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บทเรียนจากโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนใจ ไชยบุญเรือง1
สุจิตรา อร่ามพงษ์พันธ์2
1. บทนำ
ในปี พ.ศ.2560 คณะศิลปศาสตร์และสาขาวิชา
การจัด การธุรกิจระหว่างประเทศ วิท ยาลัยบัณ ฑิต เอเซีย
ได้ร่วมกัน จัด โครงการพัฒ นาทัก ษะภาษาอังกฤษเพื่อ การ
สื่อ สารภายใต้โครงการพัฒ นาคุณ ภาพการศึก ษาและการ
พัฒ นาท้อ งถิ่น โดยมีส ถาบัน อุด มศึก ษาเป็น พี่เลี้ย ง สังกัด
เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ที่โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์เป็นโรงเรียน
ขนาดเล็ก ตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
เปิด สอนตั้งแต่ร ะดับ ชั้น อนุบ าล 1–ชั้น มัธ ยมศึก ษาปีท ี่ 3
ผู้อ ำนวยการโรงเรีย น คือ นายเจตน์ มงคลสวัส ดิ์ และครู
ผู้รับผิดชอบวิชาภาษาอังกฤษประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คือ
นางปาณิศา ศรีโนนชัย และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี
ช่วยให้นักเรียนสะกดคำได้ ออกเสียงคำศัพท์นั้นๆได้ถูกต้อง
ชัด เจน ใช้ค ำศัพ ท์ในประโยคได้ ด้ว ยหลัก การนี้ นัก เรีย น
ย่อมจะมีความรู้พื้นฐานที่จะสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ นั่นก็
คือ “รู้คำศัพท์ สะกดได้ ใช้เป็น สื่อสารได้”
2. สอดคล้อ งกับ นโยบาย “ลดเวลาเรีย น
เพิ่ม เวลารู”้ การที่น ัก เรีย นสามารถออกเสีย งคำศัพ ท์ได้
ชัดเจน สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้รู้เรื่อง นักเรียนจะมีความ
ภาคภูมิใจในตัวเอง การเรียนรู้จากบทเพลงที่มีเสียงดนตรี
ประกอบ นักเรียนจะรู้สึกสนุก ไม่เครียด สามารถฟังเนื้อ
เพลงด้วยความเข้าใจ และร้องเพลงภาษาอังกฤษได้ จะทำ
ให้นักเรียนได้พัฒ นาความสามารถในการเรียนรู้ด้วยความ
มั่นใจในตนเองมากขึ้น

1
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ที่ 6 ที่เข้าร่วมโครงการนี้ จำนวน 16 คน เป็นนักเรียนชาย 10
คน และนักเรียนหญิง 6 คน
2. วัตถุประสงค์
โครงการพัฒ นาทัก ษะภาษาอัง กฤษเพื่อ การ
สื่อสารมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้
1. เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษและการออกเสียง
ที่ถูกต้อง
2. พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3. รูปแบบกิจกรรม
รูปแบบกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่
1. เสริมสร้างความรู้ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
จากเรื่องที่อ่านและบทเพลง ซึ่งในการเสริมสร้างความรู้นี้ ทีม
วิทยากรมุ่งเน้นให้มีกิจกรรมที่จะ
4. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ
1. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จเชิงปริมาณ
1.1 นักเรียนรู้คำศัพ ท์ ออกเสียงได้ถูกต้อง
ร้อยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมด
1.2 นัก เรีย นกล้า แสดงออกในการพูด
ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมด
2. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จเชิงปริมาณ
2.1 นักเรียนออกเสียงศัพท์ต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ
ได้ถูกต้อง
2.2 นักเรียนมีความกล้าแสดงออกในการพูด
ภาษาอังกฤษมากขึ้น
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5. ทฤษฎีพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
ทฤษฎีในที่น ี้ หมายถึง แนวคิด หลัก การ และ
กระบวนวิธีการในการเรียนการสอนภาษา ซึ่งการเรียนการ
สอนภาษาอัง กฤษในประเทศไทยเป็น การเรีย นการสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ ทฤษฎีการเรียนรู้
ท ี่ม ีอ ิท ธิพ ลต่อ การเรีย น การสอน ภ าษ าอัง กฤษ เป ็น
ภาษาต่างประเทศ ที่จะทำให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่าง
ได้ผ ล และที่ค รูผ ู้ส อนสามารถนำไปประยุก ต์ในการสอน
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากที่สุด ทฤษฎีที่ทีมวิทยากร
นำเสนอในงานนี้ คือ ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม
(Behaviorism) ตามแน วคิด ท ฤษ ฎ ีก ารเชื่อ มโยงของ
Thorndike (Thorndike’s Connectionism Theory)
ทฤษฎีก ารเรีย นรู้ก ลุ่ม มนุษ ยนิย ม (Humanism) ทฤษฎี
การเรียนรู้แบบสรรคนิยม (Constructivism) และทฤษฎี
การเรียนรู้กลุ่มผสมผสาน (Eclecticism)
1. ท ฤษ ฎ ีก ารเรีย น รู้ก ลุ่ม พ ฤต ิก รรม น ิย ม
(Behaviorism) ต าม แ น วค ิด ท ฤ ษ ฎ ีก ารเช ื่อ ม โย งข อ ง
Thorndike (Thorndike’s Connectionism Theory)
ทฤษฎีน ี้เ น้น เรื่อ งพฤติก รรมของผู้เ รีย น
ทฤษฎีนี้เชื่อว่าการเรียนรู้เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้า
(Stimulus) กับ การตอบสนอง (Response) การเรีย นรู้
จะเกิดขึ้นได้ดี ถ้าผู้เรียนมีความพร้อม และได้ลองผิดลองถูก
ด้วยตัวเอง การฝึก หัด หรือ การกระทำซ้ำบ่อ ยๆด้วยความ
เข้าใจ จะทำให้ความรู้คงทนถาวร แต่ถ้าไม่ได้นำความรู้นั้น
ไปใช้บ่อยๆก็อาจจะลืมได้และถ้าหากผู้เรียนได้รับผลที่เป็น
ที่พึงพอใจจากการเรียน ก็ย่อมจะอยากเรียนรู้ต่อไป ฉะนั้น
ในการเรีย นการสอนภาษาอังกฤษเป็น ภาษาต่างประเทศ
ครูผู้สอนจะต้องคำนึงถึงหลักการที่สำคัญ คือ
(1) การเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เรียน
ครูต้องมีแผนการสอนที่ชัดเจน
(2) ครูค อยดูแ ลพฤติก รรมของผู้เรีย น
และกระบวนการเรียนรู้
(3) การเปิด โอกาสให้ผ ู้เรีย นได้ล องผิด
ลองถูกในการใช้ภาษาอังกฤษ
(4) การให้ผู้เรียนฝึกรูปแบบภาษาอังกฤษ
ซ้ำๆ อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะใช้ภาษาได้แบบอัตโนมัติ และ
ต้องให้ผู้เรียนเข้าใจเรื่องที่กำลังฝึกอย่างถ่องแท้

(5) การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้นำภาษา
ที่ฝึกแล้วไปใช้จริงๆ
(6) ความสำเร็จของผู้เรียนเป็นสิ่งสำคัญ
การที่ผู้เรียนได้รับผลที่เป็นที่น่าพอใจ สามารถใช้ภาษาอังกฤษ
ได้ถูกต้อง จะช่วยให้การเรียนการสอนประสบความสำเร็จ
2. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยม (Humanism)
หลัก การเรีย นรู้ข องกลุ่ม มนุษ ยนิย มเน้น
ความสำคัญด้านความคิดและความรู้สึกของผู้เรียนแต่ละคน
โดยมีวัตถุป ระสงค์ท ี่จะช่วยให้ผู้เรียนได้พ ัฒ นา ได้เติมเต็ม
ศักยภาพของตนเอง ทิศนา แขมมณี (2012) สรุป แนวคิด
เกี่ยวกับการเรียนรู้ของทฤษฎีนี้ไว้ว่า “มนุษย์ทุกคนมีความ
ต้องการพื้นฐานตามธรรมชาติเป็นลำดับขั้น และต้องการ
ที่จะรู้จักตนเองและพัฒนาตนเอง หลักการจัดการเรียนการ
สอนตามทฤษฎีนี้เน้นการเข้าถึงความต้องการพื้นฐานของ
ผู้เรียน และตอบสนองความต้องการพื้นฐานนั้นอย่างเพียงพอ
ให้อ ิส รภาพและเสรีภ าพแก่ผ ู้เรีย นในการเรีย นรู้ มีก ารจัด
บรรยากาศที่เอื้อ ต่อ การเรีย นรู้ซ ึ่ง ช่ว ยส่ง เสริม ให้ผ ู้เรีย น
เกิดประสบการณ์ในการรู้จักตนเองตามสภาพความเป็นจริง”
Paul (2006) ได้เสนอแนวคิดในการจัดการเรียน
การสอนภาษาอัง กฤษเป็น ภาษาต่า งประเทศตามหลัก
การเรียนรู้ของกลุ่มมนุษยนิยมไว้ ดังนี้
(1) ผู้เรียนต้องได้รับการสนับสนุนให้พัฒนา
ทัก ษะการปฏิส ัม พัน ธ์ก ับ คนอื่น เช่น การให้ค วามร่วมมือ
(Cooperation) ความเที่ยงธรรม (Fairness) และการคิดถึง
ความต้องการและความรู้สึกของผู้อื่น (Consideration for
Others)
(2) การเรียนรู้เป็นกระบวนการ ต้องใช้เวลา
ในการเรียนรู้มากกว่าการกระทำที่ได้ผลทันที
(3) การให้ผู้เรียนมีอารมณ์ร่วมในการเรียน
กับบทเรียน
(4) แรงจูง ใจในการเรีย นมาจากภายใน
ไม่ใช่มาจากรางวัลภายนอก
(5) การเน้น การเรีย นรู้จ ากบริบ ทที่เ ป็น
ธรรมชาติ มากกว่าการแยกเป็นตอนๆไม่ต่อเนื่องกัน
(6 ) ค รูจ ะ เป ็น ผ ู้อ ำน วย ค วาม ส ะ ด วก
(Facilitator) ในชั้นเรียน ครูคอยสนับสนุนให้ผู้เรียนเรียนรู้
แบบธรรมชาติ
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3. ทฤษฎีการเรียนรู้แบบสรรคนิยม (Constructivism)
ทฤษฎีก ารเรีย นรู้แ บบสรรคนิย มนี้ มีช ื่อ
ที่เรียกแตกต่างกัน เช่น ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
ทฤษฎีการเรียนรู้พ ุทธิปัญ ญานิยม ทฤษฎีนิรมิตนิยม หรือ
ทฤษฎีก ารสร้า งความรู้น ิย ม แต่ใ นงานนี้จ ะใช้ต ามที่
ราชบัณฑิตยสถานได้บัญญัติไว้ในปี พ.ศ. 2551 คือ ทฤษฎี
การเรียนรู้แบบสรรคนิยม ราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมาย
ของทฤษฎีการเรียนรู้แบบสรรคนิยมว่าเป็น
ทฤษฎีก ารสร้างความรู้ว ่า ด้ว ยผู้เรีย นสามารถ
สร้างสรรค์ความรู้ขึ้นได้เองการเรียนรู้เป็นกระบวนการทาง
สติปัญญาของบุคคลในการสร้างความรู้และความหมายของ
สิ่งต่างๆ ที่ตนได้รับผ่านกระบวนการซึมซับ (Assimilation)
คือ การนำข้อ มูล หรือ ความรู้ใหม่ท ี่ได้รับ ไปเชื่อ มโยงอย่าง
กลมกลืน กับ โครงสร้า งความรู้ท ี่ต นมีอ ยู่ และการปรับ
กระบวนการการรู้คิด (Accommodation) คือการคิดค้นหา
วิธีการต่างๆมาใช้ในการสร้างความเข้าใจจนเกิดเป็นความรู้
ท ี่ม ีค วามห มายต่อ ตน เอง ดัง น ั้น การเรีย น รู้จ ึง เป ็น
กระบวนการภายในที่แต่ละบุคคลต้องเป็นผู้สร้างด้วยตนเอง
และสามารถทำได้ดียิ่งหากได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากที่
อื่น
Paul (2006) กล่าวว่าหลักการที่สำคัญ ในการ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบสรรคนิยม ในการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ คือ ครูผู้สอนต้อง
ตระหนักว่า
(1) ผู้เรียนแต่ละคนเป็นเหมือนนักสำรวจที่มี
ความกระตือ รือ ร้น (Active Explorer) ที่ต ้อ งการจะสร้าง
รูป แบบภาษาอังกฤษที่ถ ูก ต้อ งเหมาะสมกับ ตนเองว่าเป็น
อย่างไร
(2) ผู้เรียนจะพยายามอธิบายความหมายของ
คำศัพท์และรูปแบบใหม่ๆของภาษาอังกฤษที่ตนประสบมา
ความรู้และความเชื่อของผู้เรียนแต่ละคนแตกต่างกัน ขึ้นอยู่
กับสิ่งแวดล้อมและสิ่งที่ผู้เรียนได้พบเห็นมา
(3) ผู้เรียนจะใช้ข้อมูลที่ได้มาใหม่กับความรู้
ที่ม ีอ ยู่แ ล้วมาช่วยในการตัด สิน ใจที่จ ะนำไปในทิศ ทางที่ม ี
ความหมายต่อตัวเอง และเลี่ยงที่จะไปในทิศทางที่จะไปสู่
ความล้มเหลว
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(4) ถ้าผู้เรียนมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับข้อมูลใหม่
ที่ได้มา ก็มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้อย่างลึกซึ้ง และจะสามารถ
ใช้ภาษาอังกฤษได้
(5) ผู้เ รีย นมีศ ัก ยภาพที่จ ะเรีย นรู้ไ ด้เ กิน
ระดับ ความสามารถของตนเอง ถ้า ผู้เ รีย นได้ม ีโ อกาส
ปฏิส ัม พัน ธ์ก ับ คนอื่น หรือ เพื่อ นที่ม ีค วามรู้ม ากกว่า การ
จัด การเรีย นรู้แ บบร่ว มมือ (Cooperative Learning) จะ
ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนไปสู่ระดับที่สูงขึ้น
(6) การที่ผ ู้เ รีย นตั้ง ใจและพยายามที่จ ะ
สื่อ สารด้ว ยภาษาอังกฤษ ทำให้ผ ู้เรีย นได้เกิด การเรีย นรู้
ภาษาอังกฤษ
4. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มผสมผสาน (Eclecticism)
หลักการเรียนรู้ของกลุ่มผสมผสานนี้ ไม่ได้
ยึดถือทฤษฎีหรือแนวคิดอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นหลัก แต่จะ
นำเอาหลักการหรือแนวคิดที่ดีๆที่เหมาะสมจากทฤษฎีต่างๆ
มาใช้เพื่อการสร้างความเข้าใจ โดยเฉพาะในทางด้านการ
เรียนการสอน
ในการเรีย นการสอนภาษาอัง กฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ ตามแนวคิดของ Paul (2006) มีหลักการ
ที่สำคัญ คือ
(1) ครูต้องเน้นให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญ
และความจำเป็นในการที่จะต้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
(2) ครูจ ะต้อ งรู้ท ฤษฏีก ารเรีย นรู้ต ่างๆ
และสามารถนำทฤษฎีเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้นำเอาสิ่งที่ดี
ที่สุดสำหรับผู้เรียน ครูต้องหาเทคนิควิธีการต่างๆที่จะทำให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้มากที่สุด
(3) ในชั้นเรียน ครูจะต้องพยายามสร้าง
บรรยากาศที่ผ ่อ นคลายไม่ใ ห้ผ ู้เรีย นรูส้ ึก อึด อัด ที่จ ะพูด
ภาษาอังกฤษ ครูต้องให้กำลังใจผู้เรียนในการลองผิดลองถูก
ได้ก ล่า วคือ ผู้เ รีย นมีข ้อ ผิด พลาดได้ จะได้เ รีย นรู้จ าก
ข้อผิดพลาดนั้นๆ
(4) การเรีย นรู้แ บบครูเป็น ศูน ย์ก ลาง
(Teacher – Centered Methods) ตามแนวทางของกลุ่ม
พฤติกรรมนิยม สามารถนำมาใช้ได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้า
หากผู้เรียนมีเวลาจำกัดในการเรียน หรือถ้าหากครูต้องสอน
ให้ครบตามเนื้อหาในหลักสูตรในเวลาอันจำกัด
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(5) การเรียนภาษาอังกฤษที่มีสงิ่ แวดล้อม
การเรียนรู้เป็นแบบภาษาต่างประเทศ วิธีการที่มีประสิทธิภาพ
คือ การสอนหลัก สูต รแกนกลาง (Core Syllabus) แบบ
ตามลำดับขั้นตอนที่ต่อเนื่องกัน (Step-by-Step Sequence)
(6) หลัก การสอนแบบ Step-by-Step
จะช่วยให้ผู้เรียนสร้างความเข้าใจภาษาอังกฤษเป็นขั้นเป็น
ต อ น ไป จ ะ ช ่ว ย ให ้ผ ู้เ รีย น ม ีค วาม ม ั่น ใจ ใน ต น เอ ง
(Confidence) นอกจากนี้ ผู้เรียนจะได้เห็นความสัมพันธ์
ความเชื่อมโยงของภาษา จะได้มีประสบการณ์และนำไปใช้
ในการเดาความหมายของคำศัพ ท์ได้ หรือใช้รูปแบบของ
ภาษาที่เรียนใหม่ได้
(7) การจัด การเรีย นการสอนแบบ
Cooperative Learning ช่ว ยให้ผ ู้เ รีย นได้ฝ ึก ทัก ษะทาง
ภาษาจากเพื่อนคนอื่น ๆ และได้ฝึกทักษะทางสังคม (Social
Skills) ด้วยเมื่อผู้เรียนทำงานเป็นกลุ่ม
(8) การให้ผ ู้เรีย นได้ฝ ึก ทัก ษะซ้ำ ๆกัน
ต่อเนื่องกัน จะช่วยให้ผเู้ รียนได้พัฒนาทักษะทางภาษานั้น
ๆ เช่น การพัฒนาทักษะการฟัง ครูสามารถให้คำแนะนำให้
ผู้เรียนฟังภาษาอังกฤษจากสื่อต่างๆให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำ
ได้ ถ้าต้องการฝึกทักษะการพูด ก็ต้องกล้าที่จะพูด พูด และ
พูดภาษาอังกฤษ ไม่ต้องกลัวที่จะพูดผิด
(9) การที่ผู้เรียนสามารถอ่านและเขียน
ภาษาอังกฤษได้ จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถพูดสื่อสารเป็น
ภาษาอังกฤษได้ดี
(10) สิ่ง แวดล้อ มสำหรับ การเรีย นรู้
(Learning Environment) เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการ
เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ สิ่งแวดล้อมในที่นี้
หมายถึง การจัดห้องเรียน วัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียน
การสอน แหล่งเรียนรู้ ตำราเรียน ใบงานสำหรับทักษะต่างๆ
ทั้ง การฟัง การพูด การอ่า น และการเขีย น หนัง สือ
แบบฝึก หัด หนังสือ สำหรับ อ่า นประกอบรายวิช าต่า ง ๆ
คอมพิวเตอร์ และพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
6. การดำเนินการ
การดำเนินการโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารมีขั้นตอนเพื่อการดำเนินงาน ดังนี้
ขั้นเตรียมเอกสาร

ทีม วิท ยากรพบกับ ครูผ ู้รับ ผิด ชอบวิช า
ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อสอบถามเกี่ยวกับ
พื้นฐานด้านภาษาของนักเรียน และคณะศิลปศาสตร์ เป็นผู้
คัดเลือกเรื่องที่จะเป็นบทเรียนและบทเพลงเพื่อใช้ในโครงการนี้
เอกสารสำหรับ เป็น บทเรีย นคณะศิล ป
ศาสตร์เลือกเรื่องที่น่าสนใจสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
เป็น เรื่อ งที่ม ีเนื้อ หาหลากหลาย เพื่อ ให้น ัก เรีย นได้เรีย นรู้
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในเนื้อหาสาระต่าง 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 เป็น การเตรีย มความพ ร้อ มให้
นัก เรีย น ตามหลัก การเรีย นการสอนที่ด ี ครูห รือ ผู้ส อน
จะต้อ งมีแ ผนการสอนที่ช ัด เจน ดัง นั้น ในการเตรีย มการ
พัฒ นาทัก ษะภาษาอังกฤษเพื่อ การสื่อ สารครั้งนี้ ได้ม ีก าร
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.
ในการนำเสนอบทเรีย น แต่ล ะเรื่อ ง
มีลำดับการนำเสนอ คือ
(1) Words เป็น คำศัพ ท์จ ากแต่ล ะ
เรื่อง เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเรื่องอย่างแท้จริง จึงเสนอคำศัพท์
ภาษาอังกฤษจากเรื่อง เรียงลำดับตามตัวอักษร A – Z คู่กับ
ความหมายเป็นภาษาไทย
(2) แบบฝึกหัดที่หลากหลายเกี่ยวกับ
เรื่อ งที่อ ่า น เน้น ข้อ เท็จ จริง (Science Facts) ความสนุก
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กับคำศัพท์ (Word Fun) และการพูด (Speaking) ขอยกตัวอย่าง
บางตอนต่อไปนี้
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 เป็นไปไม่ได้
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.
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_____ 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.
ในส่ว นของบทเพลง เน้น บทเพลงสนุก สนาน
สำหรับเด็ก ซึ่งเป็นบทเพลงที่เป็นที่นิยมมากทั่วโลก ดังนี้
(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) อยู่ที่ไหน
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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 ัก เรีย นเลือ กเติม ในประโยค ซึ่ง เป็น ประโยค
ที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่ใช่ประโยคจากเนื้อเรื่องหรือบทเพลง
1. ขั้นเตรียมการฝึก
เมื่อ คณะศิล ปศาสตร์เ ตรีย มเอกสาร
รวบรวมเอกสารเสร็จแล้ว ได้ประชุมทีมวิทยากรและผู้ช่วย
เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการฝึกเพื่อทำความเข้าใจเรื่อง
ต่างๆและกระบวนการฝึก เพื่อ พัฒ นาทัก ษะภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร

ทีมวิทยากรนั้นประกอบด้วยคณาจารย์
คณะศิลปศาสตร์ 4 คน และคณาจารย์จากสาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 2 คน
ทีม ผู้ช ่ว ยประกอบด้ว ยบุค ลากรฝ่า ย
สนับสนุนของคณะศิล ปศาสตร์ 2 คน นัก ศึก ษาสาขาวิช า
ภาษาอังกฤษ 3 คน (เป็นนักศึกษาไทย 2 คน และนักศึกษา
ชาวญี่ปุ่น 1 คน) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการ
บริห ารธุร กิจ จากประเทศเมีย นมา 1 คน และนัก ศึก ษา
แลกเปลี่ยนชาวญี่ปุ่นอีก 1 คน
ในการออกไปฝึก ให้น ัก เรีย นแต่ล ะครั้ง
วิทยากรหลัก คือ คณบดีคณะศิลปศาสตร์จะไปทุกครั้ง
ส่ว นคนอื่น ๆในทีม และผู้ช ่ว ยจะมีต าราง หมุน เวีย นกัน ไป
อย่างน้อยอีกครั้งละ 4 คน
2. ขั้นฝึก
ระยะเวลาในการฝึก อบรมเพื่อ พัฒ นา
ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารครั้งนี้ระหว่างวันศุกร์ที่
26 พฤษภาคม – ศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 รวม 28 ชั่วโมง
มีการฝึกทุกวันศุกร์ ครั้งละ 2 ชั่วโมง แบ่งเป็นการฝึกจาก
เรื่อง ครั้งละ 1 ½ ชั่วโมง และการร้องเพลง 30 นาที
ในการฝึก เพื่อ พัฒ นาทัก ษะเพื่อ พัฒ นา
ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารครั้งนี้ วิทยากร
ประยุก ต์ใ ช้ห ลัก การเรีย นรู้ก ลุ่ม ผสมผสานและการเน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student Centered Methods)
เป็นหลัก ดังนี้
1) การเน้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญ
ของภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกยุคปัจจุบัน การมี
ความรู้ภาษาอังกฤษดี จะช่วยสร้างโอกาสในการเรียนรู้นอก
ห้องเรียนมากขึ้น มีโอกาสในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในสิ่ง
ที่นักเรียนสนใจได้มากขึ้นในอนาคต เมื่อต้องหางานทำ โอกาส
ที่จะได้งาน ย่อมจะมีมากขึ้นถ้ามีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับ
ที่ใช้ในการสื่อสารได้ดี
2) การที่จะสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ
ได้ดี ต้องย้ำให้น ักเรียนตระหนักว่า นักเรียนต้องรู้คำศัพ ท์
ภาษาอังกฤษที่หลากหลาย สะกดคำภาษาอังกฤษต่างๆนั้นได้
ถูกต้อง ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจนว่าถ้าเป็นคำสองพยางค์ขึ้น
ไปจะต้องลงเสียงหนัก (Primary Stress) ที่พยางค์ไหน ฉะนั้น
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ในการสอนคำศัพท์ของแต่ละเรื่อง แต่ละบทเพลง วิทยากร
ดำเนินการ ดังนี้
(1) ออกเสียงให้นักเรียนฟัง
(2) ให้น ัก เรีย นออกเสีย งตาม
ถ้าเป็นคำตั้งแต่สองพยางค์ขึ้นไป หรือคำที่ออกเสียงค่อนข้าง
ยาก จะต้องให้ออกเสียงซ้ำหลายครั้ง
(3) ให้นักเรียนศึกษาการสะกด
คำศัพท์และความหมาย
(4) ให้นักเรียนดูตัวอย่างการใช้
คำต่างๆจากประโยคในเนื้อเรื่องและบทเพลง
(5) ให้น ัก เรีย นอ่า นออกเสีย ง
ประโยคที่มีคำศัพท์ต่างๆ
(6) บ างครั้ง วิท ยากรจะใช้
คำถามที่ให้นักเรียนเตรียมฝึกพูดกับเพื่อนๆถามเช่น How
do you spell ? What does it mean? How do you
use it in a sentence? บ างค รั้ง ก ็ใ ห ้น ัก เรีย น ท ี่ก ล ้า
แสดงออก ถามคำถามเหล่านี้ ให้เพื่อนๆช่วยกันตอบ
การสอนเป็นขั้นเป็นตอนแบบนี้จะช่วย
เสริม สร้า งให้น ัก เรีย นมีค วามมั่น ใจในตนเอง จะช่ว ยให้
นักเรียนเห็นความสัมพันธ์ความเชื่อมโยงของการใช้ภาษา
และที่สำคัญคือ ต้องย้ำกับนักเรียนว่า การออกเสียงผิด การ
สะกดผิด หรือข้อผิดพลาดอื่นๆไม่ใช่เรื่องที่จะต้องอับอาย
เราสามารถเรียนรู้จากข้อผิดพลาดต่าง ๆ ได้ และนักเรียน
จะต้องไม่ล้อเลียนคนที่มีข้อผิดพลาด ต้องช่วยกันแก้ไข
3) การใช้ Cooperative Learning
โดยการแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ในครั้งนี้มีนักเรียน 16 คน
ก็แบ่งเป็น 4 กลุ่มๆละ 4 คน โดยให้นักเรียนอยู่ในกลุ่มเดิม
ตลอดช่วงเวลาที่มีการฝึกอบรม และเพื่อเป็นการเสริมสร้าง
บรรยากาศในการเรีย นที่ไม่ให้เคร่งเครีย ด ให้ม ีค วามเป็น
กัน เอง มีผ ู้ท ี่ค อยให้ค ำปรึก ษา เมื่อ มีป ัญ หาจึงจัด ให้ม ีท ีม
วิทยากรหรือผู้ช่วยประจำกลุ่ม ๆ ละอย่างน้อย 1 คน คอย
ช่วยนักเรียนฝึกในแต่ละกลุ่ม หรือเป็นที่ปรึกษาเมื่อต้องทำ
แบบฝึกหัด และคอยกำกับดูแลให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มทุก
คนได้มีการฝึกออกเสียง ได้ฝึกพูดทุกคน และคอยแนะนำให้
นักเรียนในกลุ่มช่วยกัน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้จาก
เพื่อน ๆ ด้วย
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4) เมื่อมีบทสนทนา ทีมวิทยากรจะ
พูดให้นักเรียนฟังก่อน ให้นักเรียนฝึกพูดตาม ถ้าเป็นประโยค
ยาว จะบอกให้นักเรียนรู้ว่าควรจะแบ่งวรรคตอนในการพูด
อย่างไร ให้นักเรียนทำเครื่องหมายไว้ว่าจะหยุด เว้นวรรคได้
ตรงไหน เช่น ถ้ามี เครื่องหมาย, (comma) หยุดได้ (แต่ไม่
นาน) หลัง . (period/full stop) หยุด ได้น านกว่า (แต่ไม่
นานมาก) หรือถ้าไม่มีเครื่องหมายอะไร ถ้าจะหยุดให้หยุด
ตรงคำหลัก ไม่ใช่ห ยุด ตรงคำขยาย หรือ ให้ห ยุด ได้เมื่อจบ
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
ของคำต่อไปที่ขึ้นต้นด้วยเสียงสระเข้าด้วยกัน เช่น Where
are you? คำว่า Where กับ are เชื่อ มเสีย งท้า ยของ
Where คือ /r/กับ are ด้ว ยกัน เป็น 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)
(คำอธิบ ายเพื่อ ให้น ัก เรีย น เข้า ใจได้ง ่า ย
สำหรับคำที่ขึ้นต้นด้วยเสียงสระ คือ คำที่ขึ้นต้นด้วยเสียง
“อ.อ่าง”)
5) การให้นักเรียนเรียนคำศัพท์จาก
การอ่าน จากบทเพลง จากการเขียนเพิ่มเติม การเติมคำให้
เป็น ประโยค จะช่ว ยเสริม ให้น ัก เรีย นใช้ภ าษาในการพูด
สื่อสารได้
6) เมื่อ นัก เรีย นออกเสีย ง อ่าน พูด
เขียนเติมความได้ดี นักเรียนจะได้รับคำชมจากวิทยากร หรือ
ได้รับการปรบมือเป็นรางวัล เป็นการสร้างความภาคภูมิใจ
ให้ก ับ นัก เรีย น ในการอบรมทีม วิท ยากรจะถือ ว่า เป็น
facilitators คอยดูแ ลให้ค วามสะดวกให้ก ารฝึก อบรม
เป็นไปด้วยดี รวมทั้งต้องคอยดูด้วยว่าต้องให้นักเรียนทุกคน
ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ
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7) ใน การร้อ งเพ ลง ห น ึ่ง ใน ท ีม
วิท ยากรซึ่ง เป็น อาจารย์ในคณะศิล ปศาสตร์ส ามารถเล่น
ดนตรีได้ จะเล่น ดนตรี นำนัก เรีย นร้อ งเพลง ให้โอกาส
นักเรียนที่ชอบร้องเพลงได้ร้องเพลงให้เพื่อน ๆ ฟัง และนำ
เพื่อนๆร้องเพลงด้วยกัน เป็นการสร้างความเป็นผู้นำ การ
ทำงานร่วมกัน และความเชื่อมั่นในตนเอง เป็นบรรยากาศที่
ผ่อนคลาย สนุกสนาน
8) กิจกรรมเสริมอื่น ๆ วิทยากรจะ
จัดให้ตามความเหมาะสมกับเวลาที่เหลือของแต่ละคาบของ
การฝึก อบรม เพื่อ ให้น ัก เรีย นได้ท ำงานกลุ่ม ช่ว ยกัน คิด
ใช้ค ำศัพ ท์ท ี่เรีย นไปหรือ ที่เคยเรีย นมาแล้ว กลุ่ม ไหนทำ
เสร็จ ก่อ น หรือ ได้ค ำมากกว่า จะได้ร ับ คำชมและการ
ปรบมือเป็นรางวัล ตัวอย่างกิจกรรมเสริมต่างๆ เช่น
8.1 กิจ กรรมหา Homophones
(คำพ้อ งเสีย ง) โดยทางวิท ยากรให้ค ำมา แล้วให้น ัก เรีย น
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 กิจ กรรมหาคำใน Word
Puzzle วิทยากรจะทำปริศนาอักษรที่นักเรียนสามารถหาคำ
ที่เรีย นไปแล้ว ในนั้น ได้ เช่น ให้ห า Animal Words in the
Puzzle
8.4 กิจ กรรม Word Forming
การสร้า งคำจากตัว อัก ษรที่ใ ห้น ัก เรีย นช่ว ยกัน เสนอทั้ง
พยัญ ชนะและสระ วิท ยากรจะกำหนดให้ เช่น ให้เสนอ
พยัญ ชนะได้ 6 ตัว ให้เ สนอสระได้ 4 ตัว (เขีย นไว้บ น
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 ร อ บ ร ม
ประมาณสัปดาห์ที่ 8 ทีมวิทยากรและผู้ช่วยจะประชุมร่วมกัน
เพื่อประเมินการอบรม ปัญ หาต่างๆที่เกิดขึ้น จะได้ช่วยกัน
หาทางแก้ไข
8.10 ในสัป ดาห์ส ุด ท้า ย มีก าร
posttest และให้นักเรียนประเมินผลการฝึกอบรม
7. ผลการดำเนินงาน
1. นัก เรีย นอ่า นออกเสีย งคำศัพ ท์ไ ด้ถ ูก ต้อ ง
(90%) ที่ม ีอ อกเสีย งผิด พลาดบ้าง จะได้รับ คำแนะนำให้
ออกเสียงให้ถูกต้องทันที
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. นัก เรีย นได้เ รีย นรู้ก ารใช้ค ำศัพ ท์ม ากขึ้น
จะเห็น ได้ช ัด เจนจากความแตกต่า งของคะแนน pretest
และคะแนน posttest (คะแนนเต็ม 50 คะแนน เวลาสอบ
1 ชั่ว โมง) จากคะแนน pretest คะแนนสูง สุด = 10
คะแนนต่ำสุด = 1 (คะแนนเฉลี่ย = 5.37) และจากคะแนน
posttest ค ะ แ น น ส ูง ส ุด = 49 ค ะ แ น น ต ่ำ ส ุด = 46
(คะแนนเฉลี่ย = 48.25) ความแตกต่างของคะแนนโดยเฉลี่ย
= 42.88
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
1. นักเรียนได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วม
โครงการในระดับดีมาก
2. ความรู้ท ี่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ
ในระดับดี
3. ความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ได้จริง ในระดับดีมาก
นอกจากนี้นักเรียนมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม คือ
1. นักเรียนต้องการให้จัดโครงการฯทุกปี
2. นักเรียนประทับใจผู้สอนในเรื่องของการ
ออกเสียงและสนทนา
3. นัก เรีย นประทับ ใจความทุ่ม เทของ
วิทยากรและคณะ
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8. การอภิปรายผลการดำเนินงาน
การฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครั้งนี้ ชี้ให้เห็น
ได้ช ัด เจนว่า นัก เรีย นมีค วามสามารถที่ซ ่อ นเร้น อยู่ในตัว
ถ้า ผู้ส อนสามารถดึง เอาความสามารถนั้น ออกมาได้
นัก เรีย นมีโอกาสที่จ ะเรีย นรูก้ ารใช้ภ าษาต่า งประเทศได้
ตามหลัก การที่ได้ก ล่า วไว้ การที่น ัก เรีย นจะสื่อ สารเป็น
ภาษาต่างประเทศได้ นักเรียนจะต้อง “รู้คำศัพท์ สะกดได้
ใช้เป็น สื่อ สารได้” แม้ว่าจะมีป ัญ หาบ้างในเบื้อ งต้น เช่น
นัก เรีย นมีพ ื้น ฐานที่ย ังไม่ด ีน ัก ยังอ่า นไม่อ อก เขีย นไม่ได้
ขาดสมาธิใ นการเรีย น ไม่ก ล้า พูด ภาษาอัง กฤษเพราะ
กลัวออกเสียงผิด ไม่มีความมั่นใจในการพูด ไม่รู้ความหมาย
ของคำศัพท์ แต่การที่ทีมวิทยากรและผู้ช่วยเอาใจใส่นักเรียน
กันอย่างจริงจัง ประกอบกับในทีมมีผู้ช่วยชาวต่างชาติด้วย
น ัก เรีย น รู้ส ึก ตื่น เต้น เริ่ม ก ล้า ท ี่จ ะใช้ภ าษ าอัง กฤษ
กับชาวต่างชาติ และวิทยากรหลักหาวิธีการต่างๆดังกล่าว
มาแล้วในวิธีการดำเนิน งานนั้น ช่วยในการแก้ป ัญ หาต่างๆ
ทำให้ก ารเรีย นรู้ข องนัก เรีย นดีข ึ้น อย่างเห็น ได้ช ัด ฉะนั้น
ในการพัฒนาทักษะทางภาษาจะต้องอาศัยทั้งตัวผู้สอนและ
ผู้เรียนเป็นหลัก และจะต้องมีการฝึกอย่างต่อเนื่อง
9. ข้อเสนอแนะ
ข้อ เสนอแนะเหล่านี้เป็น ข้อ เสนอแนะที่ผ ู้ส อน
ภาษาต่าง ๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาการ
สอนได้
1. ผู้สอนจะต้องมีพื้นความความรู้ทางภาษา
ดี โดยเฉพาะการออกเสียงคำศัพท์ การออกเสียงหนักเบา
จะต้องถูกต้องชัดเจน และมีทักษะทางภาษาทุกด้าน
2. ผู้ส อนจะต้อ งมีแ ผนการสอนที่ช ัด เจน
(แต่สามารถยืดหยุ่นได้)
3. ผู้ส อนจะต้อ งรู้จัก นัก เรีย น รู้ป ัญ หาของ
นักเรียน จะได้หาวิธีการแก้ปัญหาเพื่อช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้
4. ผู้ส อนจะต้อ งรู้ห ลัก แนวคิด ทฤษฏีก าร
สอนขั้น พื้น ฐานที่ห ลากหลาย จะได้น ำมาประยุก ต์ใช้ให้
เหมาะสมกับนักเรียนของตน
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