รายงานการศึกษาคนควาอิสระ
เรื่อง การศึกษาสภาพปญหา และความตองการ การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร ( CLT) ของครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
โรงเรียนบานโหมนสงเคราะห สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ เขต 1

โดย
นางสาวเพ็ญประภา กั้วพิทักษ
ผูฝกประสบการณนิเทศการศึกษา

รายงานการศึกษาคนควาอิสระนี้ เปนสวนหนึ่งของการฝกประสบการณ
นิเทศการศึกษา กอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 1

(ก)
กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาคนควาอิสระ ฉบับนี้สําเร็จสมบูรณไดดวยความเมตตากรุณาอยางสูงยิ่ง
จากนายยงยุทธ พรหมแกว ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 1
วาที่ ร.ต.สุรสิทธิ์ ถิตยสมบูรณ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ
เขต 1 นางสายรุง นอยนาจารย ผูอํานวยการกลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 1 นายสมนึก ภูวศานต นางสาวนิพพิทา กุลชิต
นายสุริยา ผองเสียง ศึกษานิเทศกพี่เลี้ยง ที่กรุณาเสียสละเวลาใหคําปรึกษา แนะนํา ตรวจสอบ แกไข
ขอบกพรอง ตลอดจนใหขอคิดเห็นอันเปนประโยชน ดวยความเอาใจใสเปนอยางดี ผูศึกษาคนควา
ขอกราบขอบพระคุณดวยความเคารพเปนอยางสูง
ขอขอบพระคุณ ดร. ลานนิพนธ เกษลา นางสาวอังคณา ภารสวัสดิ์ คณะศึกษานิเทศก และ
คณะกรรมการฝกประสบการณการนิเทศการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 1
ทุกทาน ที่กรุณาไดกรุณาเสียสละเวลาอันมีคาในการใหคําปรึกษา ตรวจสอบเครื่องมือคนควา ปรับปรุง
ขอบกพรองตาง ๆ ในการรายงานการคนควาอิสระจนสําเร็จดวยดี
ขอขอบพระคุณผูอํานวยการอัครพงษ ภูจริต ผูอํานวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบาน
โหมนสงเคราะหที่ไดกรุณาใหความรวมมือ และอํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูลและฝกประสบกาณ
การนิเทศการศึกษา ในครั้งนี้อยางดียิ่ง
คุณคาและประโยชนอันพึงมีจากรายงานคนควาอิสระฉบับนี้ ผูศึกษาคนควา ขอนอมเปนเครื่องบูชา
พระคุณบิดา มารดา บูรพาจารย และผูมีพระคุณทั้งหลาย ที่ใหกําลังใจ ใหความชวยเหลือ และสนับสนุน ใน
การศึกษาคนควาครั้งนี้ จนสําเร็จดวยดี

เพ็ญประภา กั้วพิทักษ

(ข)
ชื่อเรื่อง
ผูศึกษาคนควา
ชื่อหนวยงาน
ปการศึกษา

การศึกษาสภาพปญหา และความตองการ การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร (CLT) ของครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียน
บานโหมนสงเคราะห สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุเขต 1
นางสาวเพ็ญประภา กั้วพิทักษ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 1
2561
บทคัดยอ

การศึกษาคนควาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสภาพปญหาการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร (CLT) ของครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนบานโหมนสงเคราะห สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุเขต 1 2) เพื่อศึกษาความตองการ การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร (CLT) ของครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนบานโหมนสงเคราะห สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุเขต 1 กลุมเปาหมายในการศึกษาคนควาเปนกลุมเปาหมาย คือ
ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานโหมน
สงเคราะห สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุเขต 1 จํานวน 2 คน เครื่องมือที่ใชใน
การรวบรวมขอมูล ไดแกแบบสอบถามและแบบสัมภาษณครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
โรงเรียนบานโหมนสงเคราะห สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุเขต 1 สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบวา
1. ผลการศึกษาสภาพปญหาการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษตามแนว CLT ตามความคิดเห็นของ
ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนบานโหมนสงเคราะห สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุเขต 1 พบวาครูมีการปฏิบัติการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (CLT) โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก (X = 4.19) มีการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุดในดานการจัดกระบวนการเรียนรู คือ
ครูใชสื่อการเรียนรูหลากหลาย และใชสื่อ E-Learning (X = 4.40) รองลงมา คือ ครูมีการเสริมแรง (X = 4.30)
และครูจัดกิจกรรมการเรียนรูมีการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย (X = 4.25) ตามลําดับ
2. ผลการศึกษาความตองการ การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (CLT) ของครูผูสอนกลุม
สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนบานโหมนสงเคราะห สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุเขต 1 พบวา ครูมีปญหา ใน 3 ดาน คือ 1) ปญหาเกี่ยวกับตัวครู ครูไมไดจบเอกภาษาอังกฤษ ไมมี
ประสบการณในการสอน ครูขาดความรูความเขาใจในหลักสูตร 2) ปญหาเกี่ยวกับตัวผูเรียน ผูเรียนมีเจตคติที่ไมดี
ตอการเรียนภาษาอังกฤษ ขาดความเชื่อมั่นในการพูดสื่อสาร และไมมีพื้นความรูในการเรียน 3) ปญหาเกี่ยวกับ
สภาพการจัดการเรียนการสอน วิธีสอนของครูยึดตําราเรียนเปนหลัก สอนโดยเนนไวยากรณ สอนทักษะการพูด
เพียงเล็กนอย และครูผูสอนมีความตองการในการรับการนิเทศจากศึกษานิเทศก และตองการพัฒนาตนเอง
เกี่ยวกับความรูเรื่องหลักสูตร และการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เนนการสื่อสาร (CLT)

(ค)

สารบัญ

บทที่
กิตติกรรมประกาศ
บทคัดยอ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพประกอบ

หนา
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)
(จ)

1. บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญ
วัตถุประสงคของการศึกษาคนควา
ของเขตของการศึกษาคนควา
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
นิยามศัพทเฉพาะ
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
สาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
3. วิธีการดําเนินการศึกษาคนควา
ประชากร/กลุม เปาหมาย

1
2
2
2
2

เครื่องมือในการศึกษาคนควา
การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
4. ผลการวิเคราะหขอมูล
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ผลการวิเคราะหขอมูล
5. สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
สรุปผลการศึกษา
อภิปรายผลการศึกษา
ขอเสนอแนะ

10
10
10

3
7
10

12
12
14
14
14

(ค)
สารบัญ (ตอ)
บทที่

หนา

เอกสารอางอิง

15

ภาคผนวก
เครื่องมือในการศึกษา

17

(ง)

สารบัญตาราง

ตารางที่

หนา

1. คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามระดับการปฏิบัติของครู

12

12

(จ)

สารบัญแผนภาพ

แผนภาพ
1. ผังขั้นตอนการสอนภาษาเพื่อสื่อสาร (Teaching Stage)

หนา
8

บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญ
ภาษาอังกฤษ เปนภาษาสากลที่มีการใชอยางแพรหลายมากที่สุดภาษาหนึ่ง โดยที่องคความรูที่สําคัญ
ของโลกสว นใหญถูกบั น ทึ กและเผยแพรเ ปน ภาษาอังกฤษ จึ งมีความจําเปนที่ ต องจั ด ใหมีการเรี ย นการสอน
ภาษาอังกฤษ เพื่อใหผูเรียนมีความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือเขาถึงองคความรู และกาว
ทันโลก รวมถึงพัฒนาตนเองเพื่อนําไปสูการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย การเสริมสราง
สมรรถนะและความสามารถในการสื่อสารเปนภาษาอังกฤษของคนไทย จัดเปนความจําเปนเรงดวนของประเทศ
ในสภาวะที่ระดับความสามารถของคนไทยในดานภาษาอังกฤษยังอยูระดับต่ํามาก จากการศึกษาคนไทยจํานวน
มากที่ไมสามารถสื่อสารดวยภาษาอังกฤษได ทั้งๆ ที่รวมเวลาในการเรียนภาษาอังกฤษแลว สวนใหญไมต่ํากวา
10 ปหรือแมแตผูที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือแมกระทั่งปริญญาโทยังมีจํานวนไมนอยที่ไมสามารถ
สื่อสารกับชาวตางชาติได ขณะที่ตองเรงพัฒนาประเทศใหกาวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและรองรับภาวะ
การคา การลงทุน การเชื่อมโยงระหวางประเทศ และการเขารวมเปนสมาชิกของประชาคมทางเศรษฐกิจที่ใช
ภาษาอังกฤษเปนภาษากลาง การปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จึงเปนนโยบายสําคัญที่ตองเรงดําเนินการ
ใหเกิดผลสําเร็จโดยเร็ว กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายใหปรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจากการสอนที่เนน
ไวยากรณเปนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ สื่อสารที่เริ่มจาก การฟง ตามดวยการพูด การอาน และการเขียน
ตามลําดับ ทั้งนี้ การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ ควรคํานึงถึงธรรมชาติการเรียนรู ภาษา ลักษณะเปนการเรียนรู
ตามธรรมชาติที่ใกลเคียงกับการเรียนรูและเชื่อมโยงเสียงกับภาพเพื่อสรางความเขาใจ แลวจึงนําไปสูการเลียน
เสียง ในที่สุด การจัดการเรียนการสอนจึงควรเปนการสอนเพื่อการสื่อสารอยางแทจริง (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2557 : 11)
ในการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพื่อใหผูเรียนสื่อสารไดนั้น ครูเปนปจจัยสําคัญที่จะ
เอื้ออํานวยใหเกิดการเรียนรูแกผูเรียน ครูจะตองสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ ตามทีรัฐบาล
ไดตระหนักถึงความสําคัญของการยกระดับความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของคนไทย ที่ไดกําหนดให
ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศที่เปนสาระการเรียนรูพื้นฐานซึ่งนักเรียนทุกคนตองไดเรียนรู เพื่อใหมีความรู
ความสามารถในการฟง พูด อาน เขียน เขาใจความแตกตางของภาษา การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง
การปกครอง และวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และสามารถสื่อสารกับชาวตางชาติได (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2557 : 4)
จากการศึกษาขอมูลสรุปผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน O-net ปการศึกษา 2560
ของโรงเรียนบานโหมนสงเคราะห สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 1 ระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 วิชาภาษาไทย เฉลี่ย 41.73 คะแนน วิชาคณิตศาสตร 27.81 คะแนน วิชาวิทยาศาสตร
37.91 คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ 23.59 คะแนน จะเห็นวารายวิชาภาษาอังกฤษมีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด และจากการ
วิเคราะหจุดออนจุดแข็งทางการเรียนจากผลการทดสอบระดับชาติขันพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวาทุกมาตรฐานมีคะแนนต่ํากวาระดับประเทศ และมาตรฐาน ต 1.1 ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร ตองปรับปรุงอยางเรงดวน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 1 . 2560 : 93)
ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพปญหา และความตองการการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

(Communicative Language Teaching) ของครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนบาน
โหมนสงเคราะห สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุเขต 1
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วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาสภาพปญหาการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (CLT) ของครูผูสอนกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนบานโหมนสงเคราะห สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ
เขต 1
2. เพื่อศึกษาความตองการ การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (CLT) ของครูผูสอนกลุม
สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนบานโหมนสงเคราะห สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุเขต 1
ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้ เปนการศึกษาสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหา ความตองการ และขอเสนอแนะ
การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative Language Teaching) ของครูผูสอนกลุม
สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนบานโหมนสงเคราะห สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุเขต 1
นิยามศัพท
1. การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษตามเพื่อการสื่อสาร (CLT) หมายถึง การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
(Communication Language Teaching) เปนการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรูซึ่งมุงเนน
ความสําคัญของผูเรียน จัดลําดับการเรียนรูเปนขั้นตอนตามกระบวนการใชความคิดของผูเรียน โดยเริ่มจาก
การฟง ไปสูการพูด การอาน การจับใจความสําคัญ ทําความเขาใจ จดจําแลวนําสิ่งที่เรียนรูไปใช
2. ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ หมายถึง ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนบานโหมนสงเคราะห สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 1
ประโยชนที่ไดรับ
1. ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนบานโหมนสงเคราะห สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 1 สามารถนําผล หรือสารสนเทศสําคัญที่ไดจากการศึกษาคนควา ไป
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษใหเกิดการเรียนรูแกผูเรียน
2. ผูบริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก และผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษา สามารถนําผล หรือ
สารสนเทศสําคัญที่ไดจากการศึกษาคนควา ไปใชประโยขนในการกําหนดนโยบาย การวางแผนการนิเทศในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน โรงเรียน
บานโหมนสงเคราะห สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 1 ไดอยางมีประสิทธิภาพ

บทที่ 2
ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวของ
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาสภาพปญหา และความตองการ การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษตามแนว CLT ของครูผูสอน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนบานโหมนสงเคราะห สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุเขต 1 ครั้งนี้ ผูศึกษาไดศึกษาเอกสารตามหัวขอตอไปนี้
1. สาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
ทําไมตองเรียนภาษาตางประเทศ
ในสังคมโลกปจจุบัน การเรียนรูภาษาตางประเทศมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในชีวิตประจําวัน
เนื่องจากเปนเครื่องมือสําคัญในการติดตอสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู การประกอบอาชีพ การสราง
ความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศนของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ
มุมมองของสังคมโลก นํามาซึ่งมิตรไมตรีและความรวมมือกับประเทศตางๆ ชวยพัฒนาผูเรียนใหมีความเขาใจ
ตนเองและผูอื่นดีขึ้น เรียนรูและเขาใจความแตกตางของภาษาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มีเจตคติที่ดีตอการใชภาษาตางประเทศ และใชภาษาตางประเทศเพื่อ
การสื่อสารได รวมทั้งเขาถึงองคความรูตางๆ ไดงายและกวางขึ้น และมีวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิต
ภาษาตางประเทศที่เปนสาระการเรียนรูพื้นฐาน ซึ่งกําหนดใหเรียนตลอดหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน คือ ภาษาอังกฤษ สวนภาษาตางประเทศอื่น เชน ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน จีน ญี่ปุน อาหรับ บาลี
และภาษากลุมประเทศเพื่อนบาน หรือภาษาอื่นๆ ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะจัดทํารายวิชาและ
จัดการเรียนรูตามความเหมาะสม
เรียนรูอะไรในภาษาตางประเทศ
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ มุงหวังใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอภาษาตางประเทศ สามารถใช
ภาษาตางประเทศ สื่อสารในสถานการณตาง ๆ แสวงหาความรู ประกอบอาชีพ และศึกษาตอ ในระดับที่สูงขึ้น
รวมทั้งมีความรูความเขาใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก และสามารถถายทอด
ความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกไดอยางสรางสรรค ประกอบดวยสาระสําคัญ ดังนี้
 ภาษาเพื่อการสื่อสาร การใชภาษาตางประเทศในการฟง -พูด -อาน -เขียน แลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสาร แสดงความรูสึกและความคิดเห็น ตีความ นําเสนอขอมูล ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเรื่อง
ตางๆ และสรางความสัมพันธระหวางบุคคลอยางเหมาะสม

 ภาษาและวัฒนธรรม การใชภาษาตางประเทศตามวัฒนธรรมของเจาของภาษาความสัมพันธ
ความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา ภาษาและวัฒนธรรมของเจาของ
ภาษากับวัฒนธรรมไทย และนําไปใชอยางเหมาะสม
 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น การใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยง
ความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น เปนพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู และ
เปดโลกทัศนของตน
 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก การใชภาษาตางประเทศในสถานการณตางๆ ทั้งใน
หองเรียนและนอกหองเรียน ชุมชน และสังคมโลก เปนเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาตอ
ประกอบอาชีพ และแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสังคมโลก
สาระและมาตรฐานการเรียนรู
สาระที่ ๑ ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต ๑.๑ เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ และแสดงความคิดเห็นอยางมี
เหตุผล
มาตรฐาน ต ๑.๒ มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึก และความ
คิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรฐาน ต ๑.๓ นําเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตางๆ โดยการพูดและ
การเขียน
สาระที่ ๒ ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต ๒.๑ เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนําไปใช ไดอยาง
เหมาะสมกับกาลเทศะ
มาตรฐาน ต ๒.๒ เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษา
กับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนํามาใชอยางถูกตองและเหมาะสม
สาระที่ ๓ ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น
มาตรฐาน ต ๓.๑ ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น และเปนพื้นฐานใน
การพัฒนา แสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของตน
สาระที่ ๔ ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก
มาตรฐาน ต ๔.๑ ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตางๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
มาตรฐาน ต ๔.๒ ใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ และ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับสังคมโลก
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คุณภาพผูเรียน
จบชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
 ปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรองที่ฟง อานออกเสียงตัวอักษร คํา กลุมคํา ประโยคงายๆ และ
บทพูดเขาจังหวะงายๆ ถูกตองตามหลักการอาน บอกความหมายของคําและกลุมคําที่ฟงตรงตาม
ความหมาย ตอบคําถามจากการฟงหรืออานประโยค บทสนทนาหรือนิทานงายๆ
พูดโตตอบดวยคําสั้นๆ งายๆ ในการสื่อสารระหวางบุคคลตามแบบที่ฟง ใชคําสั่งและ
คําขอรองงายๆ บอกความตองการงายๆ ของตนเอง พูดขอและใหขอมูลเกี่ยวกับตนเองและเพื่อน
บอกความรูสึกของตนเองเกี่ยวกับสิ่งตางๆ ใกลตัวหรือกิจกรรมตางๆ ตามแบบที่ฟง
 พูดใหขอมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกลตัว จัดหมวดหมูคําตามประเภทของบุคคล สัตว
และสิ่งของตามที่ฟงหรืออาน
 พูดและทําทาประกอบ ตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจาของภาษา บอกชื่อและคําศัพท
งายๆ เกี่ยวกับเทศกาล /วันสําคัญ /งานฉลอง และชีวิตความเปนอยูของเจาของภาษา เขารวมกิจกรรม
ทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย
 บอกความแตกตางของเสียงตัวอักษร คํา กลุมคํา และประโยคงายๆ ของภาษาตางประเทศ
และภาษาไทย
 บอกคําศัพทที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น
 ฟง/พูดในสถานการณงายๆ ที่เกิดขึ้นในหองเรียน
 ใชภาษาตางประเทศ เพื่อรวบรวมคําศัพทที่เกี่ยวของใกลตัว
 มีทักษะการใชภาษาตางประเทศ (เนนการฟง-พูด) สื่อสารตามหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง
ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอมใกลตัว อาหาร เครื่องดื่ม และเวลาวางและนันทนาการ ภายใน
วงคําศัพทประมาณ ๓๐๐-๔๕๐ คํา (คําศัพทที่เปนรูปธรรม)
 ใชประโยคคําเดียว (One Word Sentence) ประโยคเดี่ยว (Simple Sentence) ในการสนทนา
โตตอบตามสถานการณในชีวิตประจําวัน
จบชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
ปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรอง และคําแนะนําที่ฟงและอาน อานออกเสียงประโยค ขอความ
นิทาน และบทกลอนสั้นๆ ถูกตองตามหลักการอาน เลือก /ระบุประโยคและขอความตรงตาม
ความหมายของสัญลักษณหรือเครื่องหมายที่อาน บอกใจความสําคัญ และตอบคําถามจากการฟงและ
อาน บทสนทนา นิทานงายๆ และเรื่องเลา
 พูด /เขียนโตตอบในการสื่อสารระหวางบุคคล ใชคําสั่ง คําขอรอง และใหคําแนะนํา พูด/
เขียนแสดงความตองการ ขอความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือในสถานการณ
งายๆ พูดและเขียนเพื่อขอและใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกลตัว พูด /เขียน
แสดงความรูสึกเกี่ยวกับเรื่องตางๆ ใกลตัว กิจกรรมตางๆ พรอมทั้งใหเหตุผลสั้นๆ ประกอบ
 พูด/เขียนใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และสิ่งแวดลอมใกลตัว เขียนภาพ แผนผัง แผนภูมิ
และตารางแสดงขอมูลตางๆ ที่ฟงและอาน พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องตางๆ ใกลตัว
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 ใชถอยคํา น้ําเสียง และกิริยาทาทางอยางสุภาพ เหมาะสม ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของเจาของภาษา ใหขอมูลเกี่ยวกับเทศกาล /วันสําคัญ /งานฉลอง /ชีวิตความเปนอยูของเจาของภาษา
เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ
 บอกความเหมือน / ความแตกตางระหวางการออกเสียงประโยคชนิดตางๆ การใช
เครื่องหมายวรรคตอน และการลําดับคําตามโครงสรางประโยคของภาษาตางประเทศและภาษาไทย
เปรียบเทียบความเหมือน /ความแตกตางระหวางเทศกาล งานฉลองและประเพณีของเจาของภาษากับ
ของไทย
 คนควา รวบรวมคําศัพทที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นจากแหลงการเรียนรู และนําเสนอดวย
การพูด/การเขียน
 ใชภาษาสื่อสารในสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในหองเรียนและสถานศึกษา
 ใชภาษาตางประเทศในการสืบคนและรวบรวมขอมูลตางๆ
 มีทักษะการใชภาษาตางประเทศ (เนนการฟง-พูด-อาน-เขียน) สื่อสารตามหัวเรื่องเกี่ยวกับ
ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาวางและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ
การซื้อ-ขาย และลมฟาอากาศ ภายในวงคําศัพทประมาณ ๑,๐๕๐-๑,๒๐๐ คํา (คําศัพทที่เปนรูปธรรมและ
นามธรรม)
ใชประโยคเดี่ยวและประโยคผสม (Compound Sentences) สื่อความหมายตามบริบทตางๆ

จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
 ปฏิบัติตามคําขอรอง คําแนะนํา คําชี้แจง และคําอธิบายที่ฟงและอาน อานออกเสียงขอความ ขาว
โฆษณา นิทาน และบทรอยกรองสั้นๆ ถูกตองตามหลักการอาน ระบุ/เขียนสื่อที่ไมใชความเรียงรูปแบบตางๆ
สัมพันธกับประโยคและขอความที่ฟงหรืออาน เลือก/ระบุหัวขอเรื่อง ใจความสําคัญ รายละเอียดสนับสนุน และ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ พรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ
 สนทนาและเขียนโตตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องตางๆ ใกลตัว สถานการณ ขาว
เรื่องที่อยูในความสนใจของสังคมและสื่อสารอยางตอเนื่องและเหมาะสม ใชคําขอรอง คําชี้แจง และคําอธิบาย
ใหคําแนะนําอยางเหมาะสม พูดและเขียนแสดงความตองการ เสนอและใหความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ
การใหความชวยเหลือ พูดและเขียนเพื่อขอและใหขอมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟงหรืออานอยางเหมาะสม พูดและเขียนบรรยายความรูสึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ
เรื่องตางๆ กิจกรรม ประสบการณ และขาว/เหตุการณ พรอมทั้งใหเหตุผลประกอบอยางเหมาะสม
 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ ขาว/เหตุการณ/เรื่อง/ประเด็นตางๆ
ที่อยูในความสนใจของสังคม พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ/แกนสาระ หัวขอเรื่องที่ไดจากการวิเคราะหเรื่อง/
ขาว/เหตุการณ/สถานการณที่อยูในความสนใจ พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ
และเหตุการณ พรอมใหเหตุผลประกอบ
 เลือกใชภาษา น้ําเสียง และกิริยาทาทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจาของภาษา อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเปนอยู ขนบธรรมเนียมและประเพณี
ของเจาของภาษา เขารวม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ
 เปรียบเทียบ และอธิบายความเหมือนและความแตกตางระหวางการออกเสียงประโยคชนิดตางๆ
และการลําดับคําตามโครงสรางประโยคของภาษาตางประเทศและภาษาไทย เปรียบเทียบและ อธิบายความ
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 เหมือนและความแตกตางระหวางชีวิตความเปนอยูและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับ
ของไทย และนําไปใชอยางเหมาะสม
 คนควา รวบรวม และสรุปขอมูล/ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นจาก
แหลงการเรียนรู และนําเสนอดวยการพูดและการเขียน
 ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง/สถานการณจําลองที่เกิดขึ้นในหองเรียน สถานศึกษา ชุมชน และ
สังคม
 ใชภาษาตางประเทศในการสืบคน/คนควา รวบรวม และสรุปความรู/ขอมูลตางๆ จากสื่อ
และแหลงการเรียนรูตางๆ ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ เผยแพร/ประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารของ
โรงเรียน ชุมชน และทองถิ่น เปนภาษาตางประเทศ
 มีทักษะการใชภาษาตางประเทศ (เนนการฟง -พูด -อาน -เขียน) สื่อสารตามหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง
ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาวางและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ ข- าย
ลมฟาอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางทองเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ภายในวงคําศัพทประมาณ ๒,๑๐๐-๒,๒๕๐ คํา (คําศัพทที่เปนนามธรรมมากขึ้น)
 ใชประโยคผสมและประโยคซับซอน (Complex Sentences) สื่อความหมายตามบริบทตางๆ ในการ
สนทนาทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ
2. การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative Language Teaching)
ความหมาย
การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative Language Teaching) เปนการจัดการเรียนรูตาม
ทฤษฎีการเรียนรู ซึ่งมุงเนนความสําคัญของผูเรียน จัดลําดับการเรียนรูเปนขั้นตอนตามกระบวนการใชความคิด
ของผูเรียน โดยเริ่มจากการฟงไปสูการพูด การอาน การจับใจความสําคัญ ทําความเขาใจ จดจําแลวนําสิ่งที่
เรียนรูไปใช
ความสําคัญ

กลุมนักจิตวิทยาการเรียนรูเชื่อวา ผูเรียนมีความสําคัญที่สุดในการเรียน ผูเรียนจะสามารถเรียนไดมาก
นอยเพียงใดขึ้นอยูกับความเขาใจเปนสําคัญ เขาจะเรียนไดดีถาเขาใจจุดประสงคของการเรียน เห็นประโยชนใน
การนําสิ่งที่เรียนไปใช โดยสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนไปแลวใหเขากับสิ่งที่กําลังเรียนอยูและสิ่งที่จะชวยใหเรียน
ภาษาตางประเทศไดดี ตองเขาใจหลักภาษาที่ใชในการวางรูปประโยคดวย การสื่อสารจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อเรา
สามารถใชประโยคไดหลายชนิดในโอกาสตาง ๆ กัน เชน การอธิบาย การแนะนํา การถาม-ตอบ การขอรอง
การออกคําสั่ง เปนตน ความรูในการแตงประโยคเปนสิ่งที่เราเรียกวา ความรูความเขาใจภาษาเทานั้น แตถา
จะใหเกิดประโยชนจะตองสามารถนําความรูไปใชเปนปกติวิสัยไดตามโอกาสตาง ๆ ของการสื่อสาร
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แนวทางการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารตามคําจํากัดความที่ ดักกลาส บราวน (H. Dougla Brown,
1993) เสนอไว มี 4 ลักษณะ ที่เชื่อมโยงสัมพันธกัน ดังนี้
1. เปาหมายของการสอนเนนไปที่องคประกอบทั้งหมดของทักษะการสือ่ สารและไมจํากัดอยูภายใน
กรอบของเนื้อหาภาษาหรือไวยากรณ
2. เทคนิคทางภาษาไดรับการออกแบบมาเพื่อนําผูเรียนไปสูการใชภาษาอยางแทจริงตามหนาที่ภาษา
และปฏิบัติจริงโดยมีจุดมุงหมายในการพูด รูปแบบโครงสรางภาษามิใชเปาหมายหลัก แตตัวรูปแบบเฉพาะของ
ภาษาตางหากที่จะทําใหผูเรียนสามารถสื่อสารจนสําเร็จตามเปาหมาย
3. ความคลองแคลวและความถูกตอง เปนหลักการเสริมที่อยูภายใตเทคนิคการสื่อสาร
4. ผูเรียนตองใชภาษาอยางเขาใจและสรางสรรคภายในบริบทที่ไมเคยฝกมากอน
จากแนวคิดดังกลาว ทําใหเกิดแนวคิดที่วาควรนําเสนอภาษาใหมในรูปแบบภาษาที่พบในสถานการณ
จริง เพื่อนําไปสูการสอนคําศัพท โครงสราง การออกเสียง มีการฝกฝนจนเกิด
ความเขาใจในเนื้อหา โครงสราง สามารถใชไดถูกตอง แลวจึงนําความรูที่ไดไปฝกใชในสถานการณจริง ดัง
แผนภาพ 1

Language

P2 Practice

Phonetic Drill
Speech

P1
Presentation

Grammatical Drilll

Implicit

P3
Production

แผนภาพ 1 ผังขั้นตอนการสอนภาษาเพื่อสื่อสาร (Teaching Stage)
ขั้นตอนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน (Wrap up/Lead in) มีจุดมุงหมายเพื่อเตรียมความพรอม เชื่อมโยงความรูเดิม

และกระตุนใหผูเรียนอยากเรียนรู

2. การนําเสนอเนื้อหา (Presentation) จัดเปนขั้นตอนสําคัญขั้นหนึ่ง ในขั้นนี้ครูจะใหขอมูลทาง
ภาษาแกผูเรียน ซึ่งนับเปนการเริ่มตนการเรียนรู มีการนําเสนอเนื้อหาใหมโดยจะมุงเนนใหผูเรียนไดรับรูและทํา
ความเขาใจเกี่ยวกับความหมายและรูปแบบภาษาที่ใชกันจริงโดยทั่วไป รวมทั้งวิธีการใชภาษาไมวา จะเปนดาน
การออกเสียง ความหมาย คําศัพทและโครงสรางไวยากรณที่เหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ
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3. ขั้นการฝกปฏิบัติ (Practice) เปนขั้นตอนที่ใหผูเรียนไดฝกใชภาษาที่เพิ่งจะเรียนรูใหมจากขั้น
การนําเสนอเนื้อหาในลักษณะของการฝกควบคุมหรือชี้นํา (Controlled Practice Directed Activities) โดยมี
ผูสอนเปนผูนําในการฝกไปสูการฝกแบบคอย ๆ ปลอยใหทําเองมากขึ้น เปนแบบกึ่งควบคุม (Semi-Controlled)
การฝกในขั้นนี้มีจุดมุงหมายใหผูเรียนจดจํารูปแบบของภาษาได จึงเนนที่ความถูกตองของภาษาเปนหลัก แตก็มี
จุดมุงหมายใหผูเรียนไดทําความเขาใจเกี่ยวกับความหมายและวิธีการใชรูปแบบภาษานั้น ๆ ดวยเชนกัน
ในการฝกครูผูสอนจะเริ่มจากการฝกปากเปลา (oral) ซึ่งเปนการพูดตามแบบงาย ๆ กอน จนไดรูปแบบภาษา
แลวคอยเปลี่ยนสถานการณไป สถานการณเหลานี้จะเปนสถานการณที่สรางขึ้นภายในหองเรียน เพื่อฝกการใช
โครงสรางประโยคตามบทเรียน ทั้งนี้ครูผูสอนตองใหขอมูลปอนกลับดวย เพื่อใหผูเรียนรูวาตนเองใชภาษา
ถูกตองหรือไม นอกจากนี้อาจตรวจสอบความเขาใจดานความหมายได (ไมควรใชเวลามากนัก) ตอจากนั้นจึงให
ฝกดวยการเขียน (Written) เพื่อเปนการผนึกความแมนยําในการใช
4. ขั้นการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร (Production) การฝกใชภาษาเพื่อการสื่อสารเปรียบเสมือน
การถายโอนการเรียนรูภาษาจากสถานการณในชั้นเรียนไปสูการนําภาษาไปใชจริงนอกชั้นเรียน การฝกใชภาษา
เพื่อสื่อสารโดยทั่วไป มุงหวังใหผูเรียนไดลองใชภาษาในสถานการณตาง ๆ ที่จําลองจากสถานการณจริง หรือที่
เปนสถานการณจริงดวย โดยครูผูสอนเปนเพียงผูแนะแนวทางเทานั้น วิธีการฝกมักฝกในรูปแบบของการจัด
กิจกรรมแบบตาง ๆ โดยครูผูสอนเปนเพียงผูกําหนดภาระงาน หรือสถานการณตาง ๆ
5. ขั้นสรุป (Wrap up) เปนขั้นสุดทายของการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแตละชั่วโมง จุดประสงค คือเพื่อสรุป
สิ่งที่ไดเรียนแลว กิจกรรมที่เสนอแนะไว อาจเปนการนําเสนองานของกลุม ทําแบบฝกหัดเพื่อสรุปความรู หรือเลนเกมเพือ่
ทดสอบสิ่งที่เรียนมาแลว

บทที่ 3
วิธีดําเนินการศึกษา
การศึกษาสภาพปญหา และความตองการ การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษตามแนว CLT ของครูผูสอน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนบานโหมนสงเคราะห สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุเขต 1 ครั้งนี้ ผูศึกษาไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
กลุมเปาหมาย
กลุมเปาหมาย คือ ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่
3 โรงเรียนบานโหมนสงเคราะห สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุเขต 1 จํานวน 2 คน
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
1. แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนบานโหมน
สงเคราะห สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต ที่มีตอการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร (CLT) เปนแบบมาตรฐานสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 10 ขอ
2. แบบสัมภาษณ ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนบานโหมนสงเคราะห สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 1 ที่มีตอการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
(CLT) เปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง จํานวน 5 ขอ
วิธีดําเนินการศึกษา
1.1 ศึกษา วิเคราะห สังเคราะหขอมูลพื้นฐานสภาพปจจุบันปญหา ของโรงเรียนเปาหมาย และศึกษา
หลักสูตร แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (CLT)
1.2 ศึกษาขอมูลสภาพปจจุบันปญหาและความตองการเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษตามแนว
CLT ของครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบาน
โหมนสงเคราะห สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 1 โดยใหกลุมเปาหมายตอบแบ
สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษตามเพื่อการสื่อสาร (CLT)
1.3 สัมภาษณ ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
โรงเรียนบานโหมนสงเคราะห สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 1 เพื่อศึกษาขอมูล
สภาพปจจุบันปญหาและความตองการเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (CLT)
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ผู ศึกษาเป น ผู เ ก็ บ รวบรวมข อมู ล ด ว ยตนเองโดยใช แบบสอบถาม และแบบสั มภาษณ ครู ผู ส อนวิ ช า
ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานโหมนสงเคราะห สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 1 ที่มีตอการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
(CLT) แบบสอบถามที่รับคืนมา ครบ สมบูรณ จํานวน 2 ฉบับคิดเปนรอยละ 100

การวิเคราะหขอมูล
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1. นําผลขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 –
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานโหมนสงเคราะห สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ เขต 1 ที่มีตอการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (CLT) มาวิเคราะหโดยการคํานวณหา
คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเปนรายขอ นําเสนอเปนตารางประกอบความเรียงโดยไดกําหนดการให
คะแนนและความหมายของชวงคะแนนเฉลี่ยในการประเมินเปนระดับ (บุญชม ศรสะอาด. 2553:103) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.51 -5.00
หมายถึง
มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง
มีระดับการปฏิบัติมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง
มีระดับการปฏิบัติปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง
มีระดับการปฏิบัตินอย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง
มีระดับการปฏิบัตินอยที่สุด
2. การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสังเคราะหเอกสารและการสัมภาษณ นํามาวิเคราะหเนื้อหา (Content
Analysis) และนําเสนอผลการวิเคราะหโดยการบรรยาย

บทที่ 4
ผลการศึกษา
สัญลักษณและอักษรยอที่ใชในการวิเคราะห
เพื่ อให เ กิ ด ความเข าใจตรงกั น ในการแปลความหมายในการวิ เ คราะห ขอมู ล ผู ศึก ษาจึ งได กําหนด
สัญลักษณที่ใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปนี้
N
แทน จํานวนกลุมเปาหมาย
X
แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุมเปาหมาย
S.D. แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิเคราะหขอมูล
ผูศึกษาเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. ผลการศึกษาสภาพปญหา และความตองการ การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (CLT)
ตามความคิดเห็นของครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนบานโหมนสงเคราะห สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุเขต 1
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามระดับการปฏิบัติของครู
ครู (N= 2 )
ระดับ
รายการ
การปฏิบัติ
X
S.D.
ดานแผนการจัดการเรียนรู
1. มีแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษตามแนว CLT
4.00
0.70
มาก
2. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูสอดคลองหนวยการเรียนรูตาม
4.10
0.75
มาก
หลักสูตรสถานศึกษา
3. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับมาตรฐาน
4.00
0.70
มาก
การศึกษาและตัวชี้วัด
ดานการจัดกระบวนการเรียนรู
4. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเนนการสื่อสาร (CLT)
4.20
0.80
มาก
5. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูมีการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย
4.25
0.65
มาก
6. ครูใชสื่อการเรียนรูหลากหลาย และใชสื่อ E-Learning
4.40
0.50
มาก
7. ครูมีการเสริมแรง
4.30
0.70
มาก
ดานการวัดผลและประเมินผล
8. ครูมีวิธีการวัดและประเมินผลที่ครอบคลุมดานความรู ทักษะ/
4.20
0.80
มาก
กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค
9. ครูมีการบันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู
4.10
0.75
มาก
10. ครูมีการนําผลการบันทึก อุปสรรค ปญหาหรือแนวทางแกไข
4.20
0.80
มาก
มาพัฒนาการจัดการเรียนรูเพื่อชวยเหลือนักเรียน ดวยการทําวิจัย
ในชั้นเรียน
รวมเฉลี่ยทั้งหมด
4.19
0.72
มาก
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จากตารางที่ 1 พบวา ครูมกี ารปฏิบัติการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษตามแนว CLT โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก (X = 4.19, S.D.= 0.72) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ครูมีการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด
ไดแก ดานการจัดกระบวนการเรียนรู ขอ 6 ครูใชสื่อการเรียนรูหลากหลาย และใชสื่อ E-Learning (X =
4.40, S.D.= 0.50) รองลงมาไดแกขอที่ 7 ครูมีการเสริมแรง (X = 4.30, S.D.= 0.70) และขอ 5 ครูจัด
กิจกรรมการเรียนรูมีการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย (X = 4.25, S.D.= 0.65) ตามลําดับ
2. ผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสังเคราะหเอกสารและการสัมภาษณ นํามาวิเคราะหเนื้อหา
(Content Analysis) และนําเสนอผลการวิเคราะหโดยการบรรยาย สรุปเปนประเด็น ไดดังนี้
1. ปญหาเกี่ยวกับตัวครู ครูไมไดจบเอกภาษาอังกฤษ ไมมีประสบการณในการสอน ครูขาดความรู
ความเขาใจในหลักสูตร จึงไมเชี่ยวชาญในการสอน แตมีความชอบในวิชาภาษาอังกฤษ จึงสอนได
2. ปญหาเกี่ยวกับคัวผูเรียน ผูเรียนมีเจตคติที่ไมดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ ขาดความเชื่อมั่นใน
การพูดสื่อสาร และไมมีพื้นความรูในการเรียน
3. ปญหาเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอน วิธีสอนของครูยึดตําราเรียนเปนหลัก สอนโดย
เนนไวยากรณ สอนทักษะการพูดเพียงเล็กนอย
4. ครูผูสอนมีความตองการในการรับการนิเทศ และความชวยเหลือจากศึกษานิเทศก
5. ครูผูสอนมีความตองการในการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับ หลักสูตร และการจัดการเรียนรู
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (CLT)

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
สรุปผล
3. ผลการศึกษาสภาพปญหาการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษตามแนว CLT ตามความคิดเห็นของ
ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนบานโหมนสงเคราะห สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุเขต 1 พบวาครูมีการปฏิบัติการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (CLT) โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก (X = 4.19) มีการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุดในดานการจัดกระบวนการเรียนรู คือ
ครูใชสื่อการเรียนรูหลากหลาย และใชสื่อ E-Learning (X = 4.40) รองลงมา คือ ครูมีการเสริมแรง (X = 4.30)
และครูจัดกิจกรรมการเรียนรูมีการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย (X = 4.25) ตามลําดับ
4. ผลการศึกษาความตองการ การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (CLT) ของครูผูสอนกลุม
สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนบานโหมนสงเคราะห สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุเขต 1 พบวา ครูมีปญหา ใน 3 ดาน คือ 1) ปญหาเกี่ยวกับตัวครู ครูไมไดจบเอกภาษาอังกฤษ ไมมี
ประสบการณในการสอน ครูขาดความรูความเขาใจในหลักสูตร จึงไมเชี่ยวชาญในการสอน 2) ปญหาเกี่ยวกับตัว
ผูเรียน ผูเรียนมีเจตคติที่ไมดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ ขาดความเชื่อมั่นในการพูดสื่อสาร และไมมีพื้นความรูใน
การเรียน 3) ปญหาเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอน วิธีสอนของครูยึดตําราเรียนเปนหลัก สอนโดยเนน
ไวยากรณ สอนทักษะการพูดเพียงเล็กนอย และครูผูสอนมีความตองการในการรับการนิเทศจากศึกษานิเทศก
และตองการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับความรูเรื่องหลักสูตร และการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เนนการสื่อสาร
( CLT)
อภิปรายผล
ผลการศึกษาสภาพปญหาและความตองการ การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (CLT) ของ
ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนบานโหมนสงเคราะห สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุเขต 1 พบวา ครูมีปญหาเกี่ยวกับตัวครู คือครูไมไดจบเอกภาษาอังกฤษ ไมมีประสบการณ
ในการสอน ครูขาดความรูความเขาใจในหลักสูตร จึงไมเชี่ยวชาญในการสอน แตมีความชอบในวิชาภาษาอังกฤษ
จึงสอนได สอดคลองกับผลการวิจัยของอาริตา สาวดี (2553 : 67) ที่ไดศึกษาวิจัยสภาพปญหาและความตองการ
การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา อุตรดิตถ เขต 2 ที่พบวา ครูไมมีเทคนิคการสอนที่หลากหลาย ครูขาดความรูความเขาใจ
ในหลักสูตร
ขอเสนอแนะ
1. หนวยงานที่เกี่ยวของควรจัดใหมีการอบรมใหความรู หรือจัดใหมีผูเชี่ยวชาญใหความชวยเหลือครูใน
การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สงเสริมใหครูไดพัฒนาการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (CLT) ใหมากขึ้น
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรกําหนดนโยบายเพิ่มบุคลากรครูวิชาเอกภาษาอังกฤษใหมากขึ้น
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แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนบานโหมนสงเคราะห
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 1
ที่มีตอการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (CLT)
คําชี้แจง โปรดกาเครื่องหมาย /
5 หมายถึง
4 หมายถึง
3 หมายถึง
2 หมายถึง
1 หมายถึง

ลงในชองวางตามระดับการปฏิบัติของทาน มีระดับ ดังนี้
มีความเห็นดวยมากที่สุด
มีความเห็นดวยมาก
มีความเห็นดวยปานกลาง
มีความเห็นดวยนอย
มีความเห็นดวยนอยที่สุด

รายการ
ดานแผนการจัดการเรียนรู
1. มีแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร (CLT)
2. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูสอดคลองหนวยการเรียนรู
ตามหลักสูตรสถานศึกษา
3. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับมาตรฐาน
การศึกษาและตัวชี้วัด
ดานการจัดกระบวนการเรียนรู
4. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเนนการสื่อสาร (CLT)
5. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูมีการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย
6. ครูใชสื่อการเรียนรูหลากหลาย และใชสื่อ E-Learning
7. ครูมีการเสริมแรง
ดานการวัดผลและประเมินผล
8. ครูมีวิธีการวัดและประเมินผลที่ครอบคลุมดานความรู
ทักษะ/ กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค
9. ครูมีการบันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู
10. ครูมีการนําผลการบันทึก อุปสรรค ปญหาหรือแนว
ทางแกไขมาพัฒนาการจัดการเรียนรูเพื่อชวยเหลือนักเรียน
ดวยการทําวิจัยในชั้นเรียน

5

ระดับการปฏิบัติ
4
3
2

1

ขอขอบคุณในความรวมมือในการตอบแบบสอบภาม
นางสาวเพ็ญประภา กั้วพิทักษ
ผูฝกประสบการณนิเทศ สพป.กาฬสินธุ เขต 1
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แบบบันทึกการสัมภาษณการศึกษาสภาพปญหา และความตองการ การจัดการเรียนรู
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (CLT) ของครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนบานโหมน
สงเคราะห สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุเขต 1
_____________________________________________________________________
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูถูกสัมภาษณ
ชื่อครูใหสัมภาษณ ………………………………………................................................................………………
วุฒิการศึกษา………,,,,,,,,,,,,,,,,,,,…วิชาเอก....,,,,,,,,,........... จํานวนปที่สอนภาษาอังกฤษ ………… ป
จํานวนชั่วโมงที่สอนภาษาอังกฤษ ….. ชั่วโมง จํานวนชั่วโมงที่สอนวิชาอื่น ….. ชั่วโมง
สัมภาษณครั้งที่ ……… วันที่ ………………… ชวงเวลา …………………ใชเวลา …………………. นาที
ตอนที่ 2 ประเด็นการสัมภาษณ
ประเด็นสัมภาษณ
1.การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูภาษาอังกฤษของ
ทานเปนอยางไร
2. ปญหา อุปสรรคใน
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูภาษาอังกฤษของ
ทานคืออะไร
3. ทานมีสื่อการเรียนรู
มีวิธีการวัดผล
ประเมินผลที่หลาก
หลายหรือไมอยางไร
4. ทานตองการให
ศึกษานิเทศก และ
ผูบริหาร ชวยเหลือใน
ดานใดบาง
5. ทานมีขอเสนอแนะ
อื่นๆเพื่อการพัฒนาการ
จัดการเรียนรูภาษา
อังกฤษ อะไรบาง

บันทึกการสัมภาษณ
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ

ผูสัมภาษณ

(นางสาวเพ็ญประภา กั้วพิทักษ)
ผูฝกประสบการณนิเทศ สพป.กาฬสินธุ เขต 1

