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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) สร้างรูปแบบการพัฒนากลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ภาษา
อังกฤษทีส่ ง่ เสริมสมรรถนะการสือ่ สารสำ�หรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 2) ศึกษาผลการใช้รปู แบบ
การพัฒนากลยุทธ์การจัดการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษ กลุม่ เป้าหมายคือครูผสู้ อนภาษาอังกฤษ โรงเรียนพิบลู
วิทยาลัยจำ�นวน 7 คน และกลุ่มตัวอย่างสำ�หรับศึกษาผลการใช้รูปแบบที่เกิดจากนักเรียน คือ นักเรียน
ชุมนุมภาษาอังกฤษโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยจำ�นวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ได้แก่ แบบบันทึกการเสวนากลุ่มย่อย แผนการสื่อสาร แบบประเมินทักษะภาษาอังกฤษ แบบทดสอบ
วัดสมรรถนะการสื่อสาร แบบประเมินความสามารถในการสื่อสาร และแบบประเมินทักษะที่จำ�เป็นใน
ศตวรรษที่ 21 รูปแบบนีผ้ า่ นการตรวจสอบคุณภาพโดยการสัมมนาอิงผูเ้ ชีย่ วชาญ สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบวิลค็อกซัน
ผลการวิจัย พบว่า
1. รูปแบบการพัฒนากลยุทธ์การจัดการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษทีส่ ง่ เสริมสมรรถนะการสือ่ สารของ
ครูมี 4 องค์ประกอบได้แก่ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การพัฒนากลยุทธ์ การประเมินกลยุทธ์ และการ
ปรับกลยุทธ์ รูปแบบนี้มีกลยุทธ์ทั้งหมด 6 กลยุทธ์ได้แก่1)กลยุทธ์ความเป็นเลิศทางวิชาการ 2) ภาษา
อังกฤษสู่สังคม AEC 3) ภาษาอังกฤษสู่สากล 4) การส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษในด้าน
การสื่อสารกับชาวต่างประเทศ 5) การส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่มาตรฐานสากล และ 6) การ
ส่งเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษสู่มาตรฐานสากลซึ่งรวมเรียกว่า กลยุทธ์การพัฒนา
ศักยภาพด้านการสื่อสาร
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2. ผลการใช้รูปแบบการพัฒนากลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย 2.1 ผลที่
เกิดกับครู คือ ครูสามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อกำ�หนดจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคใน
การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ได้แนวทางและสามารถสร้างรูปแบบการพัฒนากลยุทธ์การจัดการเรียน
รู้ภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมสมรรถนะการสื่อสารที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 2.2 ผลที่เกิดกับนักเรียน
นักเรียนมีทักษะภาษาอังกฤษ 4 ด้าน ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน และเขียนพบว่า ร้อยละ80อยู่ในระดับกำ�ลัง
พัฒนาและร้อยละ 20 อยูใ่ นระดับความสำ�เร็จ ด้านความสามารถการสือ่ สาร พบว่า นักเรียนร้อยละ80อยู่
ในระดับกำ�ลังพัฒนาและร้อยละ 20 อยู่ในระดับความสำ�เร็จ ผลการประเมินทักษะที่จำ�เป็นในศตวรรษ
ที่ 21 ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ พบว่า นักเรียนร้อยละ 100 มีคุณภาพ
ระดับดี ความสามารถในยุคดิจิตอล พบว่า นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณภาพระดับดีร้อยละ 20 คุณภาพ
ระดับพอใช้ ความสามารถในการผลิตภาษาขัน้ สูง และความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ พบว่านักเรียน
ร้อยละ 70 มีคณ
ุ ภาพระดับดีรอ้ ยละ 30 อยูใ่ นระดับพอใช้ และผลการเปรียบเทียบสมรรถนะการสือ่ สาร
ภาษาอังกฤษระหว่างก่อนและหลังใช้รปู แบบพบว่า สมรรถนะการสือ่ สารหลังการใช้รปู แบบสูงกว่าก่อนใช้
รูปแบบ อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
คำ�สำ�คัญ: กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สมรรถนะการสื่อสาร การสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ

Abstract

The objectives for this research are to 1) build a development English language
learning management strategies model to enhance communicative competence for high school
students 2) study the results of using the model. A target group is seven English teachers in
Pibulwittayalai School and the sample for studying the results of model to students are ten
English club students in Pibulwittayalai School.The research tools are focus group discussion
forms, communication plans, English skills evaluation forms, communicative competence
test, communicative competence evaluation forms and 21st century skills evaluation forms.
This model is examined by connoisseurship.The statistics for analyzing data are frequency,
percentage, mean, standard deviation and Wilcoxon test.
The results of the research were as follows:
1. The development English language learning management strategies model
to enhance communicative competence for high school students had4components ; 1)
SWOT–Analysis, 2) strategy development, 3) strategy assessment and 4) strategy
adjustment.This model had 6 strategies such as 1) genius academic strategy 2) English
through AEC 3) English through World Class 4) enhancing for genius academic in
communication with foreigners 5) enhancing English through world class standard and
6) enhancing for potential in English skills learning through world class standard. These were
merged as only one strategy as “ Development of students’ potential for communication”.
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2. The results of using the model comprised of 2.1 The results to teachers were
teachers could analyze SWOT- analysis for determining strength, weakness,opportunity
and threat about English language learning management, received guideline and could
appropriately and efficiently construct strategies of English language learning management
to enhance communicative competence. 2.2 The results to students: The students had 4
English skills, such as listening,speaking, reading and writing. It was found that 80 percent of
students were in developing level and 20 percent of students were at an accomplished level
and communicative competence, 80 percent of students were in developing level and 20
percent of students were at an accomplished level. The results of 21st Century Skills such
as 100 percent of Effective Communication Skill were at a good level, 80 percent of Digital
Age Literacy Skill were at a good level and 20percent of students were moderate,70 percent
of High Productivity Skill and Inventive Thinking Skill were in good level and 30 percent of
students were moderate. The result of comparing English communicative competence
between before and after using a model was found that after using a model was higher than
before using the model with statistical significance at.05 level.
Keywords: English language learning management strategies, communicative competence,
connoisseurship

บทนำ�

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสังคม
โลกออนไลน์ปัจจุบัน ทำ�ให้มนุษย์มีความจำ�เป็น
ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อปฏิสัมพันธ์เพื่อ
ประโยชน์ต่อการการดำ�รงชีวิต นอกจากนี้ ภาษา
อั ง กฤษมี ค วามสำ � คั ญ การเป็ น ช่ อ งทางในการ
เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีและในการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทยในปีพทุ ธศักราช
2558 ภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษาสากลทีใ่ ช้ในการ
สื่อสารด้านด้านธุรกิจ ด้านสังคม การเมืองโดย
เฉพาะด้านการศึกษาที่จะต้องให้ความสำ�คัญกับ
การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจภาษา
อั ง กฤษและวั ฒนธรรมเจ้ า ของภาษา สามารถ
ใช้ ภ าษาอั ง กฤษในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารได้ อ ย่ า ง
คล่ อ งแคล่ ว ถู กต้ อ ง และมี ค วามมั่ น ใจในการ
พู ด สื่ อ สาร การสร้ า งความมั่ น ใจในการเรี ย น

ภาษาอังกฤษนั้น ผู้เรียนจำ�เป็นต้องได้รับการฝึก
ประสบการณ์การใช้ภาษาทัง้ ในและนอกห้องเรียน
เคาและเอมิลี่ เอ็ดเวิรด์ (Cao, 2011: 468-479 ;
Emily Edwards, 2015: 1) ทีจ่ ะทำ�ให้ผเู้ รียนได้รบั
ประสบการณ์ด้านการใช้ภาษาอย่างมีความหมาย
และสามารถสื่อสารในชีวิตประจำ�วัน ด้วยเหตุนี้
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมี
เป้าหมายที่ชัดเจนในการจัดการศึกษาด้านภาษา
อังกฤษ โดยเน้นการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สือ่ สาร (Communicative Language Teaching:
CLT) ซึ่งเป็นแนวคิดในการสอนภาษาที่มุ่งเน้น
ความสำ�คัญของตัว ผู้เรียนให้ใช้ภาษาอังกฤษใน
การสือ่ สาร (สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื้นฐาน, 2557: 1)
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายปฏิรปู การ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
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สือ่ สารภาษาอังกฤษได้โดยการใช้ภาษาอังกฤษเป็น
เครื่องมือเข้าถึงองค์ความรู้และก้าวทันโลก เพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
สนับสนุนให้ผเู้ รียนเกิดสมรรถนะการสือ่ สารภาษา
อังกฤษ (Communicative competence) ทั้ง 4
ด้านได้แก่ 1) ความสามารถด้านไวยากรณ์หรือ
โครงสร้าง (Linguistic competence) 2) การ
สือ่ สารทางสังคม (Sociolinguistic competence)
3) การใช้ภาษาเพื่อสื่อความหมายด้านการพูด
และเขี ย น (Discourse competence) และ
4) การใช้กลวิธีในการสื่อความหมาย (Strategic
competence) เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นสามารถนำ �
ประสบการณ์ด้านภาษาไปใช้ในชีวิตจริงได้ด้วย
การเลือกใช้กลยุทธ์การจัดการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษ
ที่เหมาะสมจะทำ�ให้เป้าหมายการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารประสบความสำ�เร็จ
(ศุ ท ธิ นี ชวนไชยสิ ท ธิ์ , 2552: 100 ; มารุ ต
ทรรศนากรกุล, 2557: 1) โดยการวิเคราะห์สภาพ
แวดล้อมทัว่ ไป (SWOT –Analysis) เพือ่ หาจุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในการส่งเสริม
กระบวนการจัดการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษ เพือ่ ให้ได้
มาซึ่งรูปแบบการพัฒนากลยุทธ์การจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ ซึ่งจะเป็นกรอบหรือแนวทางการ
ดำ�เนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษเพือ่
ส่งเสริมสมรรถนะการสื่อสารที่มี 4 องค์ประกอบ
ได้ แ ก่ 1) การวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ ม
(Environment scanning) 2) การพัฒนากลยุทธ์
(Strategy development) 3) การประเมินกลยุทธ์
(Strategy evaluation) และ 4) การปรับกลยุทธ์
(Strategy adjustment) เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ส่งเสริม
สมรรถนะการสื่ อ สารจะบรรลุ เ ป้ า ประสงค์ ไ ด้
นั้ น ครู ผู้ ส อนจะต้ อ งสร้ า งกลยุ ท ธ์ ก ารจั ด การ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษที่มีองค์ประกอบ5อย่างได้แก่
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เป้าประสงค์ กำ�หนดแหล่งเรียนรู้ เตรียมความ
พร้อม ออกฝึกประสบการณ์จริง และประเมิน
การจัดการเรียนรู้ เพื่อนำ�ไปออกแบบกิจกรรม
ภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมสมรรถนะการสื่อสารเพื่อ
ให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่วและ
ถูกต้อง การให้โอกาสนักเรียนในการแสดงออก
ด้านภาษาด้วยทัศนคติและค่านิยมที่ดี ใช้ภาษา
อังกฤษได้อย่างอิสระและเป็นธรรมชาติ สามารถ
สื่อสารกับเจ้าของภาษาและสามารถนำ�ความรู้ไป
ปรับใช้ได้จริงในสถานการณ์โลกปัจจุบันที่มีการ
เปลีย่ นแปลงด้วยการนำ�รูปแบบการพัฒนากลยุทธ์
การจัดการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษทีส่ ง่ เสริมสมรรถนะ
การสื่อสารไปใช้เพื่อการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเป็น ผู้ปฏิบัติ และเป็นประสบการณ์ที่
มีคุณ ค่าต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตาม
แนวคิดของ เรซา โอมิดวาและเบนจามิน ซูคูมา
(Omidvar and Sukumar, 2013: 151) ที่ให้
ความสำ�คัญกับการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ของ
กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนากลยุทธ์
การจัดการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษทีส่ ง่ เสริมสมรรถนะ
การสือ่ สารสำ�หรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. เพือ่ ศึกษาผลการใช้รปู แบบการพัฒนา
กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ส่งเสริม
สมรรถนะการสื่อสารสำ�หรับนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย

วิธีดำ�เนินการวิจัย

ผู้ วิ จั ย ได้ ดำ � เนิ น การศึ ก ษาสภาพการ
จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและการใช้รูปแบบการ
พั ฒนากลยุ ท ธ์ ก ารจั ด การเรี ย นรู้ ภ าษาอั ง กฤษ
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ที่ส่งเสริมสมรรถนะการสื่อสารสำ�หรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การสร้างรูปแบบการพัฒนา
กลยุทธ์การจัดการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษในการสร้าง
รูปแบบ มีวิธีการดังนี้
1.1 สร้างเครือ่ งมือสำ�หรับการจัดประชุม
เสวนากลุ่ ม ย่ อ ย ได้ แ ก่ แบบบั น ทึ ก การเสวนา
กลุ่มย่อย ซึ่งผ่านการหาคุณภาพเครื่องมือโดย
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก และแผนการสื่อสารซึ่งผ่านการหาคุณภาพ
ของแผนการสื่อสารโดยให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากโดยใช้มาตราส่วน
ประมาณค่าตามวิธีของลิเคิร์ท
1.2 จัดประชุมเสวนากลุ่มย่อยที่โรงเรียน
พิบูลวิทยาลัย เนื่องจากเป็นโรงเรียนมาตรฐาน
สากลประจำ�จังหวัดขนาดใหญ่พเิ ศษ มีความพร้อม
ด้านสื่อเทคโนโลยี โรงเรียนตั้งอยู่ในตัวเมือง ใกล้
กับแหล่งฝึกประสบการณ์นอกสถานที่ และผู้วิจัย
ปฏิบตั กิ ารสอนทีโ่ รงเรียนแห่งนี้ ในการดำ�เนินการ
นั้นได้ติดต่อผู้เข้าร่วมประชุมคือครูผู้สอนภาษา
อังกฤษจำ�นวน 7 คน เพื่ออภิปรายแสดงความคิด
เห็นเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
โดยผู้วิจัยเตรียมเอกสารแบบบันทึกการเสวนา
กลุ่มย่อยสำ�หรับครูผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณา
ประเด็นทั้ง 4 ด้าน
1.3 ดำ�เนินการอภิปรายประเด็นในด้าน
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคโดยใช้เครือ่ งมือ
เก็บรวบรวมข้อมูลการอภิปรายได้แก่ แบบบันทึก
การเสวนากลุ่มย่อยซึ่งผ่านการหาคุณภาพเครื่อง
มือโดยผูเ้ ชีย่ วชาญตรวจสอบความเหมาะสมอยูใ่ น
ระดับมาก ทั้งนี้แบบบันทึกการเสวนากลุ่มย่อย
ประกอบด้วยประเด็นในด้านต่างๆ ที่ผู้เข้าร่วม
ประชุมลงมติให้คะแนนน้ำ�หนักความสำ�คัญของ
ประเด็นในด้านต่างๆ 4 ด้านโดยให้คะแนนตั้งแต่
1-10 ตามแนวคิดของเจ เจอรรี่ คัฟแมนและจิมมี่
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แอล คาร์เตอร์ (Kaufman and arter, 1994:
1-2) เพื่อนำ�ประเด็นที่มีคะแนนมากที่สุดในแต่ละ
ด้านมากำ�หนดเป็นกลยุทธ์การจัดการเรียนรูภ้ าษา
อังกฤษ
1.4 ร่างรูปแบบการพัฒนากลยุทธ์การ
จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยผู้เข้าร่วมประชุม
และผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้อง ศึกษารูปแบบกลยุทธ์ของนักการ
ศึกษาต่างประเทศ และศึกษาองค์ประกอบกลยุทธ์
การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมของเพ็ททรอส ลามีรัส และเคท
ทอเร้นท์ (Lameras and Torrents, 2014: 1-8)
1.5 จั ด ทำ � แผนการสื่ อ สารภาษา
อังกฤษที่มีองค์ประกอบ5อย่างได้แก่การกำ�หนด
เป้าประสงค์ การกำ�หนดแหล่งเรียนรู้ การเตรียม
ความพร้อม การฝึกปฏิบัติจริง และการประเมิน
การจัดการเรียนรู้
1.6 ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจาก
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเหมาะสมและความเป็น
ไปได้ของรูปแบบก่อนนำ�ไปใช้จริงด้วยการสัมมนา
อิงผู้เชี่ยวชาญ พบว่ารูปแบบมีความเหมาะสม
ระดับมาก
1.7 นำ�แผนการสื่อสารสู่การปฏิบัติ โดย
การนำ�นักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายจำ�นวน 10
คน ออกฝึกประสบการณ์ภาษานอกสถานที่ ณ
พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี
การวิจัยในระยะนี้ ใช้ระยะเวลาในการ
สร้างรูปแบบโดยการจัดเสวนากลุ่มย่อย ในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ระยะที่ 2 การใช้ รู ป แบบการพั ฒ นา
กลยุ ท ธ์ ก ารจั ด การเรี ย นรู้ ภ าษาอั ง กฤษสำ� หรั บ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
2.1 สร้ า งเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ
รวบรวมข้ อ มู ล คื อ แบบประเมิ น ทั ก ษะภาษา
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อังกฤษแบบประเมินความสามารถในการสื่อสาร
และแบบประเมินทักษะที่จำ�เป็นในศตวรรษที่ 21
ซึ่งผ่านการหาคุณภาพเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
2.2 ดำ�เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการ
ใช้ รู ป แบบการพั ฒนากลยุ ท ธ์ ก ารจั ด การเรี ย นรู้
ภาษาอังกฤษจากครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จำ�นวน
7คน และจากนักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย จำ�
นวนน10คนทีอ่ ยูใ่ นชุนนุมภาษาอังกฤษ เนือ่ งจาก
การใช้นักเรียนกลุ่มน้อยในการฝึกประสบการณ์
ด้านภาษาจะเป็นการพัฒนาผู้เรียนได้ทั่วถึง มี
ประสิ ท ธิ ภ าพและสะดวกต่ อ การควบคุ ม ตาม
แนวคิดของจอนห์สัน (Johnson, 2011: 30-38)
และนั ก เรี ย นกลุ่ ม นี้ มี ค วามสามารถด้ า นภาษา
ใกล้เคียงกันทำ�ให้สะดวกต่อการนำ�นักเรียนไปฝึก
ประสบการณ์นอกสถานที่
2.3 วิเคราะห์ข้อมูลผลการใช้รูปแบบที่
เกิดกับครูโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา วิเคราะห์
ข้อมูลผลการใช้รปู แบบทีเ่ กิดนักเรียนโดยใช้ความถี่
และร้อยละ สำ�หรับประเมินทักษะ 4 ด้าน (ฟัง พูด
อ่าน เขียน) และประเมินทักษะทีจ่ �ำ เป็นในศตวรรษ
ที่ 21 วิเคราะห์ขอ้ มูลผลการการวิจยั ในระยะนี้ ใช้
ระยะเวลาในการใช้รูปแบบการพัฒนากลยุทธ์การ
จัดการเรียนรู้ รูภ้ าษาอังกฤษจำ�นวน 9 สัปดาห์18
ชั่วโมง ในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2559

ผลการวิจัย

บทความวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนา
กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ส่งเสริม
สมรรถนะการสื่อสารสำ�หรับนักเรียนมัธยมศึกษา
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ตอนปลายมีประเด็นนำ�มาผลการวิจัยดังนี้
1. ผลการสร้างรูปแบบการพัฒนากลยุทธ์
การจัดการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษทีส่ ง่ เสริมสมรรถนะ
การสือ่ สารสำ�หรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ศึกษารูปแบบกลยุทธ์
ของนั ก การศึ ก ษาต่ า งประเทศและศึ ก ษาองค์
ประกอบกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
การจัดประชุมเสวนากลุม่ ย่อยเพือ่ วิเคราะห์สภาพ
แวดล้อมเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค เพือ่ นำ�มากำ�หนดเป็นกลยุทธ์การจัดการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ ทำ�ให้ได้รูปแบบที่ประกอบ
ด้ ว ย4องค์ ป ระกอบได้ แ ก่ การวิ เ คราะห์ ส ภาพ
แวดล้อม การพัฒนากลยุทธ์ การประเมินกลยุทธ์
และการปรับกลยุทธ์ หลังจากนั้นจัดทำ�แผนการ
สือ่ สารภาษาอังกฤษทีม่ อี งค์ประกอบ5อย่างได้แก่
การกำ�หนดเป้าประสงค์ การกำ�หนดแหล่งเรียนรู้
การเตรียมความพร้อม การฝึกปฏิบตั จิ ริง และการ
ประเมินการจัดการเรียนรู้ ซึ่งแต่ละองค์ประกอบ
ของรูปแบบจะมีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบ
ของกลยุทธ์ที่มี 5องค์ประกอบได้แก่ การกำ�หนด
เป้าประสงค์ การกำ�หนดแหล่งเรียนรู้ การเตรียม
ความพร้อม การฝึกปฏิบัติจริง และการประเมิน
การจัดการ เมื่อได้รูปแบบแล้วจึงทำ�การตรวจ
สอบคุณภาพรูปแบบเกี่ยวกับความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ของรูปแบบก่อนนำ�ไปใช้จริงด้วย
การสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ พบว่า รูปแบบมีความ
เหมาะสมระดับมาก ทั้งนี้รูปแบบและกลยุทธ์ มี
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างกับกลยุทธ์การเรียนรู้
ของบราวน์และโคเฮ็น ดังภาพที่ 1 ดังนี้
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8

องคประกอบรูปแบบ

องคประกอบกลยุทธ

การวิเคราะห
สภาพแวดลอม

การกําหนดเปาประสงค

การพัฒนากลยุทธ

การกําหนดแหลงเรียนรู

การประเมินกลยุทธ

การเตรียมความพรอม

การปรับกลยุทธ

การฝกปฏิบัติจริง
การประเมินการจัดการเรียนรู

กลยุทธการเรียนรูภาษาอังกฤษ
ของบราวนและโคเฮ็น

ขั้นวางแผนของบราวน
และขั้นความคิด ของ
โคเฮ็น

ขั้นปฏิบัติดวยปจจัยและ
ผลลัพธ ของบราวนและ
ขั้นปฏิบัติ ของโคเฮ็น

ภาพที่ 1 รูปแบบการพัฒนากลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ภาพประกอบ 1 รูปแบบการพัฒนากลยุทธการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ
2. ผลการใช้รูปแบบการพัฒนากลยุทธ์ สัมภาษณ์และแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยว
ผลการใช
รูปแบบการพั
นากลยุ
ทธการจัดการเรี
ยนรูภาาษาอั
งกฤษที่งทำ่ส�งให้
เสริทมราบว่
สมรรถนะการ
การจัด2.การเรี
ยนรูภ้ าษาอั
งกฤษทีส่ ฒง่ เสริ
มสมรรถนะ
กับการสร้
งรูปแบบซึ
าครูมีความ
สื
อ
่
สารสํ
า
หรั
บ
นั
ก
เรี
ย
นมั
ธ
ยมศึ
ก
ษาตอนปลายได
แ
ก
การสือ่ สารสำ�หรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าใจในหลักการของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
2.1 ผลที่เกิดกับครู
ได้แก่
สามารถพัฒนาการสร้างรูปแบบที่เหมาะสมกับ
บริบทของโรงเรียน ในระดับมาก ทั้งนี้วิเคราะห์
2.1 ผลที่เกิดกับครู
ภายหลังจากการจัดประชุมเสวนากลุมยอยเพื่อวิเคราะหสภาพแวดลอม ทําให
ภายหลังจากการจัดประชุมเสวนากลุ่ม สภาพแวดล้อมได้ดังนี้
ด แข็องมจุทำด�อให้อคนรูสโอกาส
ย นรู
จุดแข็งอัปนสรรคในการจั
ดับที่ 1 ได้แก่หลัดกการเรี
สูตรสามารถ
ย่อครู
ยเพืสอ่ามารถกํ
วิเคราะห์าสหนดจุ
ภาพแวดล้
ามารถ และอุป สรรคและอุ
การเรีงยกฤษที
นรู้ได้ห่เหมาะสม
ลากหลาย
างรูปแบบการพั
ฒนากลยุทนำธ�กไปออกแบบการจั
ารจัดการเรียนรูภดาษาอั
กำ�ภาษาอั
หนดจุดงกฤษ
แข็ง สามารถสร
จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรค
� ไปปฏิ
บั ตงิ ไผูด้เจชีริ่ยงวชาญ
ทั้ ง ในและนอก
และอุ
ยนรู้ภาษาอั
งกฤษ และสามารถนำ
ได ซึป่งสรรคในการจั
ภายหลัง ไดมดีกการเรี
ารตรวจสอบคุ
ณ ภาพของรู
ปแบบโดยการสั
มมนาอิ
พบว า
ห้
อ
งเรี
ย
นได้
อ
ย่
า
งชั
ด
เจนโดยการเลื
อ
กกิ
จ
กรรมที่
สามารถสร้
ปแบบการพัฒระดั
นากลยุ
ทธ์การจัดการ อนกลับของครูโดยการสัมภาษณและแบบสอบถาม
รูปแบบมีาคงรูวามเหมาะสม
บมากและผลสะท
สร้างโอกาสในการส่งเสริมการพูดสื่อสารภาษา
เรียความคิ
นรูภ้ าษาอั
เ่ หมาะสมได้
ดเห็งนกฤษที
เกี่ยวกั
บการสราซึงรูง่ ภายหลั
ปแบบซึงได้
่ง ทํมาี ใหทอัราบว
งกฤษาครูมีค วามเขาใจในหลักการของการ
การตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบโดยการสัมมนา
วิเคราะหสภาพแวดลอม สามารถพัฒนาการสรางรูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน ใน
อิงผู้เชี่ยวชาญ พบว่า รูปแบบมีความเหมาะสม
โอกาสอันดับที่ 1 ได้แก่ การเข้าร่วม
ระดั
บ
มาก
ทั
ง
้
นี
้
ว
เ
ิ
คราะห
ส
ภาพแวดล
อ
มได
ด
ง
ั
นี
้
ระดั บ มากและผลสะท้ อ นกลั บ ของครู โ ดยการ กิ จ กรรมแข่ ง ขั น ทั ก ษะทางวิ ช าการด้ า นภาษา
จุดแข็งอันดับที1่ ไดแกหลักสูตรสามารถนําไปออกแบบการจัดการเรียนรูได
หลากหลาย และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริงทัง้ ในและนอกหองเรียนไดอยางชัดเจนโดยการเลือก
กิจกรรมทีส่ รางโอกาสในการสงเสริมการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ
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อังกฤษที่จัดขึ้น โดยสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทำ�ให้นักเรียนมีโอกาสแสดงศักยภาพและความ
สามารถให้ปรากฏอย่างเด่นชัด
ประเภทกลยุทธ์ที่ได้ คือ กลยุทธ์เชิงรุก
(SO: Strength Opportunity) เป็นการใช้จุดแข็ง
บนโอกาสที่ มี และมีชื่อ กลยุทธ์จ ากครูผู้ผู้สอน
ภาษาอังกฤษดังนี้ คนที่1ให้ชื่อกลยุทธ์
“ความเป็นเลิศทางวิชาการ”คนที่ 2ให้ชื่อ
กลยุทธ์ “ภาษาอังกฤษสู่สังคม AEC” คนที่ 3 ให้
ชื่อกลยุทธ์“ ภาษาอังกฤษสู่สากล” คนที่ 4 และ5
ให้ชอื่ กลยุทธ์ “การส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษา
อังกฤษในด้านการสื่อสารกับชาวต่างประเทศ”
คนที่ 6 “การส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่
มาตรฐานสากล” คนที่ 7 ให้ชื่อกลยุทธ์ “การส่ง
เสริมศักยภาพในการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษสู่
มาตรฐานสากล” และสามารถนำ�มากำ�หนดเป็น
กลยุทธ์ใหม่คือ “กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพด้าน
การสื่อสาร” และในที่ประชุมมีมติเลือกกิจกรรม
การสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ เป็น
กิ จ กรรมที่ อ ยู่ ใ นแผนการสื่ อ สารและได้ ดำ � เนิ น
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การปฏิบัติตามแผนการสื่อสารโดยนำ�กลยุทธ์การ
จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปใช้กับนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่าง
2.2 ผลที่เกิดกับนักเรียน ได้แก่
2.2.1 ผลการประเมินทักษะภาษา
อังกฤษ4ด้านได้แก่ฟัง พูด อ่าน และเขียน ส่วน
ใหญ่ร้อยละ 80 อยู่ในระดับกำ�ลังพัฒนา และ
ร้อยละ 20 อยู่ในระดับความสำ�เร็จ ทั้งนี้โดย
เทียบกับเกณฑ์ ระดับความสำ�เร็จของทักษะทั้ง
4 ด้าน เปรียบเทียบทักษะก่อนและหลังการใช้
รูปแบบ พบว่า นักเรียนมีทักษะก่อนใช้รูปแบบอยู่
ในระดับความสำ�เร็จระดับพื้นฐานและหลังใช้รูป
แบบมีทักษะระดับความสำ�เร็จกำ�ลังพัฒนาและ
ระดับอยู่ในความความสำ�เร็จ ดังตัวอย่างตาราง
การแปลความหมายระดับความสำ�เร็จในการพูด
โดยเทียบกับเกณฑ์การประเมินการพูด Rubric
Assessment และการแปลความหมายคะแนนโดย
ปรับจากเกณฑ์ของ เมอร์ทเล่อร์ เครก เอ (Mertler,
2001: 1-9)

ตารางที่ 1 การแปลความหมายระดับความสำ�เร็จในการพูด
ช่วงคะแนนเฉลี่ย
1.00 - 1.50

1.51 - 2.50
2.51 - 3.50

ระดับความสำ�เร็จในการพูด
ความหมาย
ระดับพื้นฐาน
สื่อสารได้ 3-5 ประโยค, พูดไม่คล่อง ทำ�ให้สื่อความไม่
(Beginning)
ชัดเจนและขาดความมั่นใจในการพูดในโรงเรียน
ระดับกำ�ลังพัฒนา
สื่อสารได้ 5-8 ประโยค, พูดคล่อง ทำ�ให้สื่อความได้ชัดเจน
(Developing)
และมีความมั่นใจในการพูดในสถานการณ์จริง
ระดับอยู่ในความสำ�เร็จ
สื่อสารได้ 8 ประโยคขึ้นไป พูดคล่อง ทำ�ให้สื่อความชัดเจน
(Accomplished)
และมีความมั่นใจในการพูด ในสถานการณ์จริง

2.2.2 ผลการประเมินความสามารถ
ในการสือ่ สารภาษาอังกฤษ นักเรียนส่วนใหญ่รอ้ ย
ละ 80 อยูใ่ นระดับกำ�ลังพัฒนาและร้อยละ 20 อยู่

ในระดับความสำ�เร็จ ทัง้ นีโ้ ดยเทียบกับเกณฑ์ระดับ
ความสำ�เร็จในการสื่อสารภาษาอังกฤษเปรียบ
เทียบก่อนและหลังการใช้รปู แบบพบว่า นักเรียนมี
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ความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษก่อนใช้รูปแบบ
อยู่ในระดับความสำ�เร็จระดับพื้นฐาน และหลังใช้
รูปแบบมีความสามารถในการสื่อสารอยู่ในระดับ
ความสำ � เร็ จกำ � ลั ง พัฒนาและระดับอยู่ใ นความ
ความสำ�เร็จ ดังตัวอย่างตารางการแปลความหมาย

ระดับความสำ�เร็จในการสือ่ สารภาษาอังกฤษ โดย
เทียบกับเกณฑ์การประเมินความสำ�เร็จในการ
สื่อสาร Rubric Assessment และการแปลความ
หมายคะแนนโดยปรับจากเกณฑ์ของ เมอร์ทเล่อร์
(Mertler, 2001: 1-9)

ตารางที่ 2 ระดับความสำ�เร็จในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ช่วงคะแนนเฉลี่ย
1.00 - 1.50

1.51 - 2.50
2.51 - 3.50
3.51 - 4.50

4.51 - 5.50

ระดับความสำ�เร็จในการ
พูดสื่อสารภาษาอังกฤษ
ระดับพื้นฐาน
(Beginning)
ระดับกำ�ลังพัฒนา
(Developing)
ระดับเป็นที่น่าพอใจ
(Satisfaction)
ระดับอยู่ในความสำ�เร็จ
(Accomplished)
ระดับอยู่ในความสำ�เร็จและ
เสริมต่อความรู้
(Accomplished and
Scaffolding)

ความหมาย
ใช้คำ�ศัพท์ในการสร้างประโยคหรือสื่อสารทางสังคมได้ 1-2
ประโยค ขาดความคล่องแคล่ว และขาดความมั่นใจในการสื่อสาร
ใช้คำ�ศัพท์ในการสร้างประโยค สื่อสารทางสังคมได้ 3-4 ประโยค
ขาดความคล่องแคล่ว และขาดความมั่นใจในการสื่อสาร
ใช้คำ�ศัพท์ในการสร้างประโยค สื่อสารทางสังคมได้ 5-7 ประโยค
มีความคล่องแคล่ว และมีความมั่นใจในการสื่อสาร
ใช้คำ�ศัพท์ในการสร้างประโยค สื่อสารทางสังคมได้ 8-9 ประโยค
มีความคล่องแคล่ว และมีความมั่นใจในการสื่อสาร
ใช้คำ�ศัพท์ในการสร้างประโยค สื่อสารทางสังคมได้ 10 ประโยค
ขึ้นไป มีความคล่องแคล่ว และมีความมั่นใจในการสื่อสาร
สามารถผลิตภาษาเพื่อใช้ในการสื่อสารสารในสถานการณ์จริง

2.2.3 ผลการประเมินทักษะทีจ่ �ำ เป็น
ในศตวรรษที่ 21 การประเมิ น การผลิ ต ภาษา
ขั้นสูง และความสามารถในความคิดสร้างสรรค์
นั ก เรี ย นร้ อ ยละ 70 มี คุ ณ ภาพระดั บ ดี และ
ร้ อ ยละ 30 ระดั บ พอใช้ ความสามารถในยุ ค
ดิจติ อล นักเรียนร้อยละ 80 มีคณ
ุ ภาพระดับดีและ
ร้อยละ 20 คุณภาพระดับพอใช้ และความสามารถ
ในการสือ่ สารอย่างมีประสิทธิภาพนักเรียนร้อยละ
100 มีคุณภาพระดับดี เปรียบเทียบก่อนและหลัง
การใช้รูปแบบพบว่า ก่อนการใช้รูปแบบนักเรียนมี

ทักษะที่จำ�เป็นในศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับพอใช้
และหลังการใช้รูปแบบภาพรวม อยู่ในระดับดี
ดังตัวอย่างตารางการประเมินทักษะโดยเทียบ
กับเกณฑ์การประเมินของยามิท โจเซ ฟานดิโน,
จูลี่ เอ็ม เชอร์เมอร์และคนอืน่ ๆ (Fandino, 2013:
190-208 ; Schirmer and others, 2005:184192)
2.2.4 ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะ
การสือ่ สารภาษาอังกฤษของนักเรียนระหว่างก่อน
และหลังการใช้รูปแบบปรากฏดังตารางที่ 3 ดังนี้
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ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบสมมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนระหว่างก่อนและหลัง
ใช้รูปแบบ (n = 10)
คะแนน
เต็ม
ก่อน
12
หลัง
12

8.00
8.70

Wilcoxon
test
2.58 Z=-2.33
2.00

สมมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ด้านไวยากรณ์หรือโครงสร้าง
(Linguistic Competence)

S.D.

Asimp.sig
(1-tailed)
=0.01<.05*
Z=-2.72
Asimp.sig
(1-tailed)
=0.003<.05*
Z=-2.89
Asimp.sig
(1-tailed)
=0.002<.05*
Z=-3.16 Asimp.sig (1-tailed)
=.001<.05*

ความสามารถด้านการสื่อสารทางสังคม ก่อน
(Discourse Competence)
หลัง

4
4

1.80
3.20

0.79
0.63

การใช้ภาษาเพื่อสื่อความหมายด้านการ
พูดและการเขียน
(Sociolinguistic Competence)
การใช้กลวิธีในการสื่อความหมาย
(Strategic Competence)

ก่อน
หลัง

4
4

3.60
4.60

0.70
0.52

ก่อน
หลัง
ก่อน

6
6
26

3.50
4.50
16.90

0.71
0.71
2.88 Z=-2.829

ภาพรวม

หมายเหตุ * หมายถึง มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ.05

จากตารางที่ 3 พบว่ า ภาพรวม
สมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน
ระดั บมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหลั ง ใช้ รู ป แบบสู ง
กว่ า ก่ อ นใช้ รู ป แบบอย่ า งมี นั ย สำ � คั ญทางสถิ ติ ที่
ระดับ .05 เมื่อพิจารณาสมรรถนะการสื่อสารราย
ด้าน พบว่า สมรรถนะการสื่อสารทุกด้าน หลังใช้
รูปแบบสูงกว่าก่อนใช้รปู แบบอย่างมีนยั สำ�คัญทาง
สถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล

1. ผลการสร้างรูปแบบการพัฒนากลยุทธ์
การจัดการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษ ผูว้ จิ ยั ได้สงั เคราะห์
องค์ ป ระกอบของรู ป แบบการพั ฒนากลยุ ท ธ์ ที่

ค่าพี (p–value)

Asimp.sig
(1-tailed)
=.0025<.05*

ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบได้แก่ การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม การพัฒนากลยุทธ์ การประเมิน
กลยุทธ์และการปรับกลยุทธ์ ซึง่ แต่ละองค์ประกอบ
ของรู ป แบบมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ องค์ ป ระกอบ
กลยุทธ์ที่มี 5 องค์ประกอบ กล่าวคือ กลยุทธ์การ
จัดการเรียนรู้อยู่ภายใต้รูปแบบ ซึ่งมีความเชื่อม
โยงและสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง สามารถอธิบายราย
ละเอียดได้ดังนี้
ขั้ นวางแผน ของบราวน์ แ ละขั้ น ความ
คิดของโคเฮ็น มีความเชื่อมโยงและสอดคล้อง
กับกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ในองค์ประกอบที่1
ด้านการกำ�หนดเป้าประสงค์ องค์ประกอบที่ 2
กำ�หนดแหล่งเรียนรู้ และองค์ประกอบที่ 3 การ
เตรียมความพร้อม
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ขั้นปฏิบัติด้วยปัจจัยและผลลัพธ์ของบรา
วน์และขั้นปฏิบัติ ของโคเฮ็น มีความเชื่อมโยง
และสอดคล้องกับกลยุทธ์การจัดการเรียนรูใ้ นองค์
ประกอบที่ 4 ด้านการฝึกปฏิบัติจริง
ขั้นปฏิบัติด้วยปัจจัยและผลลัพธ์ของบรา
วน์และขั้นปฏิบัติ ของโคเฮ็น มีความเชื่อมโยง
และสอดคล้องกับกลยุทธ์การจัดการเรียนรูใ้ นองค์
ประกอบที่ 5 ด้านการประเมินการจัดการเรียนรู้ ที่
มุ่งเน้นความสำ�เร็จในการสื่อสาร
จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบของกลยุทธ์มี
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันเชิงโครงสร้าง และใน
แต่ละองค์ประกอบมีความสอดคล้องกับทฤษฎี
การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative
Learning Theory) ของเมไซโร (Mezirow,
2012: 73-95) ที่ให้ความสำ�คัญกับผู้เรียนใน
การสร้ า งความตระหนั กต่ อ ตนเองและผู้ อื่ น ใน
การปฏิสัมพันธ์ สร้างโอกาสและสนับสนุนการฝึก
ประสบการณ์ภาษานอกโรงเรียน เป็นการสร้าง
แรงจูงใจในการเรียนสอดคล้องกับทฤษฎีแรงจูงใจ
(Motivation Theory) ของแนวคิดของการ์ดเนอร์
(Gardner, 1985: 6-10) นอกจากนีอ้ งค์ประกอบ
ด้านการเตรียมความพร้อมเกีย่ วกับความรู้ ความจำ�
กฎเกณฑ์ ไ วยากรณ์ เพื่ อ การนำ � นั ก เรี ย นฝึ ก
ประสบการณ์นอกสถานที่สอดคล้องกับแนวคิด
กลยุ ท ธ์ ก ารเรี ย นรู้ ภ าษาของรี เ บคก้ า แอล
อ๊อกฟอร์ด (Oxford, 1990: 284-297) เป็นการ
ฝึ ก ใช้ ภ าษาอั ง กฤษในสถานการณ์ จ ริ ง นอก
ห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ท้าท้าย
เป็นการเรียนรู้เชิงรุก สอดคล้องกับแนวคิดการ
เรียนรู้เชิงรุกของฟิ้งค์ (Fink, 2003: 18-22) ที่
จะส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เนื่องจากผู้เรียนเป็น ผู้ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง
ผู้เรียนเป็นผู้แสดงออกซึ่งความรู้มากกว่าเป็นผู้รับ
ความรู้
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2. ผลการใช้รูปแบบการพัฒนากลยุทธ์
การจั ด การเรี ย นรู้ ภ าษาอั ง กฤษเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
สมรรถนะการสื่ อ สารสำ � หรั บ นั ก เรี ย นระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
2.1 ผลทีเ่ กิดกับครู คือ ครูได้แนวทางและ
สามารถสร้างรูปแบบการพัฒนากลยุทธ์
การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อส่ง
เสริ ม สมรรถนะการสื่ อ สารที่ มี ค วามเหมาะสม
ระดับมาก ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้
เชี่ยวชาญประเมินองค์ประกอบมาตรฐาน5ด้าน
ของยาโบร ดี บีและคนอื่นๆ (Yarbrough and
others, 2011) ซึ่งมี 5 ด้านได้แก่ 1) มาตรฐาน
ด้านการใช้ประโยชน์ (Utility standards) เป็น
มาตรฐานแสดงถึงรูปแบบมีความสอดคล้องกับ
ความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อการนำ�ไปใช้
ของครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 2) มาตรฐานด้าน
ความเป็นไปได้ (Feasibility standards) เป็น
มาตรฐานที่สะท้อนถึงความสอดคล้องกับความ
เป็นจริง เป็นข้อปฏิบตั ริ ว่ มกันทีย่ อมรับได้ ประหยัด
และคุ้ม ค่า เกิดประสิทธิผลและสามารถนำ�ไป
ปฏิบัติได้จริง 3) มาตรฐานด้านความเหมาะสม
(Propriety standards) เป็นมาตรฐานที่สะท้อน
ถึงการรูปแบบมีความถูกต้องตามกฎระเบียบมี
เหตุผลในการยอมรับ 4) มาตรฐานด้านความ
ถูกต้อง (Accuracy standards) เป็นมาตรฐาน
ที่ ส ะท้ อ นถึ ง หลั ก เหตุ ผ ลที่ ถู ก ต้ อ งจากข้ อ มู ล ที่
น่ า เชื่ อ ถื อ ได้ ข องแดเนี ย ล แอล สตั ฟ เฟิ ล บี ม
(Stufflebeam. 1986: 2-8) และ 5) มาตรฐานด้าน
การตรวจสอบได้ (Accountability standards)
เป็นมาตรฐานที่สะท้อนถึงการตรวจสอบหรือได้
รับการประเมินจากสังคม ชุมชน หรือผู้มีส่วน
เกี่ ย วข้ อ งเกี่ ย วกั บ รู ป แบบการพั ฒนากลยุ ท ธ์ ที่
สร้างขึ้นสามารถพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เป็น
ไปตามเป้าประสงค์ ทั้งนี้เนื่องจากการมีส่วนร่วม
ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในการอภิปรายแสดง
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ความคิ ด เห็ น ร่ ว มกั น ในการวิ เ คราะห์ ส ภาพ
แวดล้อม สามารถนำ�แนวทางไปกำ�หนดกลยุทธ์
ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่
ส่งเสริมสมรรถนะการสื่อสารในการเตรียมพร้อม
รับการเป็นประชาคมอาเซียนซึ่งจะต้องใช้ภาษา
อังกฤษในการสือ่ สาร สถานศึกษามีบทบาทสำ�คัญ
ในการจัดบริการการศึกษาทีม่ งุ่ พัฒนาศักยภาพคน
ไทย พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
(วิ ชิ ต แสงสว่ า งและนวั ส นั น ท์ วงค์ ป ระสิ ท ธิ์ ,
2559:158–159) โดยการเตรียมความพร้อม
ในการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าประสงค์อย่าง
มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้ภาษาอย่างง
อิสระด้วยความมัน่ ใจในการสือ่ สารในสถานการณ์
จริง เป็นการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ
2.2 ผลที่เกิดกับนักเรียน ได้แก่
2.2.1 ผลการประเมินทักษะ 4 ด้าน
ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ส่วนใหญ่ร้อยละ
80 อยู่ในระดับกำ�ลังพัฒนา และร้อยละ 20 อยู่
ในระดับความสำ�เร็จ เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่
มีความสามารถด้านการฟังพูดอ่าน เขียน อยู่ใน
ระดับใกล้เคียงกัน ดังนั้นเป้าหมายในการจัดการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษจึงมีทิศทางเดียวกันในกรอบ
มาตรฐานการจัดการศึกษาที่กำ�หนดไว้ โดยคำ�นึง
ถึงคุณภาพผู้เรียนจึงทำ�ให้ผลการประเมินความ
สามารถนักเรียนอยู่ในกลุ่มเดียวกัน สอดคล้อง
กับแนวคิดของโรบินสัน (Robinson, 2012: 1)
ที่ ใ ห้ ค วามสำ � คั ญ กั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของครู แ ละ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมี
ลักษณะเป็นสากลตามกรอบมาตรฐานการศึกษา
ก้าวทันโลกในยุคดิจิตอล และสามารถผลิตภาษา
ขั้นสูง นักเรียนมีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เนือ่ งจากผลการประเมินก่อนใช้รูปแบบนักเรียนมี
ทักษะภาษาอังกฤษอยูใ่ นระดับพืน้ ฐานและหลังใช้
รูปแบบนักเรียนมีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ
ความสำ�เร็จ
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2.2.2 ผลการประเมินความสามารถ
ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ นักเรียนส่วนใหญ่
ร้ อ ยละ 80 อยู่ ใ นระดั บ กำ � ลั ง พั ฒนาและร้ อ ย
ละ 20 อยู่ในระดับความสำ�เร็จ ทั้งนี้เนื่องจากมี
การนำ�รูปแบบการพัฒนากลยุทธ์การจัดการเรียน
รูท้ ผี่ า่ นการตรวจสอบคุณภาพไปใช้กบั นักเรียน จึง
ทำ�ให้นักเรียนมีการพัฒนาสมรรถนะการสื่อสาร
โดยใช้แหล่งการเรียนรู้เพื่อผลิตภาษา สอดคล้อง
กับแนวคิดของศูนย์สื่อและแหล่งเรียนรู้ภาษาแห่ง
ชาติประจำ�กรุงวอชิงตัน (The National Capital
Language Resource Center, 2004: 21-22)
จากการเปรียบเทียบก่อนและหลังการใช้รูปแบบ
พบว่ า นั ก เรี ย นมี ค วามสามารถสื่ อ สารภาษา
อั ง กฤษก่ อ นใช้ รู ป แบบอยู่ ใ นระดั บ พื้ น ฐานและ
หลังใช้รปู แบบมีความสามารถในการสือ่ สารอยูใ่ น
ระดับกำ�ลังพัฒนา
2.2.3 ผลการประเมินทักษะทีจ่ �ำ เป็น
ในศตวรรษที่ 21 การประเมิ น การผลิ ต ภาษา
ขั้นสูง และความสามารถในความคิดสร้างสรรค์
นักเรียนร้อยละ 70 มีคณ
ุ ภาพระดับดี และร้อยละ
30 ระดั บ พอใช้ ความสามารถในยุ ค ดิ จิ ต อล
นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณภาพระดับดีและร้อยละ
20 คุณภาพระดับพอใช้ เนื่องจากนักเรียนส่วน
ใหญ่ในโรงเรียนมาตรฐานสากลมีศักยภาพในการ
เรียนรู้ค่อนข้างสูง นอกจากนี้การใช้สื่อเทคโนโลยี
ในการเข้าถึงองค์ความรู้ได้ง่าย ซึ่งสอดคล้องกับ
รายงานของหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สารเพือ่ การศึกษานานาชาติ (A Report of
the International ICT Literacy Panel, 2002:
2) และจากการเปรียบเทียบก่อนและหลังการ
ใช้รูปแบบ พบว่า ก่อนการใช้รูปแบบนักเรียนมี
ทักษะ อยู่ในระดับพอใช้และหลังการใช้รูปแบบ
ภาพรวม อยู่ในระดับดี แสดงให้เห็นว่านักเรียนมี
การพัฒนาทักษะซึง่ สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้
ในยุคปัจจุบนั ทีใ่ ห้ความสำ�คัญกับการพัฒนาภาษา
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อังกฤษอย่างเป็นรูปธรรมและนำ�ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำ�วันอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2.4 ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะ
การสื่อสารระหว่างก่อนและหลังการใช้รูปแบบ
หลังการใช้รูปแบบการพัฒนากลยุทธ์การจัดการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการ
สื่อสารของนักเรียนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายสูงกว่าก่อนใช้รูปแบบทั้ง 4 ด้าน อย่าง
มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ด้านความ
สามารถด้านไวยากรณ์และโครงสร้าง ด้านการ
ใช้ภาษาเพื่อสื่อความหมายด้านการพูดและการ

เอกสารอ้างอิง
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เขียน ด้านการสื่อสารในสังคม และด้านกลวิธี
ในการสื่อความ ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากนักเรียนได้
มีการพัฒนาสมรรถนะการสื่อสารโดยการใช้รูป
แบบที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ ซึ่งนักเรียนได้
มีการเตรียมความพร้อมเรื่องข้อมูลความรู้ ด้าน
คำ�ศัพท์ โครงสร้างประโยค การผลิตภาษาเพื่อใช้
ในการสื่อสารกับเพื่อน หรือชาวต่างประเทศใน
โรงเรียน จึงทำ�ให้นักเรียนมีความคล่องแคล่วและ
เกิดความมัน่ ใจในการสือ่ สารในสถานการณ์ทเี่ ป็น
จริง ด้วยเหตุนี้จึงทำ�ให้หลังการใช้รูปแบบนักเรียน
มีความสามารถในการสือ่ สารอย่างมีประสิทธิภาพ
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