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รายการ หน้า 

                                                       กลุ่มศึกษาศาสตร์ 

แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษของครูโรงเรียนเตรียมทหารสังกัดสถาบันวิชาการปูองกัน

ประเทศกองบัญชาการกองทัพไทย : อารยา  ขุนเจ๋ง 
1629 

การพัฒนาทักษะการสร้างช้ินงานโดยใช้คอมพิวเตอร์ ด้วยการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน ส าหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 6 : ทไวพล  จตุพรฆ้องชัย 
1640 

การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้การจัดการเรยีนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E : กมลพร  มิ่งสกลุ 
1650 

การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน และความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีท่ี 6 โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบ 4MAT : ธัญดา  คุ้มกลาง 
1658 

การศึกษาผลการเรียนรู้ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คณู หารระคนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 โดยจัด

กิจกรรมการเรียนรูด้้วยเทคนิค KWDL : พรรณทิวา  เลิศไธสง 
1668 

การศึกษาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 : สุจิตรา  กลิ่นหอม 
1675 

การศึกษาความผูกพันต่อสถานศึกษาของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 : 
สิรพีรย์  ถ่ายงวน 

1685 

การจัดการศึกษาปฐมวัยสู่ความเปน็เลิศของโรงเรียนเอกชนในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร : ดวงใจ  เจริญชัย 1694 

การจัดการเรยีนรู้รปูแบบสมองเป็นฐาน (BBL) เพื่อศึกษาความจ าระยะยาว และเจตคตติ่อวิทยาศาสตร ์
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 เรื่อง แรงโน้มถ่วงของโลก : เกสร  คงมั่น 

1702 

การพัฒนาความสามารถในการอ่าน และการเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ  โดยใช้การสอนแบบโฟนิกส์ ส าหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 : กนกวรรณ  แต้สวัสดิ์ 
1712 

บทบาทเชิงรุกของผู้บริหารสถานศกึษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร : อรวรรณ  น้ําเขียว 
1721 

ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารที่ส่งผลต่อคณุภาพการปฏิบตัิงานของครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

นนทบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 : สุจติรา  หนูงาม 
1729 

การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปีท่ี 5 โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู ้7E : จตุพร  ภิรมย์ไกรภักดิ์ 
1739 

การผลิตบณัฑิตปฐมวัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาท่ามกลางกระแส Digital Disruption :  
จินตนา  วีระปรียากูร 

1748 

การศึกษาพฤติกรรมผู้น าของผู้บรหิารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสมีา 

เขต 4 : นิรดา  ขวัญนนท์เดิม 
1757 

ทักษะที่จ าเป็นของครูในยุคที่พลิกผัน : ประณต  นาคะเวช 1765 

การพัฒนาเครื่องมือประเมินคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝเุรียนรู้ ส าหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร : ชัยพฤกษ์  พรหมเรือง 

1767 
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  บทค ัดย่อ 
 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินระดับสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษในปัจจุบันของครูโรงเรียน

เตรียมทหารท่ีสอนวิชาท่ัวไปท่ีไม่ใช่วิชาภาษาอังกฤษ 2) วิเคราะห์หาแนวทางพัฒนาสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษของครู

โรงเรียนเตรียมทหารท่ีสอนวิชาท่ัวไปท่ีไม่ใช่วิชาภาษาอังกฤษ เพื่อการออกแบบนโยบายพัฒนาสมรรถนะการท างาน ประชากร

ท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้คือ ครูผู้สอนวิชาท่ัวไปท่ีไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนเตรียมทหาร สังกัดสถาบันวิชาการป้องกัน

ประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ วิชาคอมพิวเตอร์ 

วิชาแนะแนว วิชาทหาร-ต ารวจ และวิชาพละศึกษา จ านวนท้ังส้ิน 110 คน เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน ค่าสถิติท่ีใช้วิเคราะห์ประกอบด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 ผลการศึกษาพบว่า 1) ระดับสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษของครูโรงเรียนเตรียมทหารท่ีสอนวิชาท่ัวไปใน

ภาพรวม มีระดับสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษท่ีประเมินด้วยตนเองอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า ระดับสมรรถนะด้านกลวิธีการใช้ มีค่าเฉล่ียอยู่ในอันดับสูงท่ีสุด รองลงมา คือ สมรรถนะด้านภาษาศาสตร์ ส่วน 

สมรรถนะด้านภาษาศาสตร์เชิงสังคม มีค่าเฉล่ียอยู่ในอันดับต่ าท่ีสุด 2) แนวทางของหน่วยงานท่ีสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะ

การส่ือสารภาษาอังกฤษของครูโรงเรียนเตรียมทหารท่ีสอนวิชาท่ัวไปท่ีไม่ใช่วิชาภาษาอังกฤษ มีดังนี้ ฝ่ายบริหารงานบุคคลของ

โรงเรียนควรยึดหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนาองค์กร เน้นการสร้างแรงจูงใจ เมื่อประเมินความต้องการในการ

พัฒนาแล้วจึงประสานงานกับครูภาษาอังกฤษในโรงเรียนออกแบบการฝึกอบรมหรือกิจกรรมท่ีสนับสนุนการพัฒนา

ภาษาอังกฤษให้กับครูในโรงเรียน โดยก าหนดวัตถุประสงค์การพัฒนาสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษของครูให้สอดคล้องกับ

สมรรถนะการท างาน ได้แก่เพิ่มความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษท่ีใช้ในช้ันเรียน การค้นคว้างานวิชาการ การใช้ศัพท์

เฉพาะทางทหารในสถานการณ์จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เนื้อหาท่ีควรน ามาใช้พัฒนาสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษของ

ครูด้านภาษาศาสตร์เชิงสังคมและด้านการเช่ือมโยงโครงสร้างภาษากับความคิด ได้แก่ ความรู้ภาษาอังกฤษทางทหาร 

วัฒนธรรมในภาษาอังกฤษทางทหาร ความรู้และการใช้ค าเช่ือมท่ีสอดคล้องกัน ทักษะการส่ือสารในเนื้อหาสาระทางทหาร

สอดคล้องกับประสบการณ์จริง โดยมีคุณลักษณะไม่ปิดก้ันตนเองและกระตือรือร้นท่ีจะพัฒนาสมรรถนะการส่ือสาร

ภาษาอังกฤษ 
ค  าส าคญั : สมรรถนะการสื่อสารภาษาองักฤษ, การพฒันาสมรรถนะ, ครทูหาร 
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Abstract  
 The purposes of this research were to 1) study of English proficiency of teachers teaching general 
subjects of Armed Forces Academies Preparatory School; and 2) propose guidelines to develop English 
proficiency resulting in work competency training policy for teachers teaching general subjects of Armed 
Forces Academies Preparatory School. The population of this research was 110 teachers of the school. A 
data collection instrument in this research was a questionnaire constructed by the researcher. Three 
experts were also requested for interviews. Percentage, means, standard deviation were the statistics used 
to analyze the data.  
 The findings of the research were as follows: 1) In overall, the English proficiency of the teachers 
was at the moderate level. Among those aspects, the strategy competence was ranked the highest, 
followed by the linguistics, while that of sociolinguistics was at the bottom. 2) The proposed guidelines to 
develop English proficiency resulting in work competency training policy of teachers should be as follows.  
Firstly, the human resource development should be applied to design trainings or activities emphasizing 
on encouraging and assessing teachers’ need to develop their English. Secondly, the purposes of 
developing these competences should be to extend English proficiency which teachers need to conduct 
their classroom effectively, do academic research used in military context. Thirdly, the proper knowledge 
and content for developing the sociolinguistics competence and the discourse competence is English in 
military use, culture and military tradition in idioms and proverbs, conjunction which should be practiced 
diligently through teachers’ experiences. In terms of attributes, open-minded trait can help teachers 
create their own knowledge by using critical think which later motivates them to level up their effective 
communicative competence in English by themselves. 
Keywords : English proficiency, Competency development, Military teachers 

 1. ความเป็นมาและความส าค ัญของปัญหา  
 ภาษาอังกฤษถือได้ว่าเป็นส่ือกลางท่ีใช้ในการติดต่อส่ือสารระหว่างประชากรท่ีมีวัฒนธรรมความเป็นอยู่ ความคิด และ

ภาษาท่ีแตกต่างกัน เพื่อให้ท้ังสองฝ่ายบรรลุความต้องการซ่ึงกันและกัน การส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษท่ีมีประสิทธิภาพจ าเป็นท่ี

ผู้ส่ือสารจะต้องมีความรู้ความเข้าใจสมรรถนะการส่ือสารของภาษาท่ีเพียงพอ จึงจะท าให้การส่ือสารนั้นประสบผลส าเร็จ 

Canale และ Swain (1983) ได้เสนอสมรรถนะทางการส่ือสาร (Communicative Competence) ท่ีต้องมีความเข้าใจใน

องค์ประกอบต่างๆ ของภาษา ซ่ึงประกอบด้วย 1) สมรรถนะทางภาษาศาสตร์ (Linguistics competence) คือ ทราบว่า

ข้อความนั้นเป็นไปได้ตามกฎไวยากรณ์และความหมาย สามารถใช้ภาษาอย่างถูกต้องตามหลักภาษาศาสตร์ 2) สมรรถนะทาง

กลวิธีการใช้ (Strategy competence) คือทราบถึงกลยุทธ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการส่ือสาร เพื่อให้ผู้ท่ีอยู่ในกลุ่มสนทนาหรือผู้รับสาร 

มีความเข้าใจตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการจะส่ือ 3) สมรรถนะภาษาศาสตร์เชิงสังคม (Sociolinguistics competence) 

หมายถึงมีความรู้ความเข้าใจถึงมติิทางสังคม ระเบียบปฏิบัติทางสังคมของผู้ใช้ภาษาร่วมกัน ความเช่ืออุดมคติ ภาษาเฉพาะถ่ิน 

ให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมสังคมวัฒนธรรม และ 4) สมรรถนะการเช่ือมโยงความคิดกับโครงสร้างภาษา 

(Discourse competence) หมายถึง ความสามารถท่ีจะเช่ือมโยงข้อความต่างๆ ได้อย่างสอดคล้องตรงตามรูปแบบการใช้
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ภาษา ซ่ึงสมรรถนะท้ัง 4 ด้านนี้จ าเป็นอย่างย่ิงท่ีผู้ใช้ภาษาอังกฤษจะต้องได้ท่ีจะได้รับการพัฒนาท้ังทางตรงและทางอ้อมเพือ่

การน าไปใช้ท่ีมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเรียนรู้และการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยท่ีจ าเป็นจะต้องได้รับการ

สนับสนุน ไม่ใช่แค่เพียงครูท่ีสอนวิชาภาษาอังกฤษเท่านั้นท่ีเป็นผู้ให้ความรู้ แต่ยังรวมถึงครูท่ีสอนวิชาท่ัวไป เช่น วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์ พละศึกษา และวิชาอ่ืนๆ ท่ีจะต้องช่วยกันสร้างส่ิงแวดล้อมเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีความกล้าท่ีจะใช้

ภาษาอังกฤษ และเพื่อเป็นการสนับสนุนการสร้างส่ิงแวดล้อมภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน คุรุสภาจึงได้ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพ

ครูวิชาท่ัวไปท่ีจะต้องมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารได้ตามมาตรฐาน ซ่ึงมาตรฐานวิชาชีพทาง

การศึกษาตามข้อบังคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (2562) ได้กล่าวถึงมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครูวิชา

พื้นฐานท่ัวไปนอกเหนือจากครูวิชาภาษาอังกฤษ จะต้องมีสาระความรู้และสมรรถนะในการใช้ภาษาอังกฤษ ทักษะการฟัง การ

พูด การอ่าน และการเขียน เพื่อการส่ือความหมายได้อย่างถูกต้อง อีกท้ังยังต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติงานในด้านการพัฒนา

วิชาชีพครูอยู่เสมอ เช่น การท าวิจัยในช้ันเรียน ท าให้ครูมีการศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง ซ่ึงจะส่งผลต่อการ

เรียนการสอน เนื้อหาวิชา ท่ีก้าวทันการเปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21  
 โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นสถาบันการศึกษาของ

กระทรวงกลาโหมท่ีจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองความต้องการก าลังพลท่ีมีความเช่ียวชาญในวิชาชีพเฉพาะทาง ให้แก่ 

โรงเรียนเหล่าทัพท้ัง 4 เหล่า โดยหลักสูตรโรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ.2554 (ฉบับปรับปรุง 2560) (2560) จัดการศึกษาใน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีท่ี 5-6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หลักสูตร 2 ปี ในรายวิชาพื้นฐาน

ทางทหาร รายวิชาสามัญท่ีเปิดสอนอิงตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดการเรียนการสอน

เป็นภาษาไทย นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้นักเรียนเตรียมทหารได้มีโอกาสในการใช้ภาษาอังกฤษ ไม่เพียงแค่ในการเรียนในช้ัน

เรียนภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่ครูท่ีสอนในรายวิชาท่ัวไปยังมีภารกิจท่ีจะต้องสร้างบริบทในการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน

เตรียมทหาร เช่น กิจกรรม “20-minute English Break” เป็นการส่ือสารภาษาอังกฤษช่วงพัก 20 นาที โดยทุกกิจกรรมท่ีเกิด

ในช่วงพักนั้น ท้ังครูและนักเรียนจะต้องส่ือสารเป็นภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ก าหนดให้ครูผู้สอนทุกวิชาน าเข้าสู่บทเรียนโดยใช้

ภาษาอังกฤษ กิจกรรมโฮมรูมเป็นภาษาอังกฤษ การออกข้อสอบในรายวิชาคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์บางส่วนเป็นภาษาอังกฤษ 

ท าให้ครูจ าเป็นท่ีจะต้องมีการค้นคว้าเพิ่มเติมเป็นภาษาอังกฤษ มีรูปแบบการเรียนรู้ท่ีหลากหลายเน้นการน าไปใช้ในระดับ

สากล ท้ังนี้เพื่อสนับสนุนการสร้างส่ิงแวดล้อมและกระตุ้นการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารให้แก่นักเรียนเตรียมทหาร  

นอกจากนี้ครูโรงเรียนเตรียมทหารในทุกรายวิชายังต้องปฏิบัติภารกิจอ่ืน ๆ  ท่ีได้รับมอบหมายตามนโยบายของกองบัญชาการ

กองทัพไทย ได้แก่ การเดินทางร่วมไปนักเรียนเตรียมทหารในโครงการนักเรียนแลกเปล่ียนในต่างประเทศ การดูแลนักเรียนเข้า

แข่งขันวิชาการและกีฬาในระดับสากล การพัฒนางานวิจัยทางการเรียนการสอน การเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการฝึกผสมทาง

ทหาร (Multi-national Combined Exercise)  จากภารกิจเหล่านี้จะเห็นได้ว่าครูโรงเรียนเตรียมทหารมีความจ าเป็นท่ีจะต้อง

พัฒนาสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษ เพื่อให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นในมาตรฐานประจ า

ต าแหน่งของข้าราชการครูวิชาท่ัวไปยกเว้นครูภาษาอังกฤษของโรงเรียนเตรียมทหาร จะต้องมีเกณฑ์ระดับภาษาอังกฤษ

มาตรฐานของก าลังพลกองทัพไทย หรือ RSES (RTARF Scale of English Skills) อยู่ในระดับ RSES 2 ตามคุณสมบัติประจ า

ต าแหน่ง มีความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษในระดับท่ีใช้งานได้ (Working Knowledge) สามารถโต้ตอบแลกเปล่ียนเร่ืองราว

ในชีวิตประจ าวัน เร่ืองท่ีคุ้นเคย หรือข้อมูลส่วนตัว ซ่ึงเกณฑ์นี้เทียบเคียงผลมาตรฐานภาษาอังกฤษของ Common European 
Framework of Reference for Languages (CEFR) ในระดับ A2 ท่ีก าหนดสมรรถนะผู้ใช้ภาษาอังกฤษให้สามารถส่ือสาร

เร่ืองราวในชีวิตประจ าวันหรือสถานการณ์ท่ีคุ้นเคยได้ (สถาบันภาษากองทัพไทย, 2561) จากประสบการณ์ของผู้ศึกษาในฐานะ

ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้ด าเนินการจัดทดสอบเกณฑ์ RSES 2 พบว่า ผลการทดสอบ RSES ของครูโรงเรียนเตรียมทหารกว่าร้อย

ละ 80 (ส านักงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทหาร กองบัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร , 2562) ยังมีปัญหาในการ
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ใช้ภาษาอังกฤษ ได้แก่ การใช้ประโยคภาษาอังกฤษในการออกค าส่ังหรืออธิบายในช้ันเรียน ซ่ึงครูท่ีสอนในวิชาท่ัวไปมีความรู้ใน

ค าศัพท์เฉพาะท่ีใช้ในเนื้อหาวิชา แต่ไม่สามารถเรียบเรียงประโยคให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ การออกเสียงท่ีอาจท าให้เกิด

ความหมายท่ีผิดเพี้ยน ได้แสดงให้เห็นถึงข้อจ ากัดในสมรรถนะการส่ือสารด้านภาษาศาสตร์  ไม่สามารถเรียบเรียงประโยคใหม่ 

(Paraphrasing) เพื่อใช้ในการเขียนงานวิชาการเป็นภาษาอังกฤษแสดงให้เห็นถึงข้อจ ากัดในสมรรถนะการส่ือสารด้านกล

วิธีการใช้ การไม่เข้าใจค าศัพท์เฉพาะ ธรรมเนียม และหลักนิยมทางทหาร (Military Doctrine) เมื่อเข้าร่วมการฝึกทางทหาร

แสดงให้เห็นถึงข้อจ ากัดในสมรรถนะการส่ือสารด้านภาษาศาสตร์เชิงสังคม ร่วมถึงไม่สามารถอ่านงานวิจัยเป็นท่ีเป็น

ภาษาอังกฤษและเรียบเรียงออกมาให้มีใจความท่ีสมบูรณ์ มีผลมาจากข้อจ ากัดในสมรรถนะการส่ือสารด้านการเช่ือมโยง

โครงสร้างภาษากับความคิด ซ่ึงข้อจ ากัดในสมรรถนะเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งท่ีปิดก้ันการสร้างส่ิงแวดล้อมในการใช้ภาษาอังกฤษ

พัฒนานักเรียนเตรียมทหาร เพื่อให้บรรลุภารกิจในการผลิตนักเรียนเตรียมทหารท่ีมีศักยภาพตอบสนองความต้องการของ

กระทรวงกลาโหม และอาจปิดก้ันการด าเนินภารกิจต่าง ๆ  ของโรงเรียนเตรียมทหารท่ีจะช่วยพัฒนาโรงเรียนสู่ความก้าวหน้า

และเป็นสากล 
 ดังนั้นโรงเรียนเตรียมทหารจึงจ าเป็นต้องพัฒนาสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษของครูวิชาท่ัวไป และถือว่า

สมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษของครูท่ีสอนวิชาท่ัวไปเป็นหนึ่งในสมรรถนะการท างานท่ีครูโรงเรียนเตรียมทหารจ าเป็นต้อง

มี ซ่ึงสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ส่วนหนึ่งในการบริหารงานบุคคลภายในโรงเรียน ตามแนวทางการ

บริหารการศึกษา  โดยพัฒนาความสามารถหรือท่ีเรียกว่า “สมรรถนะ (Competency)” มาเป็นตัวก าหนดขีดความสามารถ

ของหน่วยงาน กล่าวได้ว่า (กมลชนก ภาคภูมิ, 2556) หากน าแนวคิดเร่ืองของสมรรถนะ มาใช้ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

จะท าให้องค์กรได้เปรียบในเชิงแข่งขัน แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะของ David C. McClelland 
(1973) ได้แบ่งองค์ประกอบของสมรรถนะออกเป็น 3 ส่วน คือ ทักษะ (Skills) ความรู้ (Knowledge) และคุณลักษณะของ

บุคคล (Attributes) หากบุคลากรของโรงเรียนมสีมรรถนะท่ีเสริมประสิทธิภาพให้แก่การท างานของโรงเรียนโดยเฉพาะอย่างย่ิง

สมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษ จะท าให้ครูมีความให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพมากข้ึน รวมถึงความรู้ความสามารถ

ทางการส่ือสารภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นส่ือกลางใช้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของสถาบันทางทหารให้มี

มาตรฐาน สามารถน าผลงานทางการศึกษาและวิจัยมาพัฒนาการบริหารจัดการกองทัพสู่สากลได้อย่างเป็นรูปธรรม  และ

แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่อเพิม่สมรรถนะในการท างานนียั้งสอดคล้องกับนโยบายเฉพาะของ

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ประจ าปีงบประมาณ 2562 (กรมยุทธการทหาร, 2562) ท่ีมุ่งเน้นให้ก าลังพลของกองบัญชาการ

กองทัพไทย เรียนรู้ภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนภารกิจของกองบัญชาการกองทัพไทยในการ

ด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  
 จากส าคัญและความจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่อการพฒันาสมรรถนะการท างานของครู

วิชาท่ัวไป โรงเรียนเตรียมทหาร สังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทยข้างต้น ผู้ศึกษาจึงมีความ

สนใจศึกษาระดับสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษของครูวิชาท่ัวไปโรงเรียนเตรียมทหาร เพื่อให้ครูและผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับ

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลน าใช้เป็นข้อมูลพัฒนาครูวิชาท่ัวไปของโรงเรียนเตรียมทหาร ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ตรง

ตามสมรรถนะการท างานท่ีบุคลากรในหน่วยต้องการอย่างเหมาะสม และส่งผลในการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน

เตรียมทหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อเทคโนโลยี และสถานการณ์โลกต่อไป 
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 

 
 2. วตัถุประสงคก์ารศกึษา  
 วัตถุประสงค์ของการศึกษามีดังนี้  
  2.1  เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษในปัจจุบันของครูสอนวิชาท่ัวไป โรงเรียนเตรียมทหาร 

สังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย  
  2.2  เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางพัฒนาสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษของครูสอนวิชาท่ัวไป โรงเรียนเตรียมทหาร 

สังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อการออกแบบนโยบายพัฒนาสมรรถนะการท างาน  
 
 3. วิธ ีด าเนนิการศกึษา  
  3.1 ประชากร 
   3.1.1 ประชากรท่ีใช้ในศึกษาระดับสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษในปัจจุบันของครูสอนวิชาท่ัวไป โรงเรียน

เตรียมทหาร สังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย คร้ังนี้คือ ครูโรงเรียนเตรียมทหาร สังกัดสถาบัน

วิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ท่ีสอนในวิชาท่ัวไปท่ีไม่ใช่วิชาภาษาอังกฤษ จ านวนท้ังส้ิน 110 คน 

(ส านักงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทหาร กองบัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร, 2562) 
    3.1.2 การวิเคราะห์แนวทางพัฒนาสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษของครูสอนวิชาท่ัวไป โรงเรียนเตรียม

ทหาร สังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ผู้ให้ข้อมูลคือผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน ท่ีมีคุณสมบัติ

ดังต่อไปนี้ 1) การศึกษาไม่น้อยกว่าระดับปริญญาโท และ 2) มีผลงานหรือประสบการณ์ในสาขาการสอนภาษาอังกฤษ และ

สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสาขาบริหารการศึกษา 
  3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
   3.2.1 แบบสอบถาม แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนท่ี 1 สภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มี

ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) และตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating 
scale) คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษในปัจจุบันของครู

สอนวิชาท่ัวไป โรงเรียนเตรียมทหาร สังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย 
   3.2.2 แบบสัมภาษณ์ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษของครูสอนวิชาท่ัวไป 

โรงเรียนเตรียมทหาร สังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย 
  3.3 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

สมรรถนะการสือ่สารภาษาอังกฤษ 
Canale และ Swain (1983) 
ประกอบด้วย 
1. ด้านทางภาษาศาสตร์ 
2. ด้านกลวิธีการใช้ 
3. ด้านภาษาศาสตร์เชิงสังคม 
4. ด้านการเช่ือมโยงโครงสร้างภาษากับ

ความคิด   

แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษ 

(English proficiency) ของครูวิชาท่ัวไปโรงเรียนเตรียม

ทหาร เพื่อการออกแบบนโยบายพัฒนาสมรรถนะการ

ท างาน (Work Competency) โดยใช้องค์ประกอบ

สมรรถนะของ McClelland (1973) ประกอบด้วย ความรู้ 
(Knowledge) ทักษะ (Skills) คุณลักษณะ (Attributes) 
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  น าเสนอแบบสอบถามให้แก่ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ตามรูปแบบงานวิจัยทางการ

บริหารการศึกษา มีค่า IOC ระหว่าง 0.67-1.00 ผู้ศึกษาปรับปรุงข้อค าถามในแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะ ได้เคร่ืองมือใน

การศึกษาเป็นแบบสอบถามประเมินระดับสมรรถนะด้วยตนเองของครู ท้ังส้ิน 55 ข้อ และน าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับครู

ท่ีสอนวิชาท่ัวไปท่ีไม่ใช่ภาษาอังกฤษของโรงเรียนช่างฝีมอืทหาร จ านวน 30 คน ท่ีมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มประชากรมาก

ท่ีสุด คือ เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีการสอนวิชาท่ัวไป และอยู่ในสังกัดเดียวกันกับโรงเรียนเตรียมทหาร คือ 

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อตรวจสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้สูตร

สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ได้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาตามวิธีของครอนบาค ท้ังฉบับ

เท่ากับ 0.965 
  3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลจากครูท่ีสอนวิชาท่ัวไป โรงเรียนเตรียมทหาร สังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

กองบัญชาการกองทัพไทย มีจ านวนท้ังหมด 110 คน ด้วยตนเอง ได้แบบสอบถามกลับคืนมาจ านวน 97 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 

88.18 จากแบบสอบถามท้ังหมด 
  3.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้ศึกษาได้น าแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ในการตอบแบบสอบถามและวิเคราะห์

ข้อมูลการตอบแบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นแบบตรวจสอบรายการ เก่ียวกับเพศ  วุฒิการศึกษา 

ต าแหน่งในปัจจุบัน และระยะเวลาการปฏิบัติงานตามต าแหน่ง โดยใช้สถิติแจกแจงความถ่ีและหาค่าร้อยละ การวิเคราะห์

สภาพสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษของครูโรงเรียนเตรียมทหาร ใช้สถิติวิเคราะห์ค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีได้ (µ) และค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) เพื่อศึกษาสภาพของสมรรถนะว่าอยู่ในระดับใด แล้วน าผลการวิเคราะห์มาแปลความหมายรายข้อ 

รายด้าน และความหมายในภาพรวม การแปลผลค่าเฉล่ียตามหลักเกณฑ์ของช่วงคะแนน และแบบสัมภาษณ์ได้ใช้การวิเคราะห์

เชิงเนื้อหา (Content analysis) 
 
 4. สร ุปผลการวิจยั   
  4.1 ผลการศึกษาระดับสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษของครูโรงเรียนเตรียมทหาร พบว่า ในภาพรวมมี

สมรรถนะ อยู่ในระดับปานกลาง (µ = 3.14, σ = 0.94) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับสมรรถนะการส่ือสาร

ภาษาอังกฤษของครู ด้านกลวิธีการใช้ มีค่าเฉล่ียสูงสุด (µ = 3.64, σ = 0.95) รองลงมา คือ สมรรถนะการส่ือสาร

ภาษาอังกฤษของครู ด้านภาษาศาสตร์  (µ = 3.10, σ = 0.85) และ สมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษของครู ด้านการ

เช่ือมโยงโครงสร้างภาษากับความคิด  (µ = 3.00, σ = 1.09) ตามล าดับ ส่วนสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษของครู ด้าน

ภาษาศาสตร์เชิงสังคม มีค่าเฉล่ียต่ าสุด  (µ = 2.83, σ = 0.86) 
  4.2  หลักการพัฒนา 
   แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษของครูโรงเรียนเตรียมทหาร พบว่า 1) หลักการ

ด าเนินงานควรยึดหลักการเดียวกันกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เน้นการสร้างแรงจูงใจ เช่น สิทธิหรือโอกาส ต่อมาจึงจัดท า

กระบวนการพัฒนาสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษ 2) ประเมินความต้องการในการพัฒนา (Need assessment) และ

ระดับสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษของครู แล้วจึงออกแบบหลักสูตรท่ีเหมาะสมตรงกับความต้องการ จากนั้นท าการวัด

ประเมินผล เพื่อพัฒนาบุคลากรและปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
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  4.3  การก าหนดวัตถุประสงค์ในการพัฒนา 
  การพัฒนาสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษของครู มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้ครูมีความสามารถในการส่ือสาร

ภาษาอังกฤษท่ีใช้ในช้ันเรียน เช่น การใช้ค าส่ังในการอธิบายกิจกรรม หรือเกมท่ีใช้ในการเรียนการสอน 2) เพื่อสนับสนุนการใช้

ภาษาอังกฤษท่ีในการศึกษาค้นคว้างานทางวิชาการ 3) เพื่อให้ครูสามารถใช้ภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวข้องกับศัพท์เฉพาะทางทหาร 

พร้อมน าไปใช้ได้จริงเมือ่ได้รับภารกิจ และ 4) เพื่อให้ครูได้มีทักษะในการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องและมปีระสิทธิภาพ  
  4.4  แนวทางการพัฒนา 
  แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษของครูในแต่ละด้านท่ีควรได้รับการพัฒนาคือ ด้าน

ภาษาศาสตร์เชิงสังคม และด้านการเช่ือมโยงโครงสร้างภาษากับความคิด พบว่าครูควรมีความรู้ท่ีจ าเป็นในการประกอบวิชาชีพ

ครูทหาร ประกอบด้วย ภาษาอังกฤษทางทหาร (Military terms) วัฒนธรรมท่ีปรากฏอยู่ในภาษาอังกฤษ การใช้ค าเช่ือมใน

รูปแบบต่าง ๆ เพื่อการขยายความ มีทักษะในการส่ือสารภาษาอังกฤษบริบททางทหาร การใช้ศัพท์ส านวนท่ีมีวัฒนธรรม

ตะวันตกหรือวัฒนธรรมท่ีเจ้าของภาษาเข้ามาเก่ียวข้อง อยู่ในรูปแบบการส่ือสารประเภทต่าง ๆ  ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน 

การเขียน ได้อย่างคล่องแคล่ว มีคุณลักษณะท่ีมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ไม่ประหม่า กระตือรือร้นในการเรียนรู้และ

ใช้งาน มองเห็นความส าเร็จของตนเองและหน่วยงานเมือ่ใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.5  สาระเนื้อหาและกิจกรรม 
  สาระเนื้อหาและกิจกรรมท่ีน ามาใช้ในการพัฒนาสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษของครูท้ัง 2 ด้าน ควร

ก าหนดให้สอดคล้องกับบริบทท่ีครูใช้งานอยู่จริง เช่น การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อออกค าส่ังในช้ันเรียน ค าศัพท์ทางทหารในการ

ปฏิบัติภารกิจ ซ่ึงบริบทเหล่านี้จะท าให้ครูเข้าใจและพัฒนาได้ดีข้ึน ควรเป็นกิจกรรมท่ีระดมความคิดมาจากประสบการณ์ของ

ครูหรือปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหว่างการส่ือสาร แล้วจึงน ามาเช่ือมโยงกับการใช้งานท่ีถูกต้องกับบริบททางวัฒนธรรม 
 
 5. อภิปรายผล 
  5.1  จากผลการวิจัยพบว่าระดับสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษของครูโรงเรียนเตรียมทหารหาร โดยภาพรวมมี

ระดับสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับปานกลาง (µ = 3.14, σ = 0.94) สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประคอง ยุ

คะลัง (2558) กล่าวว่า ปัญหาของครูส่วนใหญ่ในการใช้สมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษ มักจะมีปัญหาท้ังทางด้านความรู้ 

ด้านทักษะและด้านคุณลักษณะ พื้นฐานภาษาศาสตร์ รวมถึงองค์ประกอบของโครงสร้างภาษาท่ีไม่เพยีงพอ เมื่อพิจารณาใน

รายด้าน สมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษ ด้านกลวิธีการใช้ มีสภาพสมรรถนะในระดับมาก (µ = 3.64, σ = 0.95)  อยู่ใน

อันดับสูงท่ีสุดจากรายด้านท้ังหมด 4 ด้าน แสดงให้เห็นว่า ครูในฐานะของผู้ท่ีใช้ภาษาอังกฤษ มีสมรรถนะในการท่ีจะหาเทคนิค

หรือวิธีการและความพยายามท่ีจะใช้ในการแก้ปัญหาท่ีเกิดจากการบกพร่องทางภาษาของตนเองหรือคู่สนทนาในการส่ือสาร 

เช่น การใช้ค าทับศัพท์ ซ่ึงได้สอดคล้องกับ Dornyei (1995) ท่ีได้กล่าวถึงการใช้ภาษาแม่ปนกับภาษาอังกฤษ ท าให้กลายเป็น

ค าท่ีมีความหมายเป็นสากล มักจะเป็นค าท่ีส่ือความหมายและแสดงออกลักษณะทางวัฒนธรรมท่ีโดดเด่นเป็นท่ีรู้จัก ส าหรับ

สมรรถนะท่ีอยู่ในอับดับสุดท้าย คือ สมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษ ด้านภาษาศาสตร์เชิงสังคม มีสมรรถนะในระดับปาน

กลาง (µ = 2.83, σ = 0.86) แสดงให้เห็นว่า ภาษาอังกฤษท่ีใช้ในสังคมเฉพาะกลุ่ม เช่น ค าศัพท์ทางทหารและส านวน ยังไม่มี

การใช้อย่างแพร่หลาย ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลจ าเป็นท่ีจะต้องหาโอกาสหรือกิจกรรมท่ีครูจะได้รับการฝึกฝนจนเป็นกิจวัตร 

และต้องมีความเข้าใจในวัฒนธรรมของภาษาอังกฤษ เช่น หลักสูตรภาษาอังกฤษทางทหารท่ีจัดโดยสถาบันภาษาแห่งกองทัพ

ไทย หรือ โครงการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมและภาษาของนักเรียนนายร้อยสหรัฐอเมริกา จัดโดยกองวิชาภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียนเตรียมทหาร ท่ีเปิดโอกาสให้ครูวิชาท่ัวไปและนักเรียนเตรียมทหารได้ท ากิจกรรมทางทหารร่วมกับนักเรียนนายร้อย
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สหรัฐอเมริกา สอดคล้องกับ อารดี อภิวงค์งาม (2557) ท่ีกล่าวถึงโลกทัศน์ทางภาษาท่ีแตกต่างกัน เมื่อมีความจ าเป็นท่ีจะต้อง

ศึกษาภาษาผ่านวัฒนธรรมนั้นๆผู้เรียนจ าเป็นท่ีจะต้องศึกษาวัฒนธรรมของภาษาเลือกใช้ภาษาอยู่ในระบบสังคมท่ีเข้าใจตรงกัน 

เลือกใช้ให้เหมาะสมกับ เวลา สถานท่ี และท าเนียบของภาษา ส่วนสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษ ด้านการเช่ือมโยง

โครงสร้างภาษากับความคิด มีสภาพสมรรถนะในระดับปานกลาง (µ = 3.00, σ = 1.09) มีปัจจัยมาจากโอกาสในการใช้

ค าศัพท์ตามโครงสร้างภาษาท่ีเก่ียวข้อง เนื่องจากค าในภาษาอังกฤษท่ีใช้ในการเช่ือมโยงโครงสร้างภาษากับความคิดมักน ามาใช้

กับทักษะการเขียนและการอ่านมากกว่าทักษะการฟังและการพูด ครูส่วนใหญ่ยังใช้ประโยคท่ีง่ายและส้ันในการส่ือสาร ดังนั้น

แนวทางท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาในด้านนี้คือการรับการฝึกอบรมภาษาอังกฤษท่ีมีการใช้ภาษาทางวิชาการ เช่น Academic 
writing และ Academic reading และท าการฝึกฝนจนเกิดความคุ้นเคย เพื่อความเข้าใจในการค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการท่ี

เป็นสากลน ามาใช้ในการสนับสนุนงานวิจัยเพือ่พัฒนาการเรียนการสอนท่ีถือได้ว่าเป็นงานหลักของครู สอดคล้องกับ อุไร มาก

คณา (2556) ท่ีกล่าวว่า สมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษท่ีมีประสิทธิภาพจะมาจากการฝึกฝนในกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับ

สถานการณ์จริง ได้เห็นความส าคัญของการใช้ภาษาอังกฤษท่ีน าไปใช้ได้จริงเมือ่มีความคุ้นเคย ก็จะสามารถใช้ได้อย่าง

คล่องแคล่วรวมถึงมีแรงกระตุ้นในการท่ีจะฝึกฝนด้วยตนเอง  
  5.2  การวิเคราะห์หาแนวทางพัฒนาสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษของครูวิชาท่ัวไป เพื่อพัฒนาสมรรถนะการ

ท างาน พบว่า ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนเตรียมทหาร ควรยึดหลักการด าเนินงานในทิศทางเดียวกับการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์  พัฒนาจากตัวบุคคลจนมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการท างานของ

โรงเรียน โดยเฉพาะอย่างย่ิงสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษจะมีความแตกต่างระหว่างบุคคลอย่างเห็นได้ชัด ดังนั้นจ าเป็นท่ี

โรงเรียนจะต้องจัดการพัฒนาตามสภาพความแตกต่างของแต่ละบุคคล มีการประเมินความต้องการ (Need Assessment ) 
เพื่อออกแบบหลักสูตรท่ีเหมาะสม และสร้างแรงจูงใจในการพัฒนา สอดคล้องกับแนวทางการบริหารงานบุคคลของ วิสุทธ์ิ 

วิจิตรพัชราภรณ์ (2557) กล่าวว่า การพัฒนานั้นจะต้องเป็นไปตามความต้องการของแต่ละคน ตามแต่โอกาสท่ีเหมาะสม เน้น

การฝึกฝนท่ีมีพื้นฐานมาจากการใช้ประสบการณ์ ในการปฏิบัติหน้าท่ีต่าง ๆ  อยู่ในกรอบความต้องการของหน่วยงาน  โดยมี

ผู้บริหารเป็นผู้ด าเนินการพัฒนา พร้อมท้ังกระตุ้นบุคลากรให้พัฒนาความสามารถในการท างาน เช่น การให้รางวัล หรือ การ

ยกย่องเชิดชู  
  5.3  การพัฒนาสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษของครูเพื่อการพัฒนาสมรรถนะการท างาน วัตถุประสงค์ท่ี

เหมาะสมกับการพัฒนาครู คือ 1) เพื่อให้ครูมีความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษท่ีใช้ในช้ันเรียน เช่น การใช้ค าส่ังในการ

อธิบายกิจกรรม หรือเกมท่ีใช้ในการเรียนการสอน 2) เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาอังกฤษท่ีในการศึกษาค้นคว้างานทางวิชาการ 

3) เพื่อให้ครูสามารถใช้ภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวข้องกับศัพท์เฉพาะทางทหาร พร้อมน าไปใช้ได้จริงเมือ่ได้รับภารกิจ และ 4) เพื่อให้

ครูได้มีทักษะในการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ จากวัตถุประสงค์เหล่านี้สามารถพิจารณาได้ว่าเป็นการก าหนด

วัตุประสงค์พัฒนาท่ีเก่ียวข้องการใช้งานจริงของครู ซ่ึงการก าหนดวัตถุประสงค์ลักษณะเช่นนี้สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้

ของผู้ใหญ่ ของ Malcolm Knowles (1980) ท่ีกล่าวไว้ว่า การเรียนรู้ของผู้ใหญ่จะมาจากประสบการณ์ หากประสบการณ์ของ

ผู้เรียนมีมากข้ึนก็จะเป็นแหล่งทรัพยากรอันมีค่าสนับสนุนการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเรียนรู้ท่ีเร่ิมจากการน าปัญหา มา

เป็นประเด็นในการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อน าผลท่ีได้ศึกษาค้นคว้าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาทันที ใกล้เคียงกับการก าหนด

วัตถุประสงค์การพัฒนาสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษท่ีน ามาจากการประเมินสภาพสมรรถนะท่ีมรีะดับต่ าหรือสมรรถนะท่ี

เป็นปัญหา 
  5.4  แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษของครูในแต่ละด้าน พบว่าครูควรมีความรู้ 

ภาษาอังกฤษทางทหาร (Military English) ความรู้ทางวัฒนธรรมท่ีปรากฏอยู่ในภาษาอังกฤษ ความรู้เก่ียวกับวิธีการใช้

ค าเช่ือมในรูปแบบต่าง ๆ  เน้นความเข้าใจในหน้าท่ีของภาษาเพื่อท่ีจะน าไปใช้ในการส่ือสารได้อย่างมปีระสิทธิภาพ สอดคล้อง
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กับแนวคิดของ Hymes (1981) และ Littlewood (1981) ท่ีได้กล่าวว่า การสอนภาษาเพื่อการส่ือสารเน้นเร่ืองหน้าท่ีของ

ภาษาและการใช้งาน มากกว่ารูปแบบการเรียนรู้ของภาษา เป็นการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการตีความ หรือใช้

ภาษาได้อย่างเหมาะสมกับแต่ละระดับบุคคลในสังคมท่ีเป็นจริง โดยสามารถพจิารณาได้ว่าควรพูดอะไรกับใครในรูปแบบใด มี

ความเหมาะสมกับสถานการณ์ทางสังคมท่ีใช้ภาษานั้นอยู่หรือไม ่มีทักษะการใช้ภาษาอย่างคล่องแคล่วในการฟัง การพูด การ

อ่าน การเขียน และมีคุณลักษณะท่ีมีความมั่นใจ มีมโนทัศน์ท่ีมองเห็นถึงความส าเร็จของตนเองและหน่วยงานในอนาคต เพื่อ

ใช้เป็นแรงจูงใจในการเรียนรู้  
  5.5  เนื้อหาท่ีควรน ามาใช้ในการพัฒนาสมรรถนะการส่ือสารของครูท้ัง 2 ด้าน ควรก าหนดให้สอดคล้องกับ

ลักษณะของบริบทท่ีครูใช้งานอยู่จริง เช่น การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อออกค าส่ังในช้ันเรียน ค าเช่ือมท่ีปรากฏอยู่ในงานวิจัย

ภาษาอังกฤษ หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นเนื้อหาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (English for specific purpose) สอดคล้อง

กับลักษณะภาษาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะของ Streven P. (1980) ท่ีกล่าวว่า ภาษาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะนั้น เป็นภาษาท่ี

เน้นการเรียนเพื่อเป้าหมายไม่ได้เกิดจากความสนใจภาษา แต่มีความจ าเป็นท่ีต้องใช้ภาษาประเภทนั้นเพือ่เป็นส่ือกลางในการ

ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะ ไม่ใช่การเรียนภาษาตามเกณฑ์การศึกษาท่ัวไป  แต่เป็นภาษาท่ีเกิดจากความต้องการของ

ผู้เรียน ดังนั้นกิจกรรมท่ีเหมาะกับการพัฒนาควรเป็นกิจกรรมท่ีมาจากประสบการณ์จริงของครู หลังจากนั้นจึงช่วยกันวิเคราะห์

ถึงสาเหตุท่ีท าให้ไม่เข้าใจระหว่างการส่ือสาร จะท าให้การยอมรับความคิด วัฒนธรรมตะวันตกง่ายต่อความเข้าใจ และ

กลายเป็นความทรงจ าในระยะยาวสามารถน ามาปรับใช้ในสถานการณ์จริง ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เพ็ญสินี กิจค้า 

(2559) กล่าวว่า ประสบการณ์เดิมของผู้เรียนจะเป็นตัวถ่ายโยงการเรียนรู้ ท าให้เกิดความสัมพันธ์ของบทเรียนกับความหมาย

ของค าศัพท์ ส่งผลให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายประเภทของค าศัพท์และการใช้งานท่ีเหมาะสม ซ่ึงจะเกิดจากการเรียนรู้โดยผ่าน

กระบวนการคิดวิเคราะห์และสร้างการเช่ือมโยงเครือข่ายค าศัพท์  
 
 6. ข้อเสนอแนะ 
  6.1 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
   6.1.1 จากผลการศึกษาระดับสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษของครูโรงเรียนเตรียมทหาร พบว่า  ระดับ

สมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษของครู ด้านภาษาศาสตร์เชิงสังคม มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง เป็นอันดับต่ าสุด ดังนั้น 

การฝึกอบรมหรือช้ันเรียนท่ีเหมาะสมจะเก่ียวข้องกับการเรียนรู้ท่ีมาของส านวน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้วัฒนธรรม แนวคิดของ

ประเทศท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ วิธีการท่ีเหมาะในการจัดกิจกรรมได้แก่การระดมความคิด ประสบการณ์ทางภาษา 

Culture Shock ท่ีครูเคยประสบแล้วน ามาวิเคราะห์สถานการณ์ จากนั้นจึงอธิบายท่ีมาของส านวน หรืออาจเป็นการชม

ภาพยนตร์ภาษาอังกฤษท่ีมีความเก่ียวข้องกับวัฒนธรรมหรือประ วัติศาสตร์ชาติจ าของภาษา จะท าให้ครูเข้าใจท่ีมาของส านวน

ได้ง่ายข้ึน 
   6.1.2  แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษของครูเพื่อพัฒนาสมรรถนะการท างาน ควร

ก าหนดให้เป็นนโยบายของหน่วยงานเพื่อการปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรม เพราะภาษาอังกฤษเป็นส่ิงส าคัญท่ีจะใช้ในการขับเคล่ือน

การท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาวิชาการท่ีมกีารเปล่ียนแปลงและสอดคล้องกับตลาดแรงงาน

ในประชาคมโลก เทคนิคการเรียนการสอน การใช้ส่ือท่ีท าให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ สามารถใช้ในการ

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในรูปแบบต่าง ๆ  ให้มีความเป็นสากลมากข้ึน ดังนั้นเพื่อให้ผลการพฒันาสมรรถนะการส่ือสาร

ภาษาอังกฤษของครูได้ผลอย่างแท้จริง จ าเป็นท่ีจะต้องเร่ิมต้ังแต่ในระดับนโยบายของหน่วยงาน โดยพิจารณาถึงประโยชน์ท่ี
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หน่วยงานและก าลังพลของหน่วยซ่ึงในท่ีนี้ก็คือครูจะได้รับหากมีสมรรถนะท่ีสูงข้ึน เพื่อท าให้เกิดแรงจูงใจท่ีจะในการใช้และการ

พัฒนาสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษ 
   6.1.3 จากผลการศึกษาในคร้ังนี้เป็นการประเมินระดับสมรรถนะตามความคิดและประสบการณ์ของครูท่ีเป็น

กลุ่มประชากร ดังนั้นผู้ท่ีน าผลการศึกษานี้ไปใช้ออกแบบกิจกรรมหรือการฝึกอบรม จึงควรสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ

อีกคร้ังโดยมีแบบทดสอดท่ีสามารถวัดระดับสมรรถนะท้ัง 4 ด้านของการส่ือสารภาษาอังกฤษ  
  6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
   6.2.1 จากผลการศึกษาระดับสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นใน

การศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาถึงปัจจัยรวมถึงเจตคติท่ีมีผลต่อสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษ เพื่อน าข้อค้นพบท่ีได้มา

ใช้วิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับการใช้ภาษาอังกฤษ   
   6.2.2 จากผลการศึกษาสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเป็นรายด้านพบว่า ด้านกลวิธีการใช้ มีค่าเฉล่ียอยู่ใน

ระดับสูงท่ีสุด ในการศึกษาคร้ังต่อไปจึงควรศึกษาเทคนิคการเรียนรู้และฝึกฝนสมรรถนะด้านกลวิธีการใช้ ว่ามีลักษณะเป็น

อย่างไร เพื่อเป็นข้อค้นพบเพิ่มเติมให้แก่ฝ่ายพฒันาทรัพยากรบุคคลได้น ามาปรับใช้เพือ่พัฒนาสมรรถนะการส่ือสารด้านอ่ืน ๆ    
    6.2.3 ควรมีการศึกษาแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการส่ือสารภาษาอังกฤษ เพื่อให้หน่วยงานได้มีข้อมูลพื้นฐานในการวาง

นโยบายพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความสนใจและพฒันาการส่ือสารภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง 
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