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บทเรียนจากโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนใจ  ไชยบุญเรือง1 

สุจิตรา อร่ามพงษ์พันธ์2 

 

1. บทนำ 
 ในปี พ.ศ.2560 คณะศิลปศาสตรแ์ละสาขาวิชา
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย  
ได้ร่วมกันจัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการ
พัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง สังกัด
เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
ที่โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์  ซ่ึงเป็นโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
 โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์เป็นโรงเรียน
ขนาดเล็ก ต้ังอยู่ท่ีตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1–ชั้นมัธยมศึกษาปีท ี่ 3 
ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายเจตน์ มงคลสวัสดิ์ และครู
ผู้รับผิดชอบวิชาภาษาอังกฤษประจำช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 คือ 
นางปาณิศา ศรีโนนชัย  และนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปี

ท่ี 6 ท่ีเข้าร่วมโครงการน้ี จำนวน 16 คน เป็นนักเรียนชาย 10 
คน และนักเรียนหญิง 6 คน 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ ื่อการ
สื่อสารมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ 
 1. เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษและการออกเสียง
ที่ถูกต้อง 
 2. พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร  
 
3. รูปแบบกิจกรรม 
 รูปแบบกิจกรรมเป็นกิจกรรมที ่
  1. เสริมสร้างความรู้ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
จากเร่ืองท่ีอ่านและบทเพลง ซ่ึงในการเสริมสร้างความรู้น้ี ทีม
วิทยากรมุ่งเน้นให้มีกิจกรรมท่ีจะ 

ช่วยให้นักเรียนสะกดคำได้ ออกเสียงคำศัพท์นั้นๆได้ถูกต้อง
ชัดเจน ใช้คำศัพท์ในประโยคได้ ด้วยหลักการนี้ นักเรียน
ย่อมจะมีความรู้พื้นฐานที่จะสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ นั่นก็
คือ “รู้คำศัพท์ สะกดได้ ใช้เป็น ส่ือสารได้”   
  2. สอดคล้องกับนโยบาย “ลดเวลาเรียน 
เพ ิ่มเวลารู”้ การที่น ักเรียนสามารถออกเสียงคำศัพท์ได้
ชัดเจน สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้รู้เรื่อง นักเรียนจะมีความ
ภาคภูมิใจในตัวเอง การเรียนรู้จากบทเพลงที่มีเสียงดนตรี
ประกอบ  นักเรียนจะรู้สึกสนุก ไม่เครียด สามารถฟังเนื้อ
เพลงด้วยความเข้าใจ และร้องเพลงภาษาอังกฤษได ้จะทำ
ให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ด้วยความ
มั่นใจในตนเองมากขึ้น 

 
4. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
 1. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จเชิงปริมาณ   
  1.1 นักเรียนรู้คำศัพท์ ออกเสียงได้ถูกต้อง 
ร้อยละ 80  ของนักเรียนทั้งหมด  
  1 .2  น ัก เร ียนกล ้าแสดงออกในการพ ูด
ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมด 
 2. ดชันีชี้วัดความสำเร็จเชิงปริมาณ 
  2.1 นักเรียนออกเสียงศัพท์ต่าง ๆ  ในภาษาอังกฤษ
ได้ถูกต้อง   
  2.2 นักเรียนมีความกล้าแสดงออกในการพูด
ภาษาอังกฤษมากขึ้น  

 
 
 
 
1คณบดีคณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย  

2หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย  



วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561

19

5. ทฤษฎีพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 
 ทฤษฎใีนที่นี้ หมายถึง แนวคิด หลักการ และ
กระบวนวิธีการในการเรียนการสอนภาษา ซึ่งการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยเป็นการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ ทฤษฎีการเรียนรู้ 
ท ี่ม ีอ ิท ธ ิพ ลต ่อการเร ียนการสอนภาษาอ ังกฤษ เป ็น
ภาษาต่างประเทศ ที่จะทำให้ผู้เรียนไดเ้กิดการเรียนรู้อย่าง
ได้ผล และที่ครูผู้สอนสามารถนำไปประยุกต์ในการสอน  

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากที่สุด  ทฤษฎทีี่ทีมวิทยากร
นำเสนอในงานนี้ คือ ทฤษฎีการเรยีนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม 

(Behaviorism) ตามแนวค ิดทฤษฎ ีก าร เช ื่อ ม โยงของ 
Thorndike (Thorndike’s Connectionism Theory) 

ทฤษฎีการเร ียนรู้กล ุ่มมน ุษยน ิยม (Humanism) ทฤษฎี 
การเรียนรู้แบบสรรคนิยม (Constructivism)  และทฤษฎี 
การเรียนรู้กลุ่มผสมผสาน  (Eclecticism) 

 1. ทฤษฎ ีก าร เร ียน ร ู้ก ล ุ่ม พ ฤต ิก รรมน ิยม 

(Behaviorism) ตามแน วค ิดท ฤษฎ ีก าร เช ื่อ ม โย งขอ ง 
Thorndike (Thorndike’s Connectionism Theory)  

  ทฤษฎ ีน ี้เน ้น เร ื่องพฤต ิกรรมของผ ู้เร ียน 

ทฤษฎีนี้เชื่อว่าการเรียนรู้เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้า 
(Stimulus) ก ับการตอบสนอง (Response) การเร ียนร ู้ 
จะเกิดขึ้นได้ดี  ถ้าผู้เรียนมีความพร้อม และได้ลองผิดลองถูก
ด้วยตัวเอง การฝึกหัดหรือการกระทำซ้ำบ่อยๆด้วยความ
เข้าใจ  จะทำให้ความรู้คงทนถาวร แต่ถ้าไม่ได้นำความรู้นั้น
ไปใช้บ่อยๆก็อาจจะลืมได้และถ้าหากผู้เรียนได้รับผลที่เป็น 

ที่พึงพอใจจากการเรียน ก็ย่อมจะอยากเรียนรู้ต่อไป ฉะนั้น
ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ  

ครูผู้สอนจะต้องคำนึงถึงหลักการที่สำคัญ คือ  

   (1) การเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เรียน  

ครูต้องมีแผนการสอนที่ชัดเจน   

   (2) ครูคอยดูแลพฤติกรรมของผู้เร ียน
และกระบวนการเรียนรู้ 
   (3) การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลองผิด
ลองถูกในการใช้ภาษาอังกฤษ 

   (4) การให้ผู้เรียนฝึกรูปแบบภาษาอังกฤษ
ซ้ำๆ อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะใช้ภาษาได้แบบอัตโนมัติ และ
ต้องให้ผู้เรียนเข้าใจเร่ืองท่ีกำลังฝึกอย่างถ่องแท้ 

   (5) การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้นำภาษา
ที่ฝึกแล้วไปใช้จริงๆ 

   (6) ความสำเร็จของผู้เรียนเป็นสิ่งสำคัญ  

การท่ีผู้เรียนได้รับผลท่ีเป็นท่ีน่าพอใจ สามารถใช้ภาษาอังกฤษ
ได้ถูกต้อง จะช่วยให้การเรียนการสอนประสบความสำเร็จ 

 2. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยม (Humanism) 

  หลักการเร ียนรู้ของกล ุ่มมน ุษยน ิยมเน ้น
ความสำคัญด้านความคิดและความรู้สึกของผู้เรียนแต่ละคน  

โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนา ได้เติมเต็ม
ศักยภาพของตนเอง ทิศนา แขมมณี (2012) สรุปแนวคิด
เกี่ยวกับการเรียนรู้ของทฤษฎีนี้ไว้ว่า “มนุษย์ทุกคนมีความ
ต้องการพื้นฐานตามธรรมชาติเป็นลำดับขั้น  และต้องการ 
ที่จะรู้จักตนเองและพัฒนาตนเอง  หลักการจัดการเรียนการ
สอนตามทฤษฎีนี้เน้นการเข้าถึงความต้องการพื้นฐานของ
ผู้เรียน และตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานน้ันอย่างเพียงพอ  

ให้อิสรภาพและเสรีภาพแก่ผู้เรียนในการเรียนรู้ มีการจัด
บรรยากาศที่เอ ื้อต ่อการเรียนรู้ซ ึ่งช ่วยส่งเสริมให ้ผ ู้เร ียน 

เกิดประสบการณ์ในการรู้จักตนเองตามสภาพความเป็นจริง” 

 Paul (2006) ได้เสนอแนวคิดในการจัดการเรียน
การสอนภาษาอ ังกฤษเป ็นภาษาต ่างประเทศตามหลัก 

การเรียนรู้ของกลุ่มมนุษยนิยมไว้ ดังนี้ 
  (1) ผู้เรียนต้องได้รับการสนับสนุนให้พัฒนา
ทักษะการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น เช่น การให้ความร่วมมือ 

(Cooperation) ความเที่ยงธรรม (Fairness) และการคิดถึง
ความต้องการและความรู้สึกของผู้อื่น (Consideration for 

Others) 

  (2) การเรียนรู้เป็นกระบวนการ  ต้องใช้เวลา
ในการเรียนรู้มากกว่าการกระทำที่ได้ผลทันที  
  (3) การให้ผู้เรียนมีอารมณ์ร่วมในการเรียน
กับบทเรียน 

  (4) แรงจ ูงใจในการเร ียนมาจากภายใน  

ไม่ใช่มาจากรางวัลภายนอก 

  (5) การเน ้นการเร ียนร ู้จากบร ิบทท ี่เป ็น
ธรรมชาติ  มากกว่าการแยกเป็นตอนๆไม่ต่อเนื่องกัน 

  (6 ) ค ร ูจ ะ เป ็น ผ ู้อ ำน วยค วาม สะด วก 

(Facilitator) ในชั้นเรียน  ครูคอยสนับสนุนให้ผู้เรียนเรียนรู้
แบบธรรมชาต ิ 
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 3. ทฤษฎีการเรียนรู้แบบสรรคนิยม (Constructivism) 

  ทฤษฎีการเรียนรู้แบบสรรคนิยมนี้  มีช ื่อ 

ที่เรียกแตกต่างกัน เช่น ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง  
ทฤษฎีการเรียนรู้พุทธิปัญญานิยม ทฤษฎีนิรมิตนิยม หรือ
ทฤษฎ ีการสร ้างความร ู้น ิยม  แต ่ในงานน ี้จะใช ้ตามท ี่
ราชบัณฑิตยสถานได้บัญญัติไว้ในปี พ.ศ. 2551 คือ ทฤษฎี
การเรียนรู้แบบสรรคนิยม ราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมาย
ของทฤษฎีการเรียนรู้แบบสรรคนิยมว่าเป็น 

 ทฤษฎีการสร้างความรู้ว ่าด้วยผู้เรียนสามารถ
สร้างสรรค์ความรู้ขึ้นได้เองการเรียนรู้เป็นกระบวนการทาง
สติปัญญาของบุคคลในการสร้างความรู้และความหมายของ
สิ่งต่างๆ ที่ตนได้รับผ่านกระบวนการซึมซับ (Assimilation) 

คือ การนำข้อมูลหรือความรู้ใหม่ที่ได้รับไปเชื่อมโยงอย่าง
กลมกลืนก ับโครงสร้างความรู้ท ี่ตนม ีอย ู่  และการปรับ
กระบวนการการรู้คิด (Accommodation) คือการคิดค้นหา
วิธีการต่างๆมาใช้ในการสร้างความเข้าใจจนเกิดเป็นความรู้ 
ท ี่ม ีค วามหมายต ่อตน เอง  ด ังน ั้น  การเร ียน ร ู้จ ึง เป ็น
กระบวนการภายในที่แต่ละบุคคลต้องเป็นผู้สร้างด้วยตนเอง 
และสามารถทำได้ดีย่ิงหากได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากท่ี
อ่ืน  

 Paul (2006)  กล่าวว่าหลักการที่สำคัญในการ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบสรรคนิยม ในการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ คือ ครูผู้สอนต้อง
ตระหนักว่า 
  (1) ผู้เรียนแต่ละคนเป็นเหมือนนักสำรวจที่มี
ความกระตือรือร้น (Active Explorer) ที่ต ้องการจะสร้าง
รูปแบบภาษาอังกฤษที่ถูกต้องเหมาะสมกับตนเองว่าเป็น
อย่างไร 
  (2) ผู้เรียนจะพยายามอธิบายความหมายของ
คำศัพท์และรูปแบบใหม่ๆของภาษาอังกฤษที่ตนประสบมา
ความรู้และความเชื่อของผู้เรียนแต่ละคนแตกต่างกัน ขึ้นอยู่
กับสิ่งแวดล้อมและสิ่งที่ผู้เรียนได้พบเห็นมา 
  (3) ผู้เรียนจะใช้ข้อมูลที่ได้มาใหม่กับความรู้
ที่มีอยู่แล้วมาช่วยในการตัดสินใจที่จะนำไปในทิศทางที่มี
ความหมายต่อตัวเอง  และเลี่ยงที่จะไปในทิศทางที่จะไปสู่
ความล้มเหลว 

  (4) ถ้าผู้เรียนมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับข้อมูลใหม่
ที่ได้มา ก็มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้อย่างลึกซึ้ง  และจะสามารถ
ใช้ภาษาอังกฤษได้  
  (5) ผ ู้เร ียนม ีศ ักยภาพท ี่จะเร ียนร ู้ได ้เก ิน
ระด ับความสามารถของตนเอง  ถ ้าผ ู้เร ียนได ้ม ีโอกาส
ปฏิส ัมพ ันธ์ก ับคนอื่นหรือเพ ื่อนท ี่ม ีความรู้มากกว่าการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมม ือ (Cooperative Learning) จะ
ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนไปสู่ระดับที่สูงขึ้น 

  (6) การท ี่ผ ู้เร ียนต ั้งใจและพยายามท ี่จะ
สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ  ทำให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 

 4. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มผสมผสาน (Eclecticism) 

  หลักการเรียนรู้ของกลุ่มผสมผสานนี้ ไม่ได้
ยึดถือทฤษฎีหรือแนวคิดอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นหลัก  แต่จะ
นำเอาหลักการหรือแนวคิดที่ดีๆที่เหมาะสมจากทฤษฎีต่างๆ
มาใช้เพื่อการสร้างความเข้าใจ  โดยเฉพาะในทางด้านการ
เรียนการสอน 

  ในการเร ียนการสอนภาษาอ ังกฤษเป ็น
ภาษาต่างประเทศ ตามแนวคิดของ Paul (2006) มีหลักการ
ที่สำคัญ คือ 

   (1) ครูต้องเน้นให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญ
และความจำเป็นในการที่จะต้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

   (2) ครูจะต้องรู้ทฤษฏีการเรียนรู้ต ่างๆ 

และสามารถนำทฤษฎีเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้นำเอาสิ่งที่ดี
ที่สุดสำหรับผู้เรียน  ครูต้องหาเทคนิควิธีการต่างๆที่จะทำให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้มากที่สุด 

   (3) ในชั้นเรยีน ครูจะต้องพยายามสร้าง
บรรยากาศท ี่ผ ่อนคลายไม ่ให ้ผ ู้เร ียนรูส้ ึกอ ึดอ ัดท ี่จะพ ูด
ภาษาอังกฤษ ครูต้องให้กำลังใจผู้เรียนในการลองผิดลองถูก
ได ้กล ่าวค ือ  ผ ู้เร ียนม ีข ้อผ ิดพลาดได ้ จะได ้เร ียนร ู้จาก
ข้อผิดพลาดนั้นๆ 

   (4) การเรียนรู้แบบครูเป ็นศ ูนย์กลาง 
(Teacher – Centered Methods) ตามแนวทางของกลุ่ม
พฤติกรรมนิยม สามารถนำมาใช้ได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้า
หากผู้เรียนมีเวลาจำกัดในการเรียน หรือถ้าหากครูต้องสอน
ให้ครบตามเนื้อหาในหลักสูตรในเวลาอันจำกัด 
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   (5) การเรียนภาษาอังกฤษที่มีส่ิงแวดล้อม
การเรียนรู้เป็นแบบภาษาต่างประเทศ วิธีการท่ีมีประสิทธิภาพ 

ค ือ การสอนหลักส ูตรแกนกลาง (Core Syllabus) แบบ
ตามลำดับข้ันตอนท่ีต่อเน่ืองกัน (Step-by-Step Sequence) 

   (6) หลักการสอนแบบ Step-by-Step 

จะช่วยให้ผู้เรียนสร้างความเข้าใจภาษาอังกฤษเป็นขั้นเป็น
ต อน ไป   จะช ่วย ให ้ผ ู้เร ีย น ม ีค ว าม ม ั่น ใจ ใน ตน เอ ง 
(Confidence)   นอกจากนี้ ผู้เรียนจะได้เห็นความสัมพันธ์ 
ความเชื่อมโยงของภาษา จะได้มีประสบการณ์และนำไปใช้
ในการเดาความหมายของคำศัพท์ได้  หรือใช้รูปแบบของ
ภาษาที่เรียนใหม่ได้ 
   (7 ) การจ ัดการเร ียนการสอนแบบ 

Cooperative Learning ช ่วยให ้ผ ู้เร ียนได ้ฝ ึกท ักษะทาง
ภาษาจากเพื่อนคนอื่น ๆ และได้ฝึกทักษะทางสังคม (Social 

Skills) ด้วยเมื่อผู้เรียนทำงานเป็นกลุ่ม 

   (8) การให ้ผ ู้เร ียนได้ฝ ึกท ักษะซ้ำๆกัน 

ต่อเนื่องกัน  จะช่วยให้ผูเ้รียนได้พัฒนาทักษะทางภาษานั้น 

ๆ เช่น การพัฒนาทักษะการฟัง ครูสามารถให้คำแนะนำให้
ผู้เรียนฟังภาษาอังกฤษจากสื่อต่างๆให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำ
ได ้ถ้าต้องการฝึกทักษะการพูด ก็ต้องกล้าที่จะพูด พูด และ
พูดภาษาอังกฤษ  ไม่ต้องกลัวที่จะพูดผิด 

           (9) การที่ผู้เรียนสามารถอ่านและเขียน
ภาษาอังกฤษได้  จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถพูดสื่อสารเป็น
ภาษาอังกฤษได้ดี 
   (10) ส ิ่งแวดล ้อมสำหร ับการเร ียนร ู้ 
(Learning Environment) เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการ
เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ สิ่งแวดล้อมในที่นี้ 
หมายถึง  การจัดห้องเรียน  วัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียน
การสอน แหล่งเรียนรู้ ตำราเรียน ใบงานสำหรับทักษะต่างๆ 

ท ั้งการฟ ัง การพ ูด  การอ ่าน  และการเข ียน  หน ังส ือ
แบบฝึกหัด  หนังสือสำหรับอ่านประกอบรายวิชาต่าง ๆ 

คอมพิวเตอร์  และพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 

6. การดำเนินการ 
 การดำเนินการโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เพ่ือการส่ือสารมีข้ันตอนเพ่ือการดำเนินงาน ดังน้ี 

  ขั้นเตรียมเอกสาร 

   ทีมวิทยากรพบกับครูผู้รับผิดชอบวิชา
ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อสอบถามเกี่ยวกับ
พื้นฐานด้านภาษาของนักเรียน และคณะศิลปศาสตร์ เป็นผู้
คัดเลือกเร่ืองท่ีจะเป็นบทเรียนและบทเพลงเพ่ือใช้ในโครงการน้ี  

   เอกสารสำหรับเปน็บทเรียนคณะศิลป
ศาสตร์เลือกเรื่องที่น่าสนใจสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา  
เป็นเรื่องที่ม ีเนื้อหาหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้
ภาษาอังกฤษท่ีใช้ในเน้ือหาสาระต่าง ๆ ในธรรมชาติรอบ ๆ ตัว 
ดังนี้ 
    (1) Do Not Disturb 

    (2) A  Living Teddy Bear  

    (3) Sea Arrows  

    (4) Falling 

    (5) Cleanup Time 

    (6) Lots of Legs 

    (7) Animal Tales 

   เพ ื่อ เป ็นการเตร ียมความพร ้อม ให ้
น ักเร ียน ตามหลักการเร ียนการสอนที่ด ี ครูหรือผ ู้สอน
จะต้องมีแผนการสอนที่ช ัดเจน ดังนั้นในการเตรียมการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารครั้งนี้ ได้มีการ
เตรียมความพร้อมให้นักเรียนโดยการเขียนข้อความในการ
เกริ่นนำทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย พอสรุปได้ ดังนี้  
   ยกตัวอย่าง : To Students 

   To be able to communicate well 

in English, you have to 

    1. learn a lot of vocabularies 

or words, 

    2. know how to use them, and 

    3. dare to speak etc. 

   ในการนำเสนอบทเร ียน  แต ่ละเร ื่อง  
มีลำดับการนำเสนอ คือ  

    (1) Words เป็นคำศัพท์จากแต่ละ
เรื่อง เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเรื่องอย่างแท้จริง จึงเสนอคำศัพท์
ภาษาอังกฤษจากเรื่อง เรียงลำดับตามตัวอักษร A – Z คู่กับ
ความหมายเป็นภาษาไทย 
    (2) แบบฝึกหัดที่หลากหลายเกี่ยวกับ
เรื่องที่อ ่าน เน้น ข้อเทจ็จริง (Science Facts) ความสนุก 
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กับคำศัพท์ (Word Fun) และการพูด (Speaking)  ขอยกตัวอย่าง
บางตอนต่อไปน้ี  

 ดังเช่น Falling Stars 
  Words  
   adult  สัตว์ที่โตเต็มที่ ผู้ใหญ่ 
   as much as  มากเท่า  
   atmosphere  บรรยากาศ 

   burn up  ไหม้จนหมด 

   by  โดย   

   called  เรียกว่า 
    catch  จับ 

   completely  อย่างสมบูรณ์ 
   each  แต่ละ  
   earth  โลก พื้นดิน 

   โดยสิ้นเชิง 
   elephant  ช้าง 
   impossible  เป็นไปไม่ได ้ 

   fall  ตก หล่น   

   falling  ที่กำลังตก 

 Falling Stars 
  There’s a song that says, “Catch a 

falling star and put it in your pocket” As 

impossible as it seems, it can be done! 

  Falling stars are really meteors.  

Meteors are objects that fall through space  

toward the earth.  As they speed through the 

earth’s atmosphere, they burn.  In the night sky 

meteors look like streaks of light. 

 Science Facts 
  Write O if the statement is an 

opinion.  Write F if the statement is a fact. 

  _____  1. Falling stars are called 

meteors. 

  _____  2. It’s good luck to see a 

falling star. 

  _____  3. Meteors fall through space. 

  _____  4. Speeding meteors burn in 

the earth’s atmosphere. 

 Speaking    

  A: Have you ever seen meteors? 

  B: Yes, I have. 

  A: What do they look like? 

  B: They look like streaks of light. 

  A: Are they beautiful? 

  B: I think they are. What do you think? 

  A: I think they are beautiful, too. 

 ในส่วนของบทเพลง เน ้นบทเพลงสนุกสนาน
สำหรับเด็ก ซึ่งเป็นบทเพลงที่เป็นที่นิยมมากทั่วโลก  ดังนี ้
  (1) Finger Family 

  (2) Ten Little Indian Boys 

  (3) Head, Shoulders, Knees and Toes 

  (4) Rain 

  (5) Itsy Bitsy Spider 

  (6) Old MacDonald Had a Farm 

  (7) Mary Had a Little Lamb 

 โดยการเตรียมการนำเสนอดังในตัวอย่าง 
  Finger Family 
  Words 
   Fingers  นิ้วมือ 

   Family  ครอบครัว 
   thumb  หัวแม่มือ    

   daddy  พ่อ 

   forefinger  นิ้วชี้    
   mommy  แม่ 
   middle finger  นิ้วกลาง 
   brother  พี่ชาย น้องชาย 

   ring finger  นิ้วนาง  
   sister  พี่สาว น้องสาว  
   little finger, pinkie, pinky  นิ้วก้อย 

   baby  น้องคนเล็ก  

  Sentences  
   Where are you? ท่าน (คุณ เธอ) อยู่ท่ีไหน  
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   Here I am. ฉันอยู่นี่  
   How do you do? ใช้ในการทักทาย 
   Daddy finger, daddy finger, where 
are you?  
   Here I am, here I am.  How do 
you do?  
   Mommy finger, Mommy finger, 
where are you?  
   Here I am, here I am.  How do 
you do?  
   Brother finger, Brother finger, 
where are you?  
   Here I am, here I am. How do you 
do?  
   Sister finger, Sister finger, where 
are you?  
   Here I am, here I am.  How do 
you do?  
   Baby finger, Baby finger, where 
are you?  
   Here I am, here I am.  How do 
you do? 
 เมื่อเตรียมเรื่อง บทเพลง  และแบบฝึกหัดต่าง ๆ
แล้ว  คณะศิลปศาสตร์ ได้ออกข้อสอบสำหรับ Pretest ซึ่ง
จะทำการทดสอบก่อนการฝึกอบรม และ Posttest  เพื่อใช้
เป็นคะแนนส่วนหนึ่งสำหรับวิเคราะห์การพัฒนาการเรียนรู้
การใช้คำศัพท์ของนักเรียน  โดยการเลือกคำศัพท์จากเรื่อง
และบทเพลงที่มีการใช้บ่อยๆซ้ำๆกันหลายครั้ง จำนวน 50 
คำ มาให้น ักเรียนเลือกเตมิในประโยค  ซึ่งเป ็นประโยค 
ที่เขียนขึ้นใหม่  ไม่ใช่ประโยคจากเนื้อเรื่องหรือบทเพลง 
  1. ขั้นเตรียมการฝึก 
   เม ื่อคณะศ ิลปศาสตร์เตร ียมเอกสาร 
รวบรวมเอกสารเสร็จแล้ว ได้ประชุมทีมวิทยากรและผู้ช่วย 
เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการฝึกเพื่อทำความเข้าใจเรื่อง
ต่างๆและกระบวนการฝึกเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสาร 

   ทีมวิทยากรนั้นประกอบด้วยคณาจารย์
คณะศิลปศาสตร์ 4 คน และคณาจารย์จากสาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 2 คน  
    ท ีมผ ู้ช ่วยประกอบด ้วยบ ุคลากรฝ ่าย
สนับสนุนของคณะศิลปศาสตร์ 2 คน นักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 3 คน (เป็นนักศึกษาไทย 2 คน และนักศึกษา
ชาวญี่ปุ่น 1 คน)  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการ
บริหารธุรก ิจจากประเทศเมียนมา 1 คน และนักศึกษา
แลกเปลี่ยนชาวญี่ปุ่นอีก 1 คน  
   ในการออกไปฝึกให้นักเรียนแต่ละครั้ง 
วิทยากรหลัก คือ คณบดีคณะศิลปศาสตร์จะไปทุกครั้ง  
ส่วนคนอื่นๆในทีมและผู้ช่วยจะมีตาราง หมุนเวียนกันไป
อย่างน้อยอีกครั้งละ 4 คน   
  2. ขั้นฝึก 
   ระยะเวลาในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารครั้งนี้ระหว่างวันศุกร์ที่ 
26 พฤษภาคม – ศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 รวม 28 ชั่วโมง 
มีการฝึกทุกวันศุกร ์ครั้งละ 2 ชั่วโมง แบ่งเป็นการฝึกจาก
เรื่อง ครั้งละ 1 ½ ชั่วโมง และการร้องเพลง 30 นาที   
   ในการฝึกเพื่อพัฒนาทักษะเพื่อพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารครั้งนี้  วิทยากร 
ประยุกต์ใช ้หลักการเรียนรู้กล ุ่มผสมผสานและการเน ้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student Centered Methods)  
เป็นหลัก  ดังนี้ 
    1) การเน้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญ
ของภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกยุคปัจจุบัน การมี
ความรู้ภาษาอังกฤษดี จะช่วยสร้างโอกาสในการเรียนรู้นอก
ห้องเรียนมากข้ึน  มีโอกาสในการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมในส่ิง
ท่ีนักเรียนสนใจได้มากข้ึนในอนาคต  เม่ือต้องหางานทำ โอกาส
ที่จะได้งาน ย่อมจะมีมากข้ึนถ้ามีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับ 
ท่ีใช้ในการส่ือสารได้ดี  
    2) การที่จะสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ
ได้ดี ต้องย้ำให้นักเรียนตระหนักว่า นักเรียนต้องรู้คำศัพท์
ภาษาอังกฤษท่ีหลากหลาย  สะกดคำภาษาอังกฤษต่างๆน้ันได้
ถูกต้อง ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจนว่าถ้าเป็นคำสองพยางค์ขึ้น
ไปจะต้องลงเสียงหนัก  (Primary Stress) ท่ีพยางค์ไหน ฉะน้ัน 
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ในการสอนคำศัพท์ของแต่ละเรื่อง แต่ละบทเพลง วิทยากร
ดำเนินการ ดังน้ี 

     (1) ออกเสียงให้นักเรียนฟัง 
     (2) ให ้น ักเร ียนออกเส ียงตาม  

ถ้าเป็นคำตั้งแต่สองพยางค์ขึ้นไป หรือคำที่ออกเสียงค่อนข้าง
ยาก จะต้องให้ออกเสียงซ้ำหลายครั้ง 
     (3) ให้นักเรียนศึกษาการสะกด
คำศัพท์และความหมาย 

     (4) ให้นักเรียนดูตัวอย่างการใช้
คำต่างๆจากประโยคในเนื้อเรื่องและบทเพลง 
     (5) ให ้น ักเร ียนอ ่านออกเส ียง
ประโยคที่มีคำศัพท์ต่างๆ 

     (6 ) บางคร ั้ง  ว ิท ยากรจะใช ้
คำถามที่ให้นักเรียนเตรียมฝึกพูดกับเพื่อนๆถามเช่น  How 

do you spell ?  What does it mean?  How do you 

use it in a sentence?  บ างค ร ั้งก ็ให ้น ัก เร ียนท ี่ก ล ้า
แสดงออก ถามคำถามเหล่านี้ ให้เพื่อนๆช่วยกันตอบ 

   การสอนเป็นขั้นเป็นตอนแบบนี้จะช่วย
เสริมสร้างให้น ักเรียนมีความมั่นใจในตนเอง  จะช่วยให้
นักเรียนเห็นความสัมพันธ์ความเชื่อมโยงของการใช้ภาษา  
และที่สำคัญคือ ต้องย้ำกับนักเรียนว่า การออกเสียงผิด การ
สะกดผิด หรือข้อผิดพลาดอื่นๆไม่ใช่เรื่องที่จะต้องอับอาย 

เราสามารถเรียนรู้จากข้อผิดพลาดต่าง ๆ ได้ และนักเรียน
จะต้องไม่ล้อเลียนคนที่มีข้อผิดพลาด ต้องช่วยกันแก้ไข  

    3 ) การใช ้ Cooperative Learning  

โดยการแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ในครั้งนี้มีนักเรียน 16 คน   

ก็แบ่งเป็น 4 กลุ่มๆละ 4 คน โดยให้นักเรียนอยู่ในกลุ่มเดมิ
ตลอดช่วงเวลาที่มีการฝึกอบรม และเพื่อเป็นการเสริมสร้าง
บรรยากาศในการเรียนที่ไม่ให้เคร่งเครียด ให้มีความเป็น
กันเอง มีผู้ท ี่คอยให้คำปรึกษา เมื่อมีปัญหาจึงจัดให้มีทีม
วิทยากรหรือผู้ช่วยประจำกลุ่ม ๆ ละอย่างน้อย 1 คน คอย
ช่วยนักเรียนฝึกในแต่ละกลุ่ม หรือเปน็ที่ปรึกษาเมื่อต้องทำ
แบบฝึกหัด และคอยกำกับดูแลให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มทุก
คนได้มีการฝึกออกเสียง ได้ฝึกพูดทุกคน และคอยแนะนำให้
นักเรียนในกลุ่มช่วยกัน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้จาก
เพื่อน ๆ ด้วย 

    4) เมื่อมีบทสนทนา ทีมวิทยากรจะ
พูดให้นักเรียนฟังก่อน ให้นักเรียนฝึกพูดตาม ถ้าเป็นประโยค
ยาว จะบอกให้นักเรียนรู้ว่าควรจะแบ่งวรรคตอนในการพูด
อย่างไร ให้นักเรียนทำเครื่องหมายไว้ว่าจะหยุด เว้นวรรคได้
ตรงไหน เช่น ถ้ามี เครื่องหมาย, (comma) หยุดได้ (แต่ไม่
นาน) หลัง . (period/full stop)  หยุดได้นานกว่า (แต่ไม่
นานมาก) หรือถ้าไม่มีเครื่องหมายอะไร ถ้าจะหยุดให้หยุด
ตรงคำหลัก ไม่ใช่หยุดตรงคำขยาย หรือให้หยุดได้เมื่อจบ
วรรคตอนหนึ่ง เช่น ในประโยคต่อไปนี้ ให้หยุดเว้นวรรคได้
ตามเส้นที่ขีดให้ 
  They look like streaks of light/ as 

they fall through space/toward the earth. 

  These never make it to earth/ 

because they burn up completely. 

  อนึ่ง ในการออกเสียง ในการพูด เพื่อให้ฟังดู
เป็นธรรมชาติ วิทยากรแนะนำให้นักเรียนเชื่อมเสียงคำพูด
ในประโยคด้วย คือ การเชื่อมเสียงท้ายของคำหน้ากับเสียง
ของคำต่อไปที่ขึ้นต้นด้วยเสยีงสระเข้าด้วยกัน เช่น Where 

are you?  คำว ่า  Where ก ับ  are เช ื่อม เส ียงท ้ายของ 
Where คือ /r/กับ are ด้วยก ันเป ็น Where are (แวรา) 
Here I am. เชื่อม Here กับ I เป็น Here I (เฮียไร)  
  Keeping clean is important to safe 

flying.  เชื่อม  clean กับ is เป็น clean is (คลีนิซ) 

  (คำอธิบายเพ ื่อให ้น ักเร ียน  เข ้าใจได ้ง ่าย
สำหรับคำที่ขึ้นต้นด้วยเสียงสระ คือ  คำที่ขึ้นต้นด้วยเสียง  
“อ.อ่าง”) 

    5) การให้นักเรียนเรียนคำศัพท์จาก
การอ่าน จากบทเพลง จากการเขียนเพิ่มเติม การเติมคำให้
เป็นประโยค  จะช่วยเสริมให้นักเรียนใช้ภาษาในการพูด
สื่อสารได้ 
    6) เมื่อนักเรียนออกเสียง อ่าน พูด 

เขียนเติมความได้ดี นักเรียนจะได้รับคำชมจากวิทยากร หรือ
ได้รับการปรบมือเป็นรางวัล  เป็นการสร้างความภาคภูมิใจ
ให ้ก ับน ักเร ียน  ในการอบรมท ีม ว ิทยากรจะถ ือว ่าเป ็น 

facilitators  คอยด ูแลให ้ความสะดวกให ้การฝ ึกอบรม
เป็นไปด้วยดี  รวมทั้งต้องคอยดูด้วยว่าต้องให้นักเรียนทุกคน
ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ 
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    7 ) ในการร ้อ งเพลง  หน ึ่ง ในท ีม
วิทยากรซึ่งเป็นอาจารย์ในคณะศิลปศาสตร์สามารถเล่น
ดนตรไีด  ้ จะเล่นดนตรี นำนักเรียนร้องเพลง ให ้โอกาส
นักเรียนที่ชอบร้องเพลงได้ร้องเพลงให้เพื่อน ๆ ฟัง และนำ
เพื่อนๆร้องเพลงด้วยกัน  เป็นการสร้างความเป็นผู้นำ การ
ทำงานร่วมกัน และความเชื่อมั่นในตนเอง เป็นบรรยากาศที่
ผ่อนคลาย สนุกสนาน 
    8) กิจกรรมเสริมอื่น ๆ วิทยากรจะ
จัดให้ตามความเหมาะสมกับเวลาที่เหลือของแต่ละคาบของ
การฝึกอบรม  เพื่อให้นักเรียนได้ทำงานกลุ่ม ช่วยกันคิด  
ใช้คำศัพท์ที่เรียนไปหรือที่เคยเรียนมาแล้ว  กลุ่มไหนทำ
เสร ็จก ่อน หรือได ้คำมากกว่า  จะได ้ร ับคำชมและการ
ปรบมือเป็นรางวัล  ตัวอย่างกิจกรรมเสริมต่างๆ เช่น 
     8.1 กิจกรรมหา Homophones  
(คำพ้องเสียง) โดยทางวิทยากรให้คำมา  แล้วให้นักเรียน 
หาคำที่ออกเสียงเหมือนกัน  ต่อไปก็ให้นักเรียนช่วยกันคิด
หาเอง  เช่น  sea – sea, by – bye/buy, two – to … 
     8.2 กิจกรรม  Anagrams (การ
เรียงตัวอักษรในคำที่ให้มาเป็นคำใหม่ โดยใช้ทุกตัวอักษรใน
คำ)  วิทยากรให้คำมา ให้นักเรียนเรียงเป็นคำใหม่ (วิทยากร
จะหาคำที่นักเรียนสามารถเรียงเป็นคำตามที่เพิ่งได้เรียนไป)  
เช่น saw (นักเรียนเรียงใหม่เป็น was) quite (นักเรียนเรียง
ใหม่เป็น quiet) dear (นักเรียนเรียงใหม่เป็น read) 
     8.3 ก ิจกรรมหาคำใน   Word 
Puzzle วิทยากรจะทำปริศนาอักษรที่นักเรียนสามารถหาคำ 
ที่เรียนไปแล้วในน ั้นได ้ เช ่น ให ้หา Animal Words in the 
Puzzle 
     8.4 ก ิจกรรม  Word Forming  
การสร้างคำจากตัวอ ักษรท ี่ให ้น ักเร ียนช่วยก ันเสนอทั้ง
พยัญชนะและสระ วิทยากรจะกำหนดให้ เช ่น ให ้เสนอ
พย ัญชนะได ้ 6 ต ัว ให ้เสนอสระได ้ 4 ต ัว (เข ียนไว ้บน
กระดาน)  แล้วให้แต่ละกลุ่มสร้างคำจากพยัญชนะและสระ 
โดยช่วยกันกำหนดว่าในแต่ละคำให้มีอย่างน้อยกี่ตัวอักษร 
วิทยากรกำหนดเวลาให้ เช่น ให้เวลา 10 นาที เมื่อหมดเวลา 
ให้แต่ละกลุ่มเขียนคำที่สร้างได้บนกระดาน กลุ่มไหนสร้างคำ
ได้มากที่สุด กลุ่มนั้นเป็นผู้ชนะ (จะนับจากคำที่สะกดถูกและ
มีความหมาย) 

     8 .9  ใน ร ะ ห ว ่า งก า รอ บ รม 
ประมาณสัปดาห์ท่ี 8 ทีมวิทยากรและผู้ช่วยจะประชุมร่วมกัน 
เพื่อประเมินการอบรม ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น จะได้ช่วยกัน
หาทางแก้ไข 
     8.10 ในสัปดาห์สุดท้าย มีการ 
posttest และให้นักเรียนประเมินผลการฝึกอบรม 
 
7. ผลการดำเนินงาน 
 1. นักเร ียนอ ่านออกเส ียงคำศ ัพท ์ได ้ถ ูกต ้อง 
(90%)  ที่มีออกเสียงผิดพลาดบ้าง จะได้รับคำแนะนำให้
ออกเสียงให้ถูกต้องทันท ี
 2 . น ัก เร ีย น ก ล ้า แ ส ด ง อ อ ก ใน ก า ร พ ูด
ภาษาอังกฤษ (90%)  มีเพียงส่วนน้อยที่ต้องคะยั้นคะยอให้
พูด แต่ก็กล้าพูดในที่สุด 
 3. น ักเร ียนได ้เร ียนร ู้การใช ้คำศ ัพท ์มากข ึ้น  
จะเห็นได้ชัดเจนจากความแตกต่างของคะแนน pretest 
และคะแนน posttest  (คะแนนเต็ม 50 คะแนน เวลาสอบ 
1 ช ั่วโมง )  จากคะแนน  pretest คะแนนส ูงส ุด  = 10 
คะแนนต่ำสุด = 1 (คะแนนเฉลี่ย = 5.37) และจากคะแนน 
posttest  คะแนนส ูงส ุด  = 49 คะแนนต ่ำส ุด  = 46 
(คะแนนเฉลี่ย = 48.25) ความแตกต่างของคะแนนโดยเฉลี่ย 
= 42.88 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 
  1. นักเรียนได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วม
โครงการในระดับดีมาก 
  2. ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ 
ในระดับดี 
  3. ความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ได้จริง ในระดับดีมาก 
 นอกจากนี้นักเรียนมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม คือ 
  1. นักเรียนต้องการให้จัดโครงการฯทุกปี  
  2. นักเรียนประทับใจผู้สอนในเรื่องของการ
ออกเสียงและสนทนา 
  3 . น ัก เร ียนประท ับ ใจความท ุ่ม เทของ
วิทยากรและคณะ 
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8. การอภิปรายผลการดำเนินงาน 
 การฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ครั้งนี้ ชี้ให้เห็น
ได้ช ัดเจนว่าน ักเรียนมีความสามารถที่ซ ่อนเร้นอยู่ในตัว   
ถ ้าผ ู้สอนสามารถด ึงเอาความสามารถน ั้นออกมาได ้  
นักเรียนมีโอกาสที่จะเรียนรูก้ารใช้ภาษาต่างประเทศได้  
ตามหลักการที่ได ้กล่าวไว้  การที่น ักเรียนจะสื่อสารเป็น
ภาษาต่างประเทศได้  นักเรียนจะต้อง “รู้คำศัพท์ สะกดได้ 
ใช้เป็น สื่อสารได้”  แม้ว่าจะมีปัญหาบ้างในเบื้องต้น เช่น 
นักเรียนมีพื้นฐานที่ย ังไม่ดีนัก ยังอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้  
ขาดสมาธ ิในการเร ียน  ไม ่กล ้าพ ูดภาษาอ ังกฤษเพราะ 
กลัวออกเสียงผิด ไม่มีความมั่นใจในการพูด ไม่รู้ความหมาย
ของคำศัพท์ แต่การที่ทีมวิทยากรและผู้ช่วยเอาใจใส่นักเรียน
กันอย่างจริงจัง  ประกอบกับในทีมมีผู้ช่วยชาวต่างชาติด้วย 
น ัก เร ียน ร ู้ส ึก ต ื่น เต ้น  เร ิ่ม กล ้าท ี่จ ะ ใช ้ภ าษ าอ ังกฤษ 
กับชาวต่างชาติ และวิทยากรหลักหาวธิีการต่างๆดังกล่าว
มาแล้วในวิธีการดำเนินงานนั้นช่วยในการแก้ปัญหาต่างๆ  
ทำให้การเรียนรู้ของนักเรียนดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด  ฉะนั้น  
ในการพัฒนาทักษะทางภาษาจะต้องอาศัยทั้งตัวผู้สอนและ
ผู้เรียนเป็นหลัก และจะต้องมีการฝึกอย่างต่อเนื่อง 
 
9. ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเหล่านี้เป็นข้อเสนอแนะที่ผู้สอน
ภาษาต่าง ๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาการ
สอนได้ 
  1. ผู้สอนจะต้องมีพื้นความความรู้ทางภาษา
ดี โดยเฉพาะการออกเสียงคำศัพท์ การออกเสียงหนักเบา 
จะตอ้งถูกต้องชัดเจน และมีทักษะทางภาษาทุกด้าน  
  2. ผู้สอนจะต้องม ีแผนการสอนที่ช ัดเจน  
(แต่สามารถยืดหยุ่นได้)  
  3. ผู้สอนจะต้องรู้จักนักเรียน รู้ปัญหาของ
นักเรียน จะได้หาวิธีการแก้ปัญหาเพ่ือช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
  4. ผู้สอนจะต้องรู้หลักแนวคิด ทฤษฏีการ
สอนขั้นพื้นฐานที่หลากหลาย จะได้นำมาประยุกต์ใช้ให ้
เหมาะสมกับนักเรียนของตน 
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