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แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ในรายวิชาการ
สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 
 The Guidelines for Development of Standard 
Based Model in English subject at Primary Education 
level for the English Program students in Teaching 
English for Primary Education course 
 

 
ชลชลิตา กมุทธภิไชย1 

         Chonchalita Kamutthapichai 

บทคัดยอ่ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา 
ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับ
ประถมศึกษา ส าหรับสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ในกลุ่มโรงเรียนเมืองนครชุม จังหวัด
ก าแพงเพชร จ านวน 11 โรงเรียน 2. เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 3. เพื่อประเมินแนวทางการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา โดยกระบวนการกลุ่ม 
วิธีการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ข้ันตอน ดังต่อไปน้ี ข้ันตอนท่ี 1) ข้ันเตรียมการ 
ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการจ า เป็น กลุ่ม ตัวอย่า ง คือ 
ผู้อ านวยการ ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 19 คน ข้ันตอนท่ี 2) ข้ันวาง
แผนพัฒนา การแผนการจัดการเรียนการสอน ท่ีสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน 
ปัญหา และความต้องการจ าเป็น และจัดท าแผนการจัดการเรียนการสอน และ  
 
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจ าโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร  
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ข้ันตอนท่ี 3) ข้ันปฏิบัติการ ลงมือด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนการ
สอนท่ีได้จัดท าข้ึนและเก็บรวบรวมข้อมูล ระยะเวลาในการวิจัย ต้ังแต่เดือน
มกราคม – เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบ
สัมภาษณ์แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ แบบสอบถาม แผนการจัดการ
เรียนการสอน และแบบสังเกตการสอน สรุปผลการวิจัย 1) จากการศึกษา
สภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการจ าเป็นและสภาพการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ พบว่า ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างสรุปได้ว่า ในการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษน้ัน ครูผู้สอนควรมีความเช่ียวชาญ มีประสบการณ์
ทางการสอนภาษาอังกฤษ มีวิธี ถ่ายทอดท่ีดี มีจิตวิทยาในการสอน พูด
ภาษาอังกฤษชัดเจนและถูกต้องตามหลักการออกเสียง การเน้นค า การใช้
น้ าเสียง สอนตามธรรมชาติไม่เร่งรีบ เข้าใจผู้เรียน  ค านึงถึงความแตกต่างของ
ผู้ เรียน กระตุ้นให้ เ ด็กนักเรียนกล้าแสดงออกและถึงจุดเ ด่นทางด้าน
ภาษาอังกฤษของแต่ละคนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ สร้างความคุ้นเคย เป็นกันเอง 
เข้าใจผู้เรียน เพื่อเด็กจะได้กล้าแสดงออก พูดภาษาอังกฤษตลอดเวลาท่ีสอน 
แจ้งกฎ ระเบียบ กติกาในการเรียน เข้าใจพื้นฐานของเด็กแต่ละคน สร้าง
ทัศนคติให้รักการเรียนภาษาอังกฤษ เน้นการท่องจ าในบางเรื่อง แต่ควรฝึกให้
เด็กเกิดการคิดให้มากที่สุด สอนสิ่งใกล้ตัว ให้ผู้เรียนได้น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
มีเทคนิคการสอนใหม่ ๆ หลากหลายรูปแบบ 2) การจัดท าแผนการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการจ าเป็น โดยการ
ออกแบบแผนการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะทาง
ภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการการสื่อสาร 3) การด าเนินการสอนตาม
แผนการจัดการเรียนการสอนท่ีได้ออกแบบข้ึน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจ 
สามารถระบุกิจกรรมท่ีชอบในการเรียนภาษาอังกฤษได้ 
 
ค าส าคัญ: การสอนภาษาอังกฤษ / การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา / 
แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
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Abstract 
This research study aimed to 1)  study the generalities, problems, 
and needs in English language teaching at primary education level 
in schools under the Office of Kamphaeng Phet primary educational 
service area included 11 schools 2) develop guidelines for teaching 
and learning English at the primary education level and 3) evaluate 
to affirm professional development for teaching and learning 
English approach by group seminar. The research method is divided 
into 3 steps as follow, step 1 Preparation step was study the 
generalities, problems, and needs in English language teaching at 
primary education level. The sample was the director and English 
teachers included 19 people. Step 2 Development planning was to 
design lesson plans that was consistent with current conditions, 
problems and needs. Step 3 Procedure step was teaching according 
to the lesson plan that has been prepared and collected the data. 
The research duration was between January to April, 2019. The 
research tool were interview form both formal and informal form, 
questionnaire form, lesson plans, and observe check. The result 
found that 1) from the study of current conditions, problems, needs 
and conditions and the teaching and learning of English language, 
it was found that the opinions of the sample group were concluded 
that the management of English language teaching teachers should 
have expertise and experience in teaching English. Have psychology 
in teaching, speak English clearly and correctly according to the 
pronunciation and principle, emphasizing the use of tone. Teach 
naturally without hurry and understand learners thinking about the 
differences of learners. Encourage students to dare to express 
themselves and the strengths of each English person to use. Create 
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familiarity, familiarity, understand learners. So that children can 
express themselves. Speak English all the time, teach, report rules, 
rules of study and understand the basics of each child. Create an 
attitude to love learning English focus on memorization in some 
topics. Should train the child to think as much as possible teaching 
things near for students to use in daily life. There are a variety of 
new teaching techniques. 2)  Preparation of the lesson plans in 
accordance with current conditions, problems and needs by 
designing the lesson plans to encourage learners to practice English 
skills using communication language teaching (CLT). 3) The teaching 
and learning process according to the instructional management 
lesson plan that was designed has found that students were 
satisfied. They able to identify the activities that they were like 
learning in English.  
 
Keywords: English Teaching / English Teaching at Primary Education 
/ Guidelines for Development in English Teaching 
 
บทน า 
 นักศึกษาครูท่ีจะไปประกอบอาชีพในอนาคตโดยเฉพาะกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ หรือภาษาอังกฤษควรสอนภาษาอังกฤษในแนวทางท่ี
ท าให้ผู้เรียนมีทักษะต่าง ๆ ท่ีสามารถน าไปใช้เพื่อการด ารงตนอยู่ได้ในเวทีการ
แข่งขัน หรือภายใต้ประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งแนวคิดด้านการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษท่ีมีหลักการตรงตามความต้องการในการพัฒนาความรู้และ
ทักษะให้กับผู้เรียนน้ัน มี 4 ประการ คือ ความรู้เน้ือหาภาษาอังกฤษ ทักษะการ
สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ทักษะการคิด และ การตระหนักรู้วัฒนธรรม
นานาชาติ แนวคิดการสอนภาษาอังกฤษแบบ CLIL (Content Language 
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Integrated Learning) หรือการเรียนรู้ด้วยการผสมผสานภาษากับเน้ือหา 
เน่ืองจากเป็นแนวคิดซึ่งมีองค์ประกอบในการจัดการเรียนรู้ 4 ด้าน (4 Cs) คือ 
เน้ือหา (Content) การสื่อสาร (Communication) การรู้คิด (Cognition) และ
วัฒนธรรม (Culture) (Bentley, 2010, p.51) ภาษาอังกฤษได้ถูกก าหนดไว้ใน
กฎบัตรอาเซียน (มาตรา 34) ให้เป็นภาษาสื่อกลางในการด าเนินงานและการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกันในชุมชนประชาคมอาเซียน ภาษาอังกฤษมีความส าคัญ
อยู่แต่เดิม เน่ืองจากเป็นภาษากลางท่ีใช้สื่อสารกันท่ัวโลก มีฐานะเป็นเครื่องมือ
ทางธุรกิจ เครื่องมือในการเข้าถึงวิทยาการ ความรู้แ ละความบันเทิง ท่ี
หลากหลายและทันสมัย การเรียนการสอนภาษาอังกฤษจึงมีความส าคัญ
เพิ่มข้ึนอีกหน่ึงมิติในการเตรียมคนให้พร้อมเพื่อเป็นทรัพยากรท่ีส าคัญในการ
ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (The ASEAN Charter. 2015, p.29) 
 การสอนภาษาอังกฤษท่ีผ่านมาน้ันสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ 
ๆ คือ การสอนแบบไวยากรณ์ (Grammar Translation) และการสอนแบบ
สื่อสาร (Communicative Language Teaching) แต่ส่วนใหญ่น้ันเน้นการ
สอนไวยากรณ์เป็นหลัก อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นการสอนท่ีมีการวัดและ
ประเมินผลโดยการทดสอบ จึงไม่ค านึงถึงการสื่อสารเท่าไหร่นัก เมื่อจะน าไปใช้
เพื่อการสื่อสารก็ไม่สามารถท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภาษามีความส าคัญใน
การฐานะท่ีเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและต้องประกอบด้วยทักษะและความ
รอบรู้ ได้แก่ ทักษะทางภาษา ( linguistic Skills) ทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ 
(Interaction Skills) และความรู้เร่ืองวัฒนธรรม (Culture Knowledge) หลาย
คนเช่ือว่าสิ่งท่ีเหมาะและควรในวัฒนธรรมของตนเป็นแนวคิดแนวปฏิบัติ
เดียวกันในวัฒนธรรมอื่น ๆ ด้วย ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ผู้ท่ีเกิดและเติบโตใน
กรอบวัฒนธรรมใด ๆ ย่อมได้รับการกล่อมเกลาให้เช่ือและปฏิบัติตนภายใต้
กรอบวัฒนธรรมน้ัน ๆ การเรียนรู้แบบย้ อนกลับมามองและคิดทบทวน 
(Reflection Thinking) น้ีช่วยให้เกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์และหาเหตุผลท่ี
จะน ามาซึ่งความตระหนักทางวัฒนธรรม อุปสรรคท่ีมีต่อการสื่อสารระหว่าง
วัฒนธรรม คือ การเกิดแนวคิดแบบฝังหัวหรือแนวคิดแบบเหมาะรวม 
(Overgeneralization) ต่อกลุ่มชนอื่น ส่งผลให้เกิดอคติ (Prejudice) ซึ่งมัก
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น าไปใช้ตัดสินคนท่ีมาจากกลุ่มชนท่ีตนมีแนวคิดฝังหัว เมื่อไม่สามารถควบคุม
อคติได้ก็เกิดการเหยียดหยาม อันมีสาเหตุมาจากความแตกต่างของเรื่อง 
ภูมิภาค ความเช่ือ สีผิว ชาติพันธุ์ ท าให้เกิดการปฏิบัติโดยอคติ ซึ่งแน่นอนว่า
เป็นอุปสรรคตัวส าคัญที่ขัดขวางการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (วิรังรอง บุญนุช. 
2555, หน้า  11 – 63) สอดคล้องกับ กระทรวงศึกษาธิการ (2549, หน้า  25) 
ได้กล่าวถึงปัญหาของการสอนภาษาอังกฤษ อันเป็นท่ีมาของการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ปฏิรูปกาเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ (พ.ศ. 2549 – 2553) สรุปได้ว่า ปัญหาของการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานหรือในระดับ
ประถมศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ท่ีส าคัญได้แก่ ด้านการเรียนการสอน และ
ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของครูผู้สอนยังไม่เพียงพอ ด้านการ
เรียนการสอน เป็นการสอนแบบเน้นไวยากรณ์และการท่องค าศัพท์ ส่งผลให้
ผู้เรียนไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษแบบสื่อสารได้ อีกส่วนหน่ึงเป็นปัจจัยจาก
บรรยากาศภายในและนอกช้ันเรียนท่ีไม่เอื้อต่อการให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร ส่วนปัญหาด้านความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของ
ครูผู้สอนน้ันพบว่า ยังไม่เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูผู้สอนในระดับ
ประถมศึกษากว่าร้อยละ 80 ไม่ได้จบวิชาเอกภาษาอังกฤษและมีภาระงานต้อง
สอนหลายกลุ่มสาระ รวมท้ังมีภาระงานอื่นท่ีนอกเหนือจากการสอนเป็นจ านวน
มาก (จิระพร ชะโน, 2559, หน้า  3) 
 ผู้วิจัยในฐานะท่ีเป็นบุคลากรทางการศึกษาจึงเล็งเห็นความส าคัญใน
การศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษส าหรับ
นักศึกษาครูภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาผ่านรายวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา เพื่อเป็นการวางรากฐานส าคัญด้านการศึกษา
ท่ีสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศ ซึ่งภาษาอังกฤษมีความส าคัญ
เพราะเป็นภาษาราชการในอาเซียน ผู้เรียนจะพัฒนาได้ต้องเริ่มจากครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ต้องมีความรู้ความเข้าใจด้านการสอน
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ภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการสื่อสารได้
และสามารถจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการจ าเป็นในการ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา ส าหรับ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 
1 ในกลุ่มโรงเรียนเมืองนครชุม จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 11 โรงเรียน 
 2. เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับ
ประถมศึกษา 
 3. เพื่อประเมินแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่าง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
การเก็บข้อมูลพื้นฐาน คือ ผู้อ านวยการ หัวหน้าหมวด ครูผู้สอนรายวิชา
ภาษาอังกฤษ ในระดับช้ันประถมศึกษา โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ในกลุ่มโรงเรียนเมืองนครชุม 
จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 11 โรงเรียน จ านวน 19 คน  กลุ่มท่ี 2 คือ กลุ่ม
ตัวอย่าง ท่ีใช้ในการทดลองและประเมินแผนการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ได้แก่  นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ช้ันปี ท่ี  3 ท่ี
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา จ านวน 
27 คน และครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษของแต่ละโรงเรียนท่ีท าหน้าท่ีเป็นครู
พี่เลี้ยง จ านวน 14 คน  

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ภาษาอั งกฤษระ ดับประถม ศึกษา  ไ ด้ด า เ นิ นการตามลั กษณะขอ ง
กระบวนการวิจัยและพัฒนา และประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยปฏิบัติการ

วา
รส
าร
พกิุ
ล



    วารสารพิกุล ปีท่ี 18  ฉบับท่ี 1  มกราคม – มิถุนายน  2563 
 

 

298 

อย่างมีส่วนร่วม ซึ่งมีข้ันตอนการวิจัยประกอบด้วย 3 ข้ันตอน ดังน้ี ข้ันตอนท่ี 1 
ข้ันเตรียมการ ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันวางแผนพัฒนา และข้ันตอนท่ี 3 ข้ันปฏิบัติการ 

ขั้นเตรียมการ 
ตรงกับวัตถุประสงค์ย่อยข้อท่ี 1 เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา 

ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับ
ประถมศึกษา ส าหรับสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 ในกลุ่มโรงเรียนเมืองนครชุม จังหวัด
ก าแพงเพชร จ านวน 11 โรงเรียน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 1. การศึกษาความ
ต้องการของสถานศึกษาในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา 2. การศึกษาเอกสาร 
3. การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 
โดยใช้แบบสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสถานศึกษาจ านวน 5 คน คือ 
ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และ ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ เป็นการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก มีประเด็นสัมภาษณ์ 3 หัวข้อ คือ การเข้าร่วมประชุม
เร่ืองหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน แนวทางในการด าเนินงานพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ความส าคัญในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ระดับประถมศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา 

การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและ
นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ช้ันปีท่ี 3 ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2/2562 จากการ
สัมภาษณ์ แบบสอบถามและเอกสารบันทึก นอกจากน้ีใช้กล้องถ่ายรูป
บันทึกภาพไว้ด้วย 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป โดยใช้การวิเคราะห์แบบ

อุปนัย (Analytic induction) แล้วน าเสนอด้วยการบรรยายในเรื่องความ
ต้องการของสถานศึกษาในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
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ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา สภาพท่ัวไปและ
สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 

2. กา รวิ เ คราะห์แบบสอบถามครูสอนภาษาอั งกฤษ ระ ดับ
ประถมศึกษา เรื่องความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา และการจัดหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เสนอโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละและการวิเคราะห์เน้ือหา 
2. การศึกษาเอกสาร 

ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับ
ประถมศึกษา ในครั้งน้ีได้ก าหนดกรอบมโนทัศน์จากเอกสารและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง 4 เร่ือง คือ 

1. ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
2. ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
3. ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
4. สาระการเรียนรู้กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับ

ประถมศึกษา  
3. สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 

เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานในโรงเรียนระดับประถมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ในกลุ่ม
โรงเรียนเมืองนครชุม จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 11 โรงเรียน เพราะเป็น
โรงเรียนในเขตพื้นท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ท่ีนักศึกษาโปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษจะได้ด าเนินการเก็บข้อมูลและปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก โดย
ด าเนินการดังน้ี 

1. สัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาแบบไม่เป็นทางการ ประเด็น
สัมภาษณ์ 4 หัวข้อ คือ แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ จุดเน้นใน
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุน
บุคลากรฝ่ายภาษาอังกฤษ แนวคิดและแผนพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนใน
การเรียนภาษาอังกฤษ 
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2. แจกแบบสอบถามให้กับครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับ
ประถมศึกษา จ านวน 14 คน โดยใช้แบบสอบถามปลายเปิดให้เลือกตอบอย่าง
อิสระ แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ข้อมูลทางสังคม ตอนท่ี 
2 ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับ
ประถมศึกษา ตอนท่ี 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

ขั้นวางแผนพัฒนา 
ตรงกับวัตถุประสงค์ย่อยข้อ 2 เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการเรียน

การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ 
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษในกลุ่มโรงเรียนเมืองนครชุม จ านวน 14 คน เพื่อจัด
กลุ่มสนทนาในการหาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. น าผลสรุปในข้ันตอนท่ี 1 มาวางแผนรูปแบบการพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยให้นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษเป็น
ผู้ออกแบบ ก าหนดสาระการเรียนรู้ วิธีการสอน สร้างแบบทดสอบ และ
ออกแบบการจัดการเรียนการสอน คนละ 1 ช่ัวโมง  

2. ให้นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษด าเนินการทดลองสอน
ให้กับนักเรียนในโรงเรียนกลุ่มเมืองนครชุม จ านวน 11 โรงเรียน และให้
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนน้ัน ๆ เป็นครูพี่เลี้ยง 

3. จัดการสนทนากลุ่มส าหรับครูพี่เลี้ยงเพื่อประเมินและหาแนวทางใน
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 1. การจดบันทึกจากการจัด
กลุ่มสนทนา และ 2. แบบประเมินแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษส าหรับครูพี่ เลี้ยงท่ีจะใช้ประเมินนักศึกษาโปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษในการสอน มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม ประเมินค่า  ในระดับ
ความคิดเห็น มาก ปานกลาง น้อย  วา
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การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจากการ
จัดกลุ่มสนทนาและแบบสอบถาม นอกจากน้ีใช้กล้องถ่ายรูปและการ
บันทึกภาพวิดิโอการสอนของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษด้วย  

การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป โดยใช้การ
วิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic induction) แล้วน าเสนอด้วยการบรรยาย 
วิเคราะห์แบบสอบถามโดยใช้ค่าร้อยละและวิเคราะห์เน้ือหา 

ขั้นปฏิบัติการ 
 ตรงกับวัตถุประสงค์ข้อย่อยท่ี 3 เพื่อประเมินแนวทางการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ 
นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ท่ีได้ท าการปฏิบัติการสอนรายวิชา
ภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนในโรงเรียนกลุ่มเมืองนครชุม จังหวัดก าแพงเพชร 
จ านวน 27 คน  
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ 1. แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ภาษาอังกฤษ ระดับช้ันประถมศึกษาปี่ท่ี 1 , 2 , 3 ท่ีนักศึกษาโปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษได้พัฒนาข้ึน และ 2. แบบนิเทศการสอน   
 การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจากการ
ตรวจแผนการเรียนรู้ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษและจากการ
ตรวจสอบภาพวิดีโอการสอนภาษาอังกฤษและแบบนิเทศจากครูพี่เลี้ยง  
 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป โดยใช้
การวิเคราะห์แบบอุปนัย แล้วน าเสนอด้วยการบรรยายและวิเคราะห์เชิงเน้ือหา 
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบนิเทศโดยใช้วิธีการทางสถิติคือค่าร้อยละและวิเคราะห์
เชิงเน้ือหา 
 
สรุปผลการวิจัย 

การน าเสนอผลการวิจัยครั้งน้ี น าเสนอตามล าดับข้ันตอน ดังน้ี ข้ัน
เตรียมการ ข้ันวางแผนพัฒนา และ ข้ันปฏิบัติการ  

ผลการวิจัยข้ันท่ี 1 ข้ันเตรียมการ เป็นการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา 
ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับ
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ประถมศึกษา ส าหรับสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 กลุ่มโรงเรียนเมืองนครชุม จ านวน 11 
โรงเรียน จากการสัมภาษณ์และตอบแบบสอบถาม ผู้บริหารสถานศึกษาเห็น
ความส า คัญของหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ต้องการให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษใน
การสื่อสารและการแข่งขัน ท้ังน้ีมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน นักศึกษาโปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษควรออกแบบการสอนให้มีบริบทสอดคล้องเช่นกัน มีความกล้า
แสดงออก มีเทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย ดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้  

ผลการวิจัยข้ันท่ี 2 ข้ันวางแผนพัฒนา เป็นการพัฒนาแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ท่ีได้จากการสนทนากลุ่ม 
การสัมภาษณ์ การสอบถามแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ มีรายละเอียด 
ดังน้ี จากการสัมภาษณ์และสอบถามครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ โดย
กระบวนการสนทนากลุ่ม พบว่า ต้องการให้การจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษน้ันมีทักษะในการสื่อสาร คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน พัฒนา
ความสามารถของนักเรียนท้ังสื่อสาร รับสาร สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ 
มีความรู้ความเข้าใจในสารสนเทศต่าง ๆ และคัดสรรมาก่อประโยชน์เพื่อพัฒนา
ความรู้ ด้านต่าง ๆ ได้ สามารถเรียนรู้การใช้สื่อสังคมออนไลน์ใ นการ
ติดต่อสื่อสารไปยังประชาคมโลกอื่น ๆ ได้ และสามารถหาความรู้ได้เองโดยไม่
ต้องรอจากครูพี่เลี้ยงหรือทฤษฎีอย่างเดียว ด้านการส่งเสริมผู้เรียน นักศึกษาครู
ภาษาอังกฤษควรมีความสามารถด้านการประชาสัมพันธ์ จัดป้าย จัดบอร์ด ท่ี
แสดงความรู้ภาษาอังกฤษ เช่น หน้าห้องพักครูภาษาอังกฤษ ในห้องเรียน จัด
สิ่งแวดล้อมเป็นภาษาอังกฤษ เช่น ประโยคส านวนง่าย ๆ วัน เดือน ปี สี 
หมวดหมู่ค าศัพท์ต่าง ๆ เน้นให้นักศึกษาครูใช้สื่อการสอนท่ีหลากหลาย เช่น 
ของจริง บัตรภาพ บัตรค า แถบประโยค วิดีโอ สื่อเคลื่อนไหว และใช้เทคนิค
การสอนท่ีแตกต่างกันตามเน้ือหา ตามกิจกรรมอย่างเหมาะสมกับนักเรียน เน้น
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การพูดภาษาอังกฤษเพียงอย่า งเดียว เพื่อฝึกให้ นักเรียนโ ต้ตอบเป็น
ภาษาอังกฤษ 

ผลการวิจัยข้ันท่ี 3 ข้ันปฏิบัติการ เพื่อประเมินแนวทางการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา โดยให้นักศึกษาน า
ข้อมูลจากผลการวิจัยข้ันท่ี 1 และ ข้ันท่ี 2 มารวบรวม ศึกษาและออกแบบ
แผนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา คนละ 
1 แผน จากจ านวนนักศึกษาท้ังหมด 27 คน เพื่อให้นักศึกษาได้ท าการทดลอง
สอน มีการตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้โดยผู้วิจัย ใช้แบบสอบถาม
ปลายเปิด สนทนาซักถาม ให้นักศึกษาน าเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ของ
ตนเอง โดยผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุงแก้ไข ก่อนจะน าไปใช้
ปฏิบัติการสอนจริง  

จากน้ันด าเนินการให้นักศึกษาโปรแกรมภาษาอังกฤษน าแผนการ
จัดการเรียนรู้ไปปฏิบัติการสอนจริงท่ีโรงเรียนกลุ่มเมืองนครชุม จ านวน 11 
โรงเรียน ซึ่งสอนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3 พร้อมท้ังบันทึกภาพวิดีโอ
การสอน ผลการทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาโปรแกรม
ภาษาอังกฤษ จากการสังเกต การสนทนาอย่างไม่เป็นทางการและการ
ตรวจสอบจากแบบฝึก มีผลดังน้ี ทักษะการฟังท่ีชอบมากท่ีสุดคือ ฟังนิทาน 
การ์ตูน จากสื่อวิดีทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 33.33 ทักษะการพูดท่ีชอบมากท่ีสุด คือ 
ร้องเพลง คิดเป็นร้อยละ 41.48 ทักษะการอ่านท่ีชอบมากท่ีสุด คือ อ่าน
ตัวอักษร อ่านค าง่าย ๆ อ่านตัวเลข คิดเป็นร้อยละ 71.85 ทักษะการเขียนท่ี
ชอบมากท่ีสุด คือ การเขียนตามค าบอก คิดเป็นร้อยละ 45.18 ประเด็นสุดท้าย
คือ ลักษณะของครูภาษาอังกฤษท่ีนักเรียนชอบ ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
สนุกสนาน เพลิดเพลิน คิดเป็นร้อยละ 60.00  

จากการสัมภาษณ์ครูพี่เลี้ยง เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ พบว่าควรเน้นการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
(Communicative Approach) จัดกิจกรรมเด่ียว กิจกรรมคู่และกิจกรรมกลุ่ม 
ไม่ให้นักเรียนเกิดการเบื่อหน่ายในการเรียน มีเกม มีการแข่งขัน การทาย
ค าศัพท์ ชมวิดิทัศน์ สร้างแบบฝึกเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะทางภาษามากข้ึน 
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นอกจากน้ีควรเน้นด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมของนักเรียน เช่น การ
ร้องเพลง การเล่นเกม การมีส่วนร่วมในการท างาน ท ากิจกรรม เรียนอย่าง
สนุกสนาน มีการช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่ม รู้จักเสียสละแบ่งปัน รู้จักความอดทน
ในการรอคอย บางครั้งต้องรอครูเรียกให้ตอบ มีความเป็นระเบียบวินัยในการ
เข้าแถวเล่นเกมหรือไม่ส่งเสียงดังในห้องเรียน เมื่อกลุ่มมีคะแนนน้อยกว่ากลุ่ม
อื่นก็ดีใจกับกลุ่มท่ีได้คะแนนมากกว่า มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การรู้จักหา
ค าตอบ มีวิธีคิด เช่น การทายรหัสค าศัพท์หรือการเรียงตัวอักษรและการจ า
ค าศัพท์ การท าแบบทดสอบมีท้ังแบบปรนัยและอัตนัย ต้ังเกณฑ์การประเมินให้
เหมาะสมกับนักเรียน  

 

การอภิปรายผล 
 ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษน้ัน ครูผู้สอนควรมีความ
เช่ียวชาญ มีประสบการณ์ทางการสอนภาษาอังกฤษ มีวิธีถ่ายทอดท่ีดี มี
จิตวิทยาในการสอน พูดภาษาอังกฤษชัดเจนและถูกต้องตามหลักการออกเสียง 
การเน้นค า การใช้น้ าเสียง สอนตามธรรมชาติไม่เร่งรีบ เข้าใจผู้เรียน  ค านึงถึง
ความแตกต่างของผู้เรียน กระตุ้นให้เด็กนักเรียนกล้าแสดงออกและถึงจุดเด่น
ทางด้านภาษาอังกฤษของแต่ละคนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ สร้างความคุ้นเคย 
เป็นกันเอง เข้าใจผู้ เรียน เพื่อเด็กจะได้กล้าแสดงออก พูดภาษาอังกฤษ
ตลอดเวลาท่ีสอน แจ้งกฎ ระเบียบ กติกาในการเรียน เข้าใจพื้นฐานของเด็กแต่
ละคน สร้างทัศนคติให้รักการเรียนภาษาอังกฤษ เน้นการท่องจ าในบางเร่ือง แต่
ควรฝึกให้เด็กเกิดการคิดให้มากท่ีสุด สอนสิ่งใกล้ตัว ให้ผู้เรียนได้น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน มีเทคนิคการสอนใหม่ ๆ หลากหลายรูปแบบ หมั่นสังเกต
พฤติกรรมของนักเรียน ให้ขวัญและก าลังใจนักเรียน ตรวจการบ้านอย่าง
เคร่งครัด รอบคอบและแก้ไข ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ควรมีการ
เล่านิทาน ร้องเพลง เกม วิดิทัศน์ ใช้สถานการณ์จ าลอง บทบาทสมมติ เน้นการ
ฟัง การพูด เน้นกิจกรรมการเรียนปนเล่น ใช้เพลงท่ีง่าย ๆ ช่วยฝึกการจ า
ค าศัพท์ จัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน จัดกิจกรรมตามเหตุการณ์
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จริงเพื่อให้เด็กน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน พามาสอนนอกห้องเรียนบ้างเพื่อ
เปลี่ยนบรรยากาศ จัดกิจกรรมเป็นกลุ่ม ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้พัฒนาไป
พร้อม ๆ กัน  

หลักสูตรตามมาตรฐานการศึกษา เปิดโอกาสให้ครูผู้สอนจัดเน้ือหาได้
ยืดหยุ่นตามช่วงช้ันน้ัน ๆ ไม่ต้องเร่งสอนนักเรียน จึงท าให้เน้ือหาท่ีเป็นสาระ
การเรียนรู้มีความกว้าง ยืดหยุ่นตามความสามารถของครูผู้ สอน ดังน้ันบาง
เน้ือหาจึงถูกตัดออกไป เช่น การสอนขนาด รูปร่าง การใช้ค าตรงข้าม ช่ือ
ยานพาหนะ การตัดค าศัพท์ในเร่ืองต่าง ๆ ให้เหลือน้อยลง ช่ือสี อวัยวะร่างกาย 
การแสดงกิริยาอาการ สิ่งของในห้องเรียน เป็นต้น นักศึกษาโปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นให้นักเรียนได้ฝึกทักษะทาง
ภาษา (จากข้อมูลในข้ันท่ี 1) จึงได้ท าการพัฒนาใบงานประกอบการจัดการ
เรียนการสอน สร้างสื่อการเรียนการสอน เพิ่มทักษะในการสอน เน้นกิจกรรม
เด่ียว กิจกรรมคู่และกิจกรรมกลุ่มให้สอดคล้องกับเวลาเรียนของนักเรียน 
พยายามท ากิจกรรมท่ีเตรียมไว้ในแผนการจัดการเรียนการสอน จึงท าให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของสภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีก าหนดไว้  

การประเมินแผนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยการ
สัมภาษณ์นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 พบว่า นักเรียนชอบเรียนภาษาอังกฤษ 
ชอบกิจกรรมการฟังโดยการทายค าศัพท์ ทายเลข กิจกรรมการพูดคือ ร้องเพลง 
กิจกรรมการอ่านคือ อ่านอักษร อ่านค าง่าย ๆ อ่านตัวเลข กิจกรรมการเขียนคือ 
การเขียนตามค าบอก และชอบครูท่ีสอนสนุก  
 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. จากผลการวิจัยเห็นได้ว่า ควรน าผลการวิจัยครั้งน้ีไปใช้กับการสอน

ภาษาอังกฤษในระดับช้ันอื่น ๆ ด้วย  
 2. จากผลการวิจัยเห็นได้ว่า ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
ควรมีการสอบถาม หรือสัมภาษณ์นักเรียนในเรื่องของความถนัด ทักษะท่ีชอบ
ของภาษาอังกฤษกับนักเรียนก่อนท่ีจะเริ่มสอน เพื่อท่ีจะมีเวลาให้ครูได้เตรียม
เน้ือหาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  
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3. จากผลการวิจัยเห็นได้ว่า แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาต้องค านึงถึงบริบทของโรงเรียน 
สมรรถนะและศักยภาพของนักเรียนท่ีมีความแตกต่างกันของแต่ละโรงเรียน
ด้วย  
 
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ในการท าวิจัยครั้งต่อไปควรก าหนดแนวทางการสอน 
ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาให้ชัดเจนว่าจะเน้นในเร่ืองใด การฟัง พูด อ่าน 
หรือ เขียน ถ้าท าเป็นแบบรวมทุกทักษะจะมีความยากในการเก็บข้อมูลและ
การเตรียมเน้ือหาท่ีจะใช้สอนนักเรียน 

2. ควรก าหนดเวลาให้ชัดเจนในการวางแผนการวิจัย ทุก ๆ  
ข้ันตอน เน่ืองจากการวิจัยในตรั้งน้ี ใช้ระยะเวลาในข้ันตอนเตรียมการค่อนข้าง
นาน และมีระยะเวลาในข้ันตอนท่ี 2 และ 3 มีน้อย  
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