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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) ศึกษากลยุทธ์การขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 2) ศึกษากลยุทธ์
การพัฒนาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษ และ3) ผลการพัฒนาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษของนักเรี ยนระดับประถมศึกษาในศูนย์เครื อข่าย
กลุ่มบ้านลาดหาดทราย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 กลุ่มเป้ าหมายในการวิจยั คือ ครู เครื อข่าย จานวน 6 คน
และนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ในกลุ่มบ้านลาดหาดทราย จานวน 227 คน โดยเลือกกลุ่มเป้ าหมายแบบเจาะจง เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
ได้แก่ คู่มือการใช้กลยุทธ์การขับเคลื่อนและการพัฒนาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษ และแบบประเมินทักษะการฟั งและการพูดภาษาอังกฤษ
ของนักเรี ยน มีค่าความสอดคล้องอยูร่ ะหว่าง 0.67-1.00 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติบรรยาย คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า
1) กลยุทธ์การขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์การมีส่วนร่ วม กลยุทธ์
การทางานเป็ นทีม กลยุทธ์การสื่ อสาร และกลยุทธ์การประสานงาน ใช้ในการขับเคลื่อนครู ในการพัฒนาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษได้แก่
ทักษะการฟัง และทักษะการพูด
2) กลยุทธ์การพัฒนาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษ คือ การสอนทักษะการฟั งและพูดภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิ คการสอนแบบ
ตอบสนองด้วยท่าทาง บูรณาการกิจกรรมการประกอบอาหารหวานเมืองเพชรและการแสดงบทบาทสมมติ
3) ผลการพัฒนาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษของนักเรี ยน พบว่า หลังการใช้กลยุทธ์การขับเคลื่อนและการพัฒนา นักเรี ยนมี
ระดับคุณภาพทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษ อยูใ่ นระดับดี และมีร้อยละความก้าวหน้าเท่ากับ 33.91
คาสาคัญ : กลยุทธ์การขับเคลื่อน กลยุทธ์การพัฒนา ทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษ

Abstract
The purposes of this research were : 1) to study strategies for mobilizing English language communicative skills, 2) to study strategies
for developing English language communicative skills, and 3) to study results of the development of English language communicative skills of
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 11 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม – สิ งหาคม พ.ศ. 2564

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University.
158
11 (May - August) 157 - 163 (2021) Vol. 11, No. 2
primary school students in Ban-Lat-Had-Sai Group Network Center under Phetchaburi Primary Educational Service Area Office 2. The samples
of this study were selected by a purposive sampling method, consisted of 6 network teachers, 227 students studying in Prathom 5 of schools in
the network. The research tools were a manual for applying the strategies for mobilizing and developing English language communicative skills,
and a form for assessing listening and speaking skills with IOC ranged between 0.67-1.00. The data were analyzed by using descriptive statistics:
percentage, mean, and standard deviation.
The research results were as follows:
1. There were four strategies for mobilizing English language communication skills which included participatory strategy, teamwork
strategy, communication strategy, and coordination strategy. The strategy for mobilizing teachers was the development of their English language
communicative skills, i.e. listening and speaking skills.
2. The strategy for developing English language communicative skills was based on the teaching of English listening and speaking
skills through the techniques of gesture responses integrated with kinds of sweet dessert in Phetchaburi and role-playing.
3. The results of the development of English language communicative skills of students at primary schools in the Ban-Lat-Had-Sai Group
Network Center under Phetchaburi Primary Educational Service Area Office 2 showed that, after applying the mobilization and development
strategies, the students achieved English language listening and speaking skills at a high level and the progressive percentage was at 33.91%.
Keywords : Strategy for Mobilizing, Developing Strategy, English Language Communication Skills

บทนา
ปั จจุบนั ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของโลกมีการพัฒนาอย่างกว้างขวาง ทุกคนจาเป็ นต้องตามให้ทนั เพื่อให้ทนั สมัย
และรั บรู ้ ข่าวสารต่างๆได้ทดั เที ยมกับนานาประเทศ จึ งจาเป็ นต้องมี การสื่ อสารเข้ามาเกี่ ยวข้องเพื่อติ ดต่อกับนานาประเทศซึ่ ง
จาเป็ นต้องใช้ภาษาสากลในการติดต่อสื่ อสารเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันและภาษาสากลที่ใช้ในปั จจุบนั ก็คือภาษาอังกฤษ [1] จาก
ความส าคัญ ของภาษาอัง กฤษตามที่ ก ล่ า วนี้ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารจึ ง ได้ก าหนดให้ มี ก ารเรี ย นการสอนภาษาอัง กฤษเป็ น
ภาษาต่างประเทศที่ทุกระดับชั้นใช้เพื่อเสริ มสร้างพื้นฐานความเป็ นมนุ ษย์สร้างศักยภาพในการคิดและการทางานอย่างสร้างสรรค์
เป็ นรากฐานในการเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนของเยาวชนรุ่ นใหม่ให้สอดคล้องกับสังคมยุคข้อมูลข่าวสาร ช่วยให้นกั เรี ยนเป็ น
ผูม้ ี วิสัยทัศน์กว้างไกลสามารถพัฒนาความคิดและมองโลกกว้างขึ้นโดยมี ความคาดหวังว่าเมื่ อนักเรี ยนเรี ยนภาษาอังกฤษอย่าง
ต่อเนื่ องตั้งแต่ช้ นั ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา นักเรี ยนจะมีความรู ้ความสามารถในการรับและส่ งสาร มีวฒั นธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ ายทอดความคิ ดความรู ้ ค วามเข้าใจความรู ้ สึ กและทัศ นะของตนเองเพื่ อ แลกเปลี่ ย นข้อ มู ลข่ าวสารและประสบการณ์ ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม [2] ทักษะการพูดในการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษนับว่าเป็ นทักษะที่สาคัญและจาเป็ น
เพราะผูท้ ี่พูดได้ยอ่ มสามารถฟั งผูอ้ ื่นพูดได้เข้าใจ และยังเป็ นทักษะที่ผเู ้ รี ยนทุกคนมุ่งหวังที่จะให้ประสบความสาเร็ จแต่ในเป็ นจริ ง
การพูดภาษาอังกฤษของคนไทยยังประสบปั ญหา [3]) นั่นคือผูเ้ รี ยนยังไม่สามารถนาภาษาอังกฤษไปใช้ในสถานการณ์จริ งได้
เท่าที่ ควร แม้ปัจจุ บนั การจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยเปลี่ ยนไปจากที่ เคยให้ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้ ดว้ ยการท่องจา
กฎไวยากรณ์ต่างๆ มาสู่ การกระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วม และมีความสนุ กสนาน มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนและผูส้ อนมากขึ้ น
โดยการนาวิธีการสอนภาษาเพื่อการสื่ อสารมาใช้ หรื อที่เรี ยกว่า Communicative Approach อย่างไรก็ตามทักษะการพูดยังเป็ นที่ยาก
ต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ที่สอดคล้องกับพื้นฐานความสนใจและธรรมชาติของ
เด็ก สามารถช่ วยกระตุ น้ และพัฒนาทักษะการพูดของเด็กได้ โดยเฉพาะเด็กนักเรี ย นวัยประถมศึ กษาจนถึ งนักเรี ย นระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่ งเป็ นวัยที่ชอบการเคลื่อนไหว การแข่งขัน ไม่ชอบนัง่ อยูก่ บั ที่เพื่อฟั งสิ่ งที่ครู พูดหรื ออธิ บายนานๆ ดังนั้นครู
จึงจาเป็ นต้องเลือกวิธีการหรื อรู ปแบบการสอนที่ ใช้เกมประกอบเพื่อช่วยให้นกั เรี ยนมีความเชื่อมัน่ ในตนเองฝึ กให้นกั เรี ยนรู ้จกั คิด
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และตัดสิ นใจด้วยตนเอง ไม่ใช่ ให้ครู เป็ นผูก้ ากับบทบาท และการใช้เกมประกอบการสอน จะช่ วยให้บรรยากาศในการเรี ยนรู ้
เป็ นไปด้วยความน่าสนใจเร้าใจสนุกสนาน อีกทั้งยังช่วยให้นกั เรี ยนเกิดทัศนคติที่ดีต่อวิชาที่เรี ยนอีกด้วย [4]
ปั จ จุ บ ัน การสอนภาษาอัง กฤษในโรงเรี ย นระดับ ประถมศึ ก ษานอกจากจะพบปั ญ หาที่ ผูเ้ รี ย นไม่ ก ระตื อ รื อ ร้ น แล้ว
กระบวนการเรี ยนการสอนของครู ส่วนใหญ่มีความรู ้และนาทักษะกระบวนการใช้ในการวางแผนการสอน แต่ความเข้มข้นสมบูรณ์
ของการให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนจากการปฏิบตั ิจริ งด้วยกระบวนต่างๆน้อย เนื่ องจากคุณครู มีภาระงานเยอะทาให้นกั เรี ยนไม่ได้พฒั นาทักษะ
การสื่ อสารอย่างแท้จริ ง โดยครู ผสู ้ อนจะเน้นไปในด้านการจาคาศัพท์ กฎไวยากรณ์ ซึ่ งไม่ส่งเสริ มทักษะการสื่ อสาร ทาให้นกั เรี ยน
ไม่เข้าใจในการสื่ อสารภาษาอังกฤษ ไม่สามารถปฏิบตั ิตามคาสั่งได้ อีกทั้งนักเรี ยนมีโอกาสที่จะได้สื่อสารภาษาอังกฤษน้อย ทักษะ
การสื่ อสารภาษาอังกฤษจาเป็ นต้องอาศัยการพูดคุยบ่อย ๆ ทั้งในชั้นเรี ยนและนอกชั้นเรี ยนรวมไปถึงกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ภาษาอังกฤษซึ่ งมีผลช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดความพอใจในการเรี ยนโดยครู ผสู ้ อนต้องจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถในการ
เรี ยนและเน้นให้นกั เรี ยนได้สื่อสารภาษาอังกฤษให้มากที่สุด [5] และจากศึกษาปั ญหาเกี่ยวกับทักษะการสื่ อสารของนักเรี ยนระดับ
ประถมศึ กษาในศู นย์เครื อข่ายกลุ่มบ้านลาดหาดทราย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึ กษาเพชรบุรี เขต 2 พบว่า
นัก เรี ย นระดับ ประถมศึ ก ษาตอนปลายจะมี ปั ญ หาด้า นการสื่ อ สารภาษาอัง กฤษด้า นการฟั ง และพู ด ไม่ ส ามารถสื่ อ สารใน
ชีวิตประจาวันได้
จากสภาพปั ญหาดังกล่าวผูว้ ิจยั เห็นความจาเป็ นในการวิจยั เรื่ องกลยุทธ์การขับเคลื่อนและการพัฒนาทักษะการสื่ อสาร
ภาษาอังกฤษของนักเรี ยนในระดับชั้นประถมศึกษาในศูนย์เครื อข่ายกลุ่มบ้านลาดหาดทราย ซึ่ งจากการศึกษาเอกสารงานวิจยั และ
เอกสารเกี่ยวกับกลยุทธ์การขับเคลื่อนและการพัฒนาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษของนักเรี ยน พบว่า กลยุทธ์การขับเคลื่อนการ
พัฒนาทักษะการสื่ อสารที่พบมากที่สุด คือ กลยุทธ์การมีส่วนร่ วม และจากการสังเคราะห์งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ได้กลยุทธ์ที่สาคัญอีก
3 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์การทางานเป็ นทีม กลยุทธ์การสื่ อสาร และกลยุทธ์การประสานงาน และสาหรับกลยุทธ์การพัฒนาทักษะการ
สื่ อสารด้านการฟังและการพูด พบว่า กลยุทธ์ที่เหมาะสมคือการสอนทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ
ตอนสนองด้วยท่าทาง บูรณาการกับกิจกรรมการประกอบอาหารและการแสดงบทบาทสมมติ [6] นอกจากนี้ กิจกรรมทางภาษาจะ
ช่วยทาให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้อย่างมีความหมาย และสามารถนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้เป็ นอย่างดี

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษากลยุทธ์การขับเคลื่อนทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษของนักเรี ยนระดับประถมศึกษา ในศูนย์เครื อข่ายกลุ่ม
บ้านลาดหาดทราย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
2. เพื่อศึกษากลยุทธ์การพัฒนาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษของนักเรี ยนระดับประถมศึกษาในศูนย์เครื อข่ายกลุ่มบ้าน
ลาดหาดทราย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
3. เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษของนักเรี ยนระดับประถมศึกษาในศูนย์เครื อข่ายกลุ่มบ้านลาด
หาดทราย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ขอบเขตการวิจัย
การวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั เพื่อพัฒนากลยุทธ์การขับเคลื่อนและการพัฒนาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษของนักเรี ยน
ระดับชั้นประถมศึกษาในศูนย์เครื อข่ายกลุ่มบ้านลาดหาดทราย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
กลุ่มเป้ าหมาย
1. ครู ในสถานศึกษาในศูนย์เครื อข่ายกลุ่มบ้านลาดหาดทราย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี
เขต 2 จานวน 6 คน ใน 6 โรงเรี ยน
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2. นักเรี ยนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ในสถานศึกษา ในศูนย์เครื อข่ายกลุ่มบ้านลาดหาดทราย สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 จานวน 6 โรงเรี ยน จานวน 360 คน
ตัวแปรทีศ่ ึกษา
1. ตัวแปรต้น ประกอบด้วย กลยุทธ์การมีส่วนร่ วม กลยุทธ์การทางานเป็ นทีม กลยุทธ์การสื่ อสาร กลยุทธ์การประสานงาน
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ประกอบด้วย ทักษะการฟัง ทักษะการพูด

วิธีดาเนินการวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั แบบวิจยั ปฏิบตั ิการ (Action Research) ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึ กษาแนวคิ ดเกี่ ยวกับกลยุทธ์ การขับเคลื่ อนและการพัฒนาทักษะการสื่ อสารสาหรั บนักเรี ยนระดับ ชั้น
ประถมศึกษา
ผูว้ ิจยั ได้นาแนวคิ ดจากการศึ กษางานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับกลยุทธ์การขับเคลื่ อนและการพัฒนาทักษะการสื่ อสารสาหรั บ
นักเรี ยนระดับชั้นประถมศึ กษามาสั งเคราะห์ ได้กลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ คื อ 1) กลยุทธ์ การมี ส่ วนร่ วม 2) กลยุทธ์การทางานเป็ นที ม
3) กลยุทธ์การสื่ อสาร และ 4) กลยุทธ์การประสานงาน และกลยุทธ์การพัฒนาทักษะการสื่ อสารด้านการฟังและพูด ได้กลยุทธ์การสอน
ทักษะการฟั งและพูดโดยใช้เทคนิ คการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง บูรณาการกิจกรรมการประกอบอาหาร ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ประยุกต์
กับอัตลักษณ์เด่นของเมืองเพชรบุรี เป็ นการบูรณาการกิจกรรมการประกอบอาหารหวานเมืองเพชรและการแสดงบทบาทสมมติ
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาและหาคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
ผูว้ ิ จัย พัฒ นาและหาคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย เรื่ อ งกลยุท ธ์ ก ารขับ เคลื่ อ นและการพัฒ นาทัก ษะการสื่ อ สาร
ภาษาอัง กฤษของนัก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาในศู น ย์เ ครื อ ข่ า ยกลุ่ ม บ้า นลาดหาดทราย สั ง กัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 โดยแบ่งออกเป็ น 2 ขั้นตอนย่อย ดังนี้
ขั้นที่ 2.1 การพัฒนา (ร่ าง) คู่มือการใช้กลยุทธ์ การขับเคลื่ อนและการพัฒนาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาในศูนย์เครื อข่ายกลุ่มบ้านลาดหาดทรายที่ ผูว้ ิจยั ร่ วมร่ างคู่มือกับครู ที่สอนภาษาอังกฤษของศูนย์เครื อข่าย
กลุ่มบ้านลาดหาดทราย จานวน 6 คน โดยกลยุทธ์การขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นประถม
ศึกษาในศูนย์เครื อข่ายกลุ่มบ้านลาดหาดทรายใช้ 4 กลยุทธ์ คือ 1) กลยุทธ์การมีส่วนร่ วม 2) กลยุทธ์การทางานเป็ นทีม 3) กลยุทธ์การ
สื่ อสาร และ 4) กลยุทธ์การประสานงาน ส่ วนกลยุทธ์การพัฒนาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษจะเน้นด้านการฟั งและพูด และใช้กล
ยุทธ์การพัฒนา คือ การสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง (Total Physical Response) บูรณาการกิจกรรมการประกอบอาหารหวานเมือง
เพชร และการแสดงบทบาทสมมติ ซึ่ งได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ขั้นที่ 2.2 ผูว้ ิจยั นา (ร่ าง) คู่มือการใช้กลยุทธ์การขับเคลื่อนและการพัฒนาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาในศูนย์เครื อข่ายกลุ่มบ้านลาดหาดทราย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ไปให้อาจารย์
ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง และนาข้อเสนอของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์มาปรับแก้คู่มือฯ ให้มีความสมบูรณ์
ขั้นที่ 2.3 ผูว้ ิจยั นา (ร่ าง) คู่มือการใช้กลยุทธ์การขับเคลื่อนและการพัฒนาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาในศูนย์เครื อข่ายกลุ่มบ้านลาดหาดทราย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ที่ปรับปรุ ง
แล้ว ไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 คน ตรวจสอบเพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ได้ค่าความสอดคล้อง หรื อ IOC อยูร่ ะหว่าง 0.67-1.00
ขั้นที่ 2.4 การพัฒนาเครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการวิจยั จานวน 1 ฉบับ คือ แบบประเมินทักษะการ
สื่ อสาร ด้านการฟั งและพูดภาษาอังกฤษของนักเรี ยน เป็ นแบบประเมิ นก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน และนาแบบประเมินทักษะการ
สื่ อสารด้านการฟั งและพูดภาษาอังกฤษของนักเรี ยนไปให้อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง และผูว้ ิจยั นามา
ปรั บแก้ให้มีความถูกต้อง หลังจากนั้นได้นาแบบประเมิ นทักษะการสื่ อสารด้านการฟั งและพูดภาษาอังกฤษของนักเรี ยนไปให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 คน ตรวจสอบเพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ได้ค่าความสอดคล้องหรื อ IOC อยูร่ ะหว่าง 0.67-1.00
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ขั้นตอนที่ 3 การนาคู่มือการใช้กลยุทธ์การขับเคลื่ อนและการพัฒนาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษของนักเรี ย นชั้น
ประถมศึกษาในศูนย์เครื อข่ายกลุ่มบ้านลาดหาดทราย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ไปใช้กบั ครู
สอนภาษาอังกฤษในศูนย์เครื อข่ายฯ จานวน 6 คน จาก 6 โรงเรี ยน ประกอบด้วย 1) โรงเรี ยนวัดลาดศรัทธาราม 2) โรงเรี ยนวัดท่า
ศาลา 3) โรงเรี ยนวัดกุ่ม 4) โรงเรี ยนวัดโพธิ์ กรุ 5) โรงเรี ยนวัดเขาทโมน และ 6) โรงเรี ยนวัดห้วยเสื อ โดยผูว้ ิจยั ใช้กลยุทธ์การ
ขับ เคลื่ อ น 6 กลยุท ธ์ คื อ 1) กลยุท ธ์ ก ารมี ส่ ว นร่ ว ม 2) กลยุท ธ์ ก ารท างานเป็ นที ม 3) กลยุท ธ์ ก ารสื่ อ สาร และ 4) กลยุท ธ์ ก าร
ประสานงาน ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
1. การใช้กลยุทธ์การขับเคลื่อนการพัฒนาครู เพื่อพัฒนาทักษะการสื่ อสาร ด้านการฟังและพูดภาษาอังกฤษของนักเรี ยนใน
ศูนย์เครื อข่ายบ้านลาดหาดทราย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
1.1กลยุทธ์การมีส่วนร่ วม มีข้ นั ตอนการดาเนิ นการ โดยใช้หลักการมีส่วนร่ วมของครู เครื อข่าย โดยครู เครื อข่ายร่ วม
พิจารณาปั ญหาเกี่ยวกับทักษะการสื่ อสารด้านการฟั งและพูดภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาตอนปลายที่สมควรได้รับ
การพัฒนา ร่ วมกันวางแผน ร่ วมพิจารณาตัดสิ นใจ กาหนดกลยุทธ์การพัฒนาทักษะการสื่ อสารด้านการฟั งและพูดภาษาอังกฤษ
1.2 กลยุทธ์การทางานเป็ นที ม ผูว้ ิจยั ทางานเป็ นที มกับครู เครื อข่าย จานวน 6 คน ในการพัฒนาคู่มือกลยุทธ์การ
ขับเคลื่อนและการพัฒนาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษของนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาในศูนย์เครื อข่ายกลุ่มบ้านลาดหาดทราย
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 และร่ วมกันดาเนิ นการพัฒนาทักษะการสื่ อสารด้านการฟั งและพูด
ภาษาอังกฤษในโรงเรี ยนของศูนย์เครื อข่ายกลุ่มบ้านลาดหาดทราย จานวน 6 โรงเรี ยน ประกอบด้วย 1) โรงเรี ยนวัดลาดศรัทธาราม
2) โรงเรี ยนวัดท่าศาลา 3) โรงเรี ยนวัดกุ่ม 4) โรงเรี ยนวัดโพธิ์ กรุ 5) โรงเรี ยนวัดเขาทโมน และ 6) โรงเรี ยนวัดห้วยเสื อ และได้มีการ
พัฒนาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษ ด้านการฟังและการพูดให้นกั เรี ยนจานวน 360 คน
1.3 กลยุทธ์ การสื่ อสาร ผูว้ ิจัย ได้ใช้กลยุท ธ์ ก ารสื่ อ สารกับ ที ม งานครู เครื อ ข่ ายในการพัฒนาทักษะการสื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษด้านการฟั งและพูดอย่างต่อเนื่ องในการทางานร่ วมกัน เพื่อให้เกิ ดความเข้าใจที่ ตรงกัน และร่ วมกันแก้ไขปั ญหาที่
เกิดขึ้นในระหว่างการทางานร่ วมกัน
1.4 กลยุทธ์ การประสานงาน ผูว้ ิ จัยได้ใช้กลยุทธ์ การประสานงานกับผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาทั้ง 6 โรงเรี ยน และ
ประสานงานกับครู เครื อข่าย จานวน 6 คน ในการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษด้านการฟั งและพูดภาษาอังกฤษ
ของนักเรี ยน
ขั้นตอนที่ 4 การนิ เทศติดตามเครื อข่ายครู ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษของนักเรี ยนในศูนย์
เครื อข่ายกลุ่มบ้านลาดหาดทราย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 โดยผูว้ ิจยั ประเมินเครื อข่ายครู
ภาษาอังกฤษโดยการจัดการความรู ้ KM และเครื อข่ายนาเสนอผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และผูว้ ิจยั รวบรวมแบบประเมินทักษะ
การสื่ อสารภาษาภาษาอังกฤษจาก 6โรงเรี ยน ผูว้ ิจยั วิเคราะห์และแบบประมวลผลการพัฒนาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษ
ขั้นตอนที่ 5 การประเมินเครื อข่ายและผลการพัฒนาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษของนักเรี ยนในศูนย์เครื อข่ายกลุ่ม
บ้านลาดหาดทราย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ คู่มือกลยุทธ์การขับเคลื่อนและการพัฒนาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษของนักเรี ยน
โรงเรี ยนเครื อข่าย แบบทดสอบการฟั งและพูดของนักเรี ยน วิเคราะห์ ขอ้ มู ลโดยใช้สถิ ติบรรยาย คื อ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน และร้อยละความก้าวหน้า

สรุปผลการศึกษา
1. กลยุทธ์ที่ใช้ในการขับเคลื่อนและการพัฒนาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษ มีกลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ ประกอบด้วย กลยุทธ์
การมีส่วนร่ วม กลยุทธ์การทางานเป็ นทีม กลยุทธ์การสื่ อสาร กลยุทธ์การประสานงานใช้ในการขับเคลื่อนครู ในการพัฒนาทักษะ
การสื่ อสารภาษาอังกฤษได้แก่ ทักษะการฟัง และทักษะการพูด
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2. กลยุทธ์ที่ครู เครื อข่ายในโรงเรี ยนใช้ในการพัฒนาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษของสถานศึกษาในศูนย์เครื อข่ายกลุ่ม
บ้านลาดหาดทราย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 คือ กลยุทธ์การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ
3. ผลการพัฒนาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษของนักเรี ยนสถานศึกษาในศูนย์เครื อข่ายกลุ่มบ้านลาดหาดทราย สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2พบว่า หลังการใช้กลยุทธ์การพัฒนา นักเรี ยนมีระดับทักษะการสื่ อสาร
ภาษาอังกฤษ อยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม และมีร้อยละความก้าวหน้าเท่ากับ 33.91

อภิปรายผล
จากการศึกษากลยุทธ์การขับเคลื่อนการพัฒนา การสื่ อสารภาษาอังกฤษของนักเรี ยนสถานศึกษาในศูนย์เครื อข่ายกลุ่ม
บ้านลาดหาดทราย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 สามารถนามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. กลยุทธ์ที่ใช้ในการขับเคลื่อนและการพัฒนาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษ มีกลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ ประกอบด้วย กลยุทธ์
การมีส่วนร่ วม กลยุทธ์การทางานเป็ นทีม กลยุทธ์การสื่ อสาร กลยุทธ์การประสานงานใช้ในการขับเคลื่อนครู ในการพัฒนาทักษะ
การสื่ อสารภาษาอังกฤษได้แก่ ทักษะการฟั ง และทักษะการพูด ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของยุรนันท์ วรรณรักษ์ กาญจนา บุญส่ ง
และนิ ภา เพชรสม [6] ได้วิจัยเรื่ อง กลยุทธ์ การขับเคลื่ อนและการพัฒ นาทักษะการฟั งและพูด ภาษาอัง กฤษของนัก เรี ย นใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 2 พบว่า มีการใช้กลยุทธ์การมีส่วนร่ วมในการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาทักษะการฟั งและพูดภาษาอังกฤษ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ วรรณรั ตน์ ใจเจริ ญ [7]ได้ศึกษาการ
นาเสนอกลยุทธ์การมีส่วนร่ วมของชุมชนในการพัฒนาหลักสู ตรตามความต้องการของท้องถิ่นของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สานักงาน
เขตพื้นที่ การศึ กษาอุ ทยั ธานี พบว่า กลยุทธ์ การมี ส่วนร่ วมของชุ มชนในการพัฒนาหลักสู ตร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
โดยมี 4 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) การส่ งเสริ มให้โรงเรี ยนจัดทานโยบายให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการสร้างหลักสู ตร การนาหลักสู ตรไปใช้
การประเมินผลหลักสู ตร 2) เร่ งรัดให้จดั ทาฐานข้อมูลแหล่งเรี ยนรู ้ของสถานศึกษา 3) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สื่อสารระหว่าง
โรงเรี ยนและชุมชนอย่างต่อเนื่อง และ 4) พัฒนาครู และบุคลากรของชุมชนในเรื่ องการจัดทาหลักสุ ตตามความต้องการของท้องถิ่น
2. กลยุทธ์ที่ครู เครื อข่ายในโรงเรี ยนใช้ในการพัฒนาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษของสถานศึกษาในศูนย์เครื อข่ายกลุ่ม
บ้านลาดหาดทราย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 คือ กลยุทธ์การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการซึ่ งสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของณฐมน วงศ์ทาทอง [8] ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจด้วยเทคนิควิธีสอน
อ่ า นแบบ SQ4R โดยใช้ข ้อ มู ล อาเซี ย น ส าหรั บ นัก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ผลการวิ จัย พบว่า ความสามารถในการอ่ า น
ภาษาอังกฤษเพื่ อความเข้าใจด้วยเทคนิ ควิธีสอนอ่านแบบ SQ4R โดยใช้ขอ้ มูลอาเซี ยน สาหรั บนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6
โรงเรี ย นวัด ใหม่ ห นองพะอง (ทับ ทองวิ ท ยาธาร) หลัง เรี ย นสู ง กว่า เกณฑ์ร้ อ ยละ 75 อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05
ซึ่ งสอดคล้อ งกับ แนวคิ ด ของส านัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน [1] กล่ า วว่า การยกระดับ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาสู่
มาตรฐานสากลของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ทุกคน อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็ นและนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ทุกคน
อ่านคล่อง เขียนคล่อง และคิดคานวณที่ซบั ซ้อนขึ้นต้องมีการพัฒนา การสื่ อสารภาษาอังกฤษของนักเรี ยน
3. ผลการพัฒนาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษของนักเรี ยนสถานศึกษาในศูนย์เครื อข่ายกลุ่มบ้านลาดหาดทราย สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 พบว่า หลังการใช้กลยุทธ์การพัฒนา นักเรี ยนมีระดับทักษะการสื่ อสาร
ภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับดี เยี่ยม และมี ร้อยละความก้าวหน้าเท่ ากับ 33.91 สอดคล้องกับงานวิจัยของวงศ์เดื อน เป็ ดทอง [9]
ได้ศึกษาเปรี ยบเทียบความรู ้ดา้ นการอ่านและการเขียนคาควบกล้ าของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ระหว่างการสอนด้วยแบบฝึ ก
ทักษะกับการสอนตามคู่ มื อครู ของกรมวิ ชาการ พบว่า แบบฝึ กทักษะการอ่ านและการเขี ยนค าควบกล้ ามี ประสิ ทธิ ภาพเท่ ากับ
85.33/83.63 ซึ่ งเป็ นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ต้ งั ไว้ และนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่ได้รับการสอนด้วยแบบฝึ กทักษะมีความรู ้ดา้ น
การอ่านและการเขียนคาควบกล้ า สู งกว่านักเรี ยนที่ได้รับการสอนตามคู่มือครู ของกรมวิชาการ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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ข้ อเสนอแนะ
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งข้อเสนอแนะเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
1.1 กลยุทธ์การวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิ การช่ วยให้การพัฒนา การสื่ อสารภาษาอังกฤษของนักเรี ยนให้ดีข้ ึ นอย่างต่อเนื่ อง
ดังนั้นโรงเรี ยนสามารถนากลยุทธ์การวิจัยและพัฒนาไปใช้ในการพัฒนาด้านการจัดการเรี ยนการสอน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน การบูรณาการในการสร้างสื่ อการเรี ยนการสอนที่มีคุณค่าและมีประโยชน์กบั คุณภาพการเรี ยนของนักเรี ยนได้
1.2 คู่มือกลยุทธ์การขับเคลื่ อนและการพัฒนา การสื่ อสารภาษาอังกฤษของนักเรี ยน สามารถนามาประยุกต์ใช้
สาหรับเป็ นแนวทางการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ได้ โดยให้ผเู ้ ชี่ยวชาญให้คาแนะนาก่อนนาไปใช้ก่อน
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยั ครั้งต่อไป
2.1 ศึกษาควรมีการวิจยั เชิงประเมิน การสื่ อสารภาษาอังกฤษของนักเรี ยน
2.2 การศึ กษาการใช้กลยุทธ์ การขับเคลื่ อนการพัฒนา การสื่ อสารภาษาอังกฤษโดยใช้กลยุทธ์ การจัดการความรู ้
(Knowledge Management) รวมกับกลยุทธ์ที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา การสื่ อสารภาษาอังกฤษของนักเรี ยนให้มี
คุณภาพมากขึ้น
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