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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) สร้างรูปแบบการพัฒนากลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ภาษา

องักฤษทีส่ง่เสรมิสมรรถนะการส่ือสารสำาหรับนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลาย 2) ศกึษาผลการใชร้ปูแบบ
การพฒันากลยทุธก์ารจดัการเรยีนรูภ้าษาองักฤษ กลุม่เปา้หมายคอืครผููส้อนภาษาองักฤษ โรงเรยีนพบิลู
วิทยาลัยจำานวน 7 คน และกลุ่มตัวอย่างสำาหรับศึกษาผลการใช้รูปแบบที่เกิดจากนักเรียน คือ นักเรียน
ชุมนุมภาษาอังกฤษโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยจำานวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ได้แก่ แบบบันทึกการเสวนากลุ่มย่อย แผนการสื่อสาร แบบประเมินทักษะภาษาอังกฤษ แบบทดสอบ
วัดสมรรถนะการสื่อสาร แบบประเมินความสามารถในการส่ือสาร และแบบประเมินทักษะที่จำาเป็นใน
ศตวรรษที ่21 รปูแบบน้ีผา่นการตรวจสอบคุณภาพโดยการสมัมนาองิผูเ้ชีย่วชาญ สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์
ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบวิลค็อกซัน 

 ผลการวิจัย พบว่า 

 1. รปูแบบการพัฒนากลยทุธก์ารจดัการเรยีนรูภ้าษาองักฤษทีส่ง่เสรมิสมรรถนะการสือ่สารของ
ครมู ี4 องคป์ระกอบไดแ้ก ่การวเิคราะหส์ภาพแวดล้อม การพฒันากลยทุธ ์การประเมนิกลยทุธ ์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 ครูสามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อกำาหนดจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคใน
การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ได้แนวทางและสามารถสร้างรูปแบบการพัฒนากลยุทธ์การจัดการเรียน
รู้ภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมสมรรถนะการสื่อสารที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 2.2 ผลที่เกิดกับนักเรียน 
นักเรียนมีทักษะภาษาอังกฤษ 4 ด้าน ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน และเขียนพบว่า ร้อยละ80อยู่ในระดับกำาลัง
พฒันาและรอ้ยละ 20 อยูใ่นระดับความสำาเรจ็ ด้านความสามารถการสือ่สาร พบวา่ นกัเรยีนรอ้ยละ80อยู่
ในระดับกำาลังพัฒนาและร้อยละ 20 อยู่ในระดับความสำาเร็จ ผลการประเมินทักษะที่จำาเป็นในศตวรรษ
ที่ 21 ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ พบว่า นักเรียนร้อยละ 100 มีคุณภาพ
ระดับดี ความสามารถในยุคดิจิตอล พบว่า นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณภาพระดับดีร้อยละ 20 คุณภาพ
ระดบัพอใช ้ความสามารถในการผลติภาษาขัน้สงู และความสามารถในการคดิสรา้งสรรค ์พบวา่นกัเรยีน
รอ้ยละ 70 มคุีณภาพระดับดีรอ้ยละ 30 อยู่ในระดบัพอใช ้และผลการเปรียบเทยีบสมรรถนะการสือ่สาร
ภาษาอังกฤษระหว่างกอ่นและหลงัใช้รปูแบบพบวา่ สมรรถนะการสือ่สารหลงัการใชร้ปูแบบสงูกว่ากอ่นใช้
รูปแบบ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .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”.



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 74 ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2560

บทนำา
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสังคม

โลกออนไลน์ปัจจุบัน ทำาให้มนุษย์มีความจำาเป็น
ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อปฏิสัมพันธ์เพื่อ
ประโยชน์ต่อการการดำารงชีวิต นอกจากนี้ ภาษา
อังกฤษมีความสำาคัญการเป็นช่องทางในการ
เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีและในการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีนของประเทศไทยในปพุีทธศักราช 
2558 ภาษาองักฤษจงึเปน็ภาษาสากลทีใ่ช้ในการ
สื่อสารด้านด้านธุรกิจ ด้านสังคม การเมืองโดย
เฉพาะด้านการศึกษาที่จะต้องให้ความสำาคัญกับ
การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจภาษา
อังกฤษและวัฒนธรรมเจ้าของภาษา สามารถ
ใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้อย่าง
คล่องแคล่ว ถูกต้อง และมีความมั่นใจในการ
พูดสื่อสาร การสร้างความมั่นใจในการเรียน

ภาษาอังกฤษนั้นผู้เรียนจำาเป็นต้องได้รับการฝึก
ประสบการณก์ารใชภ้าษาทัง้ในและนอกหอ้งเรยีน 
เคาและเอมลิี ่เอด็เวริด์ (Cao, 2011: 468-479 ; 
Emily Edwards, 2015: 1) ท่ีจะทำาใหผู้้เรยีนไดร้บั
ประสบการณ์ด้านการใช้ภาษาอย่างมีความหมาย
และสามารถสื่อสารในชีวิตประจำาวัน ด้วยเหตุนี้
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมี
เป้าหมายที่ชัดเจนในการจัดการศึกษาด้านภาษา
อังกฤษ โดยเน้นการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สือ่สาร (Communicative Language Teaching:  
CLT) ซึ่งเป็นแนวคิดในการสอนภาษาที่มุ่งเน้น
ความสำาคัญของตัวผู้เรียนให้ใช้ภาษาอังกฤษใน
การสือ่สาร (สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้ 
พื้นฐาน, 2557: 1)

กระทรวงศกึษาธกิารมนีโยบายปฏริปูการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้เรียนสามารถ

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
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สือ่สารภาษาองักฤษได้โดยการใช้ภาษาอังกฤษเป็น
เครื่องมือเข้าถึงองค์ความรู้และก้าวทันโลก เพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย 
สนบัสนุนใหผู้เ้รียนเกดิสมรรถนะการสือ่สารภาษา
อังกฤษ (Communicative competence) ทั้ง 4 
ด้านได้แก่ 1) ความสามารถด้านไวยากรณ์หรือ
โครงสร้าง (Linguistic competence) 2) การ
สือ่สารทางสงัคม (Sociolinguistic competence)  
3) การใช้ภาษาเพื่อสื่อความหมายด้านการพูด
และเขียน (Discourse competence) และ  
4) การใช้กลวิธีในการสื่อความหมาย (Strategic  
competence) เ พื่อให้ผู้ เ รียนสามารถนำา
ประสบการณ์ด้านภาษาไปใช้ในชีวิตจริงได้ด้วย
การเลอืกใชก้ลยทุธก์ารจดัการเรยีนรูภ้าษาองักฤษ
ที่เหมาะสมจะทำาให้เป้าหมายการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารประสบความสำาเร็จ 
(ศุทธินี ชวนไชยสิทธิ์, 2552: 100 ; มารุต  
ทรรศนากรกุล, 2557: 1) โดยการวเิคราะหส์ภาพ
แวดลอ้มทัว่ไป (SWOT –Analysis) เพือ่หาจดุแขง็  
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในการส่งเสริม
กระบวนการจดัการเรยีนรูภ้าษาองักฤษ เพือ่ใหไ้ด้
มาซึ่งรูปแบบการพัฒนากลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ 
ภาษาอังกฤษ ซ่ึงจะเป็นกรอบหรือแนวทางการ
ดำาเนนิการจดักจิกรรมการเรยีนรูภ้าษาอังกฤษเพ่ือ
ส่งเสริมสมรรถนะการสื่อสารที่มี 4 องค์ประกอบ 
ได้ แก่  1 )  การวิ เ ค ราะห์ สภาพแวดล้ อม  
(Environment scanning) 2) การพัฒนากลยุทธ์ 
(Strategy development) 3) การประเมนิกลยุทธ ์
(Strategy evaluation) และ 4) การปรับกลยุทธ์ 
(Strategy adjustment) เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ส่งเสริม
สมรรถนะการสื่อสารจะบรรลุเป้าประสงค์ได้
นั้น ครูผู้สอนจะต้องสร้างกลยุทธ์การจัดการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษที่มีองค์ประกอบ5อย่างได้แก่ 

เป้าประสงค์ กำาหนดแหล่งเรียนรู้ เตรียมความ
พร้อม ออกฝึกประสบการณ์จริง และประเมิน
การจัดการเรียนรู้ เพื่อนำาไปออกแบบกิจกรรม
ภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมสมรรถนะการสื่อสารเพื่อ
ให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่วและ
ถูกต้อง การให้โอกาสนักเรียนในการแสดงออก
ด้านภาษาด้วยทัศนคติและค่านิยมที่ดี ใช้ภาษา
อังกฤษได้อย่างอิสระและเป็นธรรมชาติ สามารถ
สื่อสารกับเจ้าของภาษาและสามารถนำาความรู้ไป
ปรับใช้ได้จริงในสถานการณ์โลกปัจจุบันที่มีการ
เปลีย่นแปลงดว้ยการนำารปูแบบการพฒันากลยทุธ์
การจดัการเรยีนรูภ้าษาอังกฤษทีส่ง่เสรมิสมรรถนะ
การสื่อสารไปใช้เพื่อการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติ และเป็นประสบการณ์ที่
มีคุณค่าต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตาม
แนวคิดของ เรซา โอมิดวาและเบนจามิน ซูคูมา 
(Omidvar and Sukumar, 2013: 151) ที่ให้
ความสำาคัญกับการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ของ
กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนากลยุทธ์

การจดัการเรยีนรูภ้าษาอังกฤษทีส่ง่เสรมิสมรรถนะ
การสือ่สารสำาหรบันกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลาย

2. เพือ่ศกึษาผลการใชร้ปูแบบการพฒันา
กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ส่งเสริม
สมรรถนะการสื่อสารสำาหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

วิธีดำาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้ดำาเนินการศึกษาสภาพการ

จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและการใช้รูปแบบการ
พัฒนากลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
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ที่ส่งเสริมสมรรถนะการส่ือสารสำาหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 การสร้างรูปแบบการพัฒนา
กลยทุธ์การจัดการเรยีนรูภ้าษาองักฤษในการสรา้ง
รูปแบบ มีวิธีการดังนี้

1.1 สรา้งเครือ่งมอืสำาหรบัการจดัประชมุ
เสวนากลุ่มย่อย ได้แก่ แบบบันทึกการเสวนา
กลุ่มย่อย ซึ่งผ่านการหาคุณภาพเครื่องมือโดย 
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก และแผนการสื่อสารซึ่งผ่านการหาคุณภาพ
ของแผนการสื่อสารโดยให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณา
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากโดยใช้มาตราส่วน
ประมาณค่าตามวิธีของลิเคิร์ท 

1.2 จัดประชุมเสวนากลุ่มย่อยที่โรงเรียน
พิบูลวิทยาลัย เน่ืองจากเป็นโรงเรียนมาตรฐาน
สากลประจำาจังหวดัขนาดใหญพิ่เศษ มีความพรอ้ม
ด้านสื่อเทคโนโลยี โรงเรียนตั้งอยู่ในตัวเมือง ใกล้
กับแหล่งฝึกประสบการณ์นอกสถานที่ และผู้วิจัย 
ปฏบิติัการสอนทีโ่รงเรยีนแหง่นี ้ในการดำาเนนิการ
นั้นได้ติดต่อผู้เข้าร่วมประชุมคือครูผู้สอนภาษา
อังกฤษจำานวน 7 คน เพื่ออภิปรายแสดงความคิด
เห็นเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
โดยผู้วิจัยเตรียมเอกสารแบบบันทึกการเสวนา
กลุ่มย่อยสำาหรับครูผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณา
ประเด็นทั้ง 4 ด้าน 

1.3 ดำาเนินการอภิปรายประเด็นในด้าน
จดุแขง็ จดุออ่น โอกาส และอปุสรรคโดยใชเ้ครือ่งมอื 
เก็บรวบรวมข้อมูลการอภิปรายได้แก่ แบบบันทึก
การเสวนากลุ่มย่อยซึ่งผ่านการหาคุณภาพเคร่ือง
มือโดยผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบความเหมาะสมอยูใ่น 
ระดับมาก ทั้งน้ีแบบบันทึกการเสวนากลุ่มย่อย
ประกอบด้วยประเด็นในด้านต่างๆ ที่ผู้เข้าร่วม
ประชุมลงมติให้คะแนนน้ำาหนักความสำาคัญของ
ประเด็นในด้านต่างๆ 4 ด้านโดยให้คะแนนตั้งแต่ 
1-10 ตามแนวคิดของเจ เจอรรี่ คัฟแมนและจิมมี่  

แอล คาร์เตอร์ (Kaufman and arter, 1994: 
1-2) เพื่อนำาประเด็นที่มีคะแนนมากที่สุดในแต่ละ
ดา้นมากำาหนดเปน็กลยทุธก์ารจัดการเรยีนรูภ้าษา
อังกฤษ

1.4 ร่างรูปแบบการพัฒนากลยุทธ์การ
จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยผู้เข้าร่วมประชุม
และผูว้จิยัไดศ้กึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีเอกสารและงาน
วิจัยที่เก่ียวข้อง ศึกษารูปแบบกลยุทธ์ของนักการ
ศกึษาตา่งประเทศ และศกึษาองคป์ระกอบกลยทุธ์
การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมของเพ็ททรอส ลามีรัส และเคท 
ทอเร้นท์ (Lameras and Torrents, 2014: 1-8)

1 .5  จั ดทำ าแผนการสื่ อสารภาษา
อังกฤษที่มีองค์ประกอบ5อย่างได้แก่การกำาหนด
เป้าประสงค์ การกำาหนดแหล่งเรียนรู้ การเตรียม
ความพร้อม การฝึกปฏิบัติจริง และการประเมิน
การจัดการเรียนรู้ 

1.6 ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจาก
ผู้เช่ียวชาญเก่ียวกับความเหมาะสมและความเป็น
ไปได้ของรูปแบบก่อนนำาไปใช้จริงด้วยการสัมมนา
อิงผู้เช่ียวชาญ พบว่ารูปแบบมีความเหมาะสม
ระดับมาก

1.7 นำาแผนการสื่อสารสู่การปฏิบัติ โดย
การนำานักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายจำานวน 10 
คน ออกฝึกประสบการณ์ภาษานอกสถานที่ ณ 
พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี

การวิจัยในระยะนี้ ใช้ระยะเวลาในการ
สร้างรูปแบบโดยการจัดเสวนากลุ่มย่อย ในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ระยะที่ 2 การใช้รูปแบบการพัฒนา
กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำาหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

2.1 สร้างเครื่องมือที่ ใช้ ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลคือ แบบประเมินทักษะภาษา
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อังกฤษแบบประเมินความสามารถในการส่ือสาร 
และแบบประเมินทักษะที่จำาเป็นในศตวรรษที่ 21 
ซึ่งผ่านการหาคุณภาพเครื่องมือโดยผู้เช่ียวชาญ
ตรวจสอบความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

2.2 ดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการ
ใช้รูปแบบการพัฒนากลยุทธ์การจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษจากครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จำานวน 
7คน และจากนักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย จำา
นวนน10คนทีอ่ยูใ่นชุนนมุภาษาองักฤษ เนือ่งจาก
การใช้นักเรียนกลุ่มน้อยในการฝึกประสบการณ์
ด้านภาษาจะเป็นการพัฒนาผู้เรียนได้ทั่วถึง มี
ประสิทธิภาพและสะดวกต่อการควบคุมตาม
แนวคิดของจอนห์สัน (Johnson, 2011: 30-38) 
และนักเรียนกลุ่มนี้มีความสามารถด้านภาษา
ใกล้เคียงกันทำาให้สะดวกต่อการนำานักเรียนไปฝึก
ประสบการณ์นอกสถานที่

2.3 วิเคราะห์ข้อมูลผลการใช้รูปแบบท่ี
เกิดกับครูโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา วิเคราะห์
ข้อมลูผลการใช้รปูแบบท่ีเกดินักเรยีนโดยใช้ความถี ่
และร้อยละ สำาหรับประเมนิทกัษะ 4 ด้าน (ฟัง พดู 
อา่น เขยีน) และประเมนิทกัษะทีจ่ำาเปน็ในศตวรรษ
ที ่21 วเิคราะหข์อ้มลูผลการการวจัิยในระยะนี ้ใช้
ระยะเวลาในการใช้รูปแบบการพัฒนากลยุทธ์การ
จัดการเรยีนรู้ รูภ้าษาองักฤษจำานวน 9 สัปดาห1์8 
ชั่วโมง ในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2559 

ผลการวิจัย
บทความวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนา

กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ส่งเสริม
สมรรถนะการสื่อสารสำาหรับนักเรียนมัธยมศึกษา

ตอนปลายมีประเด็นนำามาผลการวิจัยดังนี้

1. ผลการสรา้งรปูแบบการพฒันากลยทุธ์
การจดัการเรยีนรูภ้าษาอังกฤษทีส่ง่เสรมิสมรรถนะ
การสือ่สารสำาหรบันกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลาย

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ศึกษารูปแบบกลยุทธ์
ของนักการศึกษาต่างประเทศและศึกษาองค์
ประกอบกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
การจดัประชมุเสวนากลุม่ยอ่ยเพือ่วเิคราะหส์ภาพ
แวดล้อมเก่ียวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อปุสรรค เพือ่นำามากำาหนดเปน็กลยทุธก์ารจดัการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ ทำาให้ได้รูปแบบที่ประกอบ
ด้วย4องค์ประกอบได้แก่ การวิเคราะห์สภาพ
แวดล้อม การพัฒนากลยุทธ์ การประเมินกลยุทธ์
และการปรับกลยุทธ์ หลังจากนั้นจัดทำาแผนการ
สือ่สารภาษาองักฤษทีม่อีงคป์ระกอบ5อยา่งไดแ้ก่
การกำาหนดเป้าประสงค์ การกำาหนดแหล่งเรียนรู้ 
การเตรยีมความพรอ้ม การฝกึปฏบิตัจิรงิ และการ
ประเมินการจัดการเรียนรู้ ซึ่งแต่ละองค์ประกอบ
ของรูปแบบจะมีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบ
ของกลยุทธ์ที่มี 5องค์ประกอบได้แก่ การกำาหนด
เป้าประสงค์ การกำาหนดแหล่งเรียนรู้ การเตรียม
ความพร้อม การฝึกปฏิบัติจริง และการประเมิน
การจัดการ เมื่อได้รูปแบบแล้วจึงทำาการตรวจ
สอบคุณภาพรูปแบบเก่ียวกับความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ของรูปแบบก่อนนำาไปใช้จริงด้วย
การสัมมนาอิงผู้เช่ียวชาญ พบว่า รูปแบบมีความ
เหมาะสมระดับมาก ทั้งนี้รูปแบบและกลยุทธ์ มี
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างกับกลยุทธ์การเรียนรู้
ของบราวน์และโคเฮ็น ดังภาพที่ 1 ดังนี้
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2. ผลการใช้รูปแบบการพัฒนากลยุทธ์
การจดัการเรยีนรูภ้าษาอังกฤษทีส่ง่เสรมิสมรรถนะ
การสือ่สารสำาหรบันกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลาย
ได้แก่ 

2.1 ผลที่เกิดกับครู

ภายหลังจากการจัดประชุมเสวนากลุ่ม
ย่อยเพือ่วเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม ทำาให้ครสูามารถ
กำาหนดจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
และอุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
สามารถสรา้งรปูแบบการพัฒนากลยุทธก์ารจดัการ
เรยีนรูภ้าษาองักฤษทีเ่หมาะสมได้ ซึง่ภายหลังได้มี
การตรวจสอบคณุภาพของรปูแบบโดยการสัมมนา
อิงผู้เชี่ยวชาญ พบว่า รูปแบบมีความเหมาะสม 
ระดับมากและผลสะท้อนกลับของครูโดยการ

สัมภาษณ์และแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียว
กับการสร้างรูปแบบซึ่งทำาให้ทราบว่าครูมีความ
เขา้ใจในหลกัการของการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม 
สามารถพัฒนาการสร้างรูปแบบที่เหมาะสมกับ
บริบทของโรงเรียน ในระดับมาก ทั้งนี้วิเคราะห์
สภาพแวดล้อมได้ดังนี้

จดุแขง็อนัดบัที ่1 ไดแ้กห่ลักสตูรสามารถ
นำาไปออกแบบการจัดการเรียนรู้ได้หลากหลาย 
และสามารถนำาไปปฏิบัติได้จริงทั้งในและนอก
ห้องเรียนได้อย่างชัดเจนโดยการเลือกกิจกรรมที่
สร้างโอกาสในการส่งเสริมการพูดสื่อสารภาษา
อังกฤษ

โอกาสอันดับที่ 1 ได้แก่ การเข้าร่วม
กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านภาษา

8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1  รูปแบบการพัฒนากลยุทธการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
     2. ผลการใชรูปแบบการพัฒนากลยุทธการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษที่สงเสริมสมรรถนะการ
สื่อสารสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายไดแก  
                 2.1 ผลที่เกิดกับคร ู

                         ภายหลังจากการจัดประชุมเสวนากลุมยอยเพ่ือวิเคราะหสภาพแวดลอม ทาํให
ครูสามารถกําหนดจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคและอุปสรรคในการจัดการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ สามารถสรางรูปแบบการพัฒนากลยุทธการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เหมาะสม
ได ซึ่งภายหลังไดมีการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบโดยการสัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญ พบวา 
รูปแบบมีความเหมาะสม ระดับมากและผลสะทอนกลับของครูโดยการสัมภาษณและแบบสอบถาม
ความคิดเห็นเก่ียวกับการสรางรูปแบบซึ่งทําใหทราบวาครูมีความเขาใจในหลักการของการ
วิเคราะหสภาพแวดลอม สามารถพัฒนาการสรางรูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน ใน
ระดับมาก ทั้งนี้วิเคราะหสภาพแวดลอมไดดังนี้ 

                       จุดแข็งอันดับที1่ไดแกหลักสตูรสามารถนําไปออกแบบการจัดการเรียนรูได
หลากหลาย และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริงทัง้ในและนอกหองเรียนไดอยางชัดเจนโดยการเลือก
กิจกรรมทีส่รางโอกาสในการสงเสรมิการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ 

องคประกอบรูปแบบ องคประกอบกลยุทธ กลยุทธการเรียนรูภาษาอังกฤษ

ของบราวนและโคเฮน็ 

การวิเคราะห
สภาพแวดลอม 

การพัฒนากลยุทธ 
 

การประเมินกลยุทธ 

การปรับกลยุทธ 

การกําหนดเปาประสงค 
 

การกําหนดแหลงเรียนรู 

การเตรียมความพรอม 

การฝกปฏิบัติจริง 

การประเมินการจัดการเรียนรู 

ขั้นวางแผนของบราวน
และขั้นความคิด ของ 

โคเฮ็น 

 
ขั้นปฏิบัติดวยปจจัยและ
ผลลัพธ ของบราวนและ
ขั้นปฏิบัติ ของโคเฮ็น 

 

ภ�พที่ 1 รูปแบบการพัฒนากลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ



Journal of Education, Mahasarakham University 79 Volume 11 Number 3 July-September 2017 

อังกฤษที่จัดขึ้น โดยสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทำาให้นักเรียนมีโอกาสแสดงศักยภาพและความ
สามารถให้ปรากฏอย่างเด่นชัด

ประเภทกลยุทธ์ที่ได้ คือ กลยุทธ์เชิงรุก 
(SO: Strength Opportunity) เป็นการใช้จุดแข็ง
บนโอกาสที่มี และมีช่ือกลยุทธ์จากครูผู้ผู้สอน
ภาษาอังกฤษดังนี้ คนที่1ให้ชื่อกลยุทธ์ 

“ความเป็นเลิศทางวิชาการ”คนที่ 2ให้ชื่อ
กลยุทธ์ “ภาษาอังกฤษสู่สังคม AEC” คนที่ 3 ให้
ชื่อกลยุทธ์“ ภาษาอังกฤษสู่สากล” คนที่ 4 และ5 
ใหช้ือ่กลยทุธ ์“การสง่เสรมิความเปน็เลศิทางภาษา
อังกฤษในด้านการสื่อสารกับชาวต่างประเทศ” 
คนที่ 6 “การส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่
มาตรฐานสากล” คนที่ 7 ให้ชื่อกลยุทธ์ “การส่ง
เสริมศักยภาพในการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษสู่
มาตรฐานสากล” และสามารถนำามากำาหนดเป็น
กลยุทธ์ใหม่คือ “กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพด้าน
การสื่อสาร” และในที่ประชุมมีมติเลือกกิจกรรม
การสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ เป็น
กิจกรรมที่อยู่ในแผนการส่ือสารและได้ดำาเนิน

การปฏิบัติตามแผนการสื่อสารโดยนำากลยุทธ์การ
จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปใช้กับนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่าง 

2.2 ผลที่เกิดกับนักเรียน ได้แก่ 

 2.2.1 ผลการประเมินทักษะภาษา
อังกฤษ4ด้านได้แก่ฟัง พูด อ่าน และเขียน ส่วน
ใหญ่ร้อยละ 80 อยู่ในระดับกำาลังพัฒนา และ
ร้อยละ 20 อยู่ในระดับความสำาเร็จ ท้ังนี้โดย
เทียบกับเกณฑ์ ระดับความสำาเร็จของทักษะทั้ง 
4 ด้าน เปรียบเทียบทักษะก่อนและหลังการใช้
รูปแบบ พบว่า นักเรียนมีทักษะก่อนใช้รูปแบบอยู่
ในระดับความสำาเร็จระดับพื้นฐานและหลังใช้รูป
แบบมีทักษะระดับความสำาเร็จกำาลังพัฒนาและ
ระดับอยู่ในความความสำาเร็จ ดังตัวอย่างตาราง
การแปลความหมายระดับความสำาเร็จในการพูด 
โดยเทียบกับเกณฑ์การประเมินการพูด Rubric  
Assessment และการแปลความหมายคะแนนโดย
ปรบัจากเกณฑข์อง เมอรท์เลอ่ร ์เครก เอ (Mertler, 
2001: 1-9) 

ต�ร�งที่ 1 การแปลความหมายระดับความสำาเร็จในการพูด

ช่วงคะแนนเฉลี่ย ระดับคว�มสำ�เร็จในก�รพูด คว�มหม�ย

1.00 - 1.50
ระดับพื้นฐาน
(Beginning)

สื่อสารได้ 3-5 ประโยค, พูดไม่คล่อง ทำาให้สื่อความไม่
ชัดเจนและขาดความมั่นใจในการพูดในโรงเรียน

1.51 - 2.50
ระดับกำาลังพัฒนา
(Developing)

สื่อสารได้ 5-8 ประโยค, พูดคล่อง ทำาให้สื่อความได้ชัดเจน
และมีความมั่นใจในการพูดในสถานการณ์จริง

2.51 - 3.50
ระดับอยู่ในความสำาเร็จ
(Accomplished)

สื่อสารได้ 8 ประโยคขึ้นไป พูดคล่อง ทำาให้สื่อความชัดเจน
และมีความมั่นใจในการพูด ในสถานการณ์จริง

 2.2.2 ผลการประเมินความสามารถ
ในการสือ่สารภาษาองักฤษ นกัเรยีนสว่นใหญร่อ้ย
ละ 80 อยูใ่นระดบักำาลงัพัฒนาและรอ้ยละ 20 อยู่

ในระดบัความสำาเรจ็ ทัง้นีโ้ดยเทยีบกบัเกณฑร์ะดบั
ความสำาเร็จในการสื่อสารภาษาอังกฤษเปรียบ
เทยีบกอ่นและหลังการใชรู้ปแบบพบวา่ นกัเรยีนมี
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ความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษก่อนใช้รูปแบบ
อยู่ในระดับความสำาเร็จระดับพื้นฐาน และหลังใช้
รูปแบบมีความสามารถในการสื่อสารอยู่ในระดับ
ความสำาเร็จกำาลังพัฒนาและระดับอยู่ในความ
ความสำาเรจ็ ดงัตวัอย่างตารางการแปลความหมาย

ระดบัความสำาเรจ็ในการสือ่สารภาษาองักฤษ โดย
เทียบกับเกณฑ์การประเมินความสำาเร็จในการ
สื่อสาร Rubric Assessment และการแปลความ
หมายคะแนนโดยปรับจากเกณฑ์ของ เมอร์ทเล่อร์ 
(Mertler, 2001: 1-9) 

ต�ร�งที่ 2 ระดับความสำาเร็จในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

ช่วงคะแนนเฉลี่ย
ระดับคว�มสำ�เร็จในก�ร
พูดสื่อส�รภ�ษ�อังกฤษ

คว�มหม�ย

 1.00 - 1.50
ระดับพื้นฐาน
(Beginning)

ใช้คำาศัพท์ในการสร้างประโยคหรือสื่อสารทางสังคมได้ 1-2 
ประโยค ขาดความคล่องแคล่ว และขาดความมั่นใจในการสื่อสาร

1.51 - 2.50
ระดับกำาลังพัฒนา

(Developing)

ใช้คำาศัพท์ในการสร้างประโยค สื่อสารทางสังคมได้ 3-4 ประโยค 
ขาดความคล่องแคล่ว และขาดความมั่นใจในการสื่อสาร

2.51 - 3.50
ระดับเป็นที่น่าพอใจ

(Satisfaction)

ใช้คำาศัพท์ในการสร้างประโยค สื่อสารทางสังคมได้ 5-7 ประโยค 
มีความคล่องแคล่ว และมีความมั่นใจในการสื่อสาร

3.51 - 4.50
ระดับอยู่ในความสำาเร็จ

(Accomplished)

ใช้คำาศัพท์ในการสร้างประโยค สื่อสารทางสังคมได้ 8-9 ประโยค 
มีความคล่องแคล่ว และมีความมั่นใจในการสื่อสาร

4.51 - 5.50

ระดับอยู่ในความสำาเร็จและ

เสริมต่อความรู้

(Accomplished and 

Scaffolding)

ใช้คำาศัพท์ในการสร้างประโยค สื่อสารทางสังคมได้ 10 ประโยค
ขึ้นไป มีความคล่องแคล่ว และมีความมั่นใจในการสื่อสาร 
สามารถผลิตภาษาเพื่อใช้ในการสื่อสารสารในสถานการณ์จริง

 2.2.3 ผลการประเมนิทกัษะทีจ่ำาเปน็
ในศตวรรษท่ี 21 การประเมินการผลิตภาษา
ขั้นสูง และความสามารถในความคิดสร้างสรรค์ 
นักเรียนร้อยละ 70 มีคุณภาพระดับดี และ 
ร้อยละ 30 ระดับพอใช้ ความสามารถในยุค
ดจิิตอล นักเรียนร้อยละ 80 มคีณุภาพระดับดีและ
รอ้ยละ 20 คณุภาพระดับพอใช้ และความสามารถ
ในการสือ่สารอยา่งมปีระสิทธภิาพนกัเรยีนรอ้ยละ 
100 มีคุณภาพระดับดี เปรียบเทียบก่อนและหลัง
การใช้รูปแบบพบว่า ก่อนการใช้รูปแบบนักเรียนมี

ทักษะที่จำาเป็นในศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับพอใช้
และหลังการใช้รูปแบบภาพรวม อยู่ในระดับดี  
ดังตัวอย่างตารางการประเมินทักษะโดยเทียบ
กับเกณฑ์การประเมินของยามิท โจเซ ฟานดิโน,  
จลูี ่เอม็ เชอรเ์มอร์และคนอืน่ๆ (Fandino, 2013: 
190-208 ; Schirmer and others, 2005:184-
192)

 2.2.4 ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะ
การสือ่สารภาษาอังกฤษของนกัเรยีนระหวา่งกอ่น
และหลังการใช้รูปแบบปรากฏดังตารางที่ 3 ดังนี้
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 จากตารางที่  3 พบว่า ภาพรวม
สมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหลังใช้รูปแบบสูง
กว่าก่อนใช้รูปแบบอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เมื่อพิจารณาสมรรถนะการสื่อสารราย
ด้าน พบว่า สมรรถนะการสื่อสารทุกด้าน หลังใช้
รูปแบบสงูกวา่ก่อนใช้รปูแบบอยา่งมนียัสำาคญัทาง
สถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล
1. ผลการสรา้งรปูแบบการพัฒนากลยุทธ์

การจดัการเรยีนรูภ้าษาองักฤษ ผูวิ้จยัได้สงัเคราะห์
องค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนากลยุทธ์ที่

ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบได้แก่ การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม การพัฒนากลยุทธ์ การประเมิน
กลยทุธแ์ละการปรบักลยทุธ ์ซึง่แตล่ะองคป์ระกอบ
ของรูปแบบมีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบ
กลยุทธ์ที่มี 5 องค์ประกอบ กล่าวคือ กลยุทธ์การ
จัดการเรียนรู้อยู่ภายใต้รูปแบบ ซึ่งมีความเชื่อม
โยงและสมัพนัธเ์ชงิโครงสรา้ง สามารถอธบิายราย
ละเอียดได้ดังนี้

ขั้นวางแผน ของบราวน์และขั้นความ
คิดของโคเฮ็น มีความเชื่อมโยงและสอดคล้อง
กับกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ในองค์ประกอบที่1 
ด้านการกำาหนดเป้าประสงค์ องค์ประกอบที่ 2 
กำาหนดแหล่งเรียนรู้ และองค์ประกอบที่ 3 การ 
เตรียมความพร้อม 

ต�ร�งที่ 3 ผลการเปรียบเทียบสมมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนระหว่างก่อนและหลัง
ใช้รูปแบบ (n = 10)

สมมรรถนะก�รสื่อส�รภ�ษ�อังกฤษ
คะแนน

เต็ม S.D.
Wilcoxon 

test
ค่�พี (p–value)

ด้านไวยากรณ์หรือโครงสร้าง
(Linguistic Competence)

ก่อน 12 8.00 2.58 Z=-2.33 Asimp.sig
(1-tailed) 

=0.01<.05*
หลัง 12 8.70 2.00

ความสามารถด้านการสื่อสารทางสังคม 
(Discourse Competence)

ก่อน 4 1.80 0.79 Z=-2.72 Asimp.sig
(1-tailed) 

=0.003<.05*
หลัง 4 3.20 0.63

การใช้ภาษาเพื่อสื่อความหมายด้านการ
พูดและการเขียน
 (Sociolinguistic Competence)

ก่อน 4 3.60 0.70 Z=-2.89 Asimp.sig 
(1-tailed) 

=0.002<.05*
หลัง 4 4.60 0.52

การใช้กลวิธีในการสื่อความหมาย 
(Strategic Competence)

ก่อน 6 3.50 0.71 Z=-3.16 Asimp.sig (1-tailed)
=.001<.05*หลัง 6 4.50 0.71

ภ�พรวม
ก่อน 26 16.90 2.88 Z=-2.829 Asimp.sig

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

หมายเหตุ * หมายถึง มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.05
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ขั้นปฏิบัติด้วยปัจจัยและผลลัพธ์ของบรา
วน์และขั้นปฏิบัติ ของโคเฮ็น มีความเชื่อมโยง
และสอดคลอ้งกบักลยทุธก์ารจดัการเรยีนรูใ้นองค์
ประกอบที่ 4 ด้านการฝึกปฏิบัติจริง 

ขั้นปฏิบัติด้วยปัจจัยและผลลัพธ์ของบรา
วน์และขั้นปฏิบัติ ของโคเฮ็น มีความเชื่อมโยง
และสอดคลอ้งกบักลยทุธก์ารจดัการเรยีนรูใ้นองค์
ประกอบท่ี 5 ด้านการประเมนิการจดัการเรียนรู ้ที่
มุ่งเน้นความสำาเร็จในการสื่อสาร 

จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบของกลยุทธ์มี
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันเชิงโครงสร้าง และใน
แต่ละองค์ประกอบมีความสอดคล้องกับทฤษฎี
การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative  
Learning Theory) ของเมไซโร (Mezirow, 
2012: 73-95) ที่ให้ความสำาคัญกับผู้เรียนใน
การสร้างความตระหนักต่อตนเองและผู้อื่นใน
การปฏิสัมพันธ์ สร้างโอกาสและสนับสนุนการฝึก
ประสบการณ์ภาษานอกโรงเรียน เป็นการสร้าง
แรงจงูใจในการเรยีนสอดคลอ้งกบัทฤษฎแีรงจงูใจ 
(Motivation Theory) ของแนวคิดของการ์ดเนอร์ 
(Gardner, 1985: 6-10) นอกจากนีอ้งค์ประกอบ
ดา้นการเตรยีมความพรอ้มเกีย่วกบัความรู ้ความจำา  
กฎเกณฑ์ไวยากรณ์ เพื่อการนำานักเรียนฝึก
ประสบการณ์นอกสถานที่สอดคล้องกับแนวคิด
กลยุทธ์การเ รียนรู้ภาษาของรี เบคก้า แอล  
อ๊อกฟอร์ด (Oxford, 1990: 284-297) เป็นการ
ฝึกใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงนอก
ห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ท้าท้าย 
เป็นการเรียนรู้เชิงรุก สอดคล้องกับแนวคิดการ
เรียนรู้เชิงรุกของฟิ้งค์ (Fink, 2003: 18-22) ที่
จะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
เนื่องจากผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง 
ผู้เรียนเป็นผู้แสดงออกซึ่งความรู้มากกว่าเป็นผู้รับ
ความรู้

2. ผลการใช้รูปแบบการพัฒนากลยุทธ์
การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริม
สมรรถนะการสื่อสารสำาหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

2.1 ผลทีเ่กดิกบัครู คอื ครไูดแ้นวทางและ
สามารถสร้างรูปแบบการพัฒนากลยุทธ์

การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อส่ง
เสริมสมรรถนะการส่ือสารที่มีความเหมาะสม
ระดับมาก ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้
เช่ียวชาญประเมินองค์ประกอบมาตรฐาน5ด้าน
ของยาโบร ดี บีและคนอ่ืนๆ (Yarbrough and 
others, 2011) ซึ่งมี 5 ด้านได้แก่ 1) มาตรฐาน
ด้านการใช้ประโยชน์ (Utility standards) เป็น
มาตรฐานแสดงถึงรูปแบบมีความสอดคล้องกับ
ความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อการนำาไปใช้
ของครูและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 2) มาตรฐานด้าน
ความเป็นไปได้ (Feasibility standards) เป็น
มาตรฐานที่สะท้อนถึงความสอดคล้องกับความ
เปน็จรงิ เปน็ขอ้ปฏบิตัริว่มกนัทีย่อมรบัได ้ประหยดั
และคุ้มค่า เกิดประสิทธิผลและสามารถนำาไป
ปฏิบัติได้จริง 3) มาตรฐานด้านความเหมาะสม 
(Propriety standards) เป็นมาตรฐานที่สะท้อน
ถึงการรูปแบบมีความถูกต้องตามกฎระเบียบมี
เหตุผลในการยอมรับ 4) มาตรฐานด้านความ
ถูกต้อง (Accuracy standards) เป็นมาตรฐาน
ที่สะท้อนถึงหลักเหตุผลที่ถูกต้องจากข้อมูลที่
น่าเชื่อถือได้ของแดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม  
(Stufflebeam. 1986: 2-8) และ 5) มาตรฐานดา้น
การตรวจสอบได้ (Accountability standards)  
เป็นมาตรฐานที่สะท้อนถึงการตรวจสอบหรือได้
รับการประเมินจากสังคม ชุมชน หรือผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเก่ียวกับรูปแบบการพัฒนากลยุทธ์ที่
สร้างข้ึนสามารถพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เป็น
ไปตามเป้าประสงค์ ทั้งนี้เนื่องจากการมีส่วนร่วม 
ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในการอภิปรายแสดง 
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ความคิดเห็นร่วมกันในการวิ เคราะห์สภาพ
แวดล้อม สามารถนำาแนวทางไปกำาหนดกลยุทธ์
ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่
ส่งเสริมสมรรถนะการสื่อสารในการเตรียมพร้อม
รับการเป็นประชาคมอาเซียนซึ่งจะต้องใช้ภาษา
องักฤษในการสือ่สาร สถานศกึษามบีทบาทสำาคัญ
ในการจดับรกิารการศึกษาทีมุ่ง่พัฒนาศักยภาพคน
ไทย พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
(วิชิต แสงสว่างและนวัสนันท์ วงค์ประสิทธิ์, 
2559:158–159) โดยการเตรียมความพร้อม
ในการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าประสงค์อย่าง
มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้ภาษาอย่างง
อสิระดว้ยความม่ันใจในการสือ่สารในสถานการณ์
จริง เป็นการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ 

2.2 ผลที่เกิดกับนักเรียน ได้แก่

 2.2.1 ผลการประเมินทักษะ 4 ด้าน
ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ส่วนใหญ่ร้อยละ 
80 อยู่ในระดับกำาลังพัฒนา และร้อยละ 20 อยู่
ในระดับความสำาเร็จ เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่
มีความสามารถด้านการฟังพูดอ่าน เขียน อยู่ใน
ระดับใกล้เคียงกัน ดังนั้นเป้าหมายในการจัดการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษจึงมีทิศทางเดียวกันในกรอบ
มาตรฐานการจัดการศึกษาที่กำาหนดไว้ โดยคำานึง
ถึงคุณภาพผู้เรียนจึงทำาให้ผลการประเมินความ
สามารถนักเรียนอยู่ในกลุ่มเดียวกัน สอดคล้อง
กับแนวคิดของโรบินสัน (Robinson, 2012: 1) 
ที่ให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมของครูและ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมี
ลักษณะเป็นสากลตามกรอบมาตรฐานการศึกษา 
ก้าวทันโลกในยุคดิจิตอล และสามารถผลิตภาษา
ขั้นสูง นักเรียนมีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
เนือ่งจากผลการประเมินกอ่นใชรู้ปแบบนักเรียนมี
ทกัษะภาษาองักฤษอยู่ในระดับพ้ืนฐานและหลังใช้
รูปแบบนักเรียนมีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ
ความสำาเร็จ

 2.2.2 ผลการประเมินความสามารถ
ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ นักเรียนส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 80 อยู่ในระดับกำาลังพัฒนาและร้อย
ละ 20 อยู่ในระดับความสำาเร็จ ทั้งนี้เนื่องจากมี
การนำารูปแบบการพัฒนากลยุทธ์การจัดการเรียน
รูท้ีผ่่านการตรวจสอบคณุภาพไปใชก้บันักเรียน จงึ
ทำาให้นักเรียนมีการพัฒนาสมรรถนะการสื่อสาร
โดยใช้แหล่งการเรียนรู้เพื่อผลิตภาษา สอดคล้อง
กับแนวคิดของศูนย์สื่อและแหล่งเรียนรู้ภาษาแห่ง
ชาติประจำากรุงวอชิงตัน (The National Capital  
Language Resource Center, 2004: 21-22) 
จากการเปรียบเทียบก่อนและหลังการใช้รูปแบบ
พบว่า นักเรียนมีความสามารถสื่อสารภาษา
อังกฤษก่อนใช้รูปแบบอยู่ในระดับพ้ืนฐานและ
หลงัใชร้ปูแบบมคีวามสามารถในการสือ่สารอยูใ่น
ระดับกำาลังพัฒนา

 2.2.3 ผลการประเมนิทกัษะทีจ่ำาเปน็
ในศตวรรษที่ 21 การประเมินการผลิตภาษา
ข้ันสูง และความสามารถในความคิดสร้างสรรค์ 
นกัเรยีนร้อยละ 70 มคุีณภาพระดบัด ีและรอ้ยละ  
30 ระดับพอใช้ ความสามารถในยุคดิจิตอล 
นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณภาพระดับดีและร้อยละ 
20 คุณภาพระดับพอใช้ เน่ืองจากนักเรียนส่วน
ใหญ่ในโรงเรียนมาตรฐานสากลมีศักยภาพในการ
เรียนรู้ค่อนข้างสูง นอกจากนี้การใช้สื่อเทคโนโลยี
ในการเข้าถึงองค์ความรู้ได้ง่าย ซึ่งสอดคล้องกับ
รายงานของหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่สารเพือ่การศกึษานานาชาต ิ(A Report of 
the International ICT Literacy Panel, 2002: 
2) และจากการเปรียบเทียบก่อนและหลังการ
ใช้รูปแบบ พบว่า ก่อนการใช้รูปแบบนักเรียนมี
ทักษะ อยู่ในระดับพอใช้และหลังการใช้รูปแบบ
ภาพรวม อยู่ในระดับดี แสดงให้เห็นว่านักเรียนมี
การพฒันาทกัษะซึง่สอดคล้องกบัการจัดการเรยีนรู้
ในยคุปจัจบุนัทีใ่หค้วามสำาคญักบัการพฒันาภาษา
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อังกฤษอย่างเป็นรูปธรรมและนำาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำาวันอย่างมีประสิทธิภาพ

 2.2.4 ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะ
การสื่อสารระหว่างก่อนและหลังการใช้รูปแบบ
หลังการใช้รูปแบบการพัฒนากลยุทธ์การจัดการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการ
สื่อสารของนักเรียนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายสูงกว่าก่อนใช้รูปแบบทั้ง 4 ด้าน อย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ด้านความ
สามารถด้านไวยากรณ์และโครงสร้าง ด้านการ
ใช้ภาษาเพื่อสื่อความหมายด้านการพูดและการ

เขียน ด้านการสื่อสารในสังคม และด้านกลวิธี
ในการสื่อความ ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากนักเรียนได้
มีการพัฒนาสมรรถนะการสื่อสารโดยการใช้รูป
แบบที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ ซึ่งนักเรียนได้
มีการเตรียมความพร้อมเร่ืองข้อมูลความรู้ ด้าน
คำาศัพท์ โครงสร้างประโยค การผลิตภาษาเพื่อใช้
ในการสื่อสารกับเพื่อน หรือชาวต่างประเทศใน
โรงเรียน จึงทำาให้นักเรียนมีความคล่องแคล่วและ
เกดิความมัน่ใจในการสือ่สารในสถานการณ์ทีเ่ปน็
จริง ด้วยเหตุนี้จึงทำาให้หลังการใช้รูปแบบนักเรียน
มคีวามสามารถในการสือ่สารอยา่งมปีระสทิธภิาพ
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