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บทคดัย่อ 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์3 ประการ คือ 1) ศึกษากลยทุธ์การขบัเคล่ือนการพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษ 2) ศึกษากลยทุธ์
การพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษ และ3) ผลการพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาในศูนยเ์ครือข่าย
กลุ่มบา้นลาดหาดทราย สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 กลุ่มเป้าหมายในการวจิยั คือ ครูเครือข่าย จ านวน 6 คน 
และนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ในกลุ่มบา้นลาดหาดทราย จ านวน 227 คน โดยเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
ไดแ้ก่ คู่มือการใชก้ลยทุธ์การขบัเคล่ือนและการพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษ และแบบประเมินทกัษะการฟังและการพดูภาษาองักฤษ
ของนกัเรียน มีค่าความสอดคลอ้งอยูร่ะหวา่ง 0.67-1.00 วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติบรรยาย คือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการวจิยัพบวา่  
1) กลยทุธ์การขบัเคล่ือนการพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษ  ประกอบดว้ย 4 กลยทุธ์ ไดแ้ก่ กลยทุธ์การมีส่วนร่วม กลยทุธ์

การท างานเป็นทีม กลยทุธ์การส่ือสาร และกลยทุธ์การประสานงาน ใชใ้นการขบัเคล่ือนครูในการพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษไดแ้ก่ 
ทกัษะการฟัง และทกัษะการพดู  

2) กลยทุธ์การพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษ คือ การสอนทกัษะการฟังและพูดภาษาองักฤษโดยใชเ้ทคนิคการสอนแบบ
ตอบสนองดว้ยท่าทาง บูรณาการกิจกรรมการประกอบอาหารหวานเมืองเพชรและการแสดงบทบาทสมมติ  

3) ผลการพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษของนกัเรียน พบว่า หลงัการใชก้ลยทุธ์การขบัเคล่ือนและการพฒันา นกัเรียนมี
ระดบัคุณภาพทกัษะการฟังและพดูภาษาองักฤษ อยูใ่นระดบัดี และมีร้อยละความกา้วหนา้เท่ากบั 33.91  

 

ค าส าคญั : กลยทุธ์การขบัเคล่ือน  กลยทุธ์การพฒันา  ทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษ 
 

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 
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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 
 
 

บทน า   
  ปัจจุบนัความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีของโลกมีการพฒันาอยา่งกวา้งขวาง ทุกคนจ าเป็นตอ้งตามให้ทนัเพื่อให้ทนัสมยั
และรับรู้ข่าวสารต่างๆไดท้ดัเทียมกบันานาประเทศ จึงจ าเป็นตอ้งมีการส่ือสารเขา้มาเก่ียวขอ้งเพ่ือติดต่อกบันานาประเทศซ่ึง
จ าเป็นตอ้งใชภ้าษาสากลในการติดต่อส่ือสารเพ่ือความเขา้ใจท่ีตรงกนัและภาษาสากลท่ีใชใ้นปัจจุบนัก็คือภาษาองักฤษ [1] จาก
ความส าคัญของภาษาอังกฤษตามท่ีกล่าวน้ี กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ก าหนดให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศท่ีทุกระดบัชั้นใชเ้พ่ือเสริมสร้างพ้ืนฐานความเป็นมนุษยส์ร้างศกัยภาพในการคิดและการท างานอยา่งสร้างสรรค์
เป็นรากฐานในการเตรียมความพร้อมในการเรียนของเยาวชนรุ่นใหม่ใหส้อดคลอ้งกบัสังคมยคุขอ้มูลข่าวสาร ช่วยใหน้กัเรียนเป็น
ผูมี้วิสัยทศัน์กวา้งไกลสามารถพฒันาความคิดและมองโลกกวา้งข้ึนโดยมีความคาดหวงัว่าเม่ือนักเรียนเรียนภาษาองักฤษอย่าง
ต่อเน่ืองตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาถึงมธัยมศึกษา นกัเรียนจะมีความรู้ความสามารถในการรับและส่งสาร มีวฒันธรรมในการใชภ้าษา
ถ่ายทอดความคิดความรู้ความเขา้ใจความรู้สึกและทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารและประสบการณ์ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม [2] ทกัษะการพูดในการเรียนการสอนภาษาองักฤษนบัวา่เป็นทกัษะท่ีส าคญัและจ าเป็น
เพราะผูท่ี้พูดไดย้อ่มสามารถฟังผูอ่ื้นพูดไดเ้ขา้ใจ  และยงัเป็นทกัษะท่ีผูเ้รียนทุกคนมุ่งหวงัท่ีจะใหป้ระสบความส าเร็จแต่ในเป็นจริง
การพูดภาษาองักฤษของคนไทยยงัประสบปัญหา [3]) นั่นคือผูเ้รียนยงัไม่สามารถน าภาษาองักฤษไปใชใ้นสถานการณ์จริงได้
เท่าท่ีควร แมปั้จจุบนัการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษในประเทศไทยเปล่ียนไปจากท่ีเคยให้ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยการท่องจ า
กฎไวยากรณ์ต่างๆ มาสู่การกระตุน้ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วม และมีความสนุกสนาน มีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนและผูส้อนมากข้ึน  
โดยการน าวธีิการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารมาใช ้หรือท่ีเรียกวา่ Communicative Approach อยา่งไรกต็ามทกัษะการพูดยงัเป็นท่ียาก
ต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอนภาษาองักฤษ  การจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัพ้ืนฐานความสนใจและธรรมชาติของ
เด็ก สามารถช่วยกระตุน้และพฒันาทักษะการพูดของเด็กได้   โดยเฉพาะเด็กนักเรียนวยัประถมศึกษาจนถึงนักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาตอนตน้ ซ่ึงเป็นวยัท่ีชอบการเคล่ือนไหว การแข่งขนั ไม่ชอบนัง่อยูก่บัท่ีเพ่ือฟังส่ิงท่ีครูพูดหรืออธิบายนานๆ ดงันั้นครู
จึงจ าเป็นตอ้งเลือกวิธีการหรือรูปแบบการสอนท่ีใชเ้กมประกอบเพ่ือช่วยใหน้กัเรียนมีความเช่ือมัน่ในตนเองฝึกใหน้กัเรียนรู้จกัคิด
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และตดัสินใจดว้ยตนเอง ไม่ใช่ให้ครูเป็นผูก้  ากบับทบาท และการใชเ้กมประกอบการสอน จะช่วยให้บรรยากาศในการเรียนรู้
เป็นไปดว้ยความน่าสนใจเร้าใจสนุกสนาน อีกทั้งยงัช่วยใหน้กัเรียนเกิดทศันคติท่ีดีต่อวชิาท่ีเรียนอีกดว้ย [4]  

ปัจจุบันการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนระดับประถมศึกษานอกจากจะพบปัญหาท่ีผูเ้รียนไม่กระตือรือร้นแลว้ 
กระบวนการเรียนการสอนของครูส่วนใหญ่มีความรู้และน าทกัษะกระบวนการใชใ้นการวางแผนการสอน แต่ความเขม้ขน้สมบูรณ์
ของการใหผู้เ้รียนเรียนจากการปฏิบติัจริงดว้ยกระบวนต่างๆนอ้ย เน่ืองจากคุณครูมีภาระงานเยอะท าใหน้กัเรียนไม่ไดพ้ฒันาทกัษะ
การส่ือสารอยา่งแทจ้ริง โดยครูผูส้อนจะเนน้ไปในดา้นการจ าค  าศพัท์ กฎไวยากรณ์ ซ่ึงไม่ส่งเสริมทกัษะการส่ือสาร ท าใหน้กัเรียน
ไม่เขา้ใจในการส่ือสารภาษาองักฤษ ไม่สามารถปฏิบติัตามค าสั่งได ้อีกทั้งนกัเรียนมีโอกาสท่ีจะไดส่ื้อสารภาษาองักฤษนอ้ย ทกัษะ
การส่ือสารภาษาองักฤษจ าเป็นตอ้งอาศยัการพูดคุยบ่อย ๆ ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนรวมไปถึงกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษซ่ึงมีผลช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความพอใจในการเรียนโดยครูผูส้อนตอ้งจดักิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัวยั ความสามารถในการ
เรียนและเนน้ใหน้กัเรียนไดส่ื้อสารภาษาองักฤษใหม้ากท่ีสุด [5] และจากศึกษาปัญหาเก่ียวกบัทกัษะการส่ือสารของนกัเรียนระดบั
ประถมศึกษาในศูนยเ์ครือข่ายกลุ่มบา้นลาดหาดทราย สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 พบว่า
นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายจะมีปัญหาด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษด้านการฟังและพูดไม่สามารถส่ือสารใน
ชีวิตประจ าวนัได ้

จากสภาพปัญหาดงักล่าวผูว้ิจยัเห็นความจ าเป็นในการวิจยัเร่ืองกลยุทธ์การขบัเคล่ือนและการพฒันาทกัษะการส่ือสาร
ภาษาองักฤษของนกัเรียนในระดบัชั้นประถมศึกษาในศูนยเ์ครือข่ายกลุ่มบา้นลาดหาดทราย ซ่ึงจากการศึกษาเอกสารงานวิจยัและ
เอกสารเก่ียวกบักลยทุธ์การขบัเคล่ือนและการพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษของนกัเรียน พบวา่ กลยทุธ์การขบัเคล่ือนการ
พฒันาทกัษะการส่ือสารท่ีพบมากท่ีสุด คือ กลยทุธ์การมีส่วนร่วม และจากการสังเคราะห์งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดก้ลยทุธ์ท่ีส าคญัอีก 
3 กลยทุธ์ คือ กลยทุธ์การท างานเป็นทีม กลยทุธ์การส่ือสาร และกลยทุธ์การประสานงาน และส าหรับกลยทุธ์การพฒันาทกัษะการ
ส่ือสารดา้นการฟังและการพดู พบวา่ กลยทุธ์ท่ีเหมาะสมคือการสอนทกัษะการฟังและพดูภาษาองักฤษโดยใชเ้ทคนิคการสอนแบบ
ตอนสนองดว้ยท่าทาง บูรณาการกบักิจกรรมการประกอบอาหารและการแสดงบทบาทสมมติ [6] นอกจากน้ีกิจกรรมทางภาษาจะ
ช่วยท าใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย และสามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัไดเ้ป็นอยา่งดี  
 

วตัถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษากลยทุธ์การขบัเคล่ือนทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา  ในศูนยเ์ครือข่ายกลุ่ม
บา้นลาดหาดทราย สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 
 2. เพ่ือศึกษากลยทุธ์การพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาในศูนยเ์ครือข่ายกลุ่มบา้น
ลาดหาดทราย สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 
 3. เพ่ือศึกษาผลการพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาในศูนยเ์ครือข่ายกลุ่มบา้นลาด
หาดทราย สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 
 

ขอบเขตการวิจัย 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเพ่ือพฒันากลยุทธ์การขบัเคล่ือนและการพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษของนักเรียน
ระดบัชั้นประถมศึกษาในศูนยเ์ครือข่ายกลุ่มบา้นลาดหาดทราย สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2  

กลุ่มเป้าหมาย 
 1. ครูในสถานศึกษาในศูนยเ์ครือข่ายกลุ่มบา้นลาดหาดทราย สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี 
เขต 2 จ านวน 6 คน ใน 6 โรงเรียน  
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 2. นกัเรียนระดบัประถมศึกษาตอนปลาย ในสถานศึกษา ในศูนยเ์ครือข่ายกลุ่มบา้นลาดหาดทราย สังกดัส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 จ านวน 6 โรงเรียน จ านวน 360 คน 

ตัวแปรทีศึ่กษา 
1. ตวัแปรตน้ ประกอบดว้ย กลยทุธ์การมีส่วนร่วม กลยทุธ์การท างานเป็นทีม กลยทุธ์การส่ือสาร กลยทุธ์การประสานงาน 
2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ประกอบดว้ย ทกัษะการฟัง ทกัษะการพดู 

 

วธีิด าเนินการวิจัย 
ในการวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัแบบวจิยัปฏิบติัการ (Action Research) ผูว้จิยัไดด้  าเนินการตามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาแนวคิดเก่ียวกบักลยุทธ์การขบัเคล่ือนและการพฒันาทกัษะการส่ือสารส าหรับนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษา  
ผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดจากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักลยุทธ์การขบัเคล่ือนและการพฒันาทกัษะการส่ือสารส าหรับ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษามาสังเคราะห์ได้กลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ คือ 1)  กลยุทธ์การมีส่วนร่วม 2) กลยุทธ์การท างานเป็นทีม  
3) กลยทุธ์การส่ือสาร และ 4) กลยทุธ์การประสานงาน และกลยทุธ์การพฒันาทกัษะการส่ือสารดา้นการฟังและพูด ไดก้ลยทุธ์การสอน
ทกัษะการฟังและพูดโดยใชเ้ทคนิคการสอนแบบตอบสนองดว้ยท่าทาง บูรณาการกิจกรรมการประกอบอาหาร ซ่ึงผูว้ิจยัไดป้ระยกุต์
กบัอตัลกัษณ์เด่นของเมืองเพชรบุรี เป็นการบูรณาการกิจกรรมการประกอบอาหารหวานเมืองเพชรและการแสดงบทบาทสมมติ 

ขั้นตอนท่ี 2  การพฒันาและหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
ผูว้ิจัยพฒันาและหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเร่ืองกลยุทธ์การขับเคล่ือนและการพฒันาทักษะการส่ือสาร

ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาในศูนย์เครือข่ายกลุ่มบ้านลาดหาดทราย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 โดยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนยอ่ย ดงัน้ี 

 ขั้นท่ี 2.1 การพฒันา (ร่าง) คู่มือการใช้กลยุทธ์การขบัเคล่ือนและการพฒันาทักษะการส่ือสารภาษาองักฤษของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาในศูนยเ์ครือข่ายกลุ่มบา้นลาดหาดทรายท่ีผูว้ิจยัร่วมร่างคู่มือกบัครูท่ีสอนภาษาองักฤษของศูนยเ์ครือข่าย
กลุ่มบา้นลาดหาดทราย จ านวน 6 คน โดยกลยุทธ์การขบัเคล่ือนการพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาในศูนยเ์ครือข่ายกลุ่มบา้นลาดหาดทรายใช ้4 กลยทุธ์ คือ 1) กลยทุธ์การมีส่วนร่วม 2) กลยทุธ์การท างานเป็นทีม 3) กลยทุธ์การ
ส่ือสาร และ 4) กลยทุธ์การประสานงาน ส่วนกลยทุธ์การพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษจะเนน้ดา้นการฟังและพูด และใชก้ล
ยทุธ์การพฒันา คือ การสอนแบบตอบสนองดว้ยท่าทาง (Total Physical Response) บูรณาการกิจกรรมการประกอบอาหารหวานเมือง
เพชร และการแสดงบทบาทสมมติ ซ่ึงไดจ้ากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

 ขั้นท่ี 2.2 ผูว้ิจยัน า (ร่าง) คู่มือการใชก้ลยทุธ์การขบัเคล่ือนและการพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาในศูนยเ์ครือข่ายกลุ่มบา้นลาดหาดทราย สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ไปใหอ้าจารย์
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกตอ้ง และน าขอ้เสนอของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์มาปรับแกคู้่มือฯ ใหมี้ความสมบูรณ์ 

 ขั้นท่ี 2.3 ผูว้ิจยัน า (ร่าง) คู่มือการใชก้ลยทุธ์การขบัเคล่ือนและการพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาในศูนยเ์ครือข่ายกลุ่มบา้นลาดหาดทราย สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ท่ีปรับปรุง
แลว้ ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน ตรวจสอบเพ่ือหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ไดค้่าความสอดคลอ้ง หรือ IOC อยูร่ะหวา่ง 0.67-1.00 

 ขั้นท่ี 2.4 การพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลในการวิจยั  จ านวน 1 ฉบบั คือ แบบประเมินทกัษะการ
ส่ือสาร ดา้นการฟังและพูดภาษาองักฤษของนักเรียน เป็นแบบประเมินก่อนเรียนและหลงัเรียน และน าแบบประเมินทกัษะการ
ส่ือสารดา้นการฟังและพูดภาษาองักฤษของนักเรียนไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกตอ้ง  และผูว้ิจยัน ามา
ปรับแกใ้ห้มีความถูกตอ้ง หลงัจากนั้นไดน้ าแบบประเมินทกัษะการส่ือสารดา้นการฟังและพูดภาษาองักฤษของนักเรียนไปให้
ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน ตรวจสอบเพ่ือหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ไดค้่าความสอดคลอ้งหรือ IOC อยูร่ะหวา่ง 0.67-1.00 
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ขั้นตอนท่ี 3  การน าคู่มือการใช้กลยุทธ์การขบัเคล่ือนและการพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาในศูนยเ์ครือข่ายกลุ่มบา้นลาดหาดทราย สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ไปใชก้บัครู
สอนภาษาองักฤษในศูนยเ์ครือข่ายฯ จ านวน 6  คน จาก 6 โรงเรียน ประกอบดว้ย  1) โรงเรียนวดัลาดศรัทธาราม 2) โรงเรียนวดัท่า
ศาลา 3) โรงเรียนวดักุ่ม 4) โรงเรียนวดัโพธ์ิกรุ 5) โรงเรียนวดัเขาทโมน และ 6) โรงเรียนวดัห้วยเสือ โดยผูว้ิจยัใชก้ลยุทธ์การ
ขับเคล่ือน 6 กลยุทธ์ คือ 1) กลยุทธ์การมีส่วนร่วม 2) กลยุทธ์การท างานเป็นทีม 3) กลยุทธ์การส่ือสาร และ 4) กลยุทธ์การ
ประสานงาน  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. การใชก้ลยทุธ์การขบัเคล่ือนการพฒันาครูเพื่อพฒันาทกัษะการส่ือสาร ดา้นการฟังและพูดภาษาองักฤษของนกัเรียนใน
ศูนยเ์ครือข่ายบา้นลาดหาดทราย สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2  
      1.1กลยทุธ์การมีส่วนร่วม มีขั้นตอนการด าเนินการ โดยใชห้ลกัการมีส่วนร่วมของครูเครือข่าย โดยครูเครือข่ายร่วม
พิจารณาปัญหาเก่ียวกบัทกัษะการส่ือสารดา้นการฟังและพูดภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายท่ีสมควรไดรั้บ
การพฒันา ร่วมกนัวางแผน ร่วมพิจารณาตดัสินใจ ก าหนดกลยทุธ์การพฒันาทกัษะการส่ือสารดา้นการฟังและพดูภาษาองักฤษ 
      1.2 กลยุทธ์การท างานเป็นทีม ผูว้ิจยัท างานเป็นทีมกบัครูเครือข่าย จ านวน 6 คน ในการพฒันาคู่มือกลยุทธ์การ
ขบัเคล่ือนและการพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาในศูนยเ์ครือข่ายกลุ่มบา้นลาดหาดทราย 
สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 และร่วมกนัด าเนินการพฒันาทกัษะการส่ือสารดา้นการฟังและพูด
ภาษาองักฤษในโรงเรียนของศูนยเ์ครือข่ายกลุ่มบา้นลาดหาดทราย จ านวน 6 โรงเรียน ประกอบดว้ย 1) โรงเรียนวดัลาดศรัทธาราม 
2) โรงเรียนวดัท่าศาลา 3) โรงเรียนวดักุ่ม 4) โรงเรียนวดัโพธ์ิกรุ 5) โรงเรียนวดัเขาทโมน และ 6) โรงเรียนวดัหว้ยเสือ และไดมี้การ
พฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษ ดา้นการฟังและการพดูใหน้กัเรียนจ านวน 360 คน  
      1.3 กลยุทธ์การส่ือสาร ผูว้ิจัยได้ใช้กลยุทธ์การส่ือสารกับทีมงานครูเครือข่ายในการพฒันาทักษะการส่ือสาร
ภาษาองักฤษดา้นการฟังและพูดอย่างต่อเน่ืองในการท างานร่วมกนั เพ่ือให้เกิดความเขา้ใจท่ีตรงกนั และร่วมกนัแกไ้ขปัญหาท่ี
เกิดข้ึนในระหวา่งการท างานร่วมกนั 
      1.4 กลยุทธ์การประสานงาน  ผูว้ิจัยได้ใช้กลยุทธ์การประสานงานกับผูบ้ริหารสถานศึกษาทั้ ง 6 โรงเรียน และ
ประสานงานกบัครูเครือข่าย จ านวน 6 คน ในการขบัเคล่ือนการพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษดา้นการฟังและพูดภาษาองักฤษ
ของนกัเรียน 

ขั้นตอนท่ี 4 การนิเทศติดตามเครือข่ายครูภาษาองักฤษเพ่ือพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษของนักเรียนในศูนย์
เครือข่ายกลุ่มบา้นลาดหาดทราย สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2  โดยผูว้ิจยัประเมินเครือข่ายครู
ภาษาองักฤษโดยการจดัการความรู้ KM และเครือข่ายน าเสนอผลงานเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้  และผูว้ิจยัรวบรวมแบบประเมินทกัษะ
การส่ือสารภาษาภาษาองักฤษจาก 6โรงเรียน ผูว้ิจยัวิเคราะห์และแบบประมวลผลการพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษ 
 ขั้นตอนท่ี 5  การประเมินเครือข่ายและผลการพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษของนักเรียนในศูนยเ์ครือข่ายกลุ่ม
บา้นลาดหาดทราย สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ คู่มือกลยุทธ์การขบัเคล่ือนและการพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษของนักเรียน
โรงเรียนเครือข่าย แบบทดสอบการฟังและพูดของนักเรียน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติบรรยาย คือ ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  และร้อยละความกา้วหนา้ 
 

สรุปผลการศึกษา 
 1. กลยทุธ์ท่ีใชใ้นการขบัเคล่ือนและการพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษ  มีกลยทุธ์ 4 กลยทุธ์ ประกอบดว้ย กลยทุธ์
การมีส่วนร่วม กลยทุธ์การท างานเป็นทีม กลยทุธ์การส่ือสาร กลยทุธ์การประสานงานใชใ้นการขบัเคล่ือนครูในการพฒันาทกัษะ
การส่ือสารภาษาองักฤษไดแ้ก่ ทกัษะการฟัง และทกัษะการพดู 
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 2. กลยุทธ์ท่ีครูเครือข่ายในโรงเรียนใชใ้นการพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษของสถานศึกษาในศูนยเ์ครือข่ายกลุ่ม
บา้นลาดหาดทราย สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 คือ  กลยทุธ์การวจิยัเชิงปฏิบติัการ 
 3.  ผลการพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษของนักเรียนสถานศึกษาในศูนยเ์ครือข่ายกลุ่มบา้นลาดหาดทราย สังกดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2พบวา่ หลงัการใชก้ลยทุธ์การพฒันา  นกัเรียนมีระดบัทกัษะการส่ือสาร
ภาษาองักฤษ อยูใ่นระดบัดีเยีย่ม  และมีร้อยละความกา้วหนา้เท่ากบั 33.91 

 

อภิปรายผล 
 จากการศึกษากลยุทธ์การขบัเคล่ือนการพฒันา การส่ือสารภาษาองักฤษของนักเรียนสถานศึกษาในศูนยเ์ครือข่ายกลุ่ม
บา้นลาดหาดทราย สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 สามารถน ามาอภิปรายผลตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
 1. กลยทุธ์ท่ีใชใ้นการขบัเคล่ือนและการพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษ  มีกลยทุธ์ 4 กลยทุธ์ ประกอบดว้ย กลยทุธ์
การมีส่วนร่วม กลยทุธ์การท างานเป็นทีม กลยทุธ์การส่ือสาร กลยทุธ์การประสานงานใชใ้นการขบัเคล่ือนครูในการพฒันาทกัษะ
การส่ือสารภาษาองักฤษไดแ้ก่ ทกัษะการฟัง และทกัษะการพูด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของยรุนนัท ์วรรณรักษ ์กาญจนา บุญส่ง 
และนิภา เพชรสม [6] ได้วิจัยเร่ือง กลยุทธ์การขบัเคล่ือนและการพฒันาทักษะการฟังและพูดภาษาองักฤษของนักเรียนใน
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 2 พบวา่ มีการใชก้ลยทุธ์การมีส่วนร่วมในการ
ขบัเคล่ือนและพฒันาทกัษะการฟังและพูดภาษาองักฤษ  และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุวรรณรัตน์ ใจเจริญ [7]ไดศึ้กษาการ
น าเสนอกลยทุธ์การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพฒันาหลกัสูตรตามความตอ้งการของทอ้งถ่ินของโรงเรียนมธัยมศึกษา ส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุทยัธานี  พบว่า  กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพฒันาหลกัสูตร โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  
โดยมี 4 กลยทุธ์ ไดแ้ก่ 1) การส่งเสริมใหโ้รงเรียนจดัท านโยบายใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการสร้างหลกัสูตร  การน าหลกัสูตรไปใช ้
การประเมินผลหลกัสูตร 2) เร่งรัดให้จดัท าฐานขอ้มูลแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา 3) จดักิจกรรมประชาสัมพนัธ์ส่ือสารระหว่าง
โรงเรียนและชุมชนอยา่งต่อเน่ือง และ 4) พฒันาครูและบุคลากรของชุมชนในเร่ืองการจดัท าหลกัสุตตามความตอ้งการของทอ้งถ่ิน   
 2. กลยทุธ์ท่ีครูเครือข่ายในโรงเรียนใชใ้นการพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษของสถานศึกษาในศูนยเ์ครือข่ายกลุ่ม
บา้นลาดหาดทราย สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 คือ  กลยทุธ์การวิจยัเชิงปฏิบติัการซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของณฐมน วงศท์าทอง [8] ไดศึ้กษาการพฒันาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจดว้ยเทคนิควิธีสอน
อ่านแบบ SQ4R โดยใช้ข้อมูลอาเซียน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี6 ผลการวิจัยพบว่า  ความสามารถในการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจดว้ยเทคนิควิธีสอนอ่านแบบ SQ4R โดยใชข้อ้มูลอาเซียน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนวดัใหม่หนองพะอง (ทับทองวิทยาธาร) หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน [1] กล่าวว่า การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่
มาตรฐานสากลของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ทุกคน อ่านออก เขียนได ้คิดเลขเป็นและนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ทุกคน 
อ่านคล่อง เขียนคล่อง และคิดค านวณท่ีซบัซอ้นข้ึนตอ้งมีการพฒันา การส่ือสารภาษาองักฤษของนกัเรียน 

3. ผลการพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษของนกัเรียนสถานศึกษาในศูนยเ์ครือข่ายกลุ่มบา้นลาดหาดทราย สังกดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 พบวา่ หลงัการใชก้ลยทุธ์การพฒันา  นกัเรียนมีระดบัทกัษะการส่ือสาร
ภาษาองักฤษ อยู่ในระดบัดีเยี่ยม  และมีร้อยละความกา้วหน้าเท่ากบั 33.91 สอดคลอ้งกบังานวิจัยของวงศ์เดือน เป็ดทอง [9]  
ไดศึ้กษาเปรียบเทียบความรู้ดา้นการอ่านและการเขียนค าควบกล ้าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ระหว่างการสอนดว้ยแบบฝึก
ทักษะกับการสอนตามคู่มือครูของกรมวิชาการ พบว่า แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนค าควบกล ้ ามีประสิทธิภาพเท่ากับ 
85.33/83.63 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ท่ีตั้งไว ้ และนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการสอนดว้ยแบบฝึกทกัษะมีความรู้ดา้น
การอ่านและการเขียนค าควบกล ้า สูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนตามคู่มือครูของกรมวชิาการ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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ข้อเสนอแนะ 
 ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดแ้บ่งขอ้เสนอแนะเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
 1. ขอ้เสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช ้   
 1.1 กลยุทธ์การวิจยัเชิงปฏิบติัการช่วยให้การพฒันา การส่ือสารภาษาองักฤษของนักเรียนให้ดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
ดงันั้นโรงเรียนสามารถน ากลยุทธ์การวิจัยและพฒันาไปใชใ้นการพฒันาดา้นการจัดการเรียนการสอน การพฒันาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน การบูรณาการในการสร้างส่ือการเรียนการสอนท่ีมีคุณค่าและมีประโยชน์กบัคุณภาพการเรียนของนกัเรียนได ้
 1.2 คู่มือกลยุทธ์การขบัเคล่ือนและการพฒันา การส่ือสารภาษาองักฤษของนักเรียน สามารถน ามาประยุกต์ใช้
ส าหรับเป็นแนวทางการท าวจิยัในชั้นเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได ้โดยใหผู้เ้ช่ียวชาญใหค้  าแนะน าก่อนน าไปใชก่้อน 
 2. ขอ้เสนอแนะเพ่ือการวจิยัคร้ังต่อไป 
 2.1 ศึกษาควรมีการวจิยัเชิงประเมิน การส่ือสารภาษาองักฤษของนกัเรียน 
 2.2 การศึกษาการใช้กลยุทธ์การขบัเคล่ือนการพฒันา การส่ือสารภาษาองักฤษโดยใช้กลยุทธ์การจัดการความรู้
(Knowledge Management) รวมกบักลยุทธ์ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เพื่อขบัเคล่ือนการพฒันา การส่ือสารภาษาองักฤษของนกัเรียนให้มี
คุณภาพมากข้ึน 
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