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แนวทางพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่ 25: กรณีศึกษา โรงเรียนหนองขามพิทยาคม
Guidelines for Developing English for Communication Teaching Skills Institute Affiliated
the Secondary School of Service 25: A Case Study at Nongkhampittayakom School,
Khon Kaen Province
อุดม นวน1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สนใจ ไชยบุญเรือง2
ดร.กุหลาบ ปุริสาร3
บทคัดย่อ
การวิจัยแบบผสมผสานระหว่างวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหาและ
แนวทางในการพัฒ นาทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่ 25:
กรณีศึกษาโรงเรียนหนองขามพิทยาคม กลุ่มเป้าหมาย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูผู้สอน 6 คน ครูผู้สอนภาษาอังกฤษจำนวน
3 คน และนักเรียนจำนวน 24 คน รวมเป็น 33 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง
การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย (𝑥𝑥) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
และวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)
ผลการศึกษาพบว่า
1. สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง
(𝑥𝑥=3.06) ด้านสูงสุดคือ ทักษะการเขียน (𝑥𝑥=3.05) และด้านต่ำสุดคือ ด้านทักษะการฟัง (𝑥𝑥=2.81) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า
1.1 ด้านการฟัง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ข้อที่ปฏิบัติสูงสุดคือ ครูได้ตั้งจุดประสงค์ในการฟังและนำองค์
ความรู้ในหัวข้อที่ฟังมาพิจารณา และข้อปฏิบัติต่ำสุดคือ นักเรียนไม่ค่อยได้เอาใส่ใจกับภาษาอังกฤษที่ได้ยินหรือได้ฟังเพื่อ
รวบรวมเป็นรูปแบบ
1.2 ด้านการพูด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ข้อที่ปฏิบัติสูงสุดคือ นักเรียนได้ฝึกมีการสนทนาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และข้อปฏิบัติต่ำสุดคือ นักเรียนไม่ค่อยมีการถามและตอบคำถามไม่ตรงกับกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
1.3 ด้านการอ่าน ให้แก้ไขอยู่ในระดับปานกลาง ข้อปฏิบัติสูงสุดคือ เนื้อหาสอนมีความชัดเจนเข้าใจง่ายสะดวกต่อ
ผู้สอนในการนำไปใช้ปฏิบัติจริง และข้อปฏิบัติต่ำสุดคือ ครูไม่ค่อยได้เน้นการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
เบื้องต้นไปเรื่อยๆ
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1.4 ด้า นการเขีย น โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง ข้อ ปฏิบ ัต ิส ูง สุด คือ นัก เรีย นมีก ารเรีย นรู้ท ี่จ ะจัด และ
เรียงลำดับความคิดที่จะเขียนอย่างมีเหตุผลโดยใช้คำเชื่อมโยง และข้อปฏิบัติต่ำสุดคือ ครูไม่ค่อยได้ฝึกสอนให้นักเรียนเขียนจาก
ประโยคสั้นๆไปหาประโยคยาวหรือเขียนการเล่าเรื่องสั้นๆ
2. ปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ ปานกลาง
(𝑥𝑥=2.60) ด้านสูงสุดคือ ด้านทักษะการฟัง (𝑥𝑥=2.80) และด้านต่ำสุดคือ ด้านทักษะการอ่าน(𝑥𝑥=2.39)
2.1 ด้านการฟังโดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง ปัญ หาสูงสุดคือครูไม่ได้ตั้งจุดประสงค์ในการฟังและนำองค์
ความรู้ในหัวข้อที่ฟังมาพิจารณา และปัญหาต่ำสุดคือ ครูก็ได้ฝึกการฟังให้มีความเข้าใจง่ายต่อเนื้อหาการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ
2.2 ด้านการพูดโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางปัญหาสูงสุดคือ ครูมีความสามารถในการใช้คำเชื่อมประโยคตาม
หลักภาษาหรือใช้ความรู้ทางไวยากรณ์ในการเรียบเรียงประโยคตามลำดับก่อนหลัง และปัญหาต่ำสุดคือ ครูก็ได้ฝึกสำเนียง
ทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษให้นักเรียนได้ฝึกตามเป็นประจำ
2.3 ด้านการอ่านโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ปัญหาสูงสุดคือ เนื้อหามีความชัดเจนเข้าใจง่ายสะดวกต่อผู้สอน
ในการนำไปใช้ปฏิบัติจริงแต่เข้าไม่ถึงนักเรียน และปัญหาต่ำสุดคือ นักเรียนไม่ค่อยชอบอ่านสื่อภาษาอังกฤษเช่นหนังสื่อการ์ตูน
บทความหนังสื่อหรือหนังสื่อต่างๆ
2.4 ด้า นการเขีย นโดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง ปัญ หาสูงสุด คือ ครูไม่ได้ฝ ึก ให้น ัก เรีย นได้ฝ ึก เขีย นตาม
โครงสร้างเนื้อหาการเรียบเรียงเรื่องราวคำศัพท์และการใช้ภาษาและปัญหาต่ำสุดคือ ครูได้สอนแบบให้รูปภาพเป็นชุดเพื่อเล่า
เรื่องและให้นักศึกษาเขียนเล่าเรื่อง
3. แนวทางการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยรวม ครูควรเสริมทักษะเพิ่มเติมเพื่อการสอนที่ทันสมัย
และน่าตื่นเต้นในการเรียนการสอน จัดให้มีกิจกรรม และโอกาสในการแสดงออกทางภาษาต่อนักเรียน ครูควรสอนนักเรียนให้
สนุกต่อการจัดการเรียนการสอน หาแนวทางให้นักเรียนรักที่จะเรียนภาษาอังกฤษ ต้องสอนไม่ให้นักเรียนเครียดจนเกินไป แรง
บันดาลใจในการเรียนครูผู้สอนต้องใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตนเอง ดังมีแนวทางพัฒนาใน 4 ทักษะดังนี้
3.1 ทักษะการฟัง ครูควรฝึกให้นักเรียนฟังจากสื่อมัลติมีเดีย ต่างๆ ฝึกฟังสำเนียงเจ้าของภาษาฝึกจับใจความ
สำคัญในการฟัง ให้นักเรียนฝึกฟังจากสื่อต่างๆ ให้สม่ำเสมอและครูควรฝึกให้นักเรียนจับความสำคัญกับคำศัพท์ เพื่อสร้างเป็น
ประโยคสั้น ประโยคยาว และเป็นเรื่องสั้น ด้านทักษะ การฟัง
3.2 ทักษะการพูด ครูควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการแสดงออกที่ถูกต้อง และมีการแลกเปลี่ยนบรรยากาศการ
เรียนการสอนให้น่าสนใจและควรหาเทคนิคมาสอนให้ฝึกพูดคำง่ายๆ ก่อนแล้วขยับตามลำดับ หากิจกรรมเพื่อฝึกทักษะการพูด
3.3 ทักษะการอ่าน ครูควรจัดให้มีมุมการเรียนรู้ จัดหาสื่อที่เหมาะสมในการอ่าน ตามระดับความสามารถ ควร
ฝึกเทียบเสียงพยัญชนะ – สระ ต่อนักเรียนให้สนุกสนาน น่าเรียนรู้มากขึ้น ครูควรทราบประเด็นสำคัญด้านการอ่านเพื่อส่งเสริม
การพัฒนาทักษะการอ่าน
3.4 ทักษะการเขียน ควรสอนให้นักเรียนได้จับใจความด้านการเขียน เป็นคำศัพท์ หรือประโยคสั้น และประโยค
ยาว สอนเทคนิค พื้น ฐานใช้การเขียนให้ถูกหลัก ประธาน กริยา กรรม และฝึก การเขียนเขียนบรรยายง่ายตามหัวข้อที่ได้
มอบหมาย
คำสำคัญ: ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษอังกฤษ, เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาทักษะการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
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Abstract
This mixed method research between quantitative and qualitative of the objectives were to
study conditions, problems and guidelines for developing for communication English Language teaching
skills institute affiliated with the secondary school of service area office 25: Case Study at Nong Kham
Pittayakom School, the sampling group was 6 general teachers, 3 English teachers, and 24 students the
total were 33 persons. The instruments of research used questionnaires, Semi-structured, In-depth
interview, Non-participant observation and data was analyzed by mean (𝑥𝑥), standard deviation (S.D.), and
used content analysis.
1. The condition on teaching and learning of overall skills in English for communication level
were (𝑥𝑥= 3.06), the highest was writing skills (𝑥𝑥 = 3.05) and the lowest aspect was listening skills (𝑥𝑥=
2.81).
1.1 Listening skills: The most practical was teachers have set the purpose of listening and
bringing knowledge into the topic of listening. And the lowest practice was students rarely listen to English
as a form of communication.
1.2 Speaking skills: The most practical was students are trained to have conversational
English for communication everyday. And the lowest practice was students rarely ask and answer to
questions that do not match the English language teaching process.
1.3 Reading skills: The highest practice was the teaching content is clear, easy to understand
and easy to use. And the lowest practice was teachers do not focus on improving their reading
comprehension skills.
1.4 Writing skills: The highest practice was students are learning to organize and sort the
ideas to be rationally written using link words. And the lowest practice was teachers rarely train students
to write from short sentences to long sentences or to write short stories.
2. The problems teaching and learning of overall skills in English for communication level were
(𝑥𝑥= 2.60), the highest was listening skills (𝑥𝑥= 2.80) and the lowest was reading skills (𝑥𝑥= 2.39).
2.1 Listening skills: The highest problem was teachers do not set the purpose of listening and
bringing knowledge to the topic. And the lowest problem was teachers can practice listening
comprehension in order to understand the content for teaching and learning English.
2.2 Speaking skills: The highest problems was teachers have the ability to use phrase-byword or grammatical skills to compose sentences in the order. And the lowest problem was teachers
practice the pronunciation of English skills for students to practice regularly.
2.3 Reading skills: The highest problem was the teaching content is clear, easy to understand
and easy to used. And the lowest problem is students rarely read English media such as movies, comics,
articles, or other media.
2.4 Writing skills: The highest problem was teachers do not train their students to practice
writing based on their structure, content, vocabulary, and language. And the lowest problem was the
teacher taught the series to tell and let the students write the story.
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3. Guidelines condition for development in teaching and learning skills as a whole: Teachers
should reinforce their skills in modern teaching. And exciting to teach organized activities and the
opportunity to express language in to the students and teachers should teach students to have fun
teaching, find a way for students to love English learning do not stress too much and inspire teachers to
learn to develop themselves. As developed in four skills:
3.1 Listening skills: Teachers should train their students to listen to the multimedia, focus on the
vocabulary to create short sentences, long sentences and short stories in listening skills.
3.2 Speaking skills: Teachers should organize activities that promote correct expression, and
the exchange in teaching atmosphere to be interesting and should find a technique to practice speaking as
simple words. First, move in sequence, find activities to practice speaking skills.
3.3 Reading skills: Teachers should have a learning angle and provide the right media to read
by level of skill for Practice to compare consonants - vowel for students to enjoy, great to learn. Teachers
should know the importance of reading to promote reading skills.
3.4 Writing skills: Teacher should teach your students to be compassionate, to write
vocabulary or short sentences, and to teach them the basic techniques.
Keywords: The Condition and Problems in English Teaching, To Study the Ways for Improving the Teaching
and Learning Skills in English for Communication.
1. บทนำ
ในศตวรรษที่ 21 ภาษาอังกฤษมีบทบาทสำคัญ
ต ่อ ป ระ เท ศ ไท ย แ ล ะ ท ุก ๆ ช าต ิท ั่ว โล ก เน ื่อ งจ าก
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้ด้านการสื่อสารระหว่าง
ประเทศ และประชาคมอาเซียนก็ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญ
โดยได้ก ำหนดทิศ ทางที่แ น่ช ัด ในความร่ว มมือ ระหว่า ง
ประเทศสมาชิกเพื่อเดินหน้าไปสู่เป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (The Asean Economic Community: AEC)
( ASEAN LAW, 2015 ) ภายในปี 2015 โดยกฎบัต ร
อาเซีย นข้อ 34 บัญ ญัต ิว ่า ภาษาที่ใช้ในการทำงานของ
อาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษนั้นส่งผลให้
เกิด ความรู้ ความสามารถ และทัก ษะการสื่อ สาร
ภาษาอัง กฤษของคนไทยในการแข่ง ขัน ทางเศรษฐกิจ
สัง คม การศึก ษา และ การท่อ งเที่ย วโดยการสร้า ง
ความสัม พัน ธ์ระหว่างชาติในอาเซีย น หรือ แม้ก ระทั่งใน
การดำเนินชีวิตประจำวันของคนไทยกระทรวงศึกษาธิการ
ก็ได้เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นของภาษาอังกฤษ
จึงได้กำหนดแผนพัฒนาการศึกษาของการจัดการเรียนการ

สอน โดยกำหนดให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ที่
เป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐานให้กับนักเรียน นักศึกษา ทุก
คนต้องได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยกำหนดให้ ผู้เรียนที่ผ่าน
การศึกษาขั้นพื้นฐานจะต้องสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการ
พูด ฟัง อ่าน เขียน และ การสื่อสารได้ในระดับหนึ่งเพื่อ
พ ัฒ น าคุณ ภ าพ ของเยาวชน ให ้ม ีค วามพ ร้อ มด้า น
ภาษาอังกฤษได้อย่างสง่างาม (กระทรวงศึกษาธิการ, 25552558)
จากอดีต ที่ผ ่า นมาพบว่า ประเทศไทยยัง มี
ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนสอนภาษาอังกฤษประกอบ
กับเด็กไทยขาดโอกาสที่เอื้ออำนวยต่อการใช้ภาษาอังกฤษ
จึงทำให้ขาดความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพราะ
ไม่มีประสบการณ์ รวมถึงพื้นฐานอุปนิสัยของคนไทยที่ไม่
ชอบการฝึก ฝนเพราะกลัว ว่า จะพูด ผิด และไม่ถ ูก หลัก
ไวยากรณ์ (อริส รา ธนาปกิจ , 2555) อีก ทั้ง ความ
แตกต่า งของกลวิธ ีท างภาษาและปัจ จัย ทางสัง คมของ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ปาจรีย์ นิพาสพงษ์, 2554) ข้อมูล
จากแหล่งต่างๆ พบว่า นักเรียนไทยจำนวนมาก ที่เรียน
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ภาษาอังกฤษมาหลายปีแต่ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษใน
การสื่อ สารได้อ ย่า งมีป ระสิท ธิภ าพ รวมทั้ง ความรู้
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของเยาวชนยังอยู่ในระดับที่
ต้องได้รับการปรับปรุง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
ระดับ ชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ของนักเรียน
ระดับ ขั้น มัธ ยมศึก ษาปีท ี่ 3 ปีก ารศึก ษา 2555 พบว่า
ส ม รรถ ภ าพ ข อ งน ัก เรีย น ด ้า น ค วาม รู้แ ล ะท ัก ษ ะ
กระบวนการทางด้า นการสื่อ สารของ ภาษาอังกฤษทั้ง
ประเทศยังอยู่ในระดับ ต่ำ มีค ่าคะแนนเฉลี่ยสาระภาษา
เพื่อ การสื่อ สาร ร้อ ยละ 29.36 (สถาบัน ทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ. 2555 : Online) กระบวนการ เรียน
การสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันประสบความล้มเหลวและ
ไม่สามารถบรรลุจุดประสงค์ของหลักสูตรได้ โดยเฉพาะ
ปัญ หาของ ผู้เรียน วิธีการสอนของผู้สอน บรรยากาศใน
ห้องเรียน ร้อนอบอ้าว มีเสียงดังไม่เหมาะต่อการเรียนรู้
นอกจากนี้ส ื่อ การจัด การเรีย นรู้ม ีน ้อ ย ไม่น ่า สนใจ ไม่
ทันสมัย และการไม่มีโอกาสฝึกทักษะอย่างต่อเนื่องและ
เพีย งพอ ทั้ง นี้อ าจมีส าเหตุม าจาก ปัญ หาต่า งๆ เช่น
ปัญหาครูขาดทักษะในการสอนภาษาอังกฤษ ปัญหาครูมี
ความรู้ค วามเข้าใจในหลัก สูต รไม่ช ัด เจน ครูม ีภ าระงาน
พิเศษ ร่วมทั้งปัญหาสื่อการเรียนการสอนไม่เพียงพอ และ
ปัญหานักเรียนขาดเจตคติที่ดีต่อการเรียน (กรมวิชาการ,
2546 : 94-95)
เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษทั้ง
4 ด้านได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ถือว่า
เป็น ทัก ษะพื้น การในการเรีย นรู้ภ าษาอัง กฤ ษ เพื่อ ให้
ส าม ารถ ส อื่ ส ารภ าษ าอ ัง ก ฤ ษ เพ ื่อ จ ะ น ำไป ใช ้ใ น
ชีวิตประจำวันและสู่ประชาคมอาเซียน เพราะในการเรียน
ภาษาอังกฤษนั้น การจัดกิจกรรมที่เน้นทักษะการสื่อสาร
เป็นสิ่งสำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเปรียบเสมือนได้ว่า
เป็นหัวใจของการเรียนการสอน เพราะการจัดกิจกรรมจะ
ช่วยสร้างเจตคติที่ดีในการเรียนมากขึ้น ซึ่งการเรียนรู้ด้วย
การผสมผสานภาษากับเนื้อหา เป็นแนวคิดการเรียนการ
สอนแบบมีหลักการตรงตามความต้องการในการพัฒ นา
ความรู้และ ทักษะที่เหมาะสมเพื่อให้นักเรียนมีความรู้และ
ทัก ษะทั้ง 4 ประการ คือ ความรู้เนื้อ หา ภาษาอัง กฤษ
(English Language Content Knowledge) ทัก ษะการ
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สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ (English Communicative Ability)
ทัก ษะการคิด (Thinking Skills) และการรู้ว ัฒ นธรรม
นานาชาติ (International Cultural Awareness) ซึ่ง มี
อ งค ์ป ระก อ บ ใน ก ารจัด ก ารเรีย น รู้ 4 ด ้า น (4Cs)
คือ เนื้อ หา (Content) การสื่อ สาร (Communication)
การรู้คิด (Cognition) และวัฒนธรรม (Culture) (Bently,
2010; Coyle et al, 2010; Lasagabaster et al, 2009)
ผลการประเมินความสามารถตนเองของการ
จัด การเรีย นการสอนภาษาอัง กฤษของครูส ำนัก งาน
คณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน ระบุว่า ครูร้อ ยละ
51.91 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่
ต้อ งปรับ ปรุง รวมทั้ง ขาดความสามารถในการใช้
ภ าษ าอ ัง ก ฤ ษ ใน ก ารจ ัด ก ารเรีย น ก ารส อ น ข าด
ความสามารถในการจัด อุป กรณ์ก ารเรีย นการสอนและ
สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่
เหมาะสม และขาดศัก ยภาพในการจัด และประเมิน ผล
ภาษาอังกฤษ (อมรศรี แสงส่องฟ้า, 2554) สถาบันการศึกษา
หลายแห่งได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ
(English Program) ตั้ง แต่ร ะดับ ประถมศึก ษา โดยมี
จุดประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะใน 4 ด้าน คือ ทักษะการ
ฟัง พูด อ่านและเขียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านทักษะ
การพูด ที่จ ะทำให้ส ามารถติด ต่อ สื่อ สารได้อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพ หลักสูตรยังได้กำหนดให้ผู้เรียน มีสมรรถนะ
ที่สำคัญ 5 ประการ และสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียน คือ
ความสามารถในการสื่อสารภาษาได้ในการฟัง การพูด การ
อ่านและการเขียนภาษาต่างประเทศแต่ระบบการศึกษา
ของไทยในปัจ จุบ ัน ยัง ไม่ส ามารถตอบสนองต่อ ความ
ต้องการของสถาบัน การศึกษา ของบุค คลในสังคม และ
ประเทศเท่าที่ค วร เมื่อ ต้อ งเผชิญ กับ ความคาดหวังทาง
สังคมที่จะทำให้ก ารศึก ษามีบ ทบาทในการเตรียมคนให้
พร้อมสำหรับการแข่งขันในสังคมก็ยิ่งเห็นปัญหาที่เกิดกับ
การศึก ษามากขึ้น ปัญ หาที่ถ กเถีย งกัน มากในแวดวง
การศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง โดยนักเรียนเรียนจบ
หลักสูตรแล้วพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งหรือพูดไม่ได้ซึ่งอาจ
เกิด จากหลายสาเหตุ อาจเป็น เพราะ ครูผ ู้ส อน ตัว ผู้
นักเรียน สิ่งแวดล้อมภายใน ภายนอก อุปกรณ์การจัดการ
จัดเรียนการสอนหรืออาจมีปัจจัยอื่นที่มีผลกระทบต่อการ
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เรียนรู้และการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียน
การสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในโรงเรียนหนอง
ขามพิทยาคม
2. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาการจัดการ
เรีย นการสอนภาษาอัง กฤษเพื่อ การสื่อ สารในโรงเรีย น
หนองขามพิทยาคม
3. กรอบแนวคิดของการวิจัย
3.1) การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยศึกษาเกี่ยวกับสภาพ
ปัญ หาและแนวทางการพัฒ นาการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโรงเรียนหนองขามพิทยาคม

แนวทางการจัดสภาพปัญหาการเรียนการสอน
เพื7อการสื7 อสารของโรงเรียนหนองขามพิทยาคม
ใน 4 ด้ าน ดังนี?
1. ด้านทักษะการฟัง
2. ด้านทักษะการพูด
3. ด้านการอ่าน
4. ด้านการเขียน

4. วิธีดำเนินการศึกษา
ขอบเขตของการวิจัย
กลุ่ม เป ้า ห ม าย ครูภ าษ าอัง กฤ ษ 3 คน
ครูสอนวิชาอื่นๆ จำนวน 6 คนและนักเรียนที่กำลังศึกษา
ระดับ ชั้น มัธ ยมศึก ษา ในโรงเรีย นหนองขามพิท ยาคม
จำนวน 24 คน ปีก ารศึก ษา 1 ภาคเรีย นที่ 2560 รวม
ทั้งหมดเป็น 33 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1) แบบสอบถาม 2) แบบสัม ภาษณ์ถ ึง
โครงสร้าง 3) การสัมภาษณ์เชิงลึก 4) การสังเกตแบบไม่
มีส่วนร่วม

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ย วกับ ข้อ มูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบสำรวจ
รายการ (Check List) ของสภาพและปัญ หาการจัด การ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิด เห็น
เกี่ย วกับ สภาพและปัญ หาการจัด การเรีย นการสอน
ภาษาอัง กฤ ษเพื่อ การสื่อ สาร เป็น แบบสอบถามแบบ
มาตราส่ว นประมาณค่า (Rating Scale) โดยมีเกณฑ์ 5
ระดับ ของลิเคอร์ท (Likert Scale) (บุญ ชม ศรีส ะอาด,
2545)
ตอนที่ 3 เป็น แบบสอบถาม ปลายเปิด
(Open Ended Form) เพ ื่อ ให ้ผ ู้ต อบ แบ บ สอบ ถาม
ข้อเสนอแนะแนวทางเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 ทักษะ คือด้าน
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ
การสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้
ดำเนินการตามลำดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. ศึก ษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. ศึก ษาวิธีก ารสร้างแบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตแบบ
ไม่มีส่วนร่วม ระดับ ปฏิบ ัติ และระดับ ปัญ หามาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับของลิเคอร์ท (Likert Scale)
2.1) นำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในข้อ 12 มาสร้างแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง การ
สัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม เพื่อสอบถาม
ความคิด เห็น เกี่ย วกับ สภาพ ปัญ หาและ แนวทางการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2.2) นำแบบสอบถามที่สร้างขั้นเสนอ
ต่อ อาจารย์ท ี่ป รึก ษางานวิจ ัย ในฐานะ ผู้เชี่ย วชาญ เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสมของเนื้อหาและ
ภาษาที่ใช้โดยให้ครอบคลุมตาม วัตถุประสงค์ เป็นการหา
ความเที่ยงตรง
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หาคุณภาพเครื่องมือ
สำหรับแบบสอบถาม มีวิธีดำเนินการดังนี้
1. ผู้ศ ึก ษา นำแบบสอบถามทุก ชุด ให้
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระและ
ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) เพื่อตรวจสอบการใช้ภาษาและความ
ครอบคลุม ของเนื้อ หา โดยการหาดัช นีค วามสอดคล้อ ง
ระหว่า งข้อ คำถามและวัต ถุป ระสงค์ (index of itemobjective congruence : IOC)
2. การวิจ ัย แบบผสมผสานครั้งนี้ผ ู้ศ ึก ษา
ดำเน ิน การเก็บ รวบ รวม ข้อ ม ูล ด้ว ยตน เองโดยน ำ
แบบสอบถามไปให้ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู-นักศึกษา
ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย จำนวนรวม 33 คน และเก็บคืนด้วย
ตนเอง แบบสอบถามที่ได้รับคืนมา สมบูรณ์ครบ 33 ฉบับ
คิดเป็นร้อยละ 33.33 และ 66.67
การวิเคราะห์ข้อมูล
ส ำ ห ร ับ ก า ร ว ิเ ค ร า ะ ห ์ข ้อ ม ูล เพ ื่อ ต อ บ
วัตถุประสงค์ในการวิจัย ผู้วิจัยแบ่งการวิเคราะห์ ออกเป็น
4 ด้าน ในภาพรวมและรายด้านดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป เกี่ยวกับ
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
โดยการหาค่า (𝑥𝑥)
และ (S.D.)
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์สภาพปัญหา และ
แนวทางการพัฒ นาทัก ษะ การจัด การเรีย น การสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยภาพรวม และรายด้าน
โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความเที่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) สำหรับ แบบสอบถามปลายเปิด นำข้อ มูล ที่ได้ม า
ตรวจสอบจัดกลุ่ม ของคำตอบ โดยการแจกแจงความถี่
เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
การสื่อสาร
สถิติที่ใช้ในการศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลสภาพและปัญหาแนวทางการ
พัฒ นาการจัด การเรีย นการสอนภาษาอัง กฤษเพื่อ การ
สื่อ สาร โดยใช้ค ่าร้อ ยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย (𝑥𝑥) และ
ส่ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิต ิท ี่ใช้ก ารวิเคราะห์
ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย (𝑥𝑥) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จึง
วิจัยใช้วิธีวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)
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5. ผลการศึกษา
ผลการวิเ คราะห์ข ้อ มูล เรื่อ ง แนวทางการ
พัฒ นาการจัด การเรีย นการสอนภาษาอัง กฤษเพื่อ การ
สื่อสารของครูผู้สอน : กรณีศึกษาโรงเรียนหนองขามพิทยา
คม โดยผู้ศึกษาได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลกับครูผู้สอน
วิชาภาษาอังกฤษจำนวน 3 คน ครูสอนวิชาอื่นๆจำนวน 6
คน และนักเรียน จำนวน 24 คน รวมเป็น จำนวน 33 คน
มาทำการวิเคราะห์วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการทางสถิติตาม
วัตถุประสงค์การศึกษา
ด้า น ข้อ มูล ท ั่ว ไป เกี่ย วกับ ครูผ ู้ส อน
ประสบการณ์ที่สอนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียน
หนองขามพิทยาคม มีผู้สอนระยะเวลา 5 ปี จำนวน 1 คน,
สอนระยะเวลา 6 ปี จำนวน 1 คน สอนระยะเวลา 7 ปี
จำนวน 1 คน ตามลำดับ
ผลการศึกษา พบว่า
1. สภาพการจัด การเรีย นการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยภาพรวมและรายด้านอยู่
ในระดับ ปานกลาง (𝑥𝑥=3.06) ด้านสูงสุด คือ ทัก ษะการ
เขีย น (𝑥𝑥=3.05) และด้า นต่ำ สุด คือ ด้า นทัก ษะการฟัง
(𝑥𝑥=2.81) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
1.1 สภาพการจัด การเรีย นการ
สอนด้านทักษะการฟังโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ข้อที่
ปฏิบัติสูงสุดคือ ครูได้ตั้งจุดประสงค์ในการฟังและนำองค์
ความรู้ในหัวข้อที่ฟังมาพิจารณา และข้อปฏิบัติต่ำสุดคือ
นักเรียนไม่ค่อยได้เอาใส่ใจกับภาษาอังกฤษที่ได้ยินหรือได้
ฟังเพื่อรวบรวมเป็นรูปแบบ
1.2 สภาพการจัด การเรีย นการ
สอนด้านทักษะการพูด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ข้อ
ที่ปฏิบัติสูงสุดคือ นักเรียนได้ฝึกมีการสนทนาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และข้อปฏิบัติต่ำสุดคือ
นักเรียนไม่ค่อยมีการถามและตอบคำถามของไม่ตรงกับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
1.3 สภาพการจัด การเรีย นการ
สอนด้านทักษะการอ่าน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ข้อ
ปฏิบ ัต ิส ูง สุด คือ เนื้อ หาสอนมีค วามชัด เจนเข้า ใจง่า ย
สะดวกต่อผู้สอนในการนำไปใช้ปฏิบัติจริง และข้อปฏิบัติ
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ต่ำ สุด คือ ครูไ ม่ค ่อ ยได้เน้น การพัฒ นาทัก ษะการอ่า น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้นไปเรื่อยๆ
1.4 สภาพการจัด การเรีย นการ
สอนด้านทักษะการเขียน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
ข้อ ปฏิบ ัต ิส ูง สุด คือ นัก เรีย นมีก ารเรีย นรู้ท ี่จ ะจัด และ
เรีย งลำดับ ความคิด ที่จ ะเขีย นอย่า งมีเหตุผ ลโดยใช้ค ำ
เชื่อมโยง และข้อปฏิบัติต่ำสุดคือ ครูไม่ค่อยได้ฝึกสอนให้
นัก เรีย นเขีย นจากประโยคสั้น ๆไปหาประโยคยาวหรือ
เขียนการเล่าเรื่องสั้นๆ
2. ปัญ หาการจัด การเรีย นการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยภาพรวมและรายด้านอยู่
ในระดับ ปานกลาง (𝑥𝑥=2.60) ด้านสูงสุดคือ ด้านทักษะ
การฟัง (𝑥𝑥=2.80) และด้านต่ำสุดคือด้านทักษะการอ่าน
(𝑥𝑥=2.39)
2.1 ปัญ หาการจัด การเรีย นการ
สอนด้า นทัก ษะการฟัง โดยรวมอยู่ใ นระดับ ปานกลาง
ปัญ หาสูงสุดคือ ครูไม่ได้ตั้งจุดประสงค์ในการฟังและนำ
องค์ความรู้ในหัวข้อที่ฟังมาพิจารณา และปัญหาต่ำสุดคือ
ครูก็ได้ฝึกการฟังให้มีความเข้าใจง่ายต่อเนื้อหาการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ
2.2 ปัญ หาการจัด การเรีย นการ
สอนด้านการพูดโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ปัญ หา
สูงสุดคือ ครูมีความสามารถในการใช้คำเชื่อมประโยคตาม
หลักภาษาหรือใช้ความรู้ท างไวยากรณ์ในการเรียบเรียง
ประโยคตามลำดับก่อนหลัง และปัญหาต่ำสุดคือ ครูก็ได้
ฝึกสำเนียงทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษให้นักเรียนได้
ฝึกตามเป็นประจำ
2.3 ปัญ หาการจัด การเรีย นการ
สอนด้า นทัก ษะการอ่า นโดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง
ปัญหาสูงสุดคือ เนื้อหามีความชัดเจนเข้าใจง่ายสะดวกต่อ
ผู้สอนในการนำไปใช้ปฏิบัติจริงแต่เข้าไม่ถึงนักเรียน และ
ปัญหาต่ำสุดคือ นักเรียนไม่ค่อยชอบอ่านสื่อภาษาอังกฤษ
เช่นหนังสื่อการ์ตูนบทความหนังสื่อหรือหนังสื่อต่างๆ
2.4 ปัญ หาการจัด การเรีย นการ
สอนด้านทัก ษะการเขีย นโดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง
ปัญ หาสูง สุด คือ ครูไม่ได้ฝ ึก ให้น ัก เรีย นได้ฝ ึก เขีย นตาม
โครงสร้างเนื้อหาการเรียบเรียงเรื่องราวคำศัพท์และการใช้

ภาษา และปัญหาต่ำสุดคือ ครูได้สอนแบบให้รูปภาพเป็น
ชุดเพื่อเล่าเรื่องและให้นักศึกษาเขียนเล่าเรื่อง
3. แนวทางการพัฒ นาการจัด การ
เรียนการสอนโดยรวม ครูควรเสริมทักษะเพิ่มเติมเพื่อการ
สอนที่ทันสมัย และน่าตื่นเต้นในการเรียนการสอน จัดให้มี
กิจ กรรม และโอกาสในการแสดงออกทางภาษาต่อ
นักเรียน ครูควรสอนนักเรียนให้สนุกต่อการจัดการเรียน
การสอน หาแนวทางให้นักเรียนรักที่จะเรียนภาษาอังกฤษ
ต้องสอนไม่ให้นักเรียนเครียดจนเกินไป แรงบันดาลใจใน
การเรีย นครูผ ู้ส อนต้อ งใฝ่เ รีย นรู้ พัฒ นาตนเอง ดัง มี
แนวทางพัฒนาใน 4 ทักษะดังนี้
3.1 ด้านทักษะการฟัง ครูควรฝึก
ให้น ัก เรีย นฟัง จากสื่อ มัล ติม ีเดีย ต่า งๆ ฝึก ฟัง สำเนีย ง
เจ้าของภาษาฝึกจับใจความสำคัญในการฟัง ให้นักเรียนฝึก
ฟังจากสื่อต่างๆ ให้สม่ำเสมอและครูควรฝึกให้นักเรียนจับ
ความสำคัญกับคำศัพท์ เพื่อสร้างเป็นประโยคสั้น ประโยค
ยาว และเป็นเรื่องสั้น ด้านทักษะการฟัง
3.2 ด้านทักษะการพูด ครูควรจัด
กิจ กรรมที่ส ่ง เสริม การแสดงออกที่ถ ูก ต้อ ง และมีก าร
แลกเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนการสอนให้น่าสนใจและ
ควรหาเทคนิค มาสอนให้ฝ ึก พูด คำง่า ยๆ ก่อ นแล้ว ขยับ
ตามลำดับ หากิจกรรมเพื่อฝึกทักษะการพูด
3.3 ด้านทักษะการอ่านครูควรจัด
ให้มีมุมการเรียนรู้ จัดหาสื่อที่เหมาะสมในการอ่าน ตาม
ระดับความสามารถ ควรฝึกเทียบเสียงพยัญ ชนะ – สระ
ต่อนักเรียนให้สนุกสนาน น่าเรียนรู้มากขึ้น ครูควรทราบ
ประเด็นสำคัญด้านการอ่านเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
การอ่าน
3.4 ด้านทักษะการเขียน ควรสอน
ให้นักเรียนได้จับใจความด้านการเขียนเป็นคำศัพท์ หรือ
ประโยคสั้น และประโยคยาว สอนเทคนิคพื้นฐานใช้การ
เขียนให้ถูกหลัก ประธาน กริยา กรรม และฝึกการเขียน
เขียนบรรยายง่ายตามหัวข้อที่ได้มอบหมาย
6. อภิปรายผลการศึกษา
สภาพ ปัญ หาและแนวทางการพัฒ นา การ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในด้าน
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ทัก ษะทั้ง 4 ด้านโดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับ
ปานกลาง ครูผู้สอนขาดสื่อที่เหมาะสม และทันสมัยในการ
จัด การเรียนการสอนและนักเรียนขาดความกล้าในการใช้
ภาษาอัง กฤ ษพื้น ฐาน ทัก ษะทางภาษาของนัก เรีย น
ค่อนข้างอยู่ในระดับต่ำควรสร้างแรงบันดาลใจและเจตคติ
ที่ดีในการเรียนเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสในการรับความรู้
ที่ห ลากหาลายนัก เรีย นไม่ม ีเ จตคติท ี่ด ีต ่อ การเรีย น
ภาษาอังกฤษเนื่องด้วยไม่ชอบ ไม่สนใจ ไม่เข้าใจ ว่าเรียน
แล้ว ได้อ ะไรบ้า ง นัก เรีย นยัง ไม่เ ห็น ความสำคัญ ของ
ภาษาอังกฤษจึงควรพัฒนาเทคนิคการสอนที่ทำให้นักเรียน
ได้ส นุก สนาน ครูค วรต้อ งพัฒ นา รอบรู้ เรีย นรู้อ ย่า ง
สม่ำเสมอเด็กนักเรียนยังไม่เห็นความสำคัญ ของรายวิชา
ที่เ รีย น ขาดความเข้า ใจ กับ ผลลัพ ธ์ท ี่ไ ด้ใ นอนาคต
ครูผู้สอนจึงควรพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยจะต้อง
จัดให้มีการสอนเสริมเพื่อเสริมทักษะ เพิ่มสื่อการสอนที่
ทัน สมัย และน่า ตื่น เต้น ในการเรีย นการสอน จัด ให้ม ี
กิจกรรม และโอกาสในการแสดงออกทางภาษา ครูผู้สอน
ควรสอนนัก เรีย นให้ส นุก ต่อ การจัด การเรีย นการสอน
รวมถึงหาแนวทางให้น ักเรียนรักที่จะเรียนภาษาอังกฤษ
ต้องสอนไม่ให้นักเรียนเครียดจนเกินไป ต้องสอนและสร้าง
เจตคติ แรงบันดาลใจในการเรียนครูผู้สอนต้องใฝ่เรียนรู้
ไม่หยุดพัฒนาตนเอง ครูจะต้องพยายามพัฒนาเทคนิคการ
สอนให้เด็ก มีค วาม อยากรู้ อยากเห็น อยากเรีย นเพื่อ
พัฒนาตัวเองได้อย่างต่อเนื่อง
ผลวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษา พบว่า ภาระ
งานของครูที่มีมาก ทั้งภาระงานสอน และภาระงานทีต่ ้อง
ทำหน้าที่ต่างๆ ในโรงเรียน เช่น การเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรีย นรู้ การดูแ ล กิจ กรรมหรือ โครงการต่า งๆ หรือ
แม้แต่การทำหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน เป็นครู
ฝ่ายปกครองที่คอยดูแลด้านวินัยโรงเรียน ตลอดจนการ
เป็นครูประจำชั้น นอกจากนั้นยังพบว่าครูภาษาอังกฤษใน
โรงเรียนมี 2-3 คน และสอนต่างระดับ สอนทุกระดับชั้น
ท ี่เ ป ็น เช่น นี้ อาจมีส าเห ตุม าจากการท ี่โ รงเรีย นมี
อัต รากำลัง ในแต่ล ะสาขาวิช าจำนวนไม่เ พีย งพอซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของนูรหม๊ะ หะยีกาเล็ง (2554) ที่
กล่าวถึงปัญหาของการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษเกิดจากหลาย
ปัจจัย แต่ปัจจัยทีสำคัญ คือ เกิดจากโรงเรียนที่ยังไม่เห็น
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ความสำคัญของการ เรียนการสอนภาษาอังกฤษ การไม่ได้
จัดห้องปฏิบ ัติการภาษาอังกฤษให้แก่ครูและนักเรียนได้
เรีย นรู้ นอกจากนั้น ยัง พบว่า หลัก สูต รมีก ารกำหนด
มาตรฐานการจัด การเรีย นการสอน บางข้อ ยากต่อ การ
นำไปปฏิบัติได้จริง จำนวนบทเรียนมากเกินไปไม่สามารถ
สอนให้ครบถ้วนตามเวลาที่กำหนด ครูบางคนไม่ได้รับการ
อบรมให้อ อกแบบการสอนที่ส อดคล้อ งกับ สาระและ
มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนก็เลยอาศัยดูจากเพื่อน
ร่ว มงาน ซึ่ง ไม่แ น่ใ จว่า ทำถูก หรือ ไม่ การที่เป็น เช่น นี้
เนื่องจาก การกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ของกระทรวงศึกษาธิการทำไว้แบบกว้าง ๆ เพื่อให้แต่ละ
โรงเรียนปรับได้ตามความยืดหยุ่นของแต่ละโรงเรียน ซึ่งครู
มองว่า บ างอย่า งยากต่อ การน ำไป ป ฏ ิบ ัต ิจ ริง กับ
ชีวิต ประจำวัน ของการจัดการเรียนการสอน เพราะการ
เขียนจะเป็นเชิงนามธรรมมากว่า ทำให้มีความกังวล ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนทร หลุ่นประพันธ์ (2547)
กล่าวว่าปัญ หาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ คือครูไม่
เข้า ใจโครงสร้า งของหนัง สือ แบบเรีย น ครูไ ม่ม ีเ วลา
แสวงหาความรู้เพิ่มเติม ครูมีความสับสนเกี่ยวกับหลักสูตร
เป็นต้น
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป
7.1.1 การใช้กิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อ สารสามารถพ ัฒ นาความสามารถ ทางการพ ูด
ภาษาอังกฤษ หากนำกิจกรรมไปใช้กับนักเรียนในระดับอื่น
ควรปรับ หน้าที่ท าง ภาษา (Function) ให้เหมาะสมกับ
ระดับของนักเรียน
7.1.2 การทดสอบการสื่อ สารโดยมีผ ู้
ประเมินหลายคน ควรมีการถามคำถามทั่วไป หรือสื่อสาร
กับ นัก เรีย นเพื่อ สร้างบรรยากาศที่ไม่เครีย ด หรือ กดดัน
นักเรียน เพราะจะทำให้ นักเรียนพูดไม่เป็นธรรมชาติ อาจ
ใช้วิธีบันทึกเสียงก่อน และนำไปให้คะแนนหลังจากนั้น
7.1.3 ในการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน
ในขณะร่วมกิจกรรม ควรมีผู้'ร่วม สังเกตการเรียนการสอน
เพื่อความแม่นยำและเที่ยงตรงของข้อมูล

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

7.1.4 ครูควรอธิบายขั้น ตอนการทำกิจกรรม
อย่างละเอียด และสอบถามความ เข้าใจของนักเรียนก่อน
ดำเนิน กิจ กรรม เพื่อ ให้ก ารปฏิบ ัต ิก ิจ กรรมเป็น ไปด้ว ย
ความราบรื่น
7.1.5 ครูผู้สอนควรเลือกหัวข้อการสอนที่
อยู่ในความสนใจของนักเรียน ซึ่ง สามารถได้มาจากการใช้
แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ หรือการสื่อสารต่อกัน
7.1.6 ครูผ ู้ส อนควรเตรีย มสื่อ การสอนที่
หลากหลาย ที่จำเป็นต้องใช้ในการทำ กิจกรรมการพูดเพื่อ
การสื่อ สารให้เหมาะสมกับ กิจ กรรม เพื่อ นัก เรีย นจะทำ
ความเช้าใจได้โดยง่ายและรวดเร็ว
7.1.7 สื่อ และอุป กรณ์ท ี่ใ ช้โ นการสอน
ควรมีการจัดเตรียม เพื่อความสะดวก และควรแกการใช้
ให้คล่อง รูปภาพควรมีขนาดให้เหมาะสมนักเรียนสามารถ
มองเห็นได้ชัดเจน และสามารถสื่อความหมายได้ดี
7.1.8 เนื่อ งจากกิจ กรรมการพูด เพื่อ การ
สื่อสารเป็นขั้นการใช้ภาษา (Production) ดังนั้น ครูผู้สอน
ต้อ งเข้า ใจว่า นัก เรีย นได้ท ำการฝึก (Practice) การใช้
โครงสร้างภาษาที่จำเป็นได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้อง
7.1.9 สำหรับ นัก เรีย นที่พ ูด ไม่ค ล่อ ง ครู
อาจต้องใช้การสอนเสริม เพิ่มเติมนอกเวลาเรียนก่อนการ
ทำกิจกรรมการพูดเพื่อการสื่อสาร
7.2 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
7.2.1) ควรศึกษาแนวทางการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการพัฒนาทักษะ
ทั้ง 4 ด้าน การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนกับนักเรียน
ในระดับ ชั้น อื่น ๆ เช่น ระดับ ประถมศึก ษา ระดับ
มัธ ยมศึก ษา (ตอนปลาย) ระดับ อาชีว ศึก ษา และ
ระดับอุดมศึกษา เป็นต้น
7.2.2) ควรมีการศึกษาการพัฒ นาทักษะ
ทั้ง 4 ด้านของภาษาอังกฤษ เปรียบเทียบการ สอนโดยใช้
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อการสื่อสาร กับการ
สอนแบบอื่น เพื่อเป็นการเปรียบเทียบรูปแบบ การสอนที่
สามารถพัฒนาทักษะได้ดีที่สุด
7.2.3) ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการ
ส อ น โด ย ใช ้ก ิจ ก ร ร ม เพ ื่อ ก า ร ส ื่อ ส า ร เพ ื่อ ศ ึก ษ า

ความสามารถทางภาษาอังกฤษในทักษะอื่น ๆ เช่น ทักษะ
การฟัง เป็นต้น
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