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บทความนี้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ เ รื่ อ ง “กระบวนการจั ด การเรี ย นรู้
ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่อ สารสาหรั บนัก เรี ยนชั้ นประถมศึ ก ษาตามหลัก พุ ทธธรรม’’ มี
วัตถุประสงค์เพื่อเสนอกระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาตามหลักพุทธธรรม ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เกี่ยวข้อง
ผลการวิจัยพบว่า หลักพุทธธรรมที่ช่วยเกื้อหนุนการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ หลักอิทธิบาท ๔ เป็น
หลักปฏิบัติเพื่อเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆ หลักไตรสิกขา เป็นตัวช่วยในการจัดทางด้าน
กาย ศีล จิตใจ และทางด้านปัญญาเป็นอย่างดี และหัวใจนักปราชญ์ เป็นเทคนิคการเรียนรู้ ๔
ประการ เป็นหนทางนาไปสู่ความสาเร็จในการศึกษาเล่าเรียน โดยมีกระบวนการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๔ ขั้นตอน คือ ขั้นที่ ๑ การจัดปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ ขั้นที่ ๒
การจั ด การคิ ด ขั้ น ที่ ๓ การลงมื อ ปฏิ บั ติ และขั้ น ที่ ๔ เพิ่ ม ธรรมเสริ ม ปั ญ ญา เมื่ อ เข้ า สู่
กระบวนการ ปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ์เป็นไปในทางที่ดี ใช้หลักพุทธธรรมได้ถูกต้อง เป็นตัวเสริม
ให้การเรียนการสอนประสบผลสาเร็จเร็วยิ่งๆ ขึ้นไปอีก
คาสาคัญ: การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้นประถมศึกษา หลักพุทธธรรม
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Abstract
This academic article was a part of Ph.D. dissertation entitled
‘Model for Management of English Learning Primary School for Communication
based on the Buddhadhamma’ It aims to propose the process of primary
school levels’ English language learning management for communication
according to Buddhadhamma. This is a qualitative research done by studying
related documentaries and in-depth interview. In the study. As far as the
English language teaching and learning management is concerned. it was found
that Buddhadhamma supporting such learning obviously refers to four paths of
accomplishment; (Romamize Pali) this is assigned to effectively cope with
overcome various problems. In this matter. the principle of threefold training
also can be used to get one’s body precepts mind and wisdom trained in a
proper way. In order to obtain such capacity. one should follow four
techniques of intellectual learners by which the accomplishment of learning
would be actualized through the processes of the Management of learning the
English language as follows: 1) the factors supporting learning process should
be provided. 2) the Management of students’ thought. 3) the action on those
steps. and 4) Buddhadhamma should be observed so that wisdom can be
cultivated. once students properly followed the mentioned steps then the
effectiveness of learning the English language considerably were increased.
Therefore. it can be claimed that Buddhadhamma clearly plays the significant
role in enhancing students’ capacity in learning the English language as was
never seen before.
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๑. บทนา
จากข่ า วการศึ ก ษาเกี่ ยวกั บ ผลการส ารวจทั ก ษะการใช้ ภ าษาอั ง กฤษของเด็ ก
นักเรียนใน ๔๔ ประเทศทั่วโลก โดยสถาบันสอนภาษาอังกฤษนานาชาติ Education First
(EF) พบว่า ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของเด็กไทยอยู่ในอันดับที่ ๔๒ และอยู่ในกลุ่มที่ทักษะ
ต่ากว่า ระดับมาตรฐานมาก ประเทศเพื่ อ นบ้า นที่ อ ยู่ในกลุ่ม นี้เช่ นกั นก็ คื อ อิ นโดนีเซี ยและ
เวียดนาม แต่ก็ยังอยู่ในอันดับที่ดีกว่าไทย ในขณะที่ประเทศมาเลเซียก้าวขึ้นไปอยู่ในอันดับที่
๙ โดยอยู่ในกลุ่มทักษะภาษาอังกฤษสูง ในขณะที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ประเทศเกาหลี
และญี่ปุ่น อยู่ในอันดับที่ ๑๒-๑๔ ตามลาดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มทักษะปานกลาง ซึ่งทาง
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (ONEC) ได้กล่าวว่าเป็นเพราะประเทศไทยยังขาดระบบ
และกลยุทธ์ที่ชัดเจนทางการศึกษา ONEC ได้วางเป้าหมายเอาไว้ว่า ในอีกไม่เกิน ๒๐ ปีนี้
เด็กไทยจะต้องเชี่ยวชาญ ๓ ภาษา คือ ไทย อังกฤษ และจีน เพื่อเตรียมความพร้อมให้แรงงาน
ไทยสามารถแข่งขันกับตลาดแรงงานในประเทศเพื่อนบ้านได้ ๒ จากข้อมูลดังกล่าวเห็นได้ว่า
ภาษาต่างประเทศ มีคะแนนเฉลี่ยต่าสุดทุกระดับชั้นทั้งประถมศึกษาปีที่ ๖ มัธยมศึกษาปีที่ ๓
และมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๖ แม้ ว่ า ทุ ก วั น นี้ เด็ ก ไทยจะมี แ นวทางและโอกาสในการเรี ย นรู้
ภาษาอังกฤษที่หลากหลายขึ้น ทั้งจากครูผู้สอนในห้องเรียน สื่อ เพลง ภาพยนตร์ อินเทอร์เน็ต
แต่ยังมีคาถามเสมอว่า ทาไมเด็กไทยปัจจุบันจัดการทางภาษาอังกฤษไม่ได้แตกต่างไปจาก
สมัยก่อนมากนักหลายคนมีมุมมองเสนอทางออกที่แตกต่างกัน เช่น ถึงเวลาที่จะต้องจัดการ
เรียนการสอนใหม่ ควรปรั บวิ ธีก ารถ่ า ยทอดของครู ใ หม่ หรื อ ควรจัดครู สอนให้ตรงกั บวุ ฒิ
การศึกษา ควรปรับหลักสูตรใหม่ เป็นต้น๓
ส่วนการส่ง เสริ ม ให้นัก เรี ยนมี ทัศ นคติ ที่ดีต่อ การเรี ยนรู้ กระตุ้ นให้ผู้เ รี ยนเห็ น
ความสาคัญของภาษาประจาชาติและภาษาต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสาคัญในการ
แสวงหาความรู้ ในสังคมอาเซียนและเวทีโลกต่ อไป จึงได้ดาเนินการศึกษาและหาวิธีจัดการ
เรียนรู้ภาษาอั ง กฤษเพื่ อการสื่อ สารขึ้ นโดยได้ นาหลัก ธรรมค าสั่งสอนของพระพุ ทธเจ้า มา
ประยุก ต์ใช้ในการจัดนัก เรียนจากแนวคิดที่ว่า พระพุทธศาสนาเป็นสถาบันหลักต่ อความ
มั่นคงของชาติ เป็นศาสนาที่พระมหากษัตริย์ทรงนับถือและทรงเป็นองศาสนูปถัมภก มีพระ
ศาสดาคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เองและศาสนาเป็นแกนกลางใน
การหล่อหลอมบุคคลให้เกิดการจัด เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมและจัดสังคมให้เป็นสังคมที่
๒

เทียนธวัช ศรีใจงาม, ปัญหาด้านภาษาอังกฤษของเด็กไทย กับ AEC, [ออนไลน์],
แหล่งที่มา: http://blog.eduzones. com/tean4praya/99880 [๑๒ เมษายน ๒๕๕๖].
๓
ฟาฏินา วงศ์เลขา, จัดภาษาอังกฤษ เตรียมเด็กไทยสู่อาเซียนและเวทีโลก, [ออนไลน์],
แหล่งที่มา: http://social.obec.go.th/node/89 [๑๒ เมษายน ๒๕๕๖].
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มีคุณภาพ ดังกระแสพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๔ พระราชทานเพื่อ
เชิญไปอ่านในการเปิดประชุมใหญ่ สมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักร ณ จังหวัดกาฬสินธุ์
เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๑๒ ความตอนหนึ่งที่กล่าวถึงบทบาทและความสาคัญของศาสนาว่า
“...พระพุทธศาสนา บริบูรณ์ด้วยสัจธรรมที่เป็นสาระ และเป็นประโยชน์ในทุกระดับ แต่
จะต้องศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติ ให้เหมาะสมแก่ภาวะปัจจุบัน ด้วยศรัทธาและ
ปัญญา ที่ถูกต้อง จึงจะเกิดเป็นประโยชน์ขึ้นได้...”

๒. วัตถุประสงค์การวิจัย
๒.๑ เพื่ อ ศึ ก ษาลั ก ษณะและปั ญ หาการจั ด การเรี ย นรู้ ภ าษาอั ง กฤษระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษา
๒.๒ เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
๒.๓ เพื่ อ เสนอกระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ ภ าษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาตามหลักพุทธธรรม
๓. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีลาดับขั้นตอน
ดังนี้
๑) ขั้นที่ ๑ ศึกษาลักษณะและ ปัญหาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับ
ประถมศึกษา โดยศึกษาเอกสาร รายงาน แบบสอบถามครู นัก เรียน และ สารวจสภาพจริง
การสอน
๒) ขั้นที่ ๒ ศึกษาหลักพุทธธรรมในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่ อ สาร โดยศึ ก ษาหลั ก การสอนภาษาอั ง กฤษ ศึ ก ษาพระไตรปิ ฎ ก และ สั ม ภาษณ์ ค รู
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๓) ขั้นที่ ๓ นาเสนอกระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตามหลักพุทธธรรม
๔) สังเคราะห์ผลการวิจัยขั้นที่ ๑ และขั้นที่ ๒ นามาสู่กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา

๔

กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, พระบรมราโชวาทและพระราชดารัสพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชเกี่ยวกับศาสนาและศีลธรรม, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด, ๒๕๕๒), หน้า ๑๑.
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๔. ผลการวิจัย
๔.๑ ลักษณะและปัญหาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษา
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นรู้ ภ าษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษา ควรให้ความสาคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้
ทักษะทางภาษาคือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพื่อการสื่อสารได้จริง ใช้ทักษะ
ทางภาษาทั้ง ๔ ประกอบด้วยกิริยาท่าทางที่ควรจะได้ทาพฤติกรรมเช่นเดียวกับในชีวิตจริง
การฝึกสมรรถภาพด้านการสื่อสาร (Communicative Competence) คือผู้เรียนทากิจกรรม
ใช้ภาษา มีลักษณะเหมือนในชีวิตประจาวันให้มากที่สุด เพื่อให้ผู้เรียนนาไปใช้ได้จริง กิจกรรม
การหาข้อมูลที่ขาดหายไป (Information gap) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนได้
ใช้ ค วามรู้ รวมทั้ ง ประสบการณ์ ที่ ไ ด้ รั บ สามารถแสดงความเห็ น หรื อ ระดมพลั ง สมอง
(Brainstorming Activity) ฝึกการทางานกลุ่ม แสดงบทบาทสมมติ (Role play) เกมจาลอง
สถานการณ์ (Simulation) การแก้ปัญหา (Problem Solving) อีกทั้งยังฝึกผู้เรียนให้ใช้ภาษา
ในกรอบของความรู้ทางด้านหลักภาษา (Grammatical Competence) ความรู้เกี่ยวกับ
กฎเกณฑ์ของภาษา สื่อสารได้คล่อง (Fluency) เน้นการใช้ภาษาตามสถานการณ์ (Function)
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นตัวของตัวเอง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ภาษาตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้๕
องค์ประกอบที่สาคัญของการใช้ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษามี ๔ ประการ
ที่สามารถช่วยให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร มีดังนี้
๑) ความสามารถด้านไวยากรณ์ หรือโครงสร้าง(Grammatical ComPretence) หมายถึง ความสามารถในการใช้ทักษะทางภาษาทั้ง ๔ ได้แก่ ทักษะการฟัง คือ
ความสามารถในการจาแนกเสียง ตลอดจนการฟังข้อความหรือคาพูดในระดับความเร็วของ
เจ้าของภาษาได้อย่างเข้าใจ ทักษะการพูด คือ การออกเสียงได้ถูกต้อง สามารถสนทนาโต้ตอบ
ด้วยสาเนียงและจังหวะที่เจ้าของภาษาสามารถเข้าใจได้ ทักษะการอ่าน คือ ความสามารถใน
การอ่าน เพื่อความเข้าใจในระดับความรู้สึกของตน ทักษะการเขียน คือ ความสามรถในการ
เขียนในระดับความรู้ของตน เป็นแกนในการสื่อความหมาย
๒) ความสามารถด้านสังคม (Sociolinguistic Competence) หมายถึง การ
ใช้คาและโครงสร้างประโยคได้เหมาะสมตามบริบทของสังคม
๓) ความสามารถในการใช้โครงสร้างภาษาเพื่อสื่อความหมายในด้านการพูด
และเขียน (Discourse Competence) หมายถึง ความสามารถในการเชื่อมระหว่างโครงสร้าง
ภาษากับความหมาย ในการพูดและเขียนตามรูปแบบและสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
๕

สุมิตรา อังวัฒนกุล, วิธีสอนภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ, (กรุงเทพมหานคร:
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๗), หน้า ๒๐.

สุมณฑา อ่อนนุ่ม

~ ๙๑ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

๔) ความสามารถในการใช้กลวิธีสื่อความหมาย (Strategic Competence)
หมายถึง การใช้เทคนิคเพื่อให้การสื่อสารประสบความสาเร็จ โดยเฉพาะการสื่อสารด้านการ
พูดอาจใช้ท่าทางประกอบเพื่อให้การพูดประสบความสาเร็จได้๖
สาเหตุปัญหาในการเรี ยนภาษาอังกฤษมาจากครูสอนภาษาอังกฤษส่วนมากไม่
เชี่ยวชาญด้า นการสอนทั ก ษะทางภาษาทั้ ง ๔ ด้า น แต่ มีค วามสามารถในการอ่ า นและ
ไวยากรณ์นั้น หลักสูตรไม่ได้ให้ความสาคัญของทักษะทางภาษาทั้ง ๔ คือ การฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียนอย่างแท้จริง แต่ไปเน้นที่การอ่านและไวยากรณ์เสี ยเป็นส่วนมาก ครูสอน
ภาษาอังกฤษที่มีความรู้เดิมมักจะไม่สนใจเรื่องวิธีการสอน ทาให้การสอนไม่มีประสิทธิภาพ ๗
การขาดความร่วมมือระหว่างครูผู้สอนภาษาอังกฤษด้วยกัน อีกทั้งยังมีสาเหตุมาจากพื้นฐาน
ครอบครัวไม่มีความรู้ภาษาอังกฤษ ไม่สามารถที่จะช่วยฝึกทบทวนสื่อสารให้ผู้เ รียนเข้าใจเพิ่ม
ได้ และผู้เรียนยังมีความรู้สึกกลัว ไม่กล้าแสดงออกหรือไม่กล้าถามเมื่อมีปัญหา จึงทาให้การ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษไม่ประสบผลสาเร็จเท่าที่ควร
๔.๒ หลักพุทธธรรมในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
๑) หลักอิทธิบาท ๔ เป็นหลักธรรมที่ปฏิบัติเพื่อเอาชนะปัญหาและอุปสรรค
ต่างๆ เป็นหนทางนาไปสู่ความสาเร็จในหน้าที่การงานต่างๆ ตามที่มุ่งหวังไว้ ซึ่งประกอบด้วย
๑. ฉั น ทะ (ความพอใจ) ๒. วิริ ย ะ (ความเพี ย ร) ๓.จิต ตะ (ความคิ ด) ๔.วิ มั ง สา ๘ (ความ
ไตร่ตรอง) หมั่นใช้ปัญญา พิจารณาใคร่ครวญ ตรวจหาเหตุผล และตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนใน
สิ่ง ที่ทานั้น มีก ารวางแผน วัดผล คิ ดค้ นวิธีแ ก้ ไขปรั บปรุ ง เป็ นต้ น หลัก อิ ทธิบาท ๔ มี
ความสาคัญต่อการเรียนการศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะถ้าขาดหลักอิทธิบาท ๔ แล้ว ย่อมทา
ให้บุค คลนั้นไม่ ประสบความสาเร็ จในการเรี ยน เพราะอิ ทธิบาท ๔ จะทาให้บุคคลที่ นาไป
ปฏิบัตินั้น สร้างความพอใจในหน้าที่การงานของตน พร้อมทั้งมีความขยันหมั่นเพียร เอาใจใส่
ในหน้าที่ของตน
๒) หลักไตรสิกขา คือ การศึกษาสามอย่าง ที่เป็นทั้งหลักการและวิธีปฏิบัติ
ได้แก่ ๑. ศีลสิกขา คือ การศึกษาและปฏิบัติด้วยการเว้นชั่ว ประพฤติความดี ๒. จิตสิกขา คือ
ศึกษาด้วยการฝึกอบรมจิต และ ๓. ปัญญาสิกขา คือ การศึกษาเพื่อปัญญารู้แจ้งตามความเป็น
จริง ดังพระพุทธพจน์ในปฐมสิกขาสูตรว่า ผู้ที่ปฏิบัติตามไตรสิกขาบริบูรณ์แล้วจะสามารถ
๖

ธูปทอง กว้างสวาสดิ์, “เอกสารประกอบการสอนวิชา ๐๕๐๖๗๑๔ การสอน
ภาษาอังกฤษ”, (ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๙).
(อัดสาเนา)
๗
สังเวียน สฤษดิกุล และคณะ, วิธีสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษา,
(กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคาแหง, ๒๕๒๑), หน้า ๓-๔.
๘
องฺเอกก. (ไทย) ๑/๓๙๘/๔๔๕.
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บรรลุขั้ นใดขั้ นหนึ่ง และย่อ มหลุดพ้ นจากอาสวะกิ เลสทั้ ง ปวง ๙ ศีล สมาธิปัญ ญา ๓
องค์ประกอบนี้เป็น ๓ มิติ ต้องทาไปด้วยกัน เรื่องเดียวกันทาไปด้วยกัน เพื่อจุดประสงค์
เดียวกัน จึงตรัสรวมกัน ไม่ได้หมายความว่าต้องทาศีลก่อนให้สมบูรณ์ แล้วต้องมาทาสมาธิ ทา
สมาธิสมบูรณ์แล้วมาทาปัญญา สามารถมาใช้ในการฝึกอบรมให้ครอบคลุมการดาเนินชีวิตทุก
ด้าน
๓) หลัก หั วใจนั ก ปราชญ์ เป็ น ภู มิ ปัญ ญาของคนไทยที่ มี ร ากฐานมาจาก
พระพุทธศาสนา เรียกโดยรวมว่าพาหุสัจจะ หรือหัวใจนักปราชญ์ แปลว่า ความเป็นผู้ได้สดับ
มาก หมายถึง การได้ศึกษาเล่าเรียนมาก การมีความรู้ประสบการณ์มาก เกิดจากการศึกษา ๔
แบบ คือ “สุ” เป็นทักษะการรับเข้ามา อาทิ ฟัง สังเกต อ่าน สัมผัสต่างๆ เป็นประตูด่านแรก
ของการเรียนรู้ “จิ” คิดไตร่ตรอง คิดเชิงบวก คิดแบบเป็นกลาง คิดแบบสร้างสรรค์ เป็นช่วงที่
เรียบเรียงหรือเกิดการเรียงตัวทางความคิด “ปุ” การตั้งคาถาม การตั้งโจทย์วิจัย การถาม
อะไรก็ ไ ด้ อาจจะยั ง ไม่ ต้อ งกั ง วลในการหาค าตอบ การสร้ า งโมเดล การร่ า งต้ น แบบทาง
ความคิด “ลิ” เมื่อเราลงมือทา แล้วเข้าใจอะไรบางอย่าง เกิดภาวะเข้าถึงใจในบางเรื่อง แล้ว
เราจดจา จะด้วยความทรงจาหรือบันทึกเก็บไว้ในรูปแบบใดก็ได้ ดังนั้น ในกระบวนการอ่าน
คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ และมีวิสัยทัศน์นั้น จึงเป็นหลักของหัวใจ
นักปราชญ์๑๐ และเป็นแม่บทสาคัญที่จะทาให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในระบบ การเรียนรู้นอก
ระบบและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
๔.๓ กระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาตามหลักพุทธธรรม
กระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ ภ าษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาตามหลักพุทธธรรม ได้แก่ หลักอิทธิบาท ๔ หลักไตรสิกขา และหัวใจนักปราชญ์
โดยยึดหลักการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และผู้เรียน ครู สื่อการสอน ถือเป็นส่วนสาคัญที่มี
บทบาทในการดาเนินการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้แบบ
แผนพฤติกรรม จิตใจและปัญญา ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษทั้ง ๔ ทักษะ คือ ทักษะ
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เป็นกิจกรรมในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร เน้นการเรียนรู้จากการได้ฟั ง คิด อ่าน และเขียน โดยลงมือกระทาซึ่งการทางาน

๙

องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๘๗/๓๑๒-๓๑๔.
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, รายงานการวิจัยการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานตามทัศนะของผู้สอน, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.),
๒๕๔๘), หน้า ๒-๓.
๑๐
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ของผู้เรียนมีทั้งการทางานเป็นรายบุคคล การทางานกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ตามจุดประสงค์
การเรียนรู้ แบ่งเป็น ๔ ขั้นตอน ได้แก่
๑) การจั ด ปั จ จั ย สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ได้ แ ก่ การสร้ า งสั ม พั น ธภาพที่ ดี
ระหว่างครูกับผู้เรียน สร้างบรรยากาศให้มีความสงบ ให้ผู้เรียนมีความสบายใจ เน้นการสารวม
กายวาจา ใจ ด้วยการฝึกเจริญสติ และแผ่เมตตา โดยการจัดบรรยากาศในการเรียนที่จาลอง
ห้องเรียนให้เหมาะสมกับเรื่องหรือสถานการณ์ที่จะสอนโดยตกแต่งห้องเรียนให้น่าสนใจมาก
ขึ้น มาจัดแสดงภายในห้องเรียน และให้นักเรียนทาสมาธิก่อนเรียน พร้อมทั้งบอกคะแนน
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติกิจกรรมของตนเองและกลุ่มเพื่อเป็นแนวทางของนักเรียนในการ
จัดตนเอง อีกทั้งยังเปิดโอกาสในการจัดกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมนอกสถานที่เพื่อให้นักเรียนได้
ฝึกการสื่อสารภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง
๒) การจัดการคิด ได้ แก่ กระบวนการนาสิ่งที่รับรู้นั้นมาย่อย จัดระเบียบ
หรือเสริมต่อเพื่อให้เกิดปัญญาเพิ่มพูนขึ้น สาหรับการคิดจะเกี่ยวข้องกับ “จิ” มาจากคาว่า จิน
ตะ จากหลักหัวใจนักปราชญ์ หมายถึง การคิดถูกวิธี ความรู้จักคิด หรือคิดเป็น
๓) การลงมือปฏิบัติ ได้แก่ การลงมือกระทากิจกรรมต่างๆ โดยประสาน ๓
ด้านของชีวิต คือ พฤติกรรม จิตใจ และปัญญา ไปพร้อมๆ กัน โดยให้ผู้เรียนสร้างสรรค์วิธีการ
ต่า งๆ ที่ทาให้เกิดการจัดทั กษะการสื่อสารผ่านกิจกรรม การเรี ยนรู้ภ าษาอัง กฤษเพื่ อการ
สื่อสาร เพื่อให้นักเรียนรู้จักคิด กล้าพูด กล้าปฏิบัติ ในสถานการณ์ต่างๆ
๔) เพิ่มธรรมเสริมปัญญา ได้แก่ การบูรณาการหลักธรรมประกอบด้วย อิทธิ
บาท ๔ ไตรสิกขา และหัวใจนักปราชญ์เข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง ๔ ทักษะ ได้แก่
ทักษะการฟัง ทักษะการคิด ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน ผ่า นกิจ กรรมต่า งๆ เพื่อ
ปลูกฝังผู้เรียนให้ เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งกายวาจา และจิตใจ
ส่วน
กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร
สาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา
ตามหลักพุทธ
ธรรม สามารถ
แสดงได้ดัง
แผนภาพ
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กระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ ภ าษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึ ก ษาตามหลัก พุ ทธธรรม ได้ แ ก่ หลัก อิ ทธิบาท ๔ ๑๑ หลัก ไตรสิก ขา ๑๒ และหัวใจ
นักปราชญ์๑๓ โดยยึดหลักการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และผู้เรียน ครู สื่อการสอน ถือเป็น
ส่วนสาคัญที่มีบทบาทในการดาเนินการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เน้นให้
ผู้เรียนเรียนรู้แบบแผนพฤติกรรม จิตใจและปัญญา ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษทั้ง ๔
ทักษะ คือ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ประกอบด้วย ๑) วัตถุประสงค์ของ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มีองค์ประกอบ ๔ ด้าน คือ ๑. ด้านกาย วัดการดูแล
ตนเองและการมีความสัม พันธ์กั บสิ่งแวดล้อมทางวัตถุโดยไม่เบียดเบีย นตนและสิ่งรอบตั ว
๒. ด้านสังคม วัดการมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางสังคม โดยไม่เบียดเบียน ๓. ด้านจิตใจ
วัดการมีสมรรถภาพทางจิตดี ๔. ด้านปัญญา มุ่งวัดการมีความรู้ความเข้าใจในเหตุผล เห็น
คุ ณค่ า และประโยชน์ข องการทาสิ่ง ดี แ ละคิ ด แก้ ปั ญ หาได้ ๒) กระบวนการจั ดการเรี ยนรู้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร แบ่งเป็น ๔ ขั้นตอน คือ ขั้นที่ ๑ การจัดปัจจัยสนับสนุนการ
เรียนรู้ ขั้นที่ ๒ การจัดการคิด ขั้นที่ ๓ การลงมือปฏิบัติ และขั้นที่ ๔ เพิ่มธรรมเสริมปัญญา
เพื่อปลูกฝังผู้เรียนให้ เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งกาย วาจา และจิตใจ

๕. สรุปและข้อเสนอแนะ
๕.๑ สรุป
การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษา ให้ความสาคัญในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ทักษะทางภาษา คือ การฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียนเพื่อการสื่อสารได้จริง โดยให้มีลักษณะเหมือนในชีวิตประจาวันให้มากที่สุ ด
แต่การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารยังมีปัญหาด้านหลักสูตร ด้านครูผู้สอน และ
ด้านผู้เรียน โดยมีสาเหตุมาจากพื้นฐานภาษาอังกฤษไม่ดีพอ อีกทั้งผู้เรียนมีความรู้สึกกลัว
ไม่กล้าแสดงออก หลักพุทธธรรมที่ช่วยเกื้อหนุนการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ หลักอิทธิบาท ๔ เป็น
หลักปฏิบัติเพื่อเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆ หลักไตรสิกขา เป็นตัวช่วยในการจัดทางด้าน
๑๑

พระธรรมปิฎก, (ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์
ครั้งที่ ๑๒, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๑๖๐.
๑๒
เสฐียรพงษ์ วรรณปก, “มัชฌิมาปฏิปทา : สายกลางสองมิติ” ในคอลัมน์ ธรรมะใต้
ธรรมาสน์, (หนังสือพิมพ์ขา่ วสด ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙), หน้า ๒๙.
๑๓
กระทรวงศึกษาธิการ, ชุดฝึกอบรมวิทยากรแกนนา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๔๔ ชุดที่ ๑๑ เรื่อง กระบวนการเรียนรู้ , (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์องค์การรับส่ง
สินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.), ๒๕๔๔), หน้า ๓๘.
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กาย ศีล จิตใจ และทางด้านปัญญาเป็นอย่างดี และหัวใจนักปราชญ์ เป็นเทคนิคการเรียนรู้ ๔
ประการ เป็นหนทางนาไปสู่ความสาเร็จในการศึกษาเล่าเรียน โดยมีกระบวนการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๔ ขั้นตอน คือ ขั้นที่ ๑ การจัดปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ ขั้นที่ ๒
การจั ด การคิ ด ขั้ น ที่ ๓ การลงมื อ ปฏิ บั ติ และขั้ น ที่ ๔ เพิ่ ม ธรรมเสริ ม ปั ญ ญา เมื่ อ เข้ า สู่
กระบวนการ ปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ์เป็นไปในทางที่ดี ใช้หลักพุทธธรรมได้ถูกต้อง เป็นตัวเสริ ม
ให้การเรียนการสอนประสบผลสาเร็จเร็วยิ่งๆ ขึ้นไปอีก
๕.๒ ข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่ อง กระบวนการจัดการเรียนรู้ ภาษาอัง กฤษเพื่อ การสื่อสารสาหรั บ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา ตามหลักพุทธธรรมนี้ ผู้วิจัยพบว่ายังมีประเด็นที่เป็นสาระสาคัญที่
น่าสนใจศึกษาค้นคว้า ดังนี้
๑) กระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับนักศึกษา
ในระดับปริญญาตรี ตามหลักพุทธธรรม
๒) กระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับนักศึกษา
ในระดับปริญญาโท ตามหลักพุทธธรรม
๓) กระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรั บนักศึกษา
ในระดับปริญญาเอก ตามหลักพุทธธรรม
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