
วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2554

7

กลวิธีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
กรณีศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
English Language Teaching Strategies for Primary Education Level: 
A Case Study of Mahasarakham University Demonstration School 
(Elementary)

รังษวุฒิ มาตวังแสง1 

Rangsawoot Matwangsaeng1

บทคัดย่อ

การจดัการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดบัประถมศึกษามคีวามสำาคญัและจำาเปน็อยา่งยิง่ใน
ระบบการศกึษาของไทยในปจัจบุนั จงึตอ้งมกีารพฒันาศกัยภาพในการใชภ้าษาองักฤษเพือ่การสือ่สารใน
ยุคของประเทศไทย 4.0 การที่จะสร้างให้นักเรียนประถมศึกษามีศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษได้ตาม
จดุมุ่งหมาย ครผููส้อนตอ้งใชก้ลวธิกีารจดัการเรยีนการสอนภาษาภาษาองักฤษทีห่ลากหลายและแตกตา่ง
กันตามความแตกต่างระหว่างบุคคล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) เป็นหนึ่งใน
โรงเรียนที่มีชื่อเสียงทางด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาภาษาอังกฤษที่ประสบผลสำาเร็จ โดยจะเห็น
ได้จากผลการวัดระดับชาติ (O-Net) ซึ่งจะมีนักเรียนที่สามารถสอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนนทุกๆ ปี
การศึกษา (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 2562)

บทความนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะนำาเสนอกลวิธีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ กรณีศึกษา 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) โดยครอบคลุมทฤษฎีการเรียนรู้ภาษา รวมทั้ง
กลวิธีการเรียนรู้ภาษาซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนภาษาอังกฤษและจะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้
สอนภาษาอังกฤษที่จะได้เข้าใจในการใช้กลวิธีการเรียนรู้ภาษามากขึ้น 

คำ�สำ�คัญ:กลวิธีการเรียนรู้ภาษา, การจัดการเรียนสอนภาษาอังกฤษ, ศักยภาพทางด้านภาษา

Abstract 

Teaching English in Primary education level is important and significant for Thai 
education system. Hence, it is an elementary element to improve learning at the high level 
and develop abilities for English for communication in 4.0 Era. Encouraging learners gain the 
language proficiency; teachers have to apply multi-teaching strategies which are based on the 
individual differences. However, Mahasarakham University Demonstration School (Elementary), 
MUDS, is well-known school for teaching English effectively. As indicated, students of MUDS 

1	 อาจารย์	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	(ฝ่ายประถม)
1	 Lecturer,	Mahasarakham	University	Demonstration	School	(Elementary)
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บทนำา

การใช้ภาษาต่างประเทศในรูปแบบต่างๆ 
ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ชุมชน และ
สงัคมโลกเปน็เครือ่งมอืพืน้ฐานในการศกึษาตอ่การ
ประกอบอาชพีและแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัสงัคมโลก 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community) ได้กำาหนดให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็น 
ภาษากลาง (English as a Lingua Franca) ในการ
สือ่สารระหวา่ง 10 ประเทศสมาชกิอาเซยีน สง่ผล
ใหค้นไทยตอ้งตระหนกัถงึความสำาคญัความรูค้วาม
สามารถและทกัษะการสือ่สารภาษาองักฤษของคน
ไทย และไดก้ลายเป็นเงือ่นไขหนึง่ในการสร้างความ
ไดเ้ปรียบหรือเสยีเปรยีบ ในการแขง่ขนัทางเศรษฐกจิ
ระหวา่งประเทศสมาชกิในอาเซยีน ดงันัน้การเรยีน
รูภ้าษาองักฤษในฐานะภาษาสากลจงึเป็นสิง่ท่ีหลกี
เลี่ยงไม่ได้สำาหรับผู้เรียนทุกคนในยุคปัจจุบัน

ในหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ภาษา
อังกฤษได้ถูกระบุให้เป็นภาษาต่างประเทศที่เป็น
สาระการเรยีนรูพ้ืน้ฐานและไดก้ำาหนดสาระสำาคญั
ที่ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ได้แก่ ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ภาษาและวัฒนธรรม ภาษากับความสัมพันธ์กับ
กลุม่สาระการเรยีนรูอ่ื้น และภาษากบัความสมัพันธ์
กับชมุชนและโลก ซึง่ปจัจบุนักระทรวงศกึษาธิการ
ได้เน้นย้ำาและได้มีจัดอบรมให้กับครูและบุคลากร
ทางการศกึษามากมายหลายโครงการทีเ่กีย่วกบัการ
จัดการเรียนการสอน เช่น ครูคูปอง Boot Camp 
เป็นต้น อย่างไรก็ตาม สถาบันทดสอบทางการ
ศึกษาแห่งชาติ (2557) ยังชี้ให้เห็นว่าปัญหาการ

เรยีนรูภ้าษาองักฤษของผูเ้รยีนชาวไทยใน ปจัจบุนั
กลับพบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับต่ำาและรายงานสรุป
ผลการวิเคราะห์ ความสามารถของนักเรียนจาก
ผลการสอบ O-NET ในรายวิชาภาษาอังกฤษสรุป
ได้ว่า นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 มีจุดอ่อนในเรื่อง
ของภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผลการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษของนักเรียนดังกล่าวยังไม่น่าเป็นที่
พอใจ ควรหาทางสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการ
เรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษให้มากขึ้น

ในทางตรงกนัขา้มโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยั
มหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สงักัดคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (เดิม) มาเป็นกระทรวงการอุดมศึกษา 
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม ภายใตก้ารกำากบั
ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มีผลการวัดระดับชาติ (O-Net) ซึ่งจะมีนักเรียน
ที่สามารถสอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนนใน
รายวิชาภาษาอังกฤษทุกๆ ปีการศึกษา เพื่อช้ีให้
เหน็การบรหิารจดัการเกีย่วกบัการจดัการเรยีนการ
สอนและทีส่ำาคญั คอื กลวธิใีนการจดัการเรยีนการ
สอนภาษาองักฤษสำาหรบันกัเรยีนช้ันประถมศกึษา
ของโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝา่ย
ประถม) 

บทความนี ้ผูเ้ขยีนจงึขอนำาเสนอแนวคดิเรือ่ง
การเรยีนรูภ้าษาทีห่นึง่และสอง ปจัจยัทีม่ผีลตอ่การ
เรยีนภาษาทีส่องหรอืภาษาตา่งประเทศ ทฤษฎทีีใ่ช้
ในการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษ กลวธิกีาร

highly scored 100 of National Test called Ordinary National Educational Test (O-Net) every 
year (National Institute of Educational Testing Service, 2019).

The article presented English language teaching strategies of MUDS. It was also 
reviewed learning language theories and language teaching strategies to facilitate English 
proficiency, and useful for English teachers to understand more about language learning 
strategies.

Keywords: Language Learning Strategies, English Teaching, Language Proficiency 
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เรยีนการสอนภาษาองักฤษ และกลวธีิในการจดัการ
เรยีนการสอนภาษาอังกฤษสำาหรบันกัเรยีนช้ันประถม
ศกึษาของโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
(ฝ่ายประถม) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

แนวคิดเรือ่งการเรยีนรูภ้าษาทีห่นึง่และสอง

การเรียนรู้ภาษาที่สอง (Second  
Language Acquisition) เป็นกระบวนการเรียน
รู้อีกภาษาหนึ่งที่นอกเหนือจากภาษาแรก หรือที่
เรียกว่า ภาษาแม่ (Mother Tongue) ซึ่งอาจเป็น
ได้ทั้งภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษา
เกาหลี ภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทย หรือภาษาที่
สองที่ใช้เป็นภาษาราชการ หรือ เป็นภาษาที่สอน
ในโรงเรยีน เชน่ ภาษาองักฤษใชใ้นประเทศสงิคโปร ์
อนิเดยี และฟลิปิปินส ์สำาหรับในประเทศไทย การ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษของเด็กไทยจึงนับว่า
เป็นการเรียนภาษาต่างประเทศ

Spratt, Pulverness and Williams (2007) 
ได้อธบิายรายละเอยีดของความแตกตา่งระหวา่งการ
เรียนรู้ภาษาที่หนึ่งและภาษาที่สอง โดยได้จำาแนก
ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านอายุ ด้านวิธีการเรียน
รู้ภาษา และด้านบริบทในการใช้ภาษา ดังนี้ 

 (1) ดา้นอาย ุเดก็ทีเ่รยีนรูภ้าษาทีห่นึง่
จะสามารถใชภ้าษาทีห่นึง่ไดต้ัง้แตว่ยักอ่นเขา้ศกึษา 
ในขณะที่เด็กที่เรียนรู้ภาษาเป็นภาษาที่สองจะเริ่ม
เรียนรู้ภาษาที่สองเมื่อเข้าสู่ โรงเรียนหรืออาจเริ่ม
เรียนภาษาเมื่อตอนเป็นผู้ใหญ่แล้ว 

 (2) ด้านวิธีการเรียนรู้ เด็กที่เรียนรู้
ภาษาทีห่นึง่มโีอกาสไดใ้ชภ้าษาทีห่นึง่ในชวีติประจำา
วัน มีบุคคลรอบข้างของตนที่พยายามใช้ภาษาที่
หนึ่งกับเด็กอยู่ตลอดเวลา ทำาให้เด็กมีพัฒนาการ
การเรยีนรูภ้าษาไดเ้ปน็อย่างดี ในขณะทีเ่ดก็ทีเ่รยีน
รู้ภาษาเป็นภาษาที่สอง จะมีโอกาสที่ได้ใช้ภาษาที่
สองน้อยกว่าในสังคมรอบตัวของเด็ก ส่วนมากจะ
เรียนรู้ภาษาที่สองจากครูในชั้นเรียน

 (3) ด้านบริบท เด็กที่เรียนรู้ภาษาที่

หนึง่จะมบีรบิทหรอืสิง่แวดลอ้มรอบตวัทีม่แีตบ่คุคล
ใชภ้าษาทีห่นึง่กบัตนอยูต่ลอดเวลา มกีารเสรมิแรง
หรือใหก้ำาลังใจกบัเดก็ในการใช้ภาษาและไมเ่ข้มงวด 
หรอืจบัผดิความผดิพลาดในการใชภ้าษาทีห่นึง่ของ
เด็กอยา่งเขม้งวด แตเ่นน้การใชภ้าษาทีห่นึง่ของเด็ก
อย่างเป็นธรรมชาตแิละเรยีนรูภ้าษาอย่างเข้าใจ ใน
ขณะทีเ่ดก็ทีเ่รยีนรูภ้าษาเปน็ภาษาทีส่อง จะมบีรบิท
หรือส่ิงแวดล้อมรอบตัวที่มีการใช้ภาษาน้อยกว่า 
ทำาให้บุคคลที่ใช้ภาษาที่สองกับเด็กใช้ระดับภาษา
ที่ไม่ยากมากนัก และมีการเสริมแรงหรือให้กำาลัง
ใจกับเด็กในการใช้ภาษาที่สองน้อยกว่า อีกทั้งครู
มีความเข้มงวดในเรื่องของความถูกต้อง ในการใช้
ภาษาที่สองของเด็กอีกด้วย 

 ในการเรยีนรูภ้าษาเรามกัพบวา่ผูเ้รยีนจะ
มีรูปแบบการเรียนรู้ภาษา ดังเช่น Kolb (1976) 
และ Kolb (1984) ได้กล่าวไว้สอดคล้องกันว่า 
รูปแบบการเรียนรู้เฉพาะบุคคลของผู้เรียน (In-
dividual Learning Styles) ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ความสามารถ และความถนัดของ
ผู้เรียน โดยรูปแบบการเรียนรู้ คือกระบวนการ
ที่อาศัยประสบการณ์เดิมของผู้เรียน เมื่อผู้เรียน
ได้รับข้อมูลแล้วจะแปลงรูปของประสบการณ์นั้น 
(Transformation of Experience) สร้างขึ้นเป็น
องค์ความรู้ (Knowledge) หรือเป็นกระบวนการ
รับรู้และกระบวนการจัดกระทำาข้อมูลของแต่ละ
บุคคลรูปแบบการเรียนรู้จึงนับว่าเป็นส่วนสำาคัญ
ในกระบวนการเรยีนของผูเ้รยีน อย่างไรกต็าม การ
จดัการการเรยีนรูภ้าษาองักฤษใหก้บัผูเ้รยีนมุง่เนน้
ให้ผู้เรียนสามารถนำาภาษาอังกฤษไปใช้ในสังคม
ภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่ วิจารณ์ 
พานิช (2555) กลา่วว่า ครมูบีทบาทสำาคัญ ในการ
ออกแบบการเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียนไดอ้ย่างยืดหยุ่นใน
การใชภ้าษาทีส่องในบรบิทนอกชัน้เรยีนหรอืสงัคม 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเรียนภาษาท่ีสองหรือ
ภาษาต่างประเทศ

การเรยีนการสอนภาษาทีส่องสำาหรบัเดก็
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ไทยเป็นการเรียนที่ไม่ใช่ภาษาแรก (ภาษาแม่) จึง
เปน็เรือ่งคอ่นขา้งยากท่ีจะเรยีนรู ้เนือ่งจากต้องอาศยั
ทกัษะในการฝกึฝนดว้ยความเขา้ใจ เมือ่เดก็เขา้ชัน้
เรียนเด็กจะรู้สึกเครียดด้วยความไม่คุ้นเคย อึดอัด
กบัการเรยีนเพราะมีท้ังคำาศพัทใ์หม ่ไวยากรณใ์หม่
ที่ต้องสร้างความเข้าใจและส่ือสารได้เป็นความ
กังวลสำาหรับเด็กทุกคน ซึ่งไม่ใช่แต่ภาษาอังกฤษ
อาจเป็นภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาอื่นๆ 
ด้วยจึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษา
ตา่งประเทศของเดก็ไทยคอ่นข้างต่ำา ทัง้นีเ้นือ่งจาก
สภาพแวดล้อมและการใช้ชีวิตในสังคมไทยที่เด็ก
ไทยแทบไมจ่ำาเปน็ต้องใช้ภาษาทีส่องในชีวิตประจำา
วันเลยนอกจากใช้เรียนในห้องเรียนเท่านั้น ดังนั้น
เด็กไทยจึงไม่เห็นความจำาเป็นหรือประโยชน์ของ
ภาษาที่สองจึงทำาให้ขาดโอกาสในการฝึกใช้ภาษา
ที่สองในสภาพการณ์จริง 

ดังน้ันเพื่อให้การเรียนเกิดประสิทธิผล
มากท่ีสุด ท้ังผู้สอนและผู้เรียนควรมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเรียนภาษาที่สอง ดังที่ ศรวิไล 
ดอกจันทร์ (2536 : 12) ได้อธิบายว่า การเรียนรู้
ภาษาทีส่อง ไมไ่ดเ้กดิขึน้ง่ายดายกบัทุกคนเหมอืน
กับการเรียนภาษาแรกแม้จะมีเวลาเรียนมากกว่า
ก็ตาม บางคนกอ็าจประสบความสำาเรจ็ในการเรยีน
ภาษาที่สองมากกว่าคนอื่นๆ ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม
เหมือนกัน ทั้งนี้ เพราะมีปัจจัยหลายๆ อย่างที่มี
ผลต่อการเรียนภาษาที่สอง เช่น 

 1) อายุ - ผู้ที่มีอายุน้อยเรียนภาษา
ได้ดีกว่าผู้ที่อายุมาก

 2) สถานการณ์ทางการเรียน - เด็ก
จะเรียนเมื่อโตขึ้นและพยายามเรียนในห้องเรียน 

 3) แรงจงูใจในการศกึษาภาษา – เพราะ
ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในสังคม เช่น กลุ่มเพื่อน 

 4) ความมัน่ใจในตนเองสูง – เพราะมี
ความกลา้ทีจ่ะใชภ้าษาโดยไมก่ลวัผดิจงึเรียนภาษา
ได้ดี 

 5) เจตคตทิีด่ตีอ่ภาษา – เหน็ประโยชน์
และนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวัน 

จากการค้นควา้เพิม่เตมิในประเด็นดังกลา่ว 
สิ่งที่ทำาให้เด็กไม่อยากเรียนภาษาที่สอง พบว่า ถ้า
ผู้เรียนรู้สึกอึดอัดใจ ไขว้เขว และกดดันจะทำาให้
ผู้เรียนรู้สึกไม่อยากจะเรียน อีกทั้งถ้าผู้เรียนรู้สึก
สับสนจากแนวคิดเชิงนามธรรมของกฎและการ
ใช้ไวยากรณ์ซึ่งยากเกินที่เด็กๆ จะทำาความเข้าใจ
ยิ่งจะทำาให้ผู้เรียนเกิดความสับสนมากยิ่งขึ้นและ
ประสิทธิภาพในการเรียนลดน้อยลง 

ทฤษฎทีีใ่ชใ้นการจดัการเรยีนการสอนภาษา
อังกฤษ

หลกัการและแนวคดิทีเ่ปน็ทีน่ยิมในปจัจบุนั
คือ แนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
ของ Fink (2003: 18-22) แนวคดิการเรียนรู้เชงิรุก 
(Active Learning) เปน็แนวคิดทีเ่ริม่ใชใ้นชว่งปลาย
ศตวรรษท่ี 21 เป็นแนวคดิกวา้งๆ ท่ีเนน้การมีส่วน
รว่มและบทบาทในการเรยีนรูข้องผู้เรยีนครอบคลมุ
วธิกีารเรียนการสอนหลากหลายวธิ ีเชน่ การเรียนรู้
ดว้ยการคน้พบ (Discovery Learning) การเรยีนรู้
จากกรณปีญัหา (Problem–Based Learning) การ
เรยีนรูจ้ากการสบืคน้ (Inquiry–Based Learning) 
และการเรยีนรูจ้ากการทำากจิกรรม (Activity–Based 
Learning) โดยมีหลักการสำาคัญคือ ให้ผู้เรียนมี
บทบาทหลักในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้
ผูเ้รยีนมคีวามตืน่ตวัและกระตอืรอืรน้ดา้นการรูค้ดิ 
(Cognitively Active) มากกว่าฟงัผู้สอนในห้องเรียน
และการทอ่งจำาทำาใหไ้ดก้ารเรยีนรูม้ปีระสทิธผิลสงู
เปน็การพัฒนาทกัษะการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนใหส้ามารถ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเองทำาให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อ
เนื่องนอกห้องเรียน (Life–Long Learning) โดยที่
ผูเ้รยีนสามารถแยกแยะไดว้า่สิง่ใดคอืความรูใ้หมส่ิง่
ใดคือความรู้ที่ได้เรียนมาแล้ว (Barkley, 2010)

แนวคดิการสอนภาษาองักฤษตามแนวการ
สือ่สาร (Communication Language Teaching; 
CLT ) การสอนภาษาแบบสื่อสาร (Communica-
tive Language Teaching; CLT) หมายถึงการ
สอนภาษาที่มีความเชื่อมโยงระหว่างความรู้ทาง
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ภาษา (Linguistic Knowledge) ทักษะทางภาษา 
(Language Skills) ความสามารถในการส่ือสาร 
(Communicative Ability) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้โครงสร้างภาษาเพ่ือสื่อสารเกิดทักษะการ
สือ่สารมคีวามรูด้า้นเนือ้หาโครงสรา้งภาษาผูเ้รยีน
สามารถบูรณาการความรู้ด้านภาษาศาสตร์ การ
จัดการกับภาษา สังคม และกลยุทธ์การใช้ภาษา
เพื่อการสื่อสาร (Janice, Light and David, Mc-
Naughton, 2014:1) ในขณะเดียวกันการเรียน
รู้โครงสร้างเนื้อหาความรู้เพียงอย่างเดียวไม่เพียง
พอสำาหรับการเรียนรู้ภาษาเพื่อการสื่อสารการ
สร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษา การสร้างความ
ตระหนักเจตคติ การสร้างความมั่นใจในการสอน
ภาษาตลอดจนอารมณ์และพฤติกรรมของผู้เรียน 
(Nafisa, T. Burganova and Akzam, A. Valeev, 
2015:79) มีความสำาคญัท่ีครผููส้อนภาษาองักฤษ 
จะต้องสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนมีเจตคติที่ดี
ในการเรียนภาษาอังกฤษด้วยความสนุกสนานไม่
น่าเบื่อ โดยครูจะต้องเป็นต้นแบบของพฤติกรรม
การสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้
ประสบผลสำาเร็จจะด้วยวิธีใดก็ตาม 

กลวธิกีารจดัการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ

ในการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษ
ผูส้อนตอ้งปรบัเปลีย่นแนวการสอนและประยกุตว์ธิี
การสอนของตนเพือ่สามารถเลือกวธีิสอน กจิกรรม
การเรียนการสอนตลอดจนสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะ
สมกับผู้เรียนและจุดมุ่งหมายของการเรียนภาษา
ในแต่ละระดับชั้นซึ่งทำาให้การเรียนการสอนนั้นมี
ประสิทธิภาพ แนวคิดสำาคัญที่ครูในศตวรรษที่ 21 
ตอ้งเรียนรู้เพือ่นำามาจดัการเรยีนการสอนมดีงัตอ่ไปนี ้
คอื (กระทรวงศกึษาธกิาร (2545, หนา้ 144-145) 

1. หลักสูตรภาษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 
(Learner – Centered Language Curriculum) 

2. แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 
(Communicative Language Teaching) 

3. การสอนภาษาเพือ่วตัถปุระสงคเ์ฉพาะ 

(Language for Specific Purposes) 

4. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (In-
tegrated Learning) 

5. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Coop-
erative Learning) 

6. การจัดการเรียนการสอนแบบภาษาที่
เน้นเนื้อหา (Content-Based Instruction) 

7. การสอนภาษาแบบองค์รวม (Whole 
Language Approach) 

8. การเรยีนรูจ้ากการทำาโครงงาน (Project-
Based Learning) 

9. การเรยีนรูท้ีเ่นน้ภาระงาน (Task-Based 
Language) 

10. การสรา้งองคค์วามรู ้(Constructivism) 

11. วิธีการสอนด้วยการตอบสนองด้วย
ท่าทาง (Total Physical Response) 

12. การเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ
โฟร์แม็ทซิสเต็ม (4 MATS Language System) 

การศกึษาเรือ่งกลวิธกีารเรยีนภาษาทีส่อง
หรอืภาษาต่างประเทศมกีารศกึษากนัเป็นระยะเวลา
ยาวนานมาแล้วราว 50 ปี นักการศึกษาได้ศึกษา
วจิยัและยอมรบัการเรยีนการสอนภาษาตา่งประเทศ
ท่ีมปีระสิทธิภาพผู้เรียนจะตอ้งมกีลวิธีในการเรียน
ทางด้านภาษา ดังจะได้กล่าวต่อไปนี้

Stern (1983) ได้กล่าวถึงกลวิธีพื้นฐาน
สำาหรับผู้เรียนภาษาที่ดีมี 4 กลวิธีหลัก คือ 

 1. Active Planning Strategy ผูเ้รยีน
เลอืกเปา้หมายในการเรยีนรูข้ัน้ตอนและมสีว่นรว่ม
ในกระบวนการเรียนรู้ 

 2. Explicit Learning Strategy ผูเ้รยีน
ใสใ่จลกัษณะทางภาษาศาสตรข์องภาษาทีเ่รยีนโดย 
เปิดเผยหรือรู้ตัว การจดจำา และการควบคุมความ
ก้าวหน้าของตนเอง 

 3. Social Learning Strategy ผูเ้รยีน
พยายามหาโอกาสในการสือ่สารกบัผูใ้ชภ้าษาทีเ่รยีน 
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ในชุมชนที่ใช้ภาษานั้น พัฒนากลวิธีในการสื่อสาร
และมีส่วนร่วมในการใช้ภาษาจริงๆ 

 4. Affective Strategy ผู้เรียนร่วม
กิจกรรมคล้ายทัศนคติที่ดีสร้างขวัญและกำา ลังใจ
ในการ ตอ่สูก้บัอปุสรรคและแก้ปญัหาดา้นอารมณ์
และแรงจูงใจได้ 

Oxford (1990) แบง่กลวธิกีารเรยีนภาษา
เปน็ 2 กลุ่มใหญท่ีส่อดคลอ้งกับ Rubin (1981) คอื 
กลวธิกีารเรยีนโดยทางตรง (Direct Strategies) กบั
กลวธิกีารเรยีนโดยทางออ้ม (Indirect Strategies) 

1. กลวิธีการเรียนโดยทางตรง (Direct 
Strategies) แบ่งเป็น 3 กลุ่มย่อย ดังนี้ 

 1.1 กลวิธีด้านความจำา (Memory 
Strategies) คือ การสร้างการเชื่อมโยงด้านความ
คิด เช่น การจัดกลุ่มการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ 
หรือการวางคำาใหม่ลงในบริบท เป็นต้น 

 1.2 กลวิธีด้านปัญญา (Cognitive 
Strategies) คือ การฝึกฝน เช่น การฝึกซ้ำา การ
ฝึกออกเสียงหรือการเขียนอย่างเป็นระบบ การ
วิเคราะห์และสร้างโครงสร้าง เป็นต้น 

 1.3 กลวิธีด้านการชดเชย (Com-
pensation Strategies) คือ การเดาอย่างมีหลัก
การ เช่น การใช้ลักษณะทางภาษาศาสตร์หรือสิ่ง
อื่นช่วยในการเดา 

2. กลวิธีการเรียนโดยทางออ้ม (Indirect 
Strategies) แบ่งเป็น 3 กลุ่มย่อย ดังนี้ 

 2.1 กลวธีิด้านอภปัิญญา (Metacog-
nitive Strategies) คือ การกำาหนดการเรียนรู้ให้
เป็น ศูนย์กลาง เช่น ทบทวนหรือเชื่อมความรู้เดิม 
การตั้งใจเรียน การวางแผนการเรียน การประเมิน
ตนเอง เป็นต้น 

 2.2 กลวธิดีา้นจติใจ (Affective Strat-
egies) คือ การลดความวิตกกังวล การให้กำาลังใจ
ตนเอง การถ่ายทอดความรู้สึกกับคนอื่น เป็นต้น 

 2.3 กลวธิดีา้นสังคม (Social Strategies) 
คอื การถามคำาถาม การรว่มมือกบัคนอืน่ การเหน็

อกเห็นใจคนอื่นหรือเพื่อน เป็นต้น

กลวธิกีารจดัการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ
ของโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
(ฝ่ายประถม)

การจดัการเรยีนการสอนภาษาต่างประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่
ท้าทายอย่างยิ่งสำาหรับผู้สอนในระดับชั้นประถม
ศึกษา ซึ่งการศึกษาในระดับนี้ผู้เรียนก็จะมีการ
เรียนรู้ภาษาที่มีความแตกต่างกันออกไป ยิ่งใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้เรียนจะมีการเรียนรู้
และความแตกตา่งระหวา่งบคุคลอยา่งมากและถอื
เปน็การเรยีนรูท้ีอ่ยูใ่นระดบัเริม่ตน้ ดงันัน้ผูบ้รหิาร
จึงต้องมนีโยบายทีช่ดัเจนและมคีวามเขม้ขน้ในการ
กำาหนดนโยบายการจดัการเรยีนรูใ้หบ้รรลเุปา้หมาย 
ผู้สอนจึงเป็นบุคลากรทางการศึกษาท่ีสำาคัญท่ีจะ
ต้องมกีารจดัการเรยีนท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายและ
ตอบสนองตอ่ความตอ้งการเรียนรู้ทีต่า่งกนัระหวา่ง
บุคคลของผู้เรียน

นโยบายการจัดการเรียนการสอนภาษา
อังกฤษ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(ฝ่ายประถม) เป็นโรงเรียนที่มุ่งจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ มีการพัฒนาผู้เรียน
ใหม้คุีณลกัษณะอนัพงึประสงค์ใหไ้ดต้ามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยโรงเรียนมีนโยบายที่มุ่ง
เนน้การจดัการเรยีนการสอนเปน็สำาคญั 3 รายวชิา 
คอื คณติศาสตร ์วทิยาศาสตรแ์ละภาษาองักฤษ ซึง่
เป็นนโยบายหลักท่ีสำาคัญของโรงเรยีน อกีท้ังยงัมีน
โยบายในการเพิม่หนว่ยกติในรายวชิาภาษาองักฤษ
และชั่วโมงในการเรียนการสอนมากขึ้น 

ในดา้นการพฒันาบคุลากร โรงเรยีนสาธติ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝา่ยประถม) มบุีคลากร
ทีส่ำาเรจ็การศกึษาทางดา้นการสอนภาษาองักฤษใน
ระดับปรญิญาโทเป็นอยา่งน้อยและมอีาจารยช์าวตา่ง
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ประเทศ (Foreign Teachers) ที่สำาเร็จการศึกษา
ทางด้านการศึกษาเพื่อที่จะเข้าใจระบบการศึกษา
และทฤษฏใีนการจดัการเรยีนการสอนใหแ้กผู่เ้รยีน 
มกีารนเิทศการจัดการเรยีนการสอนอยา่งตอ่เนือ่ง
และประชุมหารือการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management) ภายในและภายนอกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อยู่เป็นประจำา อีกทั้งยังส่งเสริมให้บุคลากร
ทางการศึกษาได้จัดการเรียนการสอนบนพื้นฐาน
การค้นคว้าวิจัยในชั้นเรียน (Action Research) 
ตลอดปีการศึกษา

กลวธิกีารจดัการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(ฝ่ายประถม) เป็นโรงเรียนที่มุ่งจัดการเรียนการ
สอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญัทีอ่ยูบ่นพืน้ฐานของการ
วจิยั เพราะฉะนัน้ผูส้อนจงึมคีวามจำาเปน็อยา่งยิง่ที่
จะต้องเรียนรู้ทฤษฎีต่างๆ เพื่อที่จะนำาองค์ความรู้
มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

ระดับปฐมวัย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(ฝ่ายประถม) ได้มีการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษแก่ผู้เรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัย โดยได้
มุง่เนน้การเรียนการสอนตามแนวคดิการเรยีนรูเ้ชงิ
รุก (Active Learning) และยึดหลักการเรียนการ
สอนด้านคำาศัพท์พื้นฐาน (GSL) ของ West, M. 
(1953) ในการสร้างพื้นฐานด้านคำาศัพท์ให้แก่ผู้
เรยีนควบคูไ่ปกบัการจดัการเรยีนการสอนทีเ่นน้การ
สนทนาสื่อสารตามแนวคิดการสอนภาษาอังกฤษ
ตามแนวการสือ่สาร (Communication Language 
Teaching; CLT) การสอนภาษาแบบสือ่สาร (CLT) 
โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนในระดับปฐมวัยได้มีโอกาสได้
สือ่สารกับอาจารย์ชาวตา่งประเทศโดยตรงเพือ่ลด
ความกังวลและสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียนได้
กล้าที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ในขณะ
เดียวกันอาจารย์ชาวต่างประเทศจะมีการจัดการ
เรยีนการสอนทีพั่ฒนาดา้นคำาศพัทโ์ดยผา่นเกม เพลง
และกิจกรรมโครงการ (Project-Base Learning) 

เพื่อที่จะเพิ่มวงคำาศพัท ์(Vocabulary Size) ใหแ้ก่
ผูเ้รียนทีจ่ะไดน้ำาไปประยุกตใ์ช้ในการส่ือสารตอ่ไป

กลา่วโดยสรุป โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (ฝา่ยประถม) ไดม้กีารจดัการเรยีนการ
สอนวชิาภาษาองักฤษใหแ้กผู่เ้รยีนในระดบัปฐมวยั
ซึง่ไดมุ้่งเน้นการเรียนการสอนทางดา้นการสือ่สาร
ควบคู่กับการสอนคำาศัพท์พื้นฐานสำาหรับผู้เรียน
ภาษาองักฤษเปน็ภาษาทีส่องหรอืภาษาตา่งประเทศ 
และจะเหน็ได้วา่การจดัการเรียนการสอนจะตอ้งได้
เรียนรู้โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่จะเปิดโอกาสให้ผู้
เรียนได้ใช้ภาษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริง 
ซึ่งจะทำาให้ผู้เรียนจดจำาคำาศัพท์และบทสนทนาได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ระดับประถมศึกษ�

การจัดการเรียนการสอนในระดับประถม
ศึกษา มีการจัดการเรยีนทีใ่กล้เคยีงกับระดบัปฐมวัย
โดยเฉพาะผู้เรียนในระดับประถมศึกษาตอนต้น 
เนื่องจากเป็นผู้เรียนที่อยู่ในระดับเริ่มต้น (Begin-
ner) อกีทัง้โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
(ฝา่ยประถม) ยงัได้มุ่งเน้นการจดัการเรยีนการสอน
ใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูใ้หใ้กลเ้คยีงกบัการเรยีนรูแ้บบตา่ง
ประเทศ คอื การเรยีนภาษาองักฤษแบบธรรมชาต ิ
(Natural Way) โดยการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนจะถกูแบง่
ออกเป็นทักษะ 4 ทักษะดังนี้

1. ทักษะการฟัง 

สำาหรับการฟัง ผู้ฟังต้องมีความตั้งใจเพื่อ
จะฟงัใหเ้ขา้ใจและสามารถโต้ตอบกบัสิง่ทีฟ่งัได ้ผู้
สอนจะสอนทกัษะการฟงัใหแ้กผู่เ้รยีนอยา่งสม่ำาเสมอ
และเนน้การฟงัอยา่งหลากหลายโดยใหผู้เ้รยีนไดม้ี
โอกาสฝกึฟงัเสยีงจากเจา้ของภาษาและสอนเสยีงที่
เปน็ปญัหา รวมทัง้เปดิโอกาสใหผู้เ้รยีนไดฝ้กึการฟงั
ทัง้ทีเ่ปน็ทางการและไมเ่ปน็ทางการ โรงเรยีนสาธติ
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝา่ยประถม) มผีูส้อนที่
เปน็อาจารยช์าวตา่งประเทศทีม่สีำาเนยีงแตกตา่งกนั 
โดยผูเ้รยีนจะไดเ้รยีนรูก้บัอาจารยช์าวตา่งประเทศ
เหล่านี้ทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัยเพื่อที่จะส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้คุ้นเคยกับสำาเนียง (Accent) ในการ
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สอนการฟังนั้น ครูผู้สอนต้องอธิบายเหตุผลหรือ
วัตถุประสงค์ในการฟังให้แก่ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียน
ได้มีการฟังอย่างตั้งใจและประสบความสำาเร็จใน
การฟังสิ่งสำาคัญเพื่อการฟังนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ 
การวดัและไมเ่นน้การทดสอบแตเ่ปน็ประเมนิความ
สามารถในการฟังของผู้เรียนในแง่ของการประสบ
ความสำาเรจ็ในการสือ่สาร ในการสอนทกัษะการฟงั
นี้ ครูผู้สอนทุกคนมีโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ (Audio 
Visual-Aids) เชน่ เครือ่งบนัทกึเสยีง รปูภาพ ซ่ึงเปน็
สิง่ท่ีมีความสำาคัญและจำาเปน็มากซึง่จะชว่ยให้การ
เรยีนมปีระสทิธภิาพมากย่ิงขึน้ โดยการเร่ิมใหผู้เ้รียน
ฟงัจากคำา วล ีประโยคหรอืบทสนทนาง่ายๆ สัน้ๆ 
ในห้องปฏิบัติการทางภาษา (Language Labora-
tory) หรือเรื่องราวที่ใช้ในชีวิตประจำาวัน ฟังเสียง
เพลงภาษาอังกฤษท้ังทางวิทยุและโทรทัศน์ การ
สอนทกัษะการฟงัเปน็การพฒันาความสามารถการ
ฟงัทีต่อ้งอาศยัระยะเวลาการฝกึฝนทีต่อ่เนือ่ง ไมใ่ช่
เป็นทักษะที่จะเกิดขึ้นได้เองโดยอัตโนมัติ 

ครผูู้สอนภาษาได้นำาเทคนคิทีจ่ะฝกึการฟงั
มาสอนแกผู่เ้รยีนเพือ่ใหน้กัเรยีนไดเ้กดิประโยชนใ์น
การเรยีนภาษาองักฤษมากทีส่ดุ โดยมลีำาดบัขัน้ตอน
จากง่ายไปหายาก ดังนี้ สุภัทรา อักษรานุเคราะห์ 
(2532, หน้า 56) 

1. เริ่มต้นด้วยการฟังคำาเด่ียว ฟังวลี
และประโยคซึ่งผู้สอนต้องสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียน
แสดงออกในลักษณะต่างกัน เช่น การปฏิบัติตาม
คำาสัง่ วาดรปู เลน่เกม บอกทศิทางตามแผนที ่ทัง้นี้
อาจให้สงัเกตการเนน้หนกัเบาในคำาและระดบัเสยีง
สูงต่ำาในประโยค 

2. การฟังโดยพยายามเชื่อมโยงคำาต่างๆ 
ที่ได้ยินเป็นกลุ่มที่มีความหมายเพื่อให้จำาง่าย เช่น 
พยายามสร้างจินตนาการจากคำาเป็นภาพอาจจะ
เป็นภาพที่สวยงามหรือตลกเพื่อให้จำาสิ่งที่ฟังได้
นานขึ้นและเกิดความสนใจที่จะฟังต่อไป 

3. การฟงัเรือ่งสัน้ๆ ซึง่อาจมคีำาศพัทแ์ละ
โครงสรา้งท่ีผูเ้รยีนมคีวามรูเ้ดมิ โดยทีผู่ส้อนใหส้รปุ
เหตุการณ์ว่า ใครทำาอะไร ที่ไหน อย่างไร 

4. การฟังบทสนทนาหรือข้อความต่างๆ 
ควรเปน็บทสนทนาหรอืขอ้ความทีใ่ชใ้นชวีติประจำา
วนัและเปน็ธรรมชาติเพ่ือใหผู้้เรียนคุ้นเคยกับภาษา
ที่ใช้อยู่จริง 

2. ทักษะก�รพูด 

การพูดเป็นการถ่ายทอดความคิดความ
เขา้ใจและความรูส้กึใหผู้ฟ้งัไดร้บัรูแ้ละเขา้ใจจดุมุ่ง
หมายของผูพ้ดู เนือ่งจากการพดูทำาใหท้ราบวา่ผูพ้ดู
ใช้ภาษาได้ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆ 
หรอืไม ่การสอนทกัษะการพดูในปจัจบุนัจงึมุง่เนน้
ใหน้กัเรยีนใช้ทกัษะการพดูเพ่ือการส่ือสารได้อย่าง
เหมาะสมสอดคลอ้งสถานการณจ์รงิ โรงเรยีนสาธติ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ได้การ
จัดการเรียนการสอนทักษะการพูดโดยมุ่งเน้นเพื่อ
การสื่อสารตามแนวคิดการสอนภาษาอังกฤษตาม
แนวการสื่อสาร (Communication Language 
Teaching; CLT) โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาส
ได้สื่อสารกับอาจารย์ชาวต่างประเทศและครูชาว
ไทยที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสอนโดยตรงเพื่อลด
ความกังวลและสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียนได้
กล้าที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ในการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผู้เรียนจะต้อง
ได้แสดงออกทางภาษาโดยใช้สถานการณ์ต่างๆ 
ซึ่งคำานึงถึงความสามารถในการสื่อความหมาย
ให้ผู้ฟังเข้าใจได้อย่างถูกต้อง ทักษะการพูดไม่ได้
ยึดความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ แต่เน้นการ
สื่อสารเพ่ือความเข้าใจระหว่างผู้ฟังและผู้พูด จุด
เด่นของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(ฝ่ายประถม) ในการจัดการเรียนการสอนทักษะ
การพูดเพื่อการสื่อสาร คือ นอกจากจะมีจำานวน
ช่ัวโมงที่มากขึ้นแล้วยังมีอาจารย์ชาวต่างประเทศ
และครูผู้สอนคนไทยที่จบการศึกษาด้านการสอน
ภาษาอังกฤษโดยตรงเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเรียน
รู้ที่มากขึ้น ซึ่งผู้สอนมีการจัดบรรยากาศการเรียน
การสอนให้เอื้อต่อการเรียนรู้เน้นกระบวนการ
สอนมากกว่ารูปแบบของการสอนโดยสอนจากสิ่ง
ที่ง่ายไปสู่สิ่งที่ยากเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการ
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ฝึกปฏิบัติจัดกิจกรรมและใช้สื่อการสอนท่ีหลาก
หลายและให้กำาลังใจโดยการชมเชยเพื่อเป็นการ
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจและมีเจตคติที่ดี
ต่อการเรียน ซึ่งทักษะการพูดนี้จะมีความเข้มข้น
อย่างมากในระดับประถมศึกษาตอนต้น

3. ทักษะก�รอ่�น

ทักษะการอา่นมคีวามสำาคญัในการศกึษา
ทุกระดับชั้น โดยเฉพาะในการเรียนภาษาเพราะผู้
เรียนมีโอกาสใช้ทักษะการอ่านเพื่อเป็นเครื่องมือ
สำาคัญในการนำาไปสู่การแสวงหาความรู้ทั้งปวง 
กระบวนการอา่นเปน็กระบวนการทีม่คีวามซบัซอ้น
ที่เกี่ยวข้องกับหลายๆ ด้าน ครูผู้สอนจึงต้องหา
กลวิธีการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนด้าน
การอ่าน โดยตระหนักถึงกลวิธีการเรียนรู้และจัด
ประสบการณ์ด้านการฝึกทักษะการอ่านอยา่งเป็น
ระบบ การสร้างแรงจูงใจในการอ่านให้แก่ผู้เรียน 
ตลอดจนควบคุมและกำากับตนเองในด้านการใช้
กลวิธีการเรียนให้แก่ผู้เรียน ในการสอนทักษะการ
อ่านของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(ฝ่ายประถม) มีการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ทกัษะการอ่านทีใ่กล้เคยีงกบัเจา้ของภาษาโดยการ
ได้ปูพื้นด้านคำาศัพท์ GSL เพื่อให้เป็นคำาศัพท์พื้น
ฐานในการต่อยอดการอ่านและส่งเสริมให้ผู้เรียน
ไดอ้า่นหนงัสอือา่นนอกเวลา (Graded Readers) 

หนังสืออา่นนอกเวลา (Graded Readers) 
เปน็หนงัสอือา่นนอกเวลาทีใ่ชส้ำาหรบัการสอนใหค้น
ท่ีใชภ้าษาองักฤษเปน็ภาษาทีส่องหรอืกคื็อ (English 
as a Second Language: ESL) ซึง่ในหนงัสอืจะมี
การควบคมุจำานวนคำาศพัทแ์ละไวยากรณใ์หเ้หมาะ
สมกบัระดบัความรูท้างดา้นภาษา ดงันัน้ ผูเ้รยีนจะ
เลือกอา่นเรือ่งทีเ่หมาะสมกบัระดบัของตนเองและ
จะค่อยๆ พัฒนาทักษะด้านการอ่านโดยอัตโนมัติ 
ดังมีงานวิจัยหลายๆ งานได้ยืนยันไว้

นอกจากการใช้หนังสืออ่านนอกเวลา
ในการพัฒนาทักษะการอ่านของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) แล้วใน
การจดัการเรยีนการสอนดา้นการอา่นยงัไดใ้ชห้ลกั

การจัดกิจกรรมดังนี้ 

สุมิตรา อังวัฒนกุล (2540: 178-179) 
ได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในการสอนอ่าน ดังนี้ 

1. กิจกรรมก่อนการอ่าน (Pre-Reading 
Activities) ผู้สอนต้องหาวิธีสร้างแรงจูงใจในการ
อ่านให้แก่ผู้เรียนซ่ึงจะมีกิจกรรม เช่น การคาด
คะเนเรื่องที่อ่าน การเดาความหมายของคำาศัพท์
จากบริบทโดยดูจากประโยคข้างเคียงหรือรูปภาพ

2. กจิกรรมระหว่างการอา่น (While-Reading 
Activities) ผูเ้รียนต้องทำาความเขา้ใจโครงสร้างและ
เนือ้หาในเรือ่งทีอ่า่น กจิกรรมในขัน้นี ้เชน่ การลำาดบั
เรือ่งจากการตดัเรือ่งออกเปน็สว่นๆ (Strip Story) 
การเขยีนแผนผงัความสมัพนัธใ์นเรือ่ง (Semantic 
Mapping) การเตมิขอ้ความลงในแผนผงั (Graphic 
Organizer) และการเล่าเรื่องโดยสรุป 

3. กิจกรรมหลังการอ่าน (Post-Reading 
Activities) เป็นการตรวจสอบความเข้าใจของผู้
เรียนกิจกรรมอาจโยงไปสู่ทักษะอื่นๆ เช่น การ
แสดงบทบาทสมมต ิการเขยีนเรือ่งหรอืโตต้อบจาก
จดหมายพดูแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัเรือ่งทีอ่า่น 
การอ่านเป็นการสื่อสารระหว่างผู้อ่านและผู้เขียน 
หากผูอ้า่นมคีวามรูห้รอืประสบการณ์เดิมในเรือ่งท่ี
อา่นจะชว่ยในการแปลความหมายไดช้ดัเจนมากยิง่
ขึน้หากเรือ่งทีอ่า่นนัน้ผู้อา่นไมเ่คยพบเหน็มาก่อนผู้
อ่านกย็ิง่ตอ้งใชค้วามพยายามในการหาความหมาย
จากส่ิงท่ีอ่านมากขึ้นเท่าน้ัน อาจจะใช้วิธีการเดา
จากบริบทหรือสิ่งช้ีนำาท่ีปรากฏในข้อความซึ่งถ้าผู้
อ่านรู้จักนำากลวิธีต่างๆ มาใช้ในการอ่านได้อย่าง
ถกูวธิผีูอ้า่นกจ็ะเขา้ใจขอ้ความไดด้ยีิง่ขึน้และทำาให้
บรรลุจุดประสงค์ในการอ่าน 

4. ทักษะก�รเขียน 

 ทักษะการเขียนเป็นทักษะกระบวนการ
คอ่นขา้งยากสำาหรบัผูเ้รยีนในระดบัประถมศกึษาและ
ทกัษะการเขยีนตอ้งเกีย่วขอ้งกบัขอ้ความทีป่รากฏ
ตามตัวอักษร คำาศัพท์ ไวยากรณ์ ที่ได้รับการเรียบ
เรียงไว้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของผู้เขียนที่จะสื่อสารไปยังผู้อ่าน 
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Raimes (1987, pp.83-84) ได้กล่าวถึง
แนวการสอนเขียนไว้ 5 รูปแบบ คือ 

1. แนวการสอนเขียนแบบอิสระ (Free-
Writing Approach) ในการสอนเขียนวิธีนี้ มี
วตัถปุระสงคเ์พือ่ฝกึใหผู้เ้รยีนเขยีนขอ้มลูหรอืเนือ้หา
จนเกิดความคล่องแคล่ว มากกว่าการเน้นรูปแบบ
งานเขียนและความถูกต้องของการใช้ภาษา 

2. แนวการสอนเขียนแบบเน้นรูปแบบอนุ
เฉท (Paragraph-Pattern Approach) การสอน 
เขยีนแนวนี ้เนน้ความถูกต้องของการใช้ภาษาตลอด
จนการเรียบเรียงเนื้อความโดยการใช้ตัวอย่างงาน
เขยีนมาใหผู้เ้รยีนไดศ้กึษาในระดบัอนเุฉทแลว้ใหผู้้
เรยีนเลยีนแบบการเขยีนอนเุฉทชนดิตา่งๆ กจิกรรม
จึงอยู่ในรูปของการฝึกเขียนประโยคเพื่อรวมเป็น
อนุเฉทตลอดจนการฝึกหาประโยคหลัก (Topic 
Sentence) และประโยคสนับสนุน (Supporting 
Sentence) ของเนื้อเรื่อง 

3. แนวการสอนเขียนแบบเน้นการเรียบ
เรียงไวยากรณ์และวากยสัมพันธ์ (Grammar 
Syntax Organization Approach) การสอนจะ
เริ่มต้นจากการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้องค์ประกอบที่
สำาคัญของประโยครูปแบบกริยาและการวางแผน
การเขยีน โดยเนน้ลำาดบัเหตกุารณก์อ่นหลงั เปน็ตน้ 
โดยเชื่อว่าการเขียนท่ีดีเกิดจากความสามารถใน
การนำาองค์ประกอบที่สำาคัญของภาษามารวมกัน
แล้วสื่อความหมายได้ 

4. แนวการสอนเขยีนแบบเนน้การสือ่สาร 
(Communicative Approach) เปน็การสอนทีเ่นน้
การคำานึงถึงการสร้างเนื้อหาที่ใช้ในชีวิตประจำาวัน 
ดงันัน้จงึใหค้วามสำาคญัตอ่วตัถปุระสงคใ์นการเขยีน
และผูอ้า่นมาก กจิกรรมจงึอยูใ่นรปูของการกำาหนด
บทบาทหรอืคำาถามท่ีวา่ ทำาไมจึงต้องเขียนและใคร
เปน็ผูอ้า่น โดยกจิกรรมจะมุง่เนน้และฝกึใหน้กัเรยีน
ได้เขียน หรือคำานึงถึงโลกทัศน์ของผู้อ่าน 

5. แนวการสอนเขยีนแบบเนน้กระบวนการ 
(Process Approach) ครูจะสอนให้นักเรียนให้
ความสำาคัญต่อคำาถามที่ว่า วัตถุประสงค์ในการ

เขียน คืออะไร ใครคือผู้อ่าน จะเขียนอย่างไร จะ
เริม่ตน้เขยีนอยา่งไร โดยในการเขยีนนกัเรยีนจะตอ้ง
ได้รับข้อมูลย้อนกลับจากเพ่ือนและครู การสอน
เขียนแนวนี้จะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออก
ซึ่งประสบการณ์ของตนตลอดจนการแลกเปลี่ยน
และเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน โดยมีครู
เปน็ผูอ้ำานวยความสะดวกในการเรยีนรูใ้นการสอน
ทักษะเขียนเพื่อการสื่อสารนั้น ครูผู้สอนจึงจำาเป็น
ต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้ออกคำาสั่ง อธิบาย อ่าน
ใหฟ้งั บอกใหจ้ด เปลีย่นมาเปน็ชีแ้นะแนวทางใหผู้้
เรียนอำานวยความสะดวก จัดกิจกรรมการเรียนให้
แก่ผู้เรียนโดยใช้กิจกรรมหลายๆ แบบมาประกอบ
การสอน เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ 

ในการจดัการเรียนการสอนเพือ่พฒันาทักษะ
การเขียนของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ไดน้ำาแนวคดิและหลกั
การในการพัฒนาการเขียนของ Raimes (1987) 
โดยผสมผสานแนวการสอนเขยีนแบบอสิระ (Free-
Writing Approach) และแนวการสอนเขียนแบบเนน้
รูปแบบอนุเฉท (Paragraph-Pattern Approach) 
โดยเริ่มจากการสอนในรูปแบบอนุเฉทเพื่อให้ผู้
เรียนได้เรียนรู้รูปแบบของประโยคและการลำาดับ
เนื้อหาซึ่งผู้สอนจะตั้งเป็นคำาถามนำาแล้วให้ผู้เรียน
ได้อธิบายคำาตอบไม่เน้นหลักไวยากรณ์แต่เน้นที่
เนื้อหาที่จะสื่อสารมากกว่า หลังจากผู้เรียนได้ฝึก
จนชำานาญพอสมควรแล้ว ครูผู้สอนจะสอนด้วย
การสอนเขยีนแบบอสิระซึง่การสอนรปูแบบนีย้งัไม่
เนน้หลกัไวยากรณแ์ตเ่ปน็การฝกึทกัษะการเขยีนที่
เนน้ใหผู้เ้รยีนไดถ้า่ยทอดเนือ้หา กจิกรรมการสอน
การเขียนจึงอยู่ในรูปของการเขียน เช่น การเขียน
บันทึกประจำาวัน การเขียนเกี่ยวกับตนเอง การ
เขยีนเก่ียวกับครอบครัว การเขยีนเก่ียวกับโรงเรียน
ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัว การเขียนวิธีนี้ผู้เรียนต้องเขียน
ถ่ายทอดความคิดให้มากที่สุดโดยไม่ต้องคำานึงถึง
ความถูกต้องของหลักไวยากรณ์ กิจกรรมเหล่านี้
มุ่งเน้นการพัฒนาความเชื่อมั่นในการเขียนให้เกิด
ขึ้นก่อน แล้วจึงค่อยให้ความสำาคัญต่อหลักเกณฑ์
การเขียนและการใช้ภาษา 
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บทสรุป

การจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษใน
ระดับประถมศึกษานับว่าเป็นสิ่งที่จำาเป็นและเป็น
รากฐานสำาคญัของการพฒันาศกัยภาพในการเรียน
รู้ในระดับที่สูงขึ้น การที่จะพัฒนาศักยภาพของผู้
เรียนในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในยุค
ปัจจุบัน ซึ่งผู้เรียนมีความหลากหลายและมีความ
แตกต่างระหว่างบุคคลจะต้องใช้กลวิธีการจัดการ
เรยีนการสอนภาษาองักฤษทีห่ลากหลายและแตก
ต่างกนัตามความตอ้งการของผูเ้รยีน จากบทความ
วเิคราะหข์า้งตน้จะเหน็ไดว้า่ ผูส้อนของโรงเรยีนสาธติ
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝา่ยประถม) ไดใ้ชก้ลวธิี

ทีห่ลากหลายและผสมผสานกนัในการจดัการเรยีน
การสอนภาษาภาษาอังกฤษให้ได้ผลดีโดยได้นำา
แนวคิดซ่ึงมีหลายแนวคิดและกลวิธีที่จะช่วยสร้าง
ความคดิทีเ่ปน็ระบบใหแ้กค่รผููส้อนและพฒันามโน
ทศันเ์กีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ
เพื่อช่วยให้ครูผู้สอนตัดสินใจในการวางแผนการ
จัดการเรียนการสอน การเลือกกิจกรรมประกอบ
การเรียนการสอน การเลือกสื่อการเรียนรู้เพื่อให้
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัผูเ้รยีนและมีการศกึษา
ค้นคว้าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาการเรียนการ
สอนซึ่งจะส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนภาษา
อังกฤษมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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