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บทคัดยอ
  การศกึษาครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเพ่ือศกึษาสภาพการเรียนการสอน และปญหาและแนวทางแกไขปญหา

การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของครูไทยระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน         

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1  ประชากรเปนครูไทยที่สอนภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 จํานวน 42 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  คือ แบบสอบถามและแบบสนทนากลุม ครอบคลุมเนื้อหา 5 ดาน คือ ดานเนื้อหา 

ดานการจัดกิจกรรม ดานสื่อการเรียนการสอน ดานการวัดผลประเมินผล และดานนักเรียน ผลการวิจัยพบวา 

ระดบัการปฏิบตัเิกีย่วกบัสภาพการเรียนการสอนของครูไทย โดยรวมมีคาเฉล่ียรวมในทุกดานอยูในระดับมาก 

โดยมรีะดบัการปฏบิตัทิีอ่ยูในระดับมากทีส่ดุ  คอื ดานเนือ้หา สวนดานอืน่ๆ มรีะดบัการปฏบิตัอิยูในระดบัมาก

ทั้งหมด ไดแก ดานการวัดผลและประเมินผล ดานสื่อการสอน ดานนักเรียน และดานการจัดกิจกรรม                

ตามลําดับ การจัดการเรียนการสอนท่ีครูไทยพบวาเหมาะสมกับนักเรียนและเปนรูปแบบท่ีใชกันมากท่ีสุด      

คอื การเรียนรูแบบ Project-Based Learning ออกแบบการเรียนรูใหเหมาะแกนกัเรียนและเช่ือมโยงกับทกัษะ

เพือ่การดาํรงชวีติในศตวรรษที ่21 สาํหรบัปญหาและแนวทางแกไขปญหาการเรยีนการสอนวชิาภาษาองักฤษ 

พบวาปญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ พบวา นักเรียนมีความรู แตกตางกัน ทําใหจัด                     

การเรียนการสอนคอนยาก แนวทางแกไขปญหา คือ ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับผูเรียน

เพื่อใหผูเรียนไดรวมกิจกรรมอยางทั่วถึง  ปญหาครูผูสอนภาษาอังกฤษไมมีวุฒิการศึกษาดานการสอน         

ภาษาอังกฤษ แนวทางการแกไขปญหา คอื สงครเูขาอบรมเพือ่พัฒนาความรูและทกัษะภาษาอังกฤษของตน

สภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของครูไทยระดบัชัน้ประถมศกึษาปที ่6 
ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 
State of English Instruction of Thai Teachers of Prathom Suksa 6, 

Lamphun Primary Educational Service Area 1

นวพร  ชลารักษ์1*

1ภาควิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
เลขที่ 120 ถนนมหิดล ตําบลหายยา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50100
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คําสําคัญ
  การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  โรงเรียนประถมศึกษา ครู  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                

ประถมศึกษาลําพูน  เขต 1

Abstract
  This research was to study the instructional conditions, problems and solution provide 

recommendations by Thai teachers in primary schools in Prathom Suksa 6, Lamphun Primary 

Educational Service Area 1. The target group included 42 Thai teachers teaching English in the 

elementary school in 2nd semester, 2015 academic year. The research instruments included a 

questionnaire and a group discussion form covering 5 instructional aspects, namely, contents, 

activity organization, instructional media, measurement and evaluation, and student care. The findings 

reveal that the instructional practice of the Thai teachers, in general, had the mean score at much 

level with the highest level on contents. Other aspects which were also at much level, in order from 

most to least, were the measurement and evaluation, instructional media, student and activity      

organization care. The teaching and learning management that Thai teacher found that appropriate 

and the most used for student is Project-Based Learning. Designed to suit the students’s learning 

and associated with living skills in the 21st century. The problems of English instruction found that 

English language skills of students are different, it effecting to manage the teaching difficult and 

solution is teachers provide suitable activities for each student, so all students participate in           

activities.  Problem of teachers no have Degree in teaching English, the solution is to train teachers 

to develop their English skills and knowledge.

Keywords
  English Instruction,  Primary School,  Teachers,  Lamphun Primary Educational Service 

Area 1

บทนํา
  ในสังคมโลกปจจุบัน เปนสังคมแหงขอมูลขาวสาร มีการเปล่ียนแปลง ความเคล่ือนไหว และ            

ความกาวหนาทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมอยางรวดเร็ว บุคคลตองติดตอสื่อสารกันมากข้ึนเพื่อ       

ดําเนินกิจกรรมทางสังคมหรือเศรษฐกิจ ตลอดจนการศึกษาหาขอมูลและถายทอดความรูใหแกกัน การเรียน

รูภาษาตางประเทศจงึมีความสาํคญัและจาํเปนในชวีติประจําวนั เพราะเปนเคร่ืองมือในการส่ือสาร การศกึษา  

การแสวงหาความรู การประกอบอาชีพ อีกทั้งความรูภาษาตางประเทศ จะชวยใหคนไทยมีความเขาใจ          
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และภาคภูมิใจในภาษาและวัฒนธรรมไทย ตลอดจนสามารถถายทอดวัฒนธรรมไทยไปสูสังคมโลกได         

อยางสรางสรรค ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดใหภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ           

เปนสาระการเรียนรูพื้นฐานท่ีใหผูเรียนเรียนตลอดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สํานักวิชาการ  

และมาตรฐานการศึกษา, 2551)

  จากการตดิตามและประเมนิผลการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษทีผ่านมา พบวา ปจจัยสาํคัญทีท่าํให

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษไมประสบผลสําเร็จ คือ ครูผูสอน ทั้งนี้เพราะวาครูผูสอนสวนใหญมักจะเปน

ครูประจําชั้น ไมมีวุฒิการศึกษาทางดานภาษาอังกฤษ ขาดความแมนยําในเน้ือหาทําใหไมกลาที่จะสอน       

ขาดความม่ันใจ ไมมีความรูภาษาอังกฤษพ้ืนฐานที่มั่นคง ครูขาดความชํานาญ โดยเฉพาะการสอนให      

นักเรียนพูด และไมมีวิธีการสอนที่จูงใจใหนักเรียนเห็นความสําคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ ทําใหนักเรียน

เกดิความเบ่ือหนาย ขาดความสนใจ และขาดแรงจูงใจในการเรียน ไมเหน็ประโยชนของการเรยีนภาษาอังกฤษ 

(ทิพวัลย มาแสง, 2532)  นอกจากนี้ยังพบวาครูสวนใหญยังคงใชวิธีการสอนแบบเดิม ครูมีความรูไมเพียงพอ

เพราะไมไดฝกมาโดยตรง การออกเสียงไมถูกตอง ทําใหไมกลาพูดภาษาอังกฤษกับนักเรียน ใชวิธีการสอน

แบบเกาไมยอมปรบัปรุง เขมงวดในการสอนมากเกินไป (พติรวลัย โกวทิวท,ี 2537) นกัเรียนเกดิความเบ่ือหนาย

และไมกลาพูด เพราะถูกฝกใหอานออกเสียง โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมเลย นอกจากน้ีนักเรียน             

ยังไมเห็นความสําคัญและความจําเปนของการเรียนภาษาอังกฤษ เพราะในชีวิตประจําวันไมมีโอกาสใช     

ภาษาอังกฤษ นักเรียนมีทัศนคติที่ไมดีตอครู จํานวนนักเรียนในแตละหองมีมากเกินไป ทําใหครูดูแลไมทั่วถึง

และดานการสอน พบวา ครจูาํนวนไมนอยท่ีเลอืกวิธกีารสอนท่ีไมเหมาะสมและสอดคลองกับกลุมของนักเรียน 

ใชวธิกีารสอนแบบลองผิดลองถูก ไมมกีารเรียนการสอนท่ีเปนไปตามธรรมชาติ คอื สอนเปนลาํดับจากทักษะ

การฟง การพูด การอาน และการเขียน นักเรียนควรไดรับการฝกฝนทักษะการฟงใหมาก  สาเหตุที่ทําให          

การเรียนการสอนไมประสบผลสําเร็จเน่ืองจากผูเรยีนไมมโีอกาสไดฝกทกัษะการใชภาษาอังกฤษนอกหองเรียน  

ฟงภาษาอังกฤษไมเขาใจ ไมกลาพูด หรือพูดไมได แมวาจะใชเวลาเรียนอยูในโรงเรียนนานกวา 6 ป  ดังนั้น

จึงเปนการยากที่ผูเรียนจะมีความเขาใจลึกซึ้งและใชภาษาอังกฤษการเพื่อสื่อสารไดอยางเปนธรรมชาติ         

การเรียนภาษาองักฤษใหมปีระสิทธภิาพ นกัเรียนจะตองมีความสนใจและเห็นประโยชนในการเรียนเปนสาํคัญ 

(กาญจนา ศรีสังวาลย, 2547)

  จากผลการศึกษาดังกลาวจะเห็นไดวาสภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยข้ึนอยูกบั

องคประกอบหลายอยาง ปจจัยที่สําคญัที่สุด คือ ครูผูสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งในปจจุบันโรงเรียนประถมศึกษา

ทั่วประเทศตางก็มีนโยบายท่ีเนนใหการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ผูวิจัย             

จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาสภาพปญหาและแนวทางในการสอนวิชาภาษาอังกฤษของครูไทยของโรงเรียน

ประถมศึกษาในจังหวัดลําพูน เนื่องจากจังหวัดลําพูนมีโรงเรียนที่เปนเขตพ้ืนที่บริการการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยในการสงนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา ออกไปฝกประสบการณวิชาชีพในช้ันปที่ 5  ทั้งนี้

เพื่อนําผลการศึกษาไปเปนแนวทางในการวางแผนการสอนในรายวิชา การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษและ

ภาษาตางประเทศอื่นๆ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร     
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มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน ใหมีประสิทธิภาพตอไป

วัตถุประสงค
  1.  เพื่อศึกษาสภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของครูไทยระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ของ

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1

  2.  เพื่อศึกษาปญหาและแนวทางแกไขปญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของครูไทยระดับ

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1  

วิธีการวิจัย

  1. ประชากร  

   ในงานวิจัยนี้ประชากร คือ ครูไทยที่สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ในโรงเรียน

ประถมศกึษาในสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาลาํพูน เขต 1 แบงเปน โรงเรียนในกลุมโรงเรียน

เอกชน  จาํนวน 20 โรงเรียน และโรงเรียนเครือขายพฒันาคณุภาพการศึกษา จาํนวน 10 เครือขาย  146 โรงเรียน 

โดยผูวิจัยไดสุมจํานวนโรงเรียน จํานวนรอยละ 25 ของจํานวนโรงเรียนแตละกลุม ใชวิธีการสุมแบบชั้นภูมิ     

ไดจาํนวนท้ังหมด 42 โรงเรยีน  แบงเปนโรงเรียนในกลุมโรงเรยีนเอกชน จาํนวน 5 โรงเรยีน และ โรงเรยีนเครอืขาย

พัฒนาคุณภาพการศึกษา จํานวน 37 โรงเรียน รวมกลุมตัวอยางทั้งหมด 42 คน

  2.  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย

     2.1 แบบสอบถาม ประกอบดวย ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย 

เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ระยะเวลาท่ีสอนในโรงเรยีนประถมศกึษา ระดบัชัน้ทีส่อน จาํนวนชัว่โมงในการสอน      

ตอสัปดาห และภาระหนาที่อื่นนอกเหนือจากงานสอนที่โรงเรียนมอบหมาย ตอนที่ 2 สภาพการจัดการเรียน

การสอนวิชาภาษาอังกฤษของครูไทย ครอบคลุมเนื้อหา 5 ดาน ไดแก ดานเนื้อหา ดานการจัดกิจกรรม           

ดานสื่อการเรียนการสอน ดานการวัดผลประเมินผล และดานนักเรียน เปนคําถามแบบประมาณคา 5 ระดับ

และ ตอนท่ี 3 ปญหาและอุปสรรคในการสอนภาษาอังกฤษ เปนคําถามปลายเปดใหแสดงความคิดเห็น        

เกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคที่ครูพบในการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา รวมทั้งใหขอเสนอแนะแนวทาง     

แกไขปญหาตางๆ 

   2.2 แบบสนทนากลุม

       ประกอบดวยประเด็นการแสดงความคิดเห็น ไดแก เน้ือหาในหลักสูตร กิจกรรมการเรียน

การสอน การประเมินผล ชั่วโมงในการสอนตอวัน ขนาดของหองเรียนที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษ ทักษะการฟง ทักษะการพูด ทักษะการอาน ทักษะการเขียน และ     

การมีสวนรวมในการเรียน 
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  3. การเก็บรวบรวมขอมูล

   3.1. แจกแบบสอบถามครูไทยระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 จํานวน 42 คน โดยผูวิจัยเปนผูนําแบบสอบถามไป

สอบถามและเก็บขอมูลดวยตนเอง

   3.2. ดําเนินการสนทนากลุมกับครูไทยระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 โดยใชแบบสนทนากลุม  ดําเนินการสนทนากลุมที่โรงเรียน

ใบบุญลําพูน  อ. เมือง จ. ลําพูน มีการเชิญครูจากโรงเรียนใบบุญลําพูนและโรงเรียนอ่ืนๆ จํานวนรวม            

ทั้งหมด 42 คน (4 กลุม) มาเขารวมการสนทนากลุม ใชเวลาในการจัดการสนทนากลุม 2 ชั่วโมง และ            

ดําเนินการสนทนากลุม จํานวน 1 ครั้ง  

  4. สถิติที่ใชในการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล

     วเิคราะหขอมลูในแบบสอบถามโดยหาคารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) สาํหรับตอนที ่3 จะนาํความคิดเหน็ทีไ่ดจากการตอบแบบสอบถามมาสรุปผล

และอธิบายถึงสภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ รวมทั้งแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน 

   สวนการสนทนากลุ มจะนําความคิดเห็นที่ไดจากการสนทนามาสรุปผลและอธิบายถึง              

สภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ รวมทั้งแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน 

ผลการวิจัย
  1.  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม

        ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของครูไทยพบวา เปนเพศชาย จํานวน 16 คน (รอยละ 38.10)        

และเปนเพศหญิง จํานวน 26 คน (รอยละ 61.90) เทากัน สวนใหญมีอายุระหวาง 36-45 ป เทากันกับ             

อายุมากกวา 45 ป จํานวน 17 คน (รอยละ 40.48) สวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 22 คน 

(รอยละ 52.39) รองลงมาคือ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 20 คน (รอยละ 47.61) สวนใหญมี

ประสบการณสอนมากกวา 16 ป จํานวน 15 คน (รอยละ 35.72) รองลงมาอยูระหวาง 1-5 ป จํานวน 11 คน 

(รอยละ 26.19) ระยะเวลาท่ีสอนในโรงเรียน พบวา สวนใหญสอนมามากกวา 2 ป จาํนวน 37 คน (รอยละ 88.10) 

   ในสวนของระดับชั้นที่ครูไทยสอนน้ัน พบวา ทุกคนสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 

44 คน สวนที่เหลือกสอนในระดับชั้นอื่นๆ สําหรับจํานวนชั่วโมงการสอนใน 1 สัปดาห พบวา สวนใหญตอง

สอนระหวาง 16-20 ชัว่โมงตอสปัดาห จาํนวน 21 คน (รอยละ 50.00) รองลงมาคอื สอนระหวาง 11-15 ชัว่โมง

ตอสัปดาห จํานวน 4 คน (รอยละ 9.52) และไดมีการศึกษาเก่ียวกับหลักสูตรภาษาอังกฤษในระดับ               

ประถมศึกษาสาํหรบันกัเรียนไทยกอนเขามาสอนในโรงเรียน แตมเีพยีงแคครูจาํนวน 1 คนเทานัน้ (รอยละ 2.38)          

ที่ไมไดมีการศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาสําหรับนักเรียนไทยกอนเขามาสอน
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   2. สภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของครูไทยระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 

ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1

       ผลการวิเคราะหขอมูลระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับสภาพการเรียนการสอนของครูไทย                    

มีคาเฉลี่ยรวมในทุกดานอยูในระดับมาก โดยมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมากทั้งหมดไดแก ดานเนื้อหา    

ดานการวัดผลและประเมินผล ดานสื่อการสอน ดานนักเรียน และดานการจัดกิจกรรม  ตามลําดับ     

    ในสวนของรปูแบบการเรยีนการสอนทีค่รูเหน็วาเหมาะสมกบันกัเรยีนและใชอยูในปจจุบนั 

แบงออกเปน 3 รปูแบบใหญๆ  1) รปูแบบท่ี 1 คอื จดัการเรียนการสอนโดยอิงหลักสตูรของกระทรวงศึกษาธิการ 

2) รปูแบบท่ี 2 คอื เรยีนผานทีวทีางไกลผานดาวเทียม จดัการเรียนการสอนโดยอิงจากหนังสือเรียนของนักเรียน 

เอาเนื้อหาในหนังสือเปนหลักแลวคิดกิจกรรมใหสอดคลอง 3) รูปแบบที่ 3 เปนรูปแบบที่ใชกันมากท่ีสุด คือ 

การเรียนรูแบบ PBL (Project-Based Learning) ครูตองออกแบบการเรียนรูแบบ PBL ใหเหมาะแกนักเรียน 

โดยอิงทฤษฎีการเรียนรู Learning by Doing ของ John Dewey  เพื่อเช่ือมโยงกับทักษะการดํารงชีวิตใน

ศตวรรษที่ 21 ที่ตองมีทักษะมากกวาการอานออกเขียนได (3R) โดยเพิ่มทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 (7C) เขาไป

ในการสอน เปลี่ยนการเรียนการสอนแบบ Passive หรือสอนแบบบรรยาย ไปเปนการเรียนรูแบบสราง          

ความรูดวยตนเองผานการลงมือทาํและคิด จะทําใหเกดิการเรียนรูอยางแทจริงหรือทีเ่รยีกวา Active Learning 

หรือทางวิชาการเรียกวา Constructionism นักเรียนไดเรียนโดยการฝกปฏิบัติ ใหนักเรียนไดเรียนรูผานการ

ทาํงานจริงหรอืผานการทํา Project ตางๆ โดยทีค่รูเปนเพยีงพีเ่ลีย้งทีค่อยชวยเหลอือยูขางๆ ซึง่การเรียนแบบนี้  

จะชวยฝกใหนกัเรยีนไดฝกทกัษะตางๆ  ตัง้แตคนควาหาขอมลู ตรวจสอบและประเมนิขอมลู การนาํเสนออยาง

สรางสรรค  นอกจากน้ีครูยังเนนการหากิจกรรมที่หลากหลายทั้งกิจกรรมเดี่ยวและกิจกรรมกลุ ม                                  

เพื่อฝกการทํางานเปนทีมและแลกเปลี่ยนความรู บูรณาการความรูรวมกัน มีการใชคําถามหลักเปนตัวนํา          

สูการใหนักเรียนทํากิจกรรมอยางหลากหลายเพ่ือสรางองคความรูดวยตนเอง และนําองคความรูใหมไป        

ตอยอดความรูเดิม มีการกระตุนใหนักเรียนมีสวนรวมในหองเรียนและเลือกกิจกรรมการเรียนแบบ  Active  

Learning  เนนดานการฟงและพูดออกเสียงเพ่ือการส่ือสาร มกีารสงเสริมใหนกัเรียนรบัฟงและพูดคุยมากท่ีสดุ

เทาที่เปนไปไดรวมถึงการสรางการสนทนาในชั้นเรียนดวยตัวเอง

    ครไูทยสวนใหญไดมกีารศึกษาเกีย่วกบัหลักสูตรภาษาองักฤษในระดับประถมศกึษาสาํหรบั

นักเรียนไทยกอนเขามาสอนในโรงเรียน และเมื่อเขามาสอนแลว หลายๆ โรงเรียนมีการจัดอบรมเพ่ิมเติม          

ครแูตละคนจึงมีการวางแผนการสอนและจัดกจิกรรมดวยตนเองโดยอิงเน้ือหาจากหลักสตูรแกนกลาง หนังสือ

แบบเรียนของนกัเรียนและหลักสูตรสถานศกึษาทีไ่ดรบัจากโรงเรยีน เน้ือหาสวนใหญจะเนนในเรือ่งโครงสราง

และคําศัพทที่ใชในชีวิตประจําวัน   การออกเสียงตัวอักษร คํา กลุมคํา ประโยคงายๆ พูดตอบโตดวยคําสั้นๆ 

งายๆ อยางถูกตอง การปฏิบัติตามคําสั่ง และบทสนทนาสถานการณอยางงาย

    ในสวนของการจดัหาสือ่การสอนครจูดัหาเอง และไมมกีารใชสือ่การสอนรวมกบัครูทานอืน่ๆ              

สวนใหญจะใชของจริง รูปภาพ เกม คลิปวีดีโอ ในช้ันเรียนมากที่สุด นอกจากนั้นมีการใชแบบเรียนสําเร็จรูป

เปนสื่อการสอนในหองเรียน
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    ในดานการประเมนินกัเรยีนพบวา ประเมนิโดยดจูากการสอบมากทีส่ดุและประเมนินกัเรยีน

โดยดูจากการมีสวนรวมในช้ันเรียน เชน การนําเสนองาน กิจกรรมกลุม ดูจากการทํางานท่ีไดรับมอบหมาย

และสงงานตามเวลาที่กําหนด ครูเปดโอกาสใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการประเมินผลบางในชวงการทํา

กิจกรรมกลุม เชน ใหนักเรียนประเมินชิ้นงานหรือการนําเสนองานกันเองภายในชั่วโมงเรียน เปนตน

    นอกจากน้ีในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลําพนู เขต 1 เหน็วา

ควรสงเสรมิการสรางทศันคตทิีด่ตีอการเรียนวิชาภาษาองักฤษของนกัเรยีนโดยการสรางบรรยากาศใหนกัเรยีน

รูสึกผอนคลาย ไมเครงเครียด สรางบรรยากาศใหรูสึกมีความเปนกันเองข้ึนมา (Break the Ice) แลวพยายาม

ทําความเขาใจวาภาษาอังกฤษไมไดนากลัวอยางท่ีคิด อธิบายใหนักเรียนเขาใจถึงความสําคัญ และ             

ความจําเปนของการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและจะสงผลดีอยางไรในอนาคตดวย

  3. ปญหาและแนวทางแกไขปญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของครูไทย          

ระดบัช้ันประถมศึกษาปที ่6 ของโรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศึกษาลาํพนู เขต 1

   3.1 ปญหาดานที่ยากที่สุดของการเรียนการสอนของครูไทย คือ พื้นฐานความรูที่แตกตางกัน  

ของนักเรียนในช้ันเรียน นักเรียนแตละคนไมสามารถเรียนรูไดเทากัน ความกลาแสดงออกในการใชภาษา     

ของนักเรียนจึงไมเทากัน ทําใหการจัดการช้ันเรียนคอนขางยาก นักเรียนบางกลุมมีความสนใจในเร่ือง              

ของภาษาอยูกอนแลวและไดรับการสงเสริมจากผูปกครองในการเรียนเสริมภาษาอังกฤษจากเจาของภาษา

ในสถาบันภาษาตางๆ หรือฝกฝนเองเพิ่มเติมมาจากที่บานหรือที่เรียนพิเศษ จึงจะมีแนวโนมที่จะเรียนภาษา

อังกฤษไดดีกวา  ใชภาษาอังกฤษไดคลองกวา และความสนใจน้ีจึงทําใหเกิดความแตกตางดาน                       

ความสามารถระหวางนักเรียนดวยกันเอง นักเรียนสวนมากไมกลามีสวนรวมในกิจกรรม เพราะกลัวพูดผิด    

ฟงผิด เขียนผิด เมื่อมีการขออาสาสมัครในการตอบคําถามหรือทํากิจกรรมก็จะมีแตนักเรียนที่เรียนไดดี            

คนเดิมๆ ออกมามีสวนรวมในการทํากิจกรรม 

    แนวทางแกไขปญหา ครูจึงตองหาวิธีการเสริมแรงใหนักเรียนไดออกมาทํากิจกรรมได       

อยางทั่วถึง ควรเริ่มเนนการพัฒนาทักษะดานการส่ือสารเบื้องตนกอนเร่ืองอ่ืนๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการ            

ออกเสียงใหถกูตอง  ควรใหนกัเรียนไดฝกฝนมากข้ึนเพราะจะชวยใหนกัเรียนเรียนรูไดอยางแมนยาํและนาํไปใช 

ไดจริง  สําหรับนักเรียนบางกลุมที่ออนจริงๆ โรงเรียนควรใหความสนใจในการพัฒนาทักษะเปนพิเศษ                 

ในกรณีนักเรียนที่ซนมากๆ ตองมีการดูแลแบบตัวตอตัว ซึ่งตองใชวิธีการปรับพฤติกรรมอยางมากที่จะทําให

นักเรียนแตละคนยอมรับและตั้งใจเรียนมากข้ึน ครูตองมีความสามารถในการจัดการช้ันเรียน มีวิธีสอนที่     

ทําใหนักเรียนเขาใจไดมากที่สุด จัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับสภาพช้ันเรียน ใหเรียนรูและปฏิบัติได เนนเปน   

รายคน อาจตองใชเวลานอกช่ัวโมงเรยีนในการเพิม่เติมให เม่ือเกิดปญหานกัเรียนไมเขาใจความหมายคาํหรอื

คําสั่ง  เมื่อครูใชภาษาอังกฤษในหองหรือใชเมื่อทํากิจกรรม และไมไดใชภาษาไดอยางถูกตองครูไทยจะใชวิธี

พูดซํ้า ทําทาทาง ยกตัวอยางประกอบ ใชรูปภาพประกอบการอธิบาย สวนหนึ่งใหนักเรียนที่รูชวยเพื่อนที่ไมรู 

ใหนักเรียนไดชวยเหลือเพื่อน กอนที่จะใหนักเรียนใชพจนานุกรมในการคนหาความหมายดวยตนเอง                

หลังจากนั้นจึงฝกใชฝกพูดบอยๆ เนนยํ้าซํ้าทวนใหนักเรียนเกิดการจดจํา 
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    สําหรับการแกไขปญหาพื้นฐานภาษาอังกฤษที่แตกตางกันของนักเรียน จากการประเมิน

ความรูของนักเรียน สวนใหญยังอยูในระดับที่ตํ่ากวาเกณฑที่กําหนด มีนักเรียนท่ีมีพรสวรรคนอยมาก              

สวนมากมีเพยีงแตนกัเรียนท่ีเรยีนรูไดเรว็ และเรียนรูไดชาถงึชามาก เนือ่งจากนักเรียนยังมคีวามรูความเขาใจ

เกี่ยวกับภาษาอังกฤษนอย ครูจึงจัดกิจกรรมใหนักเรียนทั้งสองกลุมคละกัน ใหทํากิจกรรมรวมกัน ทํากิจกรรม

ที่ตองชวยเหลือซึ่งกันและกัน  ใหนักเรียนที่เรียนรูไดเร็วชวยเหลือคนที่เรียนรูไดชา บางสวนจัดกิจกรรม                   

ทีใ่หนกัเรยีนทีเ่รยีนรูไดชาเปนผูลงมอืทาํ เปนคนแสดง แลวใหนกัเรียนทีเ่รียนรูไดเร็วเปนผูชวย โดยครเูปนเพียง

ผูแนะนาํ  เพือ่กระตุนใหนกัเรยีนทีเ่รยีนชาไดมบีทบาทมากข้ึนและสรางแรงบนัดาลใจใหเกดิข้ึนในตัวนกัเรียน         

แตละคน  นอกจากน้ียังมีการเพิ่มงาน เพิ่มกิจกรรมใหกับนักเรียนที่เรียนรูไดเร็วและนักเรียนที่พรอมจะเรียนรู             

แมตัวเองจะเรียนไดชา สงเสริมใหตรงกับความสามารถของนักเรียนแตละคน  มีการใชบทเรียนสําเร็จรูป        

มาเปนสวนชวย และสวนนักเรียนท่ีเรียนไดชามากๆ ครูจะศึกษาขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคลและคัดกรอง                    

เพือ่จัดประเภท จะเอาใจใสและใหเวลากับนักเรียนมากข้ึน อาจจะเปนนอกเวลาเรียน และสอนอยางละเอียด

เปนรายบุคคล

   3.2 ปญหาดานครมูภีาระงานอืน่นอกจากงานสอนมาก  คอื งานเอกสาร งานฝายทีต่องรบัผดิชอบ  

และการอบรมเพ่ือเตรียมรับการประเมินการประกันคุณภาพ งานเหลาน้ีเบียดบังเวลาท่ีตองเตรียมการสอน 

เตรียมส่ือการสอนทําใหหลายคร้ังที่การจัดการเรียนการสอนไมเปนไปตามแผนที่วางไว และเวลาท่ีครูจะใช

เวลาเอาใจใสนักเรียนนอกเวลาสอนลดลงมาก ปญหานี้ไมสามารถลดทอนหรือเล่ียงปฏิบัติได   จึงจําเปน     

ตองทําไปตามหนาที่ 

    แนวทางในการแกไขปญหาโดยครูพยายามหาเวลา ใชเวลาสวนตัวในการเตรียมการสอน 

เตรียมสื่อการสอนมากขึ้น กลายเปนครูทั้งที่โรงเรียนและท่ีบาน

   3.3 ปญหาจํานวนครูในโรงเรียนไมเพียงพอ จึงมีการมอบหมายการสอนไมตรงกับวุฒิ กําหนด

อตัรากําลงัทีไ่มเหมาะสม  ครผููสอนสวนหน่ึงจบวิชาเอกภาษาอังกฤษแตไมมวีฒุทิางศึกษาศาสตร ไมไดเรยีน

ดานหลักสูตรและการสอนมากอน จึงแมนยําเฉพาะแตเนื้อหาทางภาษาอังกฤษ สวนหน่ึงจบดานการสอน

ภาษาอังกฤษในระดับช้ันมัธยมทําใหไมมีเทคนิคการถายทอดความรูใหกับนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษา  

ไมเขาใจในธรรมชาติการเรียนรูของเด็กในวัยนี้ ในสวนของครูที่จบวิชาเอกประถมศึกษามาก็สามารถสอนได

ทกุวชิาแตกไ็มแมนยาํในเนือ้หาภาษาองักฤษ จงึไมมคีวามม่ันใจในการสอนทัง้ในเรือ่งโครงสรางและไวยากรณ 

และดานการพูดสื่อสารเปนภาษาอังกฤษใหเหมือนคนที่จบสาขาวิชาภาษาอังกฤษและเจาของภาษา                 

สงผลกระทบอยางมากตอประสิทธิภาพการสอน และยังมีผลกระทบตอผลการทดสอบทางการศึกษาระดับ

ชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป ที่ 6 ดวย 

    แนวทางแกไขปญหา ครูไทยจึงมีการเพ่ิมเติมความรูใหกับตนเอง โดยคนท่ีไมไดจบสาขา

การศึกษาก็ไปเรียนในระดับปริญญาโทหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพครู สวนคนที่จบตรงสาขาก็ไปเขารวม      

การอบรมการสัมมนาท่ีทางหนวยงานตางๆ จัดข้ึน  รวมไปถึงการสมัครเรียนและฝกทักษะกับเจาของภาษา

ตามสถาบันภาษาตางๆ เพื่อแลกเปลี่ยน และสรางเครือขายความรู เพื่อเปดรับวิธีการสอนอ่ืนๆ มาประยุกต



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10 ฉบับที่ 2  เมษายน 2559 - มิถุนายน 2559138

ใชกับบริบทของตนเอง จะชวยใหครูไมจํากัดเพียงวิธีการสอนของตนเองเทาน้ัน รวมไปถึงการพัฒนาตนเอง

ในเร่ืองเทคโนโลยีการส่ือสาร เพื่อนํามาเปนเคร่ืองมือในการจัดการเรียนรูซึ่งจะชวยเพ่ิมชองทางการเรียนท่ี

หลากหลาย รวมทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนของนักเรียนดวย   

อภิปรายผลการวิจัย 
  ผลการวิจยัพบวา สภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของครูไทยระดับชัน้ประถมศึกษา ปที ่ 6 

ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 ดานที่มีการปฏิบัติมากที่สุดคือ 

ดานเน้ือหา ครไูทยไดใหความสําคัญในการเตรียมเน้ือหาการสอน เขยีนแผนการสอน เรือ่งคาํศพัททีใ่ชในชวีติ

ประจําวันและการสนทนาและเนื่องจากครูตองมีการวางแผนการสอนและจัดกิจกรรมดวยตนเอง                        

โดยองิเนือ้หาจากหลักสตูรของกระทรวง หลกัสตูรสถานศึกษาท่ีไดรบัจากโรงเรียน และหนังสือแบบเรียนของ

นักเรียน จึงตองศึกษาและเนนเลือกเนื้อหาที่ใชในชีวิตประจําวัน การออกเสียงตัวอักษร คํา กลุมคํา ประโยค 

การปฏิบัติตามคําสั่ง และบทสนทนาในสถานการณอยางงาย ซึ่งสอดคลองและเปนไปตามแนวการจัดการ

เรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 

  ดานที่มีการปฏิบัติมากเปนอันดับที่ 2 คือ ดานการวัดผลประเมินผล เกณฑการประเมินจะไดรับ       

การแนะนําและแบบฟอรมจากทางโรงเรียน ใหมเีกณฑการประเมินท่ีองิมาตรฐานและใกลเคยีงกัน ครูไทยจึง

ประเมินนักเรียนโดยดูจากการสอบมากที่สุด และประเมินนักเรียนโดยดูจากการมีสวนรวมในชั้นเรียน เชน 

การนาํเสนองาน กจิกรรมกลุม ดจูากการทํางานท่ีไดรบัมอบหมายและสงงานตามเวลาท่ีกาํหนด ครเูปดโอกาส

ใหนกัเรยีนไดมสีวนรวมในการประเมินผลบางในชวงการทาํกจิกรรมกลุม เชน ใหนกัเรียนประเมนิช้ินงานหรือ

การนําเสนองานกันเองภายในชั่วโมงเรียน ซึ่งสอดคลองและเปนไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวง

ศึกษาธิการ, 2545) ที่พบวา การวัดและประเมินผลการเรียน เปนกระบวนการตรวจสอบผลการเรียนรู              

และพัฒนาการตางๆ ของผูเรียนตามมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตร เพื่อนําไปปรับปรุงการเรียนการสอน

ใหผูเรยีนบรรลตุามมาตรฐานท่ีกาํหนดไว และใชเปนขอมูลสาํหรบัการตดัสินผลการเรียน ผูสอนตองรับผิดชอบ

การวัดและประเมินผลการเรียนใหเปนไปอยางเหมาะสม มีคุณภาพและประสิทธิภาพมีการจัดการอยางเปน

ระบบและมีกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ

  ดานที่มีการปฏิบัติมากเปนอันดับที่ 3 คือ ดานสื่อการเรียนการสอน ครูไทยมีการจัดหาสื่อการสอน

เอง และไมมีการใชสื่อการสอนรวมกับครูทานอื่นๆ สวนใหญจะใชของจริง รูปภาพ เกม คลิปวีดีโอ ในช้ันเรียน

มากท่ีสดุ นอกจากน้ันมกีารใชแบบเรียนสําเร็จรปูเปนสือ่การสอนในหองเรียน ซึง่สอดคลองและเปนไปตามท่ี 

อัจฉรา ศรีมูล (2552)  ที่พบวา สื่อการเรียนการสอน เปนองคประกอบสําคัญในการจัดกิจกรรม                              

การเรยีนการสอนวิชาภาษาอังกฤษใหมปีระสทิธภิาพ และตอบสนองการเรียนรู จาํเปนตองมคีวามหลากหลาย              

เปนสือ่ประสมท่ีนาสนใจ ชวยใหผูเรยีนไดพฒันาการเรียนรูภาษาไดงาย โดยผูสอนตองเลือกใช ปรบั ผลติและ

การจัดการใชสื่อตางๆ ใหเหมาะสมกับจุดประสงคการเรียนรูและเน้ือหาสาระของเร่ืองที่เรียน 



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10 ฉบับที่ 2  เมษายน 2559 - มิถุนายน 2559 139

  ดานทีม่กีารปฏบิตัมิากเปนอนัดบัที ่4 คอื ดานนกัเรยีน นกัเรยีนเขาใจในการสอนและการสือ่สารของ

ครูผูสอน และนักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอภาษาอังกฤษแตดวยความรูพื้นฐานที่ตางกันของนักเรียน ความกลา

แสดงออกในการใชภาษาของนักเรยีน ทาํใหการจดัการช้ันเรียนคอนขางยาก ครคูวรเร่ิมเนนทีก่ารพัฒนาทักษะ

ดานการสือ่สารเบือ้งตนกอนเร่ืองอืน่ๆ โดยเฉพาะอยางยิง่การออกเสยีงใหถกูตอง ควรเพิม่ใหนกัเรยีนไดฝกฝน

มากข้ึนเพราะจะชวยใหนักเรียนเรียนรูอยางแมนยําและนําไปใชไดจริง สําหรับนักเรียนบางกลุมที่ออนจริงๆ 

โรงเรียนควรใหความสนใจในการพัฒนาทักษะเปนพิเศษ ในบางกรณีของนักเรียนที่ไมสนใจ มีทัศนคติที่ไมดี 

ไมเห็นความสําคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ ตองมีการดูแลแบบตัวตอตัว ซึ่งตองใชเทคนิควิธีการใน            

การปรับพฤติกรรมอยางมากท่ีจะทําใหนักเรียนแตละคนจะยอมรับและต้ังใจเรียนมากข้ึนซึ่งสอดคลองและ

เปนไปตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) ทีพ่บวา บคุคลจะเรยีนรูภาษาใดภาษาหน่ึงได

กต็อเมือ่ไดเรยีนรูระบบเสยีงเปนอนัดบัแรก ผูเรยีนตองเขาใจเรือ่งของเสยีงและออกเสยีงตางๆ ในภาษาทีเ่รียน

ไดชัดเจน เมื่อนักเรียนมีความแมนยําแลวจึงฝกทักษะอานและเขียน ทั้งนี้เพื่อจะใหเปนไปตามธรรมชาติของ

การเรียนภาษาของมนุษย  ถาเราพิจารณาการเรียนภาษากําเนิด (Mother Tongue) ของนักเรียนจะเห็นวา     

กอนทีเ่ด็กจะพูดน้ัน เด็กไดยนิผูทีอ่ยูใกลชดิพูด ในขัน้แรกเด็กจับความหมายไมไดเม่ือไดยนิซํา้ๆ เขาพรอมกับ

ไดเหน็อาการกริยิาตางๆ กเ็กดิความเขาใจความหมาย และเริม่เลยีนเสยีงดวยคาํสัน้ๆ งายๆ กอนตอมาจงึพูด

คาํยาวๆ และยากขึน้ตามลาํดับ ฉะนัน้จะเหน็ไดวาธรรมชาตแิหงการเรยีนภาษานัน้ตองเร่ิมจากฟงแลวจงึพูด 

เม่ือพดูไดแลวจงึอานและเขยีน วธิกีารเรยีนภาษาองักฤษกค็วรจะเปนทาํนองเดยีวกนั นอกจากนีย้งัสอดคลอง

และเปนไปตามที่ประภาพร นุชอําพันธ (2554) ที่พบวา กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ มุงหวัง              

ใหผูเรยีนมเีจตคตทิีด่ตีอภาษาตางประเทศ สามารถใชภาษาตางประเทศ สือ่สารในสถานการณตางๆ แสวงหา

ความรูประกอบอาชีพ และศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น รวมถึงมีความรูความเขาใจในเร่ืองราวและวัฒนธรรม

อันหลากหลายของประชาคมโลก และสามารถถายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได         

อยางสรางสรรค 

  ดานที่มีการปฏิบัตินอยที่สุด คือ ดานการจัดกิจกรรม ครูไดมีการกระตุนใหนักเรียนมีสวนรวม               

ในหองเรียนและเลือกกิจกรรมการเรียนแบบ Active Learning ครูออกแบบการเรียนรูแบบ PBL ใหเหมาะ    

แกนักเรียน เรียนโดยการฝกปฏิบัติใหนักเรียนไดเรียนรูผานการทํางานจริงหรือผานการทํา Project ตางๆ       

โดยใหความสําคัญในทักษะท้ัง 4 ดาน เนนดานการฟงและพูดออกเสียงเพ่ือการส่ือสาร มีการสงเสริม                

ใหนักเรียนรับฟงและพูดคุยมากท่ีสุดเทาที่เปนไปไดรวมถึงการสรางการสนทนาในช้ันเรียนดวยตัวเอง                

ซึ่งสอดคลองและเปนไปตามที่กรมวิชาการ กําหนดไวในคูมือการจัดการเรียนการสอนช้ันประถมศึกษา            

(กรมวิชาการ, 2533) 
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สรุป
  จากผลการวิจัยที่พบวาระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับสภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูไทย

ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1             

ในระดับมากท่ีสุด คือ ดานเนื้อหา สวนดานอื่นๆ มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมากทั้งหมด การจัดการเรียน

การสอนทีค่รพูบวาเหมาะสมกบันักเรยีนและเปนรปูแบบท่ีใชกนัมากทีส่ดุ คอื การเรยีนรูแบบ Project-Based 

Learning โดยออกแบบการเรียนรูใหเหมาะแกนกัเรียนและเช่ือมโยงกับทกัษะเพ่ือการดํารงชีวติในศตวรรษท่ี 21 

สําหรับปญหาพบวา นักเรียนมีความรูแตกตางกัน ทําใหจัดการเรียนการสอนคอนยาก แนวทางแกไขปญหา 

คือ ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับผูเรียนเพ่ือใหผูเรียนไดรวมกิจกรรมอยางท่ัวถึง  ปญหา   

ครูผู สอนภาษาอังกฤษไมมีวุฒิการศึกษาดานการสอนภาษาอังกฤษ แนวทางการแกไขปญหา คือ                          

สงครูเขาอบรมเพื่อพัฒนาความรูและทักษะภาษาอังกฤษ

  ดังนั้น การวางแผนการสอนในรายวิชา การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ นอกจากเช่ือมโยงและ            

เนนทักษะเพื่อการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 แลว ยังตองเนนการเรียนรูแบบที่นักเรียนสามารถสรางความรู          

ดวยตนเองผานการลงมือทําและคิด  เนนการหากิจกรรมที่หลากหลายทั้งกิจกรรมเดี่ยวและกิจกรรมกลุม      

เพื่อฝกการทํางานเปนทีม และแลกเปลี่ยนความรู ในสวนของปญหาและแนวทางแกไขปญหาการเรียน         

การสอนวิชาภาษาอังกฤษที่มีประเด็นสําคัญในดานครูผูสอน และดานหลักสูตรการสอน ครูตองศึกษาขอมูล

และหาแนวทางแกไขเพิ่มเติมอยางดีที่สุดเพ่ือใหนักเรียนเกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุดทางการเรียน
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