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อำาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
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บทคัดย่อ

การศกึษาครัง้น้ีเพือ่ตอ้งการศึกษาสภาพการจัดการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ ของกลุม่โรงเรยีน
เครือข่าย อุเทน โนนตาล อำาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ประจำาปี
การศึกษา 2559 กลุ่มตัวอย่างคือ ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายอุเทน โนน
ตาล จำานวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ด้วยวิธีทางสถิติเพื่อ
หาค่าร้อยละ คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวจิยัพบวา่ ครผููส้อนระดบัชัน้ประถมศกึษาทีส่อนวชิาภาษาองักฤษสว่นใหญไ่มจ่บสาขาวชิา
ที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาอังกฤษ และสภาพการสอนด้านการฟังและการพูดที่ใช้กันมากที่สุดคือการ
ฝกึออกเสยีงคำา สว่นดา้นการฟงัและการพดูทีใ่ชก้นันอ้ยทีส่ดุคอื ใชเ้กมสห์รอืกจิกรรมส่ือสารทีเ่ปดิโอกาส
ใหผู้เ้รยีนไดฝ้กึสนทนาซ้ำาๆ จนชำานาญ ดา้นการอา่นและการเขียนพบวา่สภาพการจดัการเรยีนการสอนที่
นิยมใชก้ันมากที่สดุ คือ ให้ผู้เรียนฝึกทำาใบงาน ใบความรู ้และหนังสืออา่นเพิม่เตมิ และสภาพการจัดการ
เรียนการสอนที่นิยมใช้กันน้อยที่สุด คือ ให้ผู้เรียนอ่านออกเสียงการจัดชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมระหว่าง
การเรียนมีการจัดป้ายคำาศัพท์และรูปภาพคำาศัพท์ในห้องเรียนมากที่สุด ส่วนที่ใช้น้อยท่ีสุดคือมีเครื่อง
เสียง สื่อวีดีทัศน์สำาหรับการฟังและพูดวิธีการวัดผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษครูให้คะแนนชิ้นงานและการ
ใชแ้บบทดสอบในการสอบทา้ยบทเรยีนและปลายภาคด้านปญัหาทีพ่บมากคอืครูผู้สอนไมม่คีวามชำานาญ
หรือเชี่ยวชาญในการสอนภาษาอังกฤษ ขาดแรงจูงใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

Abstract

The objective of this study were to investigate of study of current stage in English 
Learning of Network Uten Nontan group Thauten District Nakhonpanom Province in elementary 
schools in 2016. The respondents were 60 teachers in elementary schools who completed 
the questionnaire which were statically analyzes by descriptive statistics: percentage, mean 
and standard deviation.
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The results revealed that most English teachers in elementary schools were not 
graduated in English or teaching in English. For the listening and speaking the used most 
were practice the accent of words and the used less were games and Instructional Media for 
practices. For the reading and writing the used most were do worksheet, knowledge sheet 
and reading and the used less were practice the accents. The room for study the most were 
vocabularies and picture cards were posted around the classroom and surrounding areas. 
The room for study the used less was radio, video media for listening and speaking. The 
testing the used most were teachers had worksheet and give score and used pre-test and 
post – test. The most common problem found that teachers lacked motivation and thought 
that it was not necessary to do activities.

บทนำา

ประเทศไทยมีการเรียนการสอนภาษา
อังกฤษมาเป็นเวลาช้านาน และมีการนำาการสอน
ที่หลากหลายมาใช้ในการสอน แต่การสอนภาษา
อังกฤษยังประสบปัญหาต่างๆ เช่นเรียนภาษา
องักฤษหลายปแีตไ่มส่ามารถตดิตอ่สือ่สารได ้หรอื
พูดภาษาอังกฤษได้แต่ไม่สามารถอ่านเขียนได้ 
ปัจจัยที่ทำาให้เกิดปัญหาดังกล่าวอาจเกิดจากครูผู้
สอนหรือตัวผู้เรียน ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผู้
เรียนจำาเป็นต้องมีความรู้และฝึกฝนการใช้ภาษา
อังกฤษให้เกิดความชำานาญผู้เรียนจำานวนไม่น้อย
เริม่เรยีนภาษาองักฤษตัง้แตร่ะดบัช้ันประถมศกึษา
ตอนต้น แต่ไม่สามารถสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ 
ทำาให้ขาดความเชื่อมั่น ท้อแท้ และส่งผลต่อความ
ก้าวหน้าในอาชีพการงานหรือการเรียนรู้ระดับสูง 
กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงความสำาคัญ
ดังกล่าว จึงจัดให้มีหลักสูตรภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาเพื่อมุ่ง
มั่นให้เยาวชนนำาความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษไป
พัฒนาตนเอง แสวงหาความรู้และประกอบอาชีพ 
(กระทรวงศึกษาธิการ: 2551)

การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
จำาเปน็ตอ้งมคีรผูู้สอนทีม่ทีกัษะความรูค้วามเขา้ใจ 
และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเป็น
แบบอยา่งด้านการใชภ้าษาใหแ้กผู่เ้รยีน นอกจากน้ี

ครผููส้อนภาษาองักฤษยงัจำาเปน็ตอ้งมวีธิสีอนทีน่า่
สนใจ สามารถทำาให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น
อยากที่จะเรียนรู้รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษด้วย ระดับช้ันประถมศึกษาถือเป็น
พ้ืนฐานสำาคัญต่อการเรยีนภาษาอังกฤษทีส่งูข้ึนไป 
เมื่อผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐานเป็นอย่างดีแล้ว นอกจาก
จะทำาให้การเรียนในระดับที่สูงขึ้นมาเป็นเร่ืองที่
เข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้ว ยังจะส่งผลต่อทัศนคติที่ดีต่อ
การเรยีนภาษาองักฤษของผูเ้รยีนในอนาคตอกีดว้ย 
หากไมเ่ปน็ไปดงัทีก่ล่าวอาจทำาให้ผลการเรียนภาษา
อังกฤษไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ อย่างไรก็ตาม
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของครูในระดับ
ประถมศกึษากเ็ปน็ทีน่า่สนใจวา่มกีารจัดการเรยีน
การสอนอย่างไร ครูมีพัฒนาการการสอนหรือไม่ 
มีความต้องการเทคนิคการจัดการเรียนการสอน
เพ่ิมเติมหรือไม่อย่างไร มีปัญหาและอุปสรรคใน
การสอนอย่างไรที่ทำาให้การจัดการเรียนการสอน
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่
จะศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษา
อังกฤษในระดบัชัน้ประถมศกึษาของกลุ่มโรงเรียน
ในเครอืขา่ยอเุทนโนนตาล อำาเภอทา่อเุทน จงัหวดั
นครพนม ประจำาปกีารศกึษา 2559 เพือ่ศกึษารปู
แบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของกลุ่ม
โรงเรยีนแหง่นีว่้ามีรปูแบบการจดัการเรยีนการสอน
เพื่อพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษอย่างไร
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ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียน การ
สอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา
ของกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายอุเทน โนนตาล อำาเภอ
ท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

2. เพื่อพัฒนาสภาพการจัดการเรียน การ
สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา

วิธีดำาเนินการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร ได้แก่ ครผูู้สอนระดับช้ันประถม
ศกึษากลุม่โรงเรยีนเครือขา่ย อเุทน โนนตาล อำาเภอ
ท่าอุเทน จังหวัดนครพนม จำานวน 85คน จาก 8 
โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าอุเทน โรงเรียนอุเท
นวิทยาคาร โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ โรงเรียน
บ้านน้อยทวย โรงเรียนบ้านตาล โรงเรียนบ้านา
ผักปอด โรงเรียนบ้านโพน และโรงเรียนบ้านธาตุ 
ในปีการศึกษา 2559

กลุม่ตวัอยา่ง ไดแ้ก ่ครผููส้อนภาษาอังกฤษ
ระดบัช้ันประถมศกึษากลุม่โรงเรยีนเครอืขา่ย อเุทน 
โนนตาล อำาเภอทา่อุเทน จังหวัดนครพนม จำานวน 
60 คนจาก 8 โรงเรียน ในปกีารศึกษา 2559 ไดม้า
โดยวธิกีารสุม่ตวัอย่าง อย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) โดยส่งแบบสอบถามไปยัง 8 โรงเรียน
ในโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายอุเทน โนนตาล

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ
แบบสอบถามเรื่องรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอน เทคนิคการสอนวชิาภาษาองักฤษในระดบัชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย อุ
เทน โนนตาล อำาเภอท่าอุเทน จงัหวดันครพนมโดย
ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ คือ

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

2. การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ลักษณะต่างๆ รูปแบบการจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษที่ดำาเนินการศึกษา ได้แก่

2.1 วิธีการสอนและเทคนิคการสอน

2.2 การจัดชัน้เรยีนและสิง่แวดลอ้มระหวา่ง
การเรียนภาษาอังกฤษ

2.3 รูปแบบวธิีการวัดผลการเรยีนรู้ภาษา
อังกฤษ

3. ปัญหาและความต้องการ

ขั้นตอนการวิจัย

การวจิยัเรือ่งสภาพการเรยีนการสอนภาษา
องักฤษในโรงเรียนประถมศึกษากลุ่มโรงเรียนเครือ
ขา่ยอุเทน โนนตาล อำาเภอทา่อเุทน จงัหวดันครพนม 
ได้ดำาเนินการตามหัวข้อดังต่อไปนี้

1. เลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

2. จัดทำาเครื่องมือในการวิจัย

3. จัดเก็บข้อมูล

4. วิเคราะห์สถิติที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล

ผลการวิจัย

จากการเก็บข้อมูลผู้วิจัยได้นำาข้อมูลมา
วิเคราะห์และนำาข้อมูลที่ได้มาดำาเนินการประมวล
ผลและวิเคราะห์เพื่อสรุปเป็นผลการวิจัย

ค่าที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกนำา
มาแสดงบนตารางประกอบคำาอธบิายผล ในหวัขอ้
ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนที่ 2 สภาพการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในด้านต่างๆ

ส่วนที่ 3 ปัญหาและความต้องการ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม

ผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามสว่นใหญเ่ปน็เพศหญงิคดิเปน็รอ้ยละ 
61.66 และเป็นเพศชายร้อยละ 38.33
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ส่วนท่ี 2 แสดงวุฒิการศกึษาและสาขาวิชา
ทีผู่ต้อบแบบสอบถามจบการศกึษา พบวา่สว่นใหญ่
จบการศกึษาระดับปรญิญาตร ีคดิเปน็รอ้ยละ 58.33 
รองลงมาจบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบ
เท่า ร้อยละ 38.33 จบการศึกษาระดับปริญญา
เอกร้อยละ 3.33 และพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่จบการศึกษาด้านภาษาอังกฤษ คิดเป็น
ร้อยละ 6.66ที่เหลือจบการศึกษาวิชาอื่นๆ คิด
เป็นร้อยละ 93.33

ส่วนที่ 3 สภาพการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในด้านต่างๆ

ตาราง 1 สภาพการจัดการเรียนการสอน ด้านทักษะการฟัง พูด และด้านทักษะการอ่านการ
เขียน

วิธีหรือรูปแบบการสอน ร้อยละ

ด้านทักษะการฟังและการพูด

1. มีการใช้สื่อในการสอน เช่น การฝึกให้ผู้เรียนฟังข่าวแล้วแปลจากสื่อ 3.91 78.33

2. มีการฝึกออกเสียงคำาภาษาอังกฤษ 4.58 97.66

3. ใช้เกมส์หรือกิจกรรมสื่อสารที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกสนทนาซ้ำาๆ 1.35 27.00

4. ใช้สื่อคลิป วีดีซี 3.43 68.66

5. ใช้การฝึกตามตัวแบบจากสื่อ 3.33 66.66

ด้านทักษะการอ่านและการเขียน

1. ฝึกให้ผู้เรียนฝึกทำาใบงาน ใบความรู้ และหนังสืออ่านเพิ่มเติม 4.55 91.00

2. เขียนเรียงความตามหัวข้อที่กำาหนดให้ 3.85 77.00

3. เขียนบันทึกสรุปสิ่งที่ได้เรียนไปในท้ายชั่วโมง 3.41 68.33

4. ให้ผู้เรียนเขียนแปล 3.30 66.00

5. ให้ผู้เรียนเติมคำาในช่องว่างให้สมบูรณ์ 3.68 73.66

6. ตอบคำาถามและแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน 3.95 79.00

7. ให้ผู้เรียนอ่านสื่อความหมายให้คนอื่นรับรู้ 2.16 43.33

8. ใช้แบบฝึก ชุดฝึก ให้ผู้เรียนอ่านแล้วตอบคำาถามหรือทำาแบบฝึกหัด 3.08 61.66

9. มีการใช้กิจกรรมกลุ่มในการจัดเรียนรู้ 3.93 78.66

ตาราง 1 ผลการวิจัยพบว่า สภาพการ
เรยีนการสอนท่ีนยิมใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน
ภาษาอังกฤษ อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุในทกัษะทางดา้น
การฟงัและการพูดไดแ้ก่มีการฝกึออกเสยีงคำา (  = 
4.58) สว่นระดบัมากไดแ้ก ่มกีารใชส้ือ่ในการสอน 
เช่น การฝึกให้ผู้เรียนฟังข่าวแล้วแปลจากยูทูป (  

= 3.91) ส่วนสภาพการเรียนการสอนที่นิยมใช้ใน
การจดัการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ อยูใ่นระดบั
ปานกลางในทกัษะทางดา้นการฟงัและการพดูไดแ้ก่
ใช้เพลง ดนตรี หนัง ในกระบวนการเรียนรู้ (  = 
3.43) และการลบคำาหรอืวลใีนบทสนทนา แลว้ให้
ผูเ้รียนจบัคูห่รอืกลุม่เรยีนรู ้ฝกึแสดงบทบาทสมมตุ ิ
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(  = 3.33) สว่นสภาพการเรียนการสอนทีน่ยิมใชใ้น
การจดัการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ อยูใ่นระดบั
นอ้ยทีส่ดุคอืการใชเ้กมสห์รือกจิกรรมสือ่สารทีเ่ปดิ
โอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกสนทนาซ้ำาๆ จนชำานาญโดย
มีค่าเฉลี่ย (  = 1.35) 

ด้านทักษะการอ่านและการเขียนสภาพ
การเรียนการสอนที่นิยมใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ฝึก
ให้ผู้เรียนฝึกทำาใบงาน ใบความรู้ และหนังสืออ่าน
เพิ่มเติมโดยมีค่าเฉลี่ย (  = 4.55) ส่วนระดับมาก
ได้แก่การใช้รูปแบบครูแปลเรื่องที่อ่านให้ผู้เรียน
ฟังและให้ผู้เรียนตอบคำาถาม (  = 3.95) มีการ

ใช้กิจกรรมกลุ่มในการจัดการเรียนการสอน (  = 
3.93) เขยีนเรยีงความตามหวัขอ้ทีก่ำาหนดให ้(  = 
3.85)ให้ผู้เรียนเติมคำาในช่องว่างให้สมบูรณ์ (  = 
3.68)สว่นรปูแบบทีน่ยิมใชใ้นการจดัการเรยีนการ
สอนภาษาองักฤษ อยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้นทกัษะ
การอ่านและการเขียน ได้แก่ เขียนบันทึกสรุปสิ่งที่
ได้เรยีนไปในท้ายชัว่โมง (  = 3.41) การใหผู้เ้รียน
เขียนแปล (  = 3.30) ใช้แบบฝึก ตำารา ชุดฝึก ให้
ผู้เรียนอ่านแล้วตอบคำาถามหรือทำาแบบฝึกหัด (  
= 3.08) ส่วนรูปแบบที่ใช้อยู่ในระดับน้อยคือ ให้ผู้
เรียนอ่านออกเสียงโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ (  = 2.16) 

ตาราง 2 การจัดสภาพแวดล้อมสำาหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

รายการ ร้อยละ

1. มีป้ายคำาศัพท์ รูปภาพ หรือตกแต่งห้องเรียนหรือบริเวณรอบๆ ที่เอื้อหรือสร้าง 
บรรยากาศที่เป็นภาษาอังกฤษ

4.60 92.00

2. มีการจัดอุปกรณ์และโต๊ะเก้าอี้ตามบริบทการเรียนแต่ละครั้ง 3.71 74.33

3. มีสื่อคอมพิวเตอร์ 1.46 29.33

4. จัดบรรยากาศห้องเรียนให้สบาย ผ่อนคลาย 3.46 69.33

5. มีห้องคอมพิวเตอร์สำาหรับการสอนภาษาอังกฤษ 3.83 76.66

6. มีมุมหนังสือภาษาอังกฤษ 4.08 81.66

7. มีเครื่องเสียงสำาหรับการฟังและพูดที่ใช้สะดวกและมีประสิทธิภาพ 2.95 59.00

8. มีการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 3.31 63.33

9. มีชาวต่างชาติเข้ามาช่วยสอนภาษาอังกฤษ 3.93 78.66

10. ครูพูดภาษาอังกฤษระหว่างสอน 3.45 69.00

ตาราง 2 แสดงการจัดสภาพแวดล้อม
สำาหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษดังนี้

อนัดับทีค่รูผูต้อบแบบสอบถามได้ทำามาก
ทีสุ่ดคือมปีา้ยคำาศัพท ์รปูภาพ หรอืตกแตง่หอ้งเรยีน
หรือบริเวณรอบๆ ที่เอื้อหรือสร้าง บรรยากาศที่
เปน็ภาษาองักฤษโดยมคีา่เฉล่ียเท่ากบั (  = 4.60)
และมกีารจดัทำาในระดบัมากคอืมมีมุหนงัสอืภาษา

อังกฤษ (  = 4.08)มีชาวต่างชาติเข้ามาช่วยสอน
ภาษาองักฤษ (  = 3.93)มห้ีองคอมพวิเตอร์สำาหรับ
การสอนภาษาองักฤษ (  = 3.83)ชัน้เรียนไมต่ายตวั 
สามารถเคลือ่นยา้ยได้ตามกจิกรรม (  = 3.71)สว่น
การจัดสภาพแวดล้อมสำาหรบัการเรยีนการสอนใน
ระดบัปานกลางคอืจดับรรยากาศหอ้งเรยีนใหส้บาย 
ผอ่นคลาย (  = 3.46) ครพูดูภาษาองักฤษระหวา่ง
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สอน(  = 3.45). มกีารจดักจิกรรมคา่ยภาษาอังกฤษ 
(  = 3.31). มีเครื่องเสียงสำาหรับการฟังและพูดที่
ใชส้ะดวกและมปีระสทิธภิาพ (  = 2.95) สว่นการ

มี สื่อ วีดีทัศน์ และเครื่องเล่นที่ใช้ได้สะดวกและมี
ประสิทธิภาพนัน้ผูต้อบแบบสอบถามใหอ้ยู่ในอนัดบั
น้อยโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ (  = 1.46)

ตาราง 3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

รายการ ร้อยละ

1. ระหว่างเรียนใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรมและให้คะแนนการทำาแบบฝึก 3.15 63.00

2. ระหว่างเรียนใช้วิธีการสังเกตและให้คะแนนการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และสอบท้าย
บทเรียน

3.46 69.33

3. วัดผลโดยให้คะแนนชิ้นงาน ทดสอบท้ายบทเรียนและทดสอบปลายภาคโดยใช้รูปแบบ
การสอบที่หลากหลาย

4.23 84.66

4. การฟังพูดวัดโดยตรงจากการสนทนาหรือตอบคำาถาม 3.61 72.33

5. สอบการแปลจากไทยเป็นอังกฤษและอังกฤษเป็นไทย 2.95 59.00

6. ใช้การวัดผลหลากหลายไม่ตายตัว ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ กิจกรรม ผู้เรียนและเวลา 3.31 66.33

7. ทุกทักษะใช้แบบทดสอบในการวัดเป็นหลัก 3.88 77.66

8. ครูและเพื่อนร่วมชั้นร่วมกันประเมิน 3.45 69.33

ตาราง 3 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามใชว้ธิกีารวดัและประเมนิผลการเรยีน
รู้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับมากคือ การวัดผลโดย
ให้คะแนนช้ินงาน ทดสอบท้ายบทบทเรียนและ
ทดสอบปลายภาคโดยใช้รูปแบบการสอบที่หลาก
หลาย (  = 4.23) การฟังพูดวัดโดยตรงจากการ
สนทนาหรอืตอบคำาถาม (  = 3.61) และทกุทักษะ
ใชแ้บบทดสอบในการวดัเปน็หลัก (  = 3.88) ส่วน
การจดัสภาพแวดลอ้มในการเรยีนระดบัปานกลาง
คอื ระหวา่งเรยีนใชว้ธิกีารสงัเกตพฤติกรรมและให้

คะแนนการทำาแบบฝกึหดั (  = 3.15) ระหวา่งเรียน
ใชว้ธิกีารสงัเกตและใหค้ะแนนการสือ่สารด้วยภาษา
อังกฤษ และสอบท้ายบทเรียน (  = 3.46) ใช้การ
วดัผลหลากหลายไมต่ายตวั ขึน้อยูก่บัวตัถปุระสงค ์
กจิกรรม ผูเ้รยีนและเวลา (  = 3.31) ครูและเพือ่น
ร่วมชัน้ร่วมกนัประเมินโดยใช้แบบประเมินตา่งๆ (  
= 3.45) สว่นสอบการแปลจากไทยเปน็องักฤษและ
องักฤษเปน็ไทยผูต้อบแบบสอบถามใหอ้ยูใ่นระดบั
น้อย (  = 2.95) คิดเป็นร้อยละ 59.00

ส่วนที่ 4 ปัญหาและความต้องการ
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จากตาราง 4 พบว่าปัญหาในการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับมากที่สุด
คือ ขาดสื่อในการสอนภาษา เช่นคอมพิวเตอร์ 
อินเตอร์เน็ต (  = 4.58)ครูไม่มีความชำานาญหรือ
เชีย่วชาญภาษาอังกฤษ (  = 4.80) ขาดความรู้และ
แหล่งความรู้ด้านวัดผลภาษาอังกฤษ (  = 4.55) 
สว่นปญัหาในการจัดการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษ
อยู่ในระดับมากคือ สภาพทั่วไปห้องเรียนไม่เอื้อ
ต่อการจัดกิจกรรม (  = 3.66) มีความยุ่งยากใน

การอธิบายให้นักเรียนเข้าใจในเรื่องหลักภาษา (  
= 3.85) ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนภาษา
อังกฤษอยู่ในระดับปานกลางคือ นักเรียนขาดแรง
จูงใจและไม่เห็นความสำาคัญของภาษาอังกฤษ (  
= 3.43) ไมส่ามารถนำามาตรฐานหลกัสตูรมาจดัทำา
หน่วยการเรียนรู้ (  = 3.41) และผู้บริหารไม่เห็น
ความสำาคญัดา้นการสอนภาษาองักฤษ (  = 3.46)

ตาราง 4 ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

รายการปัญหา ร้อยละ

1. สภาพทั่วไปห้องเรียนไม่เอื้อต่อการจัดกิจกรรม 3.66 73.33

2. ขาดสื่อในการสอนภาษา เช่นคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต 4.58 91.66

3. ครูไม่มีความชำานาญหรือเชี่ยวชาญการสอนภาษาอังกฤษ 4.80 96.00

4. นักเรียนขาดแรงจูงใจและไม่เห็นความสำาคัญของภาษาอังกฤษ 3.43 68.66

5. ไม่สามารถนำามาตรฐานหลักสูตรมาจัดทำาหน่วยการเรียนรู้ 3.33 66.66

6. ขาดความรู้และแหล่งความรู้ด้านวัดผลภาษาอังกฤษ 4.55 91.00

7. มีความยุ่งยากในการอธิบายให้นักเรียนเข้าใจในเรื่องหลักภาษา 3.85 77.00

8. สร้างสื่อภาษาอังกฤษไม่เป็น 3.41 68.33

9. ผู้บริหารไม่เห็นความสำาคัญด้านการสอนภาษาอังกฤษ 3.46 69.33

ตาราง 5 ความต้องการในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

รายการความต้องการ ร้อยละ

1. ต้องการห้องปฏิบัติการทางภาษา 3.60 72.00

2. ตำาราเรียนที่เหมาะสมกับมาตรฐานและตัวชี้วัด 3.46 69.33

3. จัดอบรมให้ความรู้ด้านเทคนิคการสอน การผลิตสื่อ 3.23 64.66

4. ห้องสมุดมีหนังสือภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับนักเรียนเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม 3.61 72.33

5. มีสื่ออุปกรณ์ที่ทันสมัย เช่นคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต 3.90 78.00

6. การสนับสนุนด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 3.31 66.33

7. ครูชาวต่างชาติ 4.25 85.00

8. ห้องเรียนที่มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 3.45 69.00
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จากตาราง 5 พบว่าความต้องการในการ
จดัการเรยีนการสอนภาษาองักฤษอยูใ่นระดับมาก
คือ ต้องการห้องปฏิบัติการทางภาษา (  = 3.60) 
ห้องสมุดมีหนังสือภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับ
นักเรียนเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม (  = 3.61) มีสื่อ
อุปกรณ์ที่ทันสมัย เช่นคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต  
(  = 3.90) และครูชาวต่างชาติ (  = 4.25) ความ
ต้องการในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
สว่นความตอ้งการในระดับปานกลางคอื ตำาราเรียน
ที่เหมาะสมกับมาตรฐานและตัวชี้วัด (  = 3.46) 
จัดอบรมให้ความรู้ด้านเทคนิคการสอน การผลิต
สื่อ (  = 3.23) การสนับสนุนด้านการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ (  = 3.31) และห้องเรียนที่
มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอนภาษา
อังกฤษ (  = 3.45)

อภิปรายผล

จากผลการวจิยัชีใ้หเ้หน็วา่ครผููส้อนภาษา
อังกฤษส่วนใหญ่ในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายอุเทน 
โนนตาล อำาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ไม่
ได้จบการศึกษาทางด้านภาษาอังกฤษหรือการ
สอนภาษาอังกฤษ จึงสามารถสรุปได้ว่าปัญหาดัง
กล่าวมีผลต่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
สอดคล้องกับ (เจรามี ฮาร์เมอร์: 2546: 47) ที่
กลา่ววา่ “ในระหวา่งทีม่กีารเรยีนการสอนภาษา ทัง้
ครูและนักเรียนสามารถเข้าใจได้เท่ากัน แต่ครูควร
รูว้า่มอีะไรผดิพลาดบ้าง มอีะไรแก้ไขไดบ้้างและจะ
แกไ้ขอย่างไรบา้ง” สิง่นีเ้ป็นขอ้ยุง่ยากสำาหรบัผูส้อน
ทีส่อนวชิาภาองักฤษแตไ่มจ่บภาษาองักฤษหรอืไม่
คุ้นเคยภาษาองักฤษในดา้นของการจดัรปูแบบการ
เรยีนการสอน ทางดา้นการฟงัและการพดู รปูแบบ
ที่นิยมใช้กันมากที่สุดคือ การฝึกออกเสียงคำาหรือ
วลี สอดคล้องกับ (Gower: 1995: 33) ที่กล่าว
ไว้ว่าครูสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดในการใช้
ภาษา โดยเฉพาะเมื่อต้องการสอนเร่ืองการออก
เสียง ด้านทักษะการอ่านและการเขียน รูปแบบที่
นิยมใช้กันมากที่สุดคือ ให้ผู้เรียนฝึกทำาใบงาน ใบ

ความรู ้และหนงัสอือา่นเพิม่เตมิ สอดคลอ้งกบังาน
วจิยัของพชิญาพร พรมคำาบตุร (2551: บทคดัยอ่) 
พบว่าสื่อการสอนท่ีครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษใช้
เป็นประจำาในโรงเรียนมัธยมศึกษา คือ กระดาน
ดำา กระดาษขาว หนังสือเรียน และเพลงพื้นเมือง
และเกมต่างๆ ใบความรู้ ใบงาน และหนังสืออ่าน
เพิ่มเติมส่วนปัญหาในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษทีพ่บมากทีสุ่ดคอื ครผููส้อนไมม่คีวาม
ชำานาญหรอืเชีย่วชาญในการสอนภาษาองักฤษ ขาด
แรงจูงใจในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนภาษา
อังกฤษ สองคล้องกับ ดวงพร หนูพงษ์ (2545: 
บทคัดย่อ) ที่ศึกษาพบว่า ปัญหาที่ครูประสบมาก 
คือ ขาดความรู้ ความสามารถทางด้านการสอน 
ขาดความรู้ความสามรถทางด้านการจัดกิจกรรม
ทางภาษา และขาดความรู้ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษในห้องเรียน ในด้านของการจัดรูป
แบบการเรียนการสอน

สรุปได้ว่า ปัญหาที่พบส่วนใหญ่คือ ครูผู้
สอนภาษาองักฤษสว่นใหญใ่นกลุม่โรงเรยีนเครือขา่ย
อุเทน โนนตาล อำาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 
ไม่ได้จบการศึกษาทางด้านภาษาอังกฤษหรือการ
สอนภาษาอังกฤษ ทำาให้ครูผู้สอนขาดความรู้และ
ทักษะด้านการสอนภาษาอังกฤษที่ชัดเจนรูปแบบ
ที่นิยมใช้จัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่คือการฝึก
ออกเสียงคำาหรือวลี สื่อการสอนที่นิยมใช้กันมาก
ทีส่ดุคอื ใหผู้เ้รยีนฝกึทำาใบงาน ใบความรู ้และอา่น
หนังสือเพิ่มเติม ครูผู้สอนไม่มีความชำานาญหรือ
เชี่ยวชาญในการสอนภาษาอังกฤษ ขาดแรงจูงใจ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ทำาใหก้ารจัดการเรยีนการสอนไมบ่รรลวัุตถุประสงค ์

ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีการใช้เทคนิคการสอนและการ
จดักจิกรรมท่ีมกีารปรบัปรงุการสอนอยูต่ลอดเวลา 
เพราะผูส้อนสว่นใหญเ่มือ่สอนไปไดร้ะยะหน่ึงอาจ
ใช้วิธีการสอนที่เหมือนเดิมหรือคุ้นเคย
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2. การใชส้ือ่อปุกรณต์า่งๆ ครผูู้สอนควรมี
การไดเ้รยีนรูก้ารใชส้ือ่ เชน่ คอมพวิเตอร์ อนิเตอรเ์นต็ 
การใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษา จะทำาให้การเรียน
การสอนน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

3. ผูบ้รหิารควรสนบัสนนุใหม้สีือ่ อปุกรณ์
การสอน ที่หลากหลายและครูสามารถนำาไปใช้ได้
ง่าย ตามศักยภาพของโรงเรียน
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