับ	 วิชัย	 วงษ์ใหญ่	 (2542,	 น.	 3)	 ที่กล่าวว่า	 บุคคลที่สามารถ											

ด�ารงชีวิตอย่างมีความสุข	 ต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ	 จากเหตุผลดังกล่าวท�าให้นักเรียน																

ตอบสนองต่อการจัดการเรียนการสอนของครูคณิตศาสตร์ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือ	 ส่งผลให้ค่าเฉล่ีย																		

ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	โรงเรียนมาตรฐานสากล	สพม.12	อยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ
	 1.	 ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต	 12	 ควรให้ความส�าคัญกับการนิเทศโดยน�าผล															

การศกึษานีไ้ปประยกุต์ใช้ในการพฒันาครกูลุม่สาระการเรยีนรูอ้ืน่ๆ	เพือ่ให้เป็นไปตามนโยบายการจดัการเรยีน

การสอนของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล		

	 2.	 การวจิยัครัง้ต่อไปควรเป็นการศกึษาต่อยอดเกีย่วกับผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน	ทีเ่กดิจาก

การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน
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