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บทที่  1 
บทนํา 

 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
 การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในประเทศไทยไดเร่ิมขึ้นตั้งแตปพุทธศักราช 2391 
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่  3  โดยคณะมิชชันนารีชาวอเมริกนั
ไดจัดการสอนใหแกเด็กในหมูบานมอญใต  คลองบางหลวง  โดยมีเจานายและขาราชการจํานวนมาก
ไดเขาศึกษาจนมีความรูภาษาอังกฤษอยางแตกฉาน  ตอมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว  รัชกาลที่  4  ทรงมีพระราชดําริวา  การเรียนรูภาษาอังกฤษเปนหนทางนําไปสูความรูวิชาการ
รวมทั้งความเขาใจในสภาพการเมืองของประเทศตะวันตก  และสามารถเจรจาตอรองเพื่อปกปอง
เอกราชของประเทศจากการเปนอาณานิคมของประเทศในยุโรป  จึงมีพระราชดําริใหตั้งโรงเรียน
สอนภาษาอังกฤษขึ้นในพระบรมมหาราชวัง  จัดหาอาจารยชาวอังกฤษมาสอนใหพระราชโอรสและ
พระราชธิดา  พระบรมวงศานุวงศในราชสํานักและนักเรียนโรงเรียนมหาดเล็กหลวง  ตอมา
ในปพุทธศกัราช  2424  ทรงมีพระบรมราชโองการ  ใหมีการสอนวิชาภาษาอังกฤษขึ้นในโรงเรียน
พระตําหนัก  สวนกุหลาบ  ซ่ึงนับเปนครั้งแรกที่มีการสอนวิชาภาษาอังกฤษเปนทางการในประวัติศาสตร
ของประเทศไทย  (สุมิตรา  อังวัฒนกุล, 2537, หนา 12-13) 
 กระทรวงศึกษาธิการกําหนดใหภาษาอังกฤษเปนวิชาบังคับในหลักสูตรตั้งแตพุทธศักราช 
2438  จนถึงป พ.ศ. 2503  ในระยะเริ่มแรกของการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยนั้น  
มีจุดมุงหมายเพื่อเตรียมผูเรียนไปศึกษาตอในตางประเทศ  ครั้นตอมามีความจําเปนตองติดตอกับ
ชาวตางประเทศมากขึ้น  อีกทั้งวิทยาการทั้งหลายตองอาศัยภาษาอังกฤษเปนสื่อกลาง  หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ ฉบับพุทธศักราช 2503  กําหนดจุดมุงหมายใหผูเรียนเห็นความสําคัญวาภาษาอังกฤษ
เปนภาษาสําหรับการติดตอระหวางชาติ  เปนสื่อกลางในการเรียนรูวิชาการทั้งหลาย  เปนพื้นฐาน
ในการศึกษาขั้นตอไป  และเพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม  วรรณคดีของชนชาติ
ที่เปนเจาของภาษาตลอดจนมีความรูในทักษะทั้งสี่  คือ  ฟง  พูด  อาน  เขียน  ตามควรแกระดับชั้น
โดยเนนการเรียนไวยากรณวาเปนวิชาที่มีความสัมพันธกับทักษะทั้งสี่เทาๆ กันและแยกออกจากกันมิได 
แตจากการประเมินผล  การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษตามหลักสูตรยังไดผลไมคุมคากบัการลงทนุ
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เนื่องจากมีสาเหตุที่เกี่ยวของหลายประการ  สุมิตรา  อังวัฒนกุล  (2537, หนา 14-17)  ไดสรุปแนวคิด
ไว  2  ประการคือ  การเรียนภาษาอังกฤษ  ควรเปนไปตามความถนัด  ความสนใจ  แรงจูงใจ  และ
การเห็นประโยชนในการเรียนนั้นของแตละบุคคล  ไมใชการถูกบังคับใหเรียน  และประการที่สอง
การเรียนภาษาใหบรรลุผลตามความมุงหมายนั้น  ตองอาศัยความพรอม  ทั้งทางดานครู  ตําราเรียน  
อุปกรณการเรียนการสอน  ส่ิงแวดลอมในการเรียนภาษาและมีการวางรากฐานที่ถูกตอง  การบังคับ
ใหเด็กทั้งประเทศเรียนภาษาอังกฤษตั้งแตในระดับชั้นประถมศึกษา  โดยที่ขาดกําลังครูทั้งในเรื่องของ
ปริมาณและคุณภาพ  นับเปนการลงทุนที่ผิดพลาดอยางยิ่ง 
  หลักสูตรภาษาอังกฤษไดรับการพัฒนาและปรับปรุงไปตามกระแสความตองการของสังคม

และตามพฒันาการของวิทยาการการเรียนรูภาษามาตลอด  หลักสูตรประถมศึกษา  พุทธศักราช  2521 
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน  พุทธศักราช  2521  และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  พุทธศักราช 
2524  ไดมีการปรับปรุงในหลักสูตร  พุทธศักราช  2533  โดยจัดใหภาษาอังกฤษเปนกิจกรรมใหผูเรียน
เลือกเรียนในกลุมประสบการณพิเศษในระดับประถมศึกษาและเปนวิชาเลือกเสรีในระดับมัธยมศกึษา 
ซ่ึงผูเรียนจะเลือกเรียนหรือไมเลือกก็ได  ทําใหเกิดนักเรียนสองกลุมคือกลุมที่เรียนภาษาองักฤษ
ในระดับประถมศึกษา  และกลุมที่ไมไดเลือกเรียนภาษาอังกฤษ  และกอใหเกิดความแตกตางของ
มาตรฐานภาษาอังกฤษในขั้นพื้นฐาน  ตลอดจนโอกาสในการพัฒนาภาษาอังกฤษของผูเรียน
ในการประกอบอาชีพและการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น  (กรมวิชาการ, 2539, หนา 1-2)      
  ความสําคัญของภาษาอังกฤษ   และสภาพของสังคมที่เกดิการเปลี่ยนแปลงสูสังคมขาวสาร
หรือยุคที่เรียกวาโลกาภิวัตน  ซ่ึงทําใหโลกแคบเขา  ผูคนมีการติดตอส่ือสารกันไดอยางรวดเร็ว 
ภาษาอังกฤษจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาสังคม  คนที่มีความรูภาษาอังกฤษดีจะมีโอกาส
ในการกาวสูตําแหนงงานที่ดี  สังคมใหความสําคัญกับการรูภาษาอังกฤษเปนอยางมาก  จึงไดมี
การปรับปรุงหลักสูตภาษาอังกฤษใหมีความสอดคลองกับความตองการทางสังคมดังที่จะเห็นในหลักสูตร 
ปพุทธศักราช  2539  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)  โดยกําหนดใหวิชาภาษาอังกฤษอยูในกลุมวิชา
ประสบการณพิเศษ  นักเรียนเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศที่  1  ในระดับประถมศึกษา
เปนตนไป  และใหเลือกเรียนภาษาตางประเทศอื่นๆ เพิ่มเติมในทุกระดับชั้น  และกําหนดไวในหลักสูตร
ใหเรียนภาษาอังกฤษ  12  ป  และพัฒนาหลักสูตรในแตละระดับชั้นใหตอเนื่อง  สอดคลองกับ
สภาพของผูเรียนและสภาพความตองการของทองถ่ิน   
 การปรับปรุงหลักสูตรในปพุทธศักราช  2544  เปนการปรับปรุงหลักสูตรที่ยึดมาตรฐาน
การเรียนรูเปนสําคัญ  (standard  based  curriculum)  ยึดการจัดทําหนวยการเรียนรูตามมาตรฐานหลักสูตร  
ความจําเปนและความตองการที่หลากหลายของผูเรียน  การพัฒนาหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  
การวัดและประเมินผลการเรียนรูตองสอดคลอง  และดาํเนินไปในแนวทางเดียวกัน  ภาษาอังกฤษ
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จัดอยูในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศโดยกําหนดใหเรียนทุกชวงชั้นตอเนื่อง  12  ป  
โดยมีวัตถุประสงคใหสามารถใชภาษาเปนเครื่องมือในการติดตอส่ือสารและประกอบการงานอาชีพ  
พึ่งตนเองได  (learner  independence)  และสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต  (lifelong  learning)  
(กรมวิชาการ, 2546)     
 ความสําคัญของภาษาอังกฤษดังกลาว  กระทรวงศึกษาธิการไดจัดใหมีการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรภาษาอังกฤษในทุกระดับมาอยางตอเนื่อง  และจากการประเมินผลความสําเร็จ
ของแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ  ฉบับที่ 7  (พ.ศ. 2535 – 2539)  พบวาการพัฒนาประสบผลสําเร็จ
ในเชิงปริมาณมากกวาเชิงการพัฒนาคุณภาพ  ความสามารถการใชภาษาอังกฤษของบัณฑิตยังอยูใน
เกณฑที่ตองไดรับการปรับปรุง  ยังขาดทักษะการใชภาษา  ไมสามารถสื่อสารขอความใหเขาใจ
โดยใชภาษาอังกฤษได  ขาดครู-อาจารยที่มีความรูความสามารถทางภาษาและวิธีการสอนเพื่อการสื่อสาร 
วิทยากร  เชียงกูล  (2549)  ไดประเมินและรายงานสภาวะการศึกษาในป  2547-2548  ไววา  
ปญหาการขาดครู  มีมากในระดับโรงเรียนขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะบางสาขาวิชา  เชน  คณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร  ภาษาอังกฤษซึ่งเปนปญหาเรื้อรังและมากขึ้นตั้งแตหลังวิกฤติเศรษฐกิจปพุทธศักราช 2540  
และนักเรียนในระดับการศึกษาพื้นฐานมีคะแนนในวิชาเหลานี้เฉล่ียต่ํากวาเดิม  การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยังเนนการทองจํา  ขาดสื่อการสอน  และนักเรียนสวนใหญยังคิดวิเคราะห  สังเคราะหไดนอย  
  ขอมูลการทดสอบ  ขอสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ  TOEFL  พบวา  คะแนนเฉลี่ย
ผลสอบเดือนกรกฎาคม  2547 - มิถุนายน 2548  คนไทยมีคะแนนเฉลี่ยลําดับที่  8  ของอาเซียน 
รองจากสิงคโปร  ฟลิปปนส  มาเลเซีย  พมา  อินโดนีเซีย  เวียดนาม  และลาว  เชนเดียวกับ
ผลการวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ  TOEIC  คนไทยอยูในลําดับที่  4  ของอาเซียน  รองจากฟลิปปนส 
สิงคโปร  และกัมพูชา  และจากการสอบเอนทรานซ  เขามหาวิทยาลัย  เดือนมีนาคม  2548  คาเฉลี่ย
คะแนนภาษาอังกฤษคิดเปนรอยละ  40.14  ซ่ึงเปนผลคะแนนสูงสุดกวาทุกป  และครูภาษาอังกฤษ
ในระดับประถมศึกษารอยละ  90  มีความรูคอนขางต่ําเพราะไมไดจบวิชาเอกภาษาอังกฤษโดยตรง 
ขณะที่ครูสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมมีความรูอยูระดบัปานกลางถึงคอนขางต่ํา  (มติชนรายวัน, 
2549, หนา 26)  
   การศึกษาวิจัยของ ปยะนุช  พุฒแกว  (2547)  ซ่ึงศึกษาครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับ
ประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา  และจังหวัดชลบุรี  จํานวน  834  คน 
พบวา  มีเพียง  115  คน  คิดเปนรอยละ  13.78  เทานั้น  ที่จบการศึกษาในวิชาเอกภาษาอังกฤษ  ทั้งนี้ 
กลุมตัวอยางจํานวนรอยละ  80.45  ตองการรับการอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความรูความสามารถ
ในดานเนื้อหาวิชา  และรวมถึงเทคนิควิธีสอนภาษาอังกฤษ  นอกจากนี้  ในการศึกษาของสมหวัง   
พิธิยานุวัฒน  และคนอื่น  ๆ (2543, หนา 102)  พบวา  การที่ผูเรียนจะสามารถเรียนภาษาอังกฤษไดดเีพยีงใด 
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ยอมขึ้นอยูกับความรูและความสามารถของผูสอน  ทั้งในดานเนื้อหาที่สอน  ทักษะทางภาษา  และ
เทคนิควิธีสอน  นอกจากนี้ยังพบวาครูภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  แตก็มิไดเรียนภาษาอังกฤษเปนวิชาเอก  และมีขอจํากัดดานความรูทางภาษา  และ
เทคนิควิธีสอน  ซ่ึงมีผลตอการพัฒนาความสามารถทางภาษาของผูเรียน  เพราะเมื่อผูสอนไมมีความพรอม 
ยอมทําใหการสอนไมมีประสิทธิภาพ  และผูเรียนก็จะไมมีความรูความสามารถทางภาษาตามระดบัชัน้ 
ตามที่กําหนดไวในหลักสูตร   
 จากการศึกษางานวิจัยพบวา  ครูเปนปจจัยหลักของความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพทุกดาน
ของการศึกษา  เพราะเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน  แตกระบวนการผลิตครู
ยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร  เนนภาคทฤษฎีมากกวาภาคปฏิบัติ  เมื่อออกไปประกอบอาชีพครู
ในสถาบันการศึกษาระดับตางๆ จึงใชรูปแบบและวิธีการเรียนการสอนเชนเดียวกับที่เคยไดรับมา  
คือสวนใหญยังคงใชครูเปนศูนยกลาง  ครูประจําการมีแนวโนมดานความรูความสามารถทางวิชาการ 
การถายทอดความรู  เจตคติ  และความเปนครูลดต่ําลง  เนื่องจากครูขาดโอกาสในการพัฒนา
อยางเปนระบบและตอเนื่อง  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2540)  ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ปยะนุช  พุฒแกว  (2547, หนา 5-8)  ซึ่งศึกษากับครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับ
ประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดฉะเชงิเทรา  และจังหวัดชลบุรี  งานวิจัยดังกลาว
ไดเสนอวา  ควรมีการพัฒนาความรูความสามารถในดานภาษาอังกฤษเพิ่มเติมแกกลุมตัวอยาง  
เนื่องจากกลุมตัวอยางสวนใหญมิไดสําเร็จการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวของกับภาษาอังกฤษ 
  นอกจากครูที่มีความสําคัญตอกระบวนการเรียนการสอนแลว  ความสามารถในการสอน
ของครูภาษาอังกฤษก็เปนปจจัยที่สําคัญปจจัยหนึ่งที่จะสงผลตอผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ 
ของนักเรียนจึงมีความจําเปนที่จะตองใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพครู  โดยเริ่มจากการศึกษา
คุณสมบัติของครูผูสอนในระดับประถมศึกษาและความตองการที่จะพัฒนาตนเองเพื่อใหสามารถ

จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้เพราะครูเปนองคประกอบที่สําคัญ
ในการรบัผิดชอบจัดกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายในการพัฒนาคน  ครูจึงตองไดรับการพัฒนา
ใหถึงพรอมดวยความรูพื้นฐานในวิทยาการ  ศาสตรและเทคโนโลยีที่สําคัญ  มีความสามารถ
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู  และมีจิตใจที่ดี    
 งานวิจัยของ อุษณีย  บุญจันทร  (2542, หนา 2)  พบวาครูผูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศกึษา
สวนใหญยังขาดคุณสมบัตดิังกลาว  คือ  ครูไมแมนยําในเนื้อหา  ไมมีความรูที่จะนําวิธีการสอนและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ  นนขุเขตคง, บอลดอฟท  
และโมนิ  (Nonkukhetkhong, Baldauf & Moni, 2006, p. 8)  ทําการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพกับครูที่มีช่ือเสียง
ในการจัดการสอนแบบเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  พบวาครูยังไมมีความเขาใจอยางแทจริงเกี่ยวกับ
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วิธีการใชการจัดกิจกรรมที่มีนักเรียนเปนศูนยกลางอยางมีประสิทธิภาพ  ครูยังใชกิจกรรมลักษณะทองจํา 
และยังมีความเขาใจวาการจัดการเรียนการสอนแบบนักเรียนเปนศูนยกลางคือการใหนักเรียนทํากิจกรรม

ในหองเรียนใหมากที่สุดเทานั้น  เชนเดียวกับงานวิจัยของ สุธีรา  มะหิเมือง  (อินเทอรเน็ต, 2541) 
ไดศึกษาปญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาของโรงเรียนสาธิต  สถาบันราชภัฏ 
พบวา  ผูปกครองคิดวาการจัดเนื้อหาวิชาและกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไมเพียงพอ  
ครูประสบปญหาดานหลักสูตร  และเอกสารประกอบหลักสูตร  เนื้อหาวิชา  กิจกรรมการเรียนการสอน  
และการวัดประเมินผล   
 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการซ่ึงเนนใหครูและนักเรียนพัฒนา

ยุทธวิธีการเรียนการสอนแนวใหม  แตมิไดจัดหาอุปกรณ/ส่ือการสอน  หรือใหการสนับสนุน
ดานทรัพยากร  ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกและสภาพแวดลอมแหงการเรียนรูอยางพอเพียง  
การจะบรรลุนโยบายที่ไดกําหนดไวจึงไกลจากความเปนจริงและยากที่จะประสบความสําเร็จ

ในการดําเนินงาน  ซ่ึงสอดคลองกับรายงานผลการวิจัยของ สานิท  โอตาไสย  (อินเทอรเน็ต, 2536) 
คนพบวาโรงเรียนประถมศึกษาบางแหงในเขตตางจังหวัด  ยังคงมีปญหาเกี่ยวกับความรูและทักษะ
การสอนวิธีใหมๆ เชน  แบบมุงประสบการณทางภาษา  ครูขาดความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร
ใหเหมาะสมกับทองถิ่นตามหลกัเกณฑที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด  ครูไมมีเวลาในการบันทึก
การสอนและการเตรียมการสอนเนื่องจากมีภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมายหลายดานไมไดจัดกิจกรรม

เสริมการเรียนทางภาษาใหกับนักเรียน  เชน  การเขาคาย  ชุมนุม  การแสดง  ไมมีเอกสารเสริมการอาน 
แหลงเรียนรูพอเพียงเชน  หนังสือ  นิยาย  เรื่องสั้น  การตูนฯ ตลอดจนขาดแคลนสื่อ/อุปกรณ
การเรียนการสอน  เชน  เครื่องเลนวีดิทัศน  โทรทัศน  เทปบันทึกเสียง     
 ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา 
จังหวัดฉะเชิงเทรา  พบวาครูสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาสอนหลายกลุมสาระวิชา  และ
ใหครูประจําชั้นเปนผูสอนวิชาภาษาอังกฤษประจําหอง  ครูสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา
จํานวน  90 %  ไมไดจบการศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ  ขาดความคลองในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ไมไดศึกษาหลักภาษาศาสตร  และเทคนิควิธีการสอนภาษา  ดังนั้น  ในกระบวนการเรียนการสอน
ครูอธิบายเปนภาษาไทย  พูดภาษาไทย  สอนการใชไวยากรณ  สอนจําและทองคําศัพทเทียบเคียงกับ
ภาษาไทย  ดังนั้น  การพัฒนาทักษะภาษาระดับพื้นฐานในการฟง  พูด  อาน  เขียนภาษาอังกฤษใหกับ
ผูเรียนจึงต่ํากวาเกณฑที่หลักสูตรกําหนด  ถึงแมวาจะไดรับการอบรมทักษะภาษาและเทคนิควิธีการสอน
ภาษาอังกฤษแตเปนการอบรมในระยะเวลาสั้นๆ คือ  1-3  วัน  การอบรมขาดความตอเนื่องเชื่อมโยง
ในเรื่องของธรรมชาติและระบบของภาษา  การนําความรูและทักษะจากการอบรมไปสูการปฏิบัติการ
ในหองขึ้นอยูกับครูแตละคน  ที่จะใหความสําคัญกบัการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ     
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 สภาพการจัดการสอนโดยปกติในหองเรียนนั้นครูประจําชั้นถนัดวิชาใดก็จะนําวิชานั้น

มาสอนในคาบวิชาภาษาอังกฤษ  ซ่ึงทําใหคาบสอนที่กําหนดให  80  คาบตอภาคเรียน  หรือ  4  คาบ
ตอสัปดาหไมบรรลุผล  และรวมทั้งการนําเวลาการสอนไปจัดกิจกรรมหรือการเตรียมการตอนรับ
ผูที่มาเยี่ยมโรงเรียน  หรือตระเตรียมการจัดงานตางๆ ทําใหพัฒนาการในการเรียนภาษาขาดความตอเนื่อง  
และในรายวิชาภาษาอังกฤษ  ระดับชั้นของนักเรียนไมไดเปนที่บงบอกความรูความสามารถทางภาษา
ของผูเรียน  ซ่ึงขึ้นอยูกับความชอบความสนใจของครูที่จะถายทอดใหผูเรียน  เนื่องจากปญหา
สวนที่มาจากคุณภาพของครูภาษาอังกฤษ  เปนผลใหมาตรฐานคุณภาพการศึกษาภาษาอังกฤษ

ในระดับประถมศึกษาอยูในระดับไมเปนที่พอใจ  และมีผลกับการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักเรียน
ตอเนื่องทั้งในระดับมัธยมและอุดมศึกษา  ความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียน
ในแตละระดับชั้นยังไมบรรลุผลตามที่กําหนดตามมาตรฐานชวงชั้น  ถึงแมวาในการจัดการจัดการศึกษา
ในระบบโรงเรียนจะใหความสําคัญกับกลุมสาระภาษาตางประเทศก็ตาม  สงผลใหประเทศยังอยูใน
ระดับที่ไมสามารถจะแขงขันกับประเทศมาเลเซีย  สิงคโปร  ญี่ปุน  เกาหล ี ฟลิปปนส  และฮองกงได 
  การพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษในประเทศฮองกง  ครูผูสอนจะตองสอบผานขอสอบ
ภาษาอังกฤษมาตรฐานของประเทศ  เรียกวา  Language  Proficiency  Assessment  for  Teachers  
(LPAT)  การที่จะพัฒนาวิชาชีพครูในระดับประถมศึกษาเพื่อใหไดรับวุฒิสูงขึ้น  มีหลักเกณฑวา
ครูจะตองสอบผานขอสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษดังกลาวตามระดับที่กําหนด  และเขารับการฝกอบรม
ภาษาศาสตร  พัฒนาการทางภาษา  เทคนิควิธีการสอนที่เนนการสื่อสารและเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
และตั้งแตปพุทธศักราช  2548  เปนตนไป  ถาครูผูสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา
ไมจบทางสาขาภาษาอังกฤษ  จําเปนตองเขาศึกษาโปรแกรมประกาศนียบัตรทางภาษาเพื่อใหมี
ความสามารถในการใชภาษากอน  ซึ่งทําไดทั้งการศึกษาเต็มเวลาและการศึกษานอกเวลา 
(Education Bureau, อินเทอรเน็ต, 2007)  
 ในประเทศไทยในปพุทธศักราช 2550  กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดใหครูสอนภาษาอังกฤษ
ในระบบการศึกษาพื้นฐาน  12  ป  มีการสอบวัดมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ  English  Knowledge 
Test  (EKT)  (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา เขต 2,  2550,  หนา 1-32)  ซ่ึงคะแนน
ของครูจํานวนมากที่สุดอยูในระดับคะแนน  40-31  คะแนน  และมีการพิจารณาเกณฑที่จะสงผูที่ได
คะแนนในระดับกาวหนา  (advanced)  ซึ่งเปนจํานวนไมมาก  เขารับการพัฒนาตอไป  สําหรับครู
ซึ่งคะแนนอยูในระดับขั้นพื้นฐาน  (basic)  1-3  ยังไมมีการดําเนินการพัฒนาที่เปนรูปธรรมและ
เปนคนกลุมใหญที่ดูแลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดบัประถมศึกษา   
 ในการพัฒนาการศึกษาในระดับพื้นฐานใหมีคุณภาพนั้น  การศึกษาในระดับประถมศึกษา
เปนพื้นฐานที่สําคัญ  และในยุคของขอมูลขาวสาร  ความสําคัญของภาษาอังกฤษในการเปนเครื่องมือ
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ที่จะเขาถึงขอมูลในชวงเปลี่ยนผานเขาสูสังคมแหงการเรียนรูนั้น  เปนภาระสําคัญของการนําพาประเทศ
ไปสูการแขงขันในสังคมโลก  การหาแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตั้งแตเริ่มตน
คือ  การพัฒนาคุณภาพครูผูสอนภาษาอังกฤษในเรื่องทักษะภาษาและเทคนิควิธีการสอนจงึเปนความจาํเปน
รีบดวนในสถานการณปจจุบัน  ซ่ึงจําเปนตองใชระยะเวลาและวิธีการจัดการที่มีประสิทธิภาพ  และ
ตอเนื่อง  ที่แตกตางไปจากการจัดการอบรมครูในระยะสั้น         
 อัจฉรา  วงศโสธร  (อินเทอรเน็ต, 2548)  ไดกลาววา  “การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ในประเทศไทยยังไมนาพอใจเพราะการสงเสริมขาดความตอเนื่อง  ครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จําเปนตองสอนภาษาอังกฤษโดยไมไดจบเอกดานนี้  ขณะที่หลักสูตรระดับอุดมศึกษาใหความสําคัญ
ตอเนื้อหาวิชาของคณะมากกวาวิชาภาษาอังกฤษ”  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ.)  ในปจจุบันไดรวมกับมหาวิทยาลัยรามคําแหงประเมินความสามารถดานภาษาอังกฤษ 
ครูสอนภาษาอังกฤษ  14,189  คน  ใน  30  จังหวัดทองเที่ยว  เชน  ภูเก็ต  สุโขทัย  เชียงใหม  ชลบุรี 
กรุงเทพมหานคร ฯลฯ โดยมีคะแนนเต็ม  100  คะแนน  แยกเปนทักษะฟง  30  คะแนน  อาน  30  คะแนน  
เขียน  20  คะแนน  และพูด  20  คะแนน  ซึ่งผลประเมินแยกครู  3  กลุม  คือ  กลุม  0-41  คะแนน 
มีรอยละ  74.59  กลุม  42-60  คะแนน  มีรอยละ  15.47  และกลุม  60-100  คะแนน  มีรอยละ  9.94 
โดยภาพรวมมีครูถึงรอยละ  74.59  ที่มีคะแนนรวมไมถึงครึ่ง  โดยคะแนนรวมต่ําสุดได  2  คะแนนเทานั้น  
เมื่อพิจารณาทักษะเฉพาะดาน  พบวาทักษะฟงและพูดมีครูได  0  คะแนน  ซึ่งขอสอบมีความยาก
ระดับปานกลาง  ผลประเมินแสดงวา  ครูสวนใหญมีความสามารถดานภาษาอังกฤษต่ํามาก  ดังนั้น
ยอมสงผลไปถึงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนดวย  ความลมเหลวการเรียนภาษาอังกฤษของ
เด็กไทยสวนหนึ่งมาจากครูผูสอนไมจบดานภาษาองักฤษโดยตรง  ทําใหไมแมนทั้งสําเนียงและศัพท 
อีกทั้งการสอนมุงหลักไวยากรณและทักษะเขียนมากกวาทักษะฟง  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2548) 
 จากการศึกษาความเปนมาและสภาพปญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา

เขาสูภาวะวิกฤตและมีการสูญเปลา  การศึกษาที่สําคัญคือการศึกษาในชวงเริ่มแรกของการเรียน 
ถานักเรียนไดครูที่มีคุณภาพและจิตวิญญาณของความเปนครูเทากับเปนการวางรากฐานชีวิตและ

การประกอบวิชาชีพที่ดี  ทั้งยังเปนการสรางศักยภาพใหเกิดขึ้นในตัวนักเรียน  พัฒนาการดานสมอง
รวมทั้งทักษะการคิดการวิเคราะหก็จะพัฒนาไดรวดเร็ว  ครูในระดับประถมศึกษาไดรับการพัฒนา
ทางวิชาการไมเทาเทียมกับครูอาจารยที่สอนในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา  ความพยายาม
ที่จะแกปญหาคุณภาพของคน  การพัฒนาความสามารถทางการแขงขันของเด็กไทยควรเริ่มในระดับ
ประถมศึกษาเพราะเปนการศึกษาระดับฐานรากที่สําคัญและเปนวัยที่นักเรียนมีการพัฒนาทางดานสมอง

มากที่สุด 
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  บริบทของการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทรา

ประสบปญหาไมตางจากเขตพื้นที่การศึกษาอื่นๆ ไมเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในหลักสูตร 
จากการศึกษางานวิจัยตางๆ (สมหวัง  พิธิยานุวัฒน  และคนอื่นๆ, 2543, หนา 102 ; อุษณีย บุญจันทร, 
2542, หนา 2; ปยะนุช  พุฒแกว, 2547, หนา 5-8; กระทรวงศึกษาธกิาร, 2548)  จึงสรุปไดวา  ปญหา
ที่เกิดขึ้นในกระบวน  การเรียนการสอนภาษาอังกฤษนั้น  ตัวครูจะเปนผูมีบทบาทสําคัญที่สุด  
ทั้งในแงของการเปนตนเหตุแหงปญหา และในการที่จะชวยแกไขปญหาดังกลาว  ทั้งนี้เพราะครูคือ
ผูที่อยูใกลชิดและสามารถใหความดูแลเอาใจใสนักเรียนไดมากที่สุด  ในการปฏิรูปการศึกษา 
ภารกิจที่สําคัญประการหนึ่ง  คือ  การพัฒนาความสามารถของครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ  โดยเฉพาะ
ในเรื่องกระบวนการจัดการเรียนการสอน  ที่ทําใหเกิดประสิทธิผลตอผูเรียน   
 

1.2  คําถามการวิจัย 
   
  1.2.1  ครูสอนภาษาอังกฤษที่ไมไดสําเร็จการศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ  สามารถพัฒนา
ใหมีสมรรถนะในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียนไดหรือไม 
          1.2.2  รูปแบบการฝกอบรมครูที่พัฒนาขึ้น  ชวยเสริมศักยภาพครูผูสอนภาษาอังกฤษ
ดานความรู  ทักษะ  และเทคนิควิธีในการจัดกระบวนการเรียนการสอน  สอดคลองตามมาตรฐาน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  พุทธศักราช 2544 ไดหรือไม 

    
1.3 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
  1.3.1  เพื่อศึกษาบริบทในการจัดกระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา
ของจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  1.3.2  เพื่อพัฒนารูปแบบการอบรมครูสอนภาษาอังกฤษใหมีความรู  ทักษะและเทคนิควิธี
ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน  สอดคลองตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ  พุทธศักราช 2544 
  1.3.3  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการอบรมครูสอนภาษาอังกฤษที่พัฒนาขึน้ 
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1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
 
  1.4.1  ประชากรที่ใชในการศึกษาวจิัยคร้ังนี้  ไดแก  ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ  ระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่  4-6  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เขต 1  และเขต 2  จังหวดัฉะเชิงเทรา                                  
          กลุมตัวอยาง  ไดแก  ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปที่  4-6  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต  1  และเขต  2  จังหวัดฉะเชิงเทรา  สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทุกสาขา  ซ่ึงเริ่มปฏิบัติราชการในปพุทธศักราช  2547  เปนตนไป  เปนผูที่อาสาสมัคร
เขารวมโครงการพัฒนาความสามารถของครู  และไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารสถานศึกษา 
 1.4.2  ขอบเขตดานการพัฒนาครู  กําหนดขอบเขตการพัฒนาครูเพื่อใหมีความรู  ทักษะ 
และเทคนิควิธีในการจัดกระบวนการเรียนการสอน  เพื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษในชวงชั้นที่  2 
 1.4.3  ขอบเขตระดับชวงชั้น  หมายถึง  การพัฒนาองคความรูทางภาษาอังกฤษ  ที่มีเนือ้หาสาระ
สอดคลองตามที่กําหนดไวในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ  
 1.4.4  ระดับความสามารถของครูในการใชภาษา  หมายถึง  ระดับความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษ  ตามที่กําหนดไวในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ 

   
1.5 คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย 
 
 1.5.1  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน    หมายถึง  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  พุทธศักราช 2544  ซ่ึงกําหนดใหการจัดการศึกษาตามหลักสูตร
ตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทย  ใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  ความรูและ
คุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมแหงความเปนไทยในการดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนได
อยางมีความสุข  เปดโอกาสใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  พัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู
ใหเปนไปอยางตอเนื่อง  มีองคประกอบสําคัญ  3  ประการ  ไดแก  สาระ  4  สาระ  (strands)  
มาตรฐานการเรียนรู  8  มาตรฐาน  (learning  standards)  และมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น  4  ชวงชั้น 
(benchmarks) 
 1.5.2  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  หมายถึง  รายวิชาภาษาอังกฤษ  ซึ่งไดรับ
การกําหนดใหเรียนทุกชวงชั้น  เพื่อใหสามารถใชภาษาเปนเครื่องมือในการติดตอส่ือสารกับผูอ่ืน
ไดตามความตองการ  ทั้งในชีวิตประจําวัน  และการงานอาชีพ 
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 1.5.3  มาตรฐานการเรียนรู  หมายถึง  ขอกําหนด  สิ่งที่คาดหวังวา  นักเรียนตองรูและ
สามารถทําไดภายในเวลา  12  ป  มีองคประกอบ  3  สวน  คือ  ความรู  ทักษะ/กระบวนการ  และ
คุณธรรม  จริยธรรม  คานิยม  ซ่ึงกําหนดตามคุณลักษณะอันพึงประสงคในจุดหมายของหลักสูตร 
ดังนั้น  มาตรฐานการเรียนรู  จึงเปนมาตรฐานกลางสําหรับสถานศึกษา  ทองถิ่น  และชุมชน  
นําไปกําหนดหลักสูตร  จัดหลักสูตร  การสอนและการประเมินผล  ใหเปนแนวเดียวกัน 
  1.5.4  แผนการจัดการเรียนรู  หมายถึง  แผนการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนตามแนวการสอน
ภาษาเพื่อการสื่อสาร  ซ่ึงในการจัดทําแผนการเรียนรูนี้จะเริ่มจากการวิเคราะหผลการเรียนรูเฉพาะหนวย
ที่สะทอนถึงทักษะ  กระบวนการที่สอดคลองกับเนื้อหาที่นํามาสอน  รวมทั้งการเชื่อมโยงกับกลุมสาระ
ทั้ง  4  สาระ  ซ่ึงกําหนดไวในหลักสูตร  ไดแก  ภาษาเพื่อการสื่อสาร  ภาษาและวัฒนธรรม  ภาษากับ
ความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน  และภาษากับความสัมพันธกับชุมชนโลก  เพื่อนําไปจัด
กิจกรรมสําหรับพัฒนาทักษะทั้ง  4  ดาน  ไดแก  ทักษะการฟง  การพูด  การอาน  และการเขียน  
มีการเลือกใชส่ือการสอน  และเทคโนโลยีที่เหมาะสม  เพื่อใหสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง
ตามมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไว 
 1.5.5  หนวยการเรียนรู  (Unit  of  study)   หมายถึง  หนวยการเรียนรูตามที่กําหนดไว
ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
ประกอบดวยแกนสาระ  (theme)  หรือจุดเนน  (focus)  ระดับชั้น  (grade  level)  ระยะเวลาที่จําเปนตอ
การสอนเนื้อหาทั้งหนวยใหแกนักเรียน  (amount  of  instructional  time)  กลุมสาระการเรียนรูที่
เกี่ยวของ  (subject  area  involve)  โดยสามารถเลือกหัวขอเร่ืองจากที่สภายุโรป  (council  of  europe) 
ไดศึกษาวิจัยไววา  ผูเรียนภาษาตางประเทศในระดับสื่อสารไดควรเรียนแกนสาระ/ประเด็นหลัก 
(Theme)  14  เร่ือง  ที่เปนพื้นฐาน  ดังตอไปนี้  1)  Personal  Identification  2)  House  and  Home   
3)  Life  at  Home  4)  Education  and  Future  Career  5)  Free  Time  and  Entertainment   
6)  Travel  7)   Relation  with  Other  People  8)  Health  and  Welfare  9)  Shopping  10)  Food  and  
Drink  11)  Services  12)  Places  13)  Foreign  Languages  และ  14)  Weather 
  1.5.6  แนวคิดทฤษฎีภาษาศาสตรยุคหลังสมัยใหม  (Postmodernism)  หมายถึง  การเรียน
การสอนที่เปนกระบวนการทางสังคม  ครูและผูเรียนรวมกันสรางความรู  ผูสอนทําหนาที่
ผูใหความสะดวกและสนับสนุนใหผูเรียนมีการเรียนรูรวมกัน  ผูสอนและผูเรียนเปนผูที่เชี่ยวชาญ
ในสิ่งที่กําลังปฏิบัติ  และผูเรียนมีบทบาทในการประเมินผลการสอนของครูดวยเชนกัน  ทั้งนี้ 
การนําแนวคิดดังกลาวไปสูภาคปฏิบัติในการเรียนการสอนภาษาคือ  การทําการวิจัยเพื่อหาทางแกไข
และพัฒนาการเรียนการสอนในหองเรียนของผูสอน  โดยใชวิธีการเก็บบันทึกขอมูลเชนจากการสนทนา 
ซักถาม  สัมภาษณ  การทํากรณีศึกษาและนําผลที่ไดมาศึกษาวิเคราะห  สังเคราะหเขียนเปนรายงาน
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การวิจัยเพื่อใหไดขอความรูใหมในการปฏิบัติงานที่เพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น  มีการเปลี่ยนแปลง
ในเรื่องของการเรียนการสอนที่เนนจากตัวครู  มาเนนการเรียนการสอนที่ใหความสําคัญกับการพัฒนา
ผูเรียน  และแนวคิดที่ใหครูและนักเรียนไดเรียนรูไปดวยกัน 
  1.5.7  การบูรณาการแนวคิดทฤษฎีภาษาศาสตรยุคหลังสมัยใหม  หมายถึง  การบูรณาการ
ความรู  ทักษะ  และเทคนิควิธีในการจัดกระบวนการเรียนการสอน  ตามแนวคิดทฤษฎีภาษาศาสตร
ยุคหลังสมัยใหม  กลาวคือ  เปนแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร  ซ่ึงมีการผสมผสานของแนวความคิด
เกี่ยวกับความเปนอิสระในการเรียน  (learning autonomy)  แนวการสอนแบบความรวมมือ  
(cooperative  learning)  การบูรณาการหลักสูตร  (curricular  integration)  การเนนความหมาย 
(focus  on  meaning)  ความแตกตางที่หลากหลาย  (diversity)  ทักษะการคิด  (thinking skills)  
การประเมินผลทางเลือก  (alternative  assessment)  และครูทําหนาที่เปนผูรวมเรียน  (teachers  as 
co-learners) 
 1.5.8  การใชโรงเรียนเปนฐานการเรียนรู  (School – based  learning)  หมายถึง  การที่
กลุมตัวอยางไดนําความรูที่ไดจากการฝกอบรมปฏิบัติการในแตละระยะ  ไปทดลองปฏิบัติจริง
ในโรงเรียนที่ทําการสอน  โดยมีวิทยากรผูใหการอบรมและผูวิจัย  ติดตามไปสังเกตการณปฏิบัตกิารสอน  
ใหคําแนะนําตอเนื่อง  และกลับมาสัมมนาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู  ปรับปรุง  แกไข  และนําไปสู
การปฏิบัติจริงในหองเรียน 
  1.5.9  การใชกิจกรรมเปนฐานในการพัฒนาทักษะทางภาษา  เพื่อการสื่อสารใหกับผูเรียน 
(Task – based  Learning)  โดยเนนใหผูเรียนเปนผูเรียนรูจากการปฏิบัติ  หรือการมีปฏิสัมพันธ
ทางภาษาในกลุมยอย  เชน  กิจกรรมใหแกปญหา  (problem  solving)  การคนหาขอมูลที่หายไป 
(information  gap)  
 1.5.10  ผังมโนทัศน  (Mind  map)  หมายถึง  การเขียนแผนผังการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ตามประเด็น  หรือสาระการเรียนรูตามที่กําหนดในหนวยการเรียน  โดยมีกิจกรรมครอบคลุมการพัฒนา
ทักษะ  ทั้ง  4  และระบุชนิดของกิจกรรม  คําศัพท  และการใชภาษาในการสื่อสารตามบริบท
อยางมีความหมาย 
 1.5.11  ตัวบทเรียน  (Text)  คือ  กระบวนการที่ครูนํากิจกรรมที่อยูในแผนผังการจัดกิจกรรม
การเรียนรู  ไปพัฒนาเปนบทเรียนสําหรับการจัดการเรียนการสอนในหองเรียน  
 1.5.12  การสะทอนความคิดของครู  (Teachers’  reflection)  หมายถึง  การใหกลุมตัวอยาง
ไดมีการสะทอนความคิด  ซักถามปญหา  ขอสงสัย  ความยุงยากที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติ  ซ่ึงทําใหได
มีการคิด  แกไขหรือคนหาวิธีการที่จะแกปญหาที่เกิดขึ้นรวมกัน  
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 1.5.13  ชุมชนแหงการเรียนรู  (Learning  community)  หมายถึง  การที่ครูสรางความสัมพันธ
อันดีในระหวางการฝกอบรมปฏิบัติการ  และมีการรวมกลุมกันเปนเครือขายในพื้นที่แบบเปนธรรมชาติ  
ประสานสัมพันธ  แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ  แบงปนทรัพยากรการเรียนรู  ใหขอมูลขาวสารตางๆ 
ในการพัฒนาวิชาชีพครู  เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนการสอน  
 1.5.14  การพัฒนาวิชาชีพครู  (Teacher  professional  development : TPD)  หมายถึง
การพัฒนาครูที่ไมสําเร็จการศึกษาในสาขาภาษาองักฤษ  ตามมาตรฐานการศึกษาหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  โดยเนนการพัฒนาความรู
ทักษะในการสื่อสารของครูตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่กําหนดขึ้น
โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  มาตรฐานที่  24  และตามมาตรฐานที่ 22 
ใหครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ   
 1.5.15  รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู  (Teacher  professional  development   model : 
TPDM)  หมายถึง  รูปแบบการพัฒนาครูที่เหมาะสม  ในดานความรู  ทักษะการสื่อสาร  และ
การจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ  โดยใชกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
ซ่ึงมีรูปแบบที่รวบรวมกิจกรรม  และขั้นตอนดังนี้  1)  การสรางเสริมพลังอํานาจการใชภาษา
เพื่อการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ  2)  การบูรณาการทักษะภาษากับเทคนิควิธีการสอนในการอบรม
ปฏิบัติการ  3)  การทดลองนําความรูและทักษะที่ไดรับไปสูการปฏิบัติในหองเรียน  4)  การติดตาม
การสอนของครู  และการใหคําแนะนําแบบกัลยาณมิตร  5)  การจัดการสัมมนาเพื่อการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น  และเพื่อการปรับปรุงวิธีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
 1.5.16  เทคนิค  Crosstalk  หมายถึง  วิธีการสื่อสารซึ่งริเร่ิมโดย  มารวิน  บราวน  (Marvin  
Brown, 2003)  เปนวิธีการสื่อสารระหวางคนที่พูดตางภาษากัน  และพยายามที่จะสื่อสารกันใหเขาใจ  
โดยใชเครื่องมือและเทคนิคการสื่อสาร  4  ชนิด  ไดแก  1)  อวจนภาษา  (Non-verbal  Communication)  
2)  การวาดภาพ  (Drawing)  3)  ส่ือ/อุปกรณการสอน  (Teaching  Resources)  และ  4)  ภาษาสญัลักษณ 
(Language  Symbols)  เทคนิค  Crosstalk  ชวยลดความรูสึกกดดันระหวางผูสงสารและผูรับสาร  
ในสถานการณที่ไมสามารถหาคําศัพทมาสื่อสารเพื่อใหเกิดความเขาใจได  เทคนิค  Crosstalk 
เปนวิธีการเรียนรูภาษา  (language  acquisition)  จากสมมติฐานของคราชเชน  (Krashen, 1987) 
ที่ตั้งไววา  ถามีปจจัยปอนเขา  (input)  ที่มากพอ  ก็จะเปนการใหประสบการณที่เขาใจได  วิธีการนี้
จะไมเรงใหผูเรียนพูด  จะรอจนกวาผูเรียนจะเรียนรูคําศัพทมากเพียงพอ 
 1.5.17  การเลาเรื่อง  (Story  telling)  หมายถึง  การใชกิจกรรมการเลาเรื่องรวมกับการใช
เทคนิค Crosstalk  เพื่อใหผูเรียนเรียนรูภาษาเปาหมาย  (target  language)  โดยครูใชภาษาอังกฤษ
ในการเลาเรื่องราวตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงในสังคม  อาจเปนประสบการณชีวิต  วัฒนธรรม  ขาวเหตุการณ
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ในปจจุบัน  กีฬา  กิจกรรมตางๆ และเหตุการณที่เปนประเด็นอยูในความสนใจของคนในสังคม  และ
เหมาะกับวัยวุฒิของผูฟง  โดยใชเครื่องมือและเทคนิคการสื่อสาร  4  ชนิด  ไดแก  อวจนภาษา  
การวาดภาพ  ส่ือ/อุปกรณการสอน  และภาษาสัญลักษณ  เพื่อส่ือความหมายของเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ในขณะที่เลาเรื่อง 
     

1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 
 1.6.1  ไดขอมูลเกี่ยวกับบริบทการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา  
 1.6.2  ไดรูปแบบในการพัฒนาความสามารถครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ  ดานความรู  ทกัษะ
และเทคนิควิธีในการจัดกระบวนการเรียนการสอนใหเปนไปตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1.6.3  ไดรูปแบบการพัฒนาความสามารถครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพ  และเปนแนวทางแกผูเกี่ยวของในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาความรู
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  เพื่อมาตรฐานคุณภาพการเรียนการสอน 
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คัดเลือกคัดเลือก  

กลุมกลุม

ตัวอยางตัวอยาง  

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

  

กําหนดกําหนดกรอบกรอบการฝกอบรมการฝกอบรม
เพื่อการบูรณาการความรู  

ทักษะ  และเทคนคิวิธีในการ
จัดกระบวนการเรียนการสอน 

ศึกษาศึกษาบริบทบริบท  
การจัดการเรียนการ 
สอนภาษาอังกฤษ 
ในระดับประเทศ 
และระดับจังหวดั 

1.7  กรอบแนวคิดการวิจัย 

Implementation 
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ศึกษาเอกสารศึกษาเอกสาร  
11. . หลักสูตรหลักสูตร  
2. แนวคิดทฤษฎ ี
    ววิัฒนาการภาษา  
3. กระบวนการเรยีนรู 
    ภาษาตางประเทศ  
4. แนวคิดการพัฒนา 
    วชิาชพีครู  และ  
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  

  

  

  

กําหนดกําหนดกรอบกรอบ

แนแนวคิดวคิด    
ในการพัฒนา 
ความสามารถ  
ครูสอนภาษาอังกฤษ  
ในเรื่อง 
   1.ความรู 
   2. ทักษะ 
   3. เทคนิควิธี 
ในการจัดกระบวน 
การเรียนการสอน 

ศึกษาบริบทศึกษาบริบทการเรียนการสอน
ของกลุมตัวอยาง โดยใช 

แบบสอบถาม / แบบสัมภาษณ / 
การสังเกตการสอน และศึกษา
เอกสารแนวการสอนของกลุม

ตัวอยาง และผลการทดสอบ
ความสามารถทางภาษาของครู

และนักเรียน 

Seminar 
& 

Teachers’ 
Reflection 

Monitoring 
& 

Coaching 

ปรับปรุง

การจัดการ

เรียนรู 

รูปแบบ 
การพัฒนา

ครูผูสอน

ภาษาอังกฤษ 

School – based Training  

WWoorrkksshhoopp11  
การพัฒนาทักษะ

การสื่อสาร 

WWoorrkksshhoopp22  
ศึกษาหลักสูตรและ

กําหนดหนวยการ

WWoorrkksshhoopp33  
Phase 1 

เชื่อมโยงหนวยการ

เรียนรูกับงาน 
และกิจกรรม  

Phase 2 
ปฏิบัติการทําแผน 

การจัดการเรียนรู และ
ทดสองสอน 

Implementation 

ศึกษาศึกษาแนวคิดทฤษฎีแนวคิดทฤษฎี 
1. การสอนภาษา 
   ยุคหลังปฏิฐานนิยม 
2. การสอนภาษา 
   ยุคหลังสมัยใหม 


