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รูปแบบการส่งเสริมศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับครูระดับปฐมวัย 

:  เล่นปนเรียนสู่เกมส์การศึกษา 
Promoting English Language Learning Management Potential Model 
for early childhood teachers: Playing mixed learning to educational 

games 
 

อรณิชชา  ทศตา1   กชพร  ใจอดทน2 
 
บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพี่อ 1) สร้างรูปแบบการส่งเสริมศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ส าหรับครูปฐมวัย 2) ประเมินรูปแบบการส่งเสริมศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับครูปฐมวัย  
3) เปรียบเทียบความแตกต่างก่อนและหลังการส่งเสริมศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับครูปฐมวัย 
และ 4) ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการส่งเสริมศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับครูปฐมวัย   
กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูผู้สอนระดับปฐมวัย จ านวน 28 คน ซึ่งเป็นผู้ที่อาสาสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาและได้รับการ
สนับสนุนจากผู้บริหารสถานศึกษาจาก 18 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) หลักสูตรการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 2) แบบทดสอบความรู้ เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนรู้ ระดับปฐมวัย และ 3) แบบประเมินความ
พึงพอใจที่มีต่อการส่งเสริมศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติค่าที ผลวิจัยพบว่า 
 1. รูปแบบการส่งเสริมศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับครูปฐมวัย มี 4 ขั้นตอน คือ ขั้น
ที่ 1 วิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น (Analysis-A) ขั้นที่ 2 วางแผนการพัฒนา (Plan-P) ขั้นที่ 3 สร้างกิจกรรมพัฒนา 
(Process-P) ขั้นที่ 4 การติดตามและประเมินผลเพื่อปรับปรุง (Evaluation)  
 2. ผลการประเมินรูปแบบการส่งเสริมศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับครูปฐมวัย โดยใช้
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด 
 3. ผลการเปรียบเทียบก่อนและหลังการส่งเสริมศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับครู
ปฐมวัย แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยหลังการพัฒนาครูปฐมวัย มีความรู้ มีทักษะด้านการ
จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสูงกว่าก่อนการพัฒนา 
 4. ความพึงพอใจที่มีต่อการส่งเสริมศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับครูปฐมวัย โดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.51) 
ค าส าคัญ :การพัฒนาศักยภาพของครู , การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับปฐมวัย 
 

                                                            
1 ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร ์วิทยาลัยนครราชสีมา 
2 อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนครราชสีมา 
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Abstract  
The purposes of this research were 1) to create a model to enhance the potential of 

English learning management for early childhood teachers. 2) To assess the model for enhancing 
the potential of English learning management for early childhood teachers. 3) To compare the 
differences between before and after the enhancement of the potential in English learning 
management for preschool teachers, and 4) to study the satisfaction with the potential 
enhancement English learning management for early teachers. The sample consisted of 28 early 
childhood teachers who volunteered to participate in the development project and were 
supported by 18 school administrators. The instruments used in the research were 1) the workshop 
curriculum, 2) the knowledge testing on early learning achievement development, and 3) 
assessment forms for satisfaction with the enhancement of English learning management potential. 
Data were analyzed by using mean and standard deviation. The researcher tested hypotheses by 
using t-statistics.  

The research found that 
1. The model to enhance the potential of English language learning management for early 

childhood teachers with 4 steps. The first step was analysis of needs (Analysis-A). The second step 
was development plan (Plan-P). The third step was the creation development activities (Process-P). 
The fourth step was monitoring and evaluation for improvement. (Evaluation) 

2. Evaluation of the model to enhance the potential of English language learning 
management for early teachers by using action research, the experts’ consensus was at the highest 
level.  

3. The comparison results before and after the enhancement of the potential in English 
language learning management for early childhood teachers are significantly different at the level of 
0.05. After the development of early childhood teachers have knowledge and skills in English 
learning management higher than before development.  

4. Satisfaction with the enhancement of English language learning potential for early 
teachers, the overall was at the highest level. 
Key words: Teacher Potential Development, Early Learning English Management 

 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย 

การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-พ.ศ. 2561) ได้กล่าวถึงการพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ที่
เอื้ออ านวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จึงก าหนดแนวทางการปฏิรูปการพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2552: 19-20) ดังนั้นครูจึงมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาประเทศ
ให้เจริญมั่นคงและก่อนที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญได้นั้นจะต้องพัฒนาคนหรือเยาวชนของชาติเสียก่อน เพื่อให้
เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณค่าสมบูรณ์ทุกด้าน จึงจะสามารถช่วยกันสร้างความเจริญให้แก่ชาติต่อไปได้ โดยครูมี
หน้าที่ในการปลูกฝังทั้งวิชาการ ความรู้ ความประพฤติแก่เด็กและเยาวชน รวมทั้งรู้จักประโยชน์ส่วนตน ประโยชน์
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ส่วนรวม ความเสียสละ และความอดทนเพื่อพัฒนาให้เยาวชนมีความรู้อย่างสมบูรณ์ในทุกด้าน ดังนั้น ครูจึงมีจ าเป็นที่
จะต้องพัฒนาขีดความสามารถของตนให้เท่าทันกับโลกที่ก าลังหมุนไปอย่างรวดเร็ว เพราะในยุคที่โลกก าลังก้าวหน้าเข้า
สู่ศตวรรษที่ 21 สภาพของโลกนี้เปลี่ยนไปเป็นโลกแห่งข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี เป็นสังคมโลกที่สลับซับซ้อน
เชื่อมโยง สังคมโลกกลายเป็นสังคมความรู้ (Knowledge Society) หรือ สังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society) ครู
บุคลากรทางการศึกษาและองค์การทางการศึกษาจึงต้องปรับตัวให้ เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  (Learning 
Organization) (อรรชนิดา หวานคง. 2559) 

การพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาเพื่อให้สามารถน าไปถ่ายทอดและ
พัฒนาให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพตามระดับช่วงชั้น อายุและประสบการณ์ของนักเรียนจึงเป็น
หัวใจส าคัญในการพัฒนาประเทศในระดับที่จะเข้าสู่การพัฒนาในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก ครูสอนภาษาอังกฤษ 
จึงจ าเป็นต้องเรียนรู้ความหมายของภาษา องค์ความรู้ทางภาษา เทคนิควิธีการสอนภาษาเพื่อให้สามารถจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนไป การเรียนการสอนภาษาควรเน้นการสอนใน
สภาพของการน าไปใช้จริงตามบริบทของสังคมเพื่อให้การเรียนภาษาอังกฤษมีความหมายส าหรับตัวผู้เรียนและเป็น
ช่องทางในการเรียนรู้ ความรู้ในสาขาต่างๆ และเป็นประโยชน์ในการสร้างโอกาสทางอาชีพแก่ผู้เรียนในอนาคต (นพ
มาศ หงษาชาติ. 2553) ดังนั้นการพัฒนาครูผู้สอนให้มีประสิทธิภาพนั้นต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรและพัฒนา
บุคลากรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการปรับตัวปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ และเปลี่ยนวิธีการท างานใหม่ ปรับการ
เรียนเปลี่ยนการสอน กล่าวคือ สถานศึกษาต้องมีการพัฒนาเพื่อให้ครู และสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ (จ าเริญ จิตร
หลัง. 2553: 17) 

จากแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาครูต้องอาศัยความรู้และกระบวนการที่เหมาะสมในการจัดการความรู้ ผู้วิจัยจึง
มีความสนใจที่จะสร้างรูปแบบการส่งเสริมศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับครูปฐมวัยเพื่อให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ มีทักษะที่สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับปฐมวัยอย่างหลากหลายเหมาะสมกับ
เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาการเรียนรู้และคุณภาพของผู้เรียนเป็นกระบวนการ
ส าคัญที่จะท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่สามารถน าองค์ความรู้นั้นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพทั้งในระดับบุคคลกลุ่มและทีมงาน 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพื่อสร้างรูปแบบการส่งเสริมศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับครูปฐมวัย เล่นปนเรียนสู่
เกมส์การศึกษา 

2. เพื่อประเมินรูปแบบการส่งเสริมศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับครูปฐมวัย  เล่นปน
เรียนสู่เกมส์การศึกษา 

3. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างก่อนและหลังการส่งเสริมศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ส าหรับครูปฐมวัย เล่นปนเรียนสู่เกมส์การศึกษา 

4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการส่งเสริมศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับครูปฐมวัย 
เล่นปนเรียนสู่เกมส์การศึกษา 
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สมมติฐานการวิจัย  
1. ครูปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนามีความสามารถและทักษะในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษก่อนและหลัง 

การพัฒนาแตกต่างกัน  
2. ครูปฐมวัยทีเ่ข้าร่วมการพัฒนามีความพึงพอใจต่อการส่งเสริมศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

อยู่ในระดับมาก 
 

วิธีด าเนินการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยแบ่งขั้นตอนในการวิจัย
ออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 
 ระยะที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การส่งเสริมศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษส าหรับครูปฐมวัย : เล่นปนเรียนสู่เกมส์การศึกษา” โดยด าเนินการด้วยกระบวนการ 2 ขั้นตอนคือ  
  ขั้นที่ 1 วิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น (Analysis-A) โดยการประชุมร่วมกับผู้อ านวยการเขตพื้นที่
การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน เพื่อสอบถามความต้องการจ าเป็น (Need assessment) ส าหรับมาตรฐาน
และแนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษส าหรับครูปฐมวัย 
  ขั้นที่ 2 วางแผนการพัฒนา (Plan-P) ด้านการส่งเสริมศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ส าหรับครูปฐมวัย ร่วมกับครู ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียนและผู้วิจัยร่วมมือกันก าหนด เนื้อหาสาระ แนวทางการจัด
กิจกรรมอบรมพัฒนาครูระดับปฐมวัย 
 ประชากร ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย จ านวน 3 คน 
ด้านการวัดผลการศึกษา จ านวน 2 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ ได้แก่  
  1. หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การส่งเสริมศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ส าหรับครูปฐมวัย : เลน่ปนเรียนสู่เกมส์การศึกษา” จ านวน 8 ชั่วโมง 
  2. แบบประเมินหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การส่งเสริมศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษส าหรับครูปฐมวัย : เล่นปนเรียนสู่เกมส์การศึกษา”มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ โดยประเมิน  
4 มิติ ได้แก่ 1) ความเหมาะสม 2) ความเป็นไปได้ 3) ความถูกต้องชัดเจน และ 4) ความเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ 
ตรวจสอบคุณภาพความตรงตามเนื้อหาโดยใช้ดัชนี CVI มีค่าอยู่ระหว่าง .81 - 1.00 
 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ระยะที่ 2 การศึกษาผลการส่งเสริมศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับครูปฐมวัย เล่นปน
เรียนสู่เกมส์การศึกษา โดยด าเนินการด้วยกระบวนการ 2 ขั้นตอนคือ ขั้นที่ 1 สร้างกิจกรรมพัฒนา (Process-P) โดย
การสร้างกิจกรรมพัฒนาโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับครู
ปฐมวัย ขั้นที่ 2 การติดตามและประเมินผลเพื่อปรับปรุง (Evaluation) ผู้วิจัยประเมินองค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษส าหรับครูปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรแล้วผ่านการทดสอบความรู้และการประเมินคุณภาพ
รูปแบบการส่งเสริมศักยภาพ 
 กลุ่มผู้เข้าร่วมวิจัย (Research Participants) โดยความสมัครใจ จ านวน 28 คน เป็นผู้ที่อาสาสมัครเข้า
ร่วมโครงการพัฒนาและได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารสถานศึกษา 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  
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  1. แบบทดสอบความรู้ เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับปฐมวัย เล่นปน
เรียนสู่เกมส์การศึกษา มีลักษณะแบบเลือกตอบ จ านวน 40 ข้อ มีค่าความยากตั้งแต่ .24 ถึง .80 ค่าอ านาจจ าแนก
ตั้งแต่ .25 ถึง .84 และมีค่าความเที่ยงเชิงความสอดคล้องภายในจากสูตร KR 20 เทา่กับ .79 
  2. แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการส่งเสริมศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  มี
ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ จ านวน 17 ข้อ ครอบคลุมความพึงพอใจ 5 ด้าน ได้แก่ 1) 
ความเป็นประโยชน์ 2) ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 3) ความถูกต้องของผลการประเมิน 4) ความเหมาะสมของการ
พัฒนาและ 5) ผลจากการพัฒนา โดยตรวจสอบคุณภาพความตรงตามเนื้อหาด้วยดัชนี  CVI  มีค่าอยู่ระหว่าง .80-1.00 
และมีค่าความเที่ยงทั้งฉบับ .80 
 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสถิติด้วยค่าที (t-test) 
 

ผลการวิจัย  
 1. รูปแบบการส่งเสริมศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับครูปฐมวัย เล่นปนเรียนสู่เกมส์
การศึกษา โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ ส าหรับการพัฒนาด้วยกระบวนการ APPE 4 ขั้นตอน คือ  
  ขั้นที่ 1 วิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น (Analysis-A) โดยการประชุมร่วมกับผู้อ านวยการเขตพื้นที่
การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน เพื่อสอบถามความต้องการจ าเป็น (Need assessment) ส าหรับมาตรฐาน
และแนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษส าหรับครูปฐมวัย 
  ขั้นที่ 2 วางแผนการพัฒนา (Plan-P) ด้านการส่งเสริมศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ส าหรับครูปฐมวัย ร่วมกับครู ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียนและผู้วิจัยร่วมมือกันก าหนด เนื้อหาสาระ แนวทางการจัด
กิจกรรมอบรมพัฒนาครูระดับปฐมวัย 
  ขั้นที่ 3 สร้างกิจกรรมพัฒนา (Process-P) โดยการสร้างกิจกรรมพัฒนาโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ส่งเสริมศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับครูปฐมวัย  
  ขั้นที่ 4 การติดตามและประเมินผลเพื่อปรับปรุง (Evaluation) ผู้วิจัยประเมินองค์ความรู้ด้านการ
จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับครูปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรแล้วผ่านการทดสอบความรู้และการ
ประเมินคุณภาพรูปแบบการส่งเสริมศักยภาพ 
 

 2. ผลการประเมินรูปแบบการส่งเสริมศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับครูปฐมวัย เล่น
ปนเรียนสู่เกมส์การศึกษา 
 

ตารางที่ 1  ผลการประเมินรูปแบบการส่งเสริมศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับครูปฐมวัย 

รูปแบบการส่งเสริมศักยภาพ 
ด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับครูปฐมวัย 

ค่าเฉลี่ย

( ) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มารฐาน( ) 

ความสอดคล้อง 

1) ความเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ 4.37 0.27 มาก 
2) ความเหมาะสม 4.56 0.30 มากที่สุด 
3) ความเป็นไปได้ 4.64 0.24 มากที่สุด 
4) ความถูกต้องชัดเจน 4.60 0.27 มากที่สุด 

รวม 4.53 0.42 มากที่สุด 
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 จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการประเมินรูปแบบการส่งเสริมศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ส าหรับครูปฐมวัย โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการส าหรับการพัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นสอดคล้องอยู่ในระดับมาก
ที่สุด 
 3. ผลการเปรียบเทียบก่อนและหลังการส่งเสริมศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับครู
ปฐมวัย เล่นปนเรียนสู่เกมส์การศึกษา 
 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบก่อนและหลังการส่งเสริมศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับครูปฐมวัย 

ผลการส่งเสริมศักยภาพ 
ด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ส าหรับครูปฐมวัย 

N     t df p 

ก่อนการพัฒนา 28 22.54 4.02 -16.671 27 .000 
หลังการพัฒนา 28 37.61 1.47    

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการเปรียบเทียบก่อนและหลังการส่งเสริมศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษส าหรับครูปฐมวัย แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยหลังการพัฒนาครูมีความรู้ มี
ทักษะด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับปฐมวัยสูงกว่าก่อนการพัฒนา 
 

 3. ความพึงพอใจที่มีต่อการส่งเสริมศักยภาพของครูด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับปฐมวัย เล่นปน
เรียนสู่เกมส์การศึกษา 
 

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบก่อนและหลังการส่งเสริมศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับครูปฐมวัย 

การส่งเสริมศักยภาพ 
ด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับครูปฐมวัย 

ค่าเฉลี่ย

( ) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มารฐาน( ) 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ด้านที่ 1 สิ่งที่เอื้อต่อการพัฒนา    
1. เอกสารและวัสดุอุปกรณ์เพียงพอและมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของครู 4.93 0.26 มากที่สุด 
2. ทีมวิทยากรช่วยให้ครูเกิดการเรียนรู้มากขึ้น 4.64 0.56 มากที่สุด 
3. ครูที่เข้าร่วมการอบรมช่วยให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 4.36 0.56 มาก 
4. สถานที่อบรมเหมาะสมต่อการเรียนรู้ 4.43 0.50 มาก 
5. เวลาเพียงพอต่อการจัดกิจกรรมฝึกอบรม 4.36 0.56 มาก 
ด้านที่ 2 กระบวนการพัฒนา    
6. กิจกรรมการอบรมให้ครูเกิดการเรียนรู้ที่ชัดเจนขึ้น 4.57 0.57 มากที่สุด 
7. กิจกรรมฝึกปฏิบัติท าให้ครูมีทักษะในการพัฒนาการเรียนการสอน 
ที่ดีขึ้น 

4.46 0.69 มาก 

8. การท ากิจกรรมร่วมกันท าให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 4.11 0.69 มาก 
9. กิจกรรมสะท้อนคิดให้สามารถพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมได้ 4.07 0.60 มาก 
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การส่งเสริมศักยภาพ 
ด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับครูปฐมวัย 

ค่าเฉลี่ย

( ) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มารฐาน( ) 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

10. กิจกรรมที่หลากหลายท าให้ครูเกิดองค์ความรู้ที่ชัดเจนขึ้น 4.04 0.43 มาก 
ด้านที่ 3 ผลการพัฒนา    
11. ครูมีความรู้ในการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถ 
ด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียนได้ 

4.82 0.55 มากที่สุด 

12. ครูมีความรู้สึกที่ดีต่อการท างานร่วมกันกับเพื่อนครูและวิทยากร 4.43 0.63 มาก 
13. ครูมีความสามารถและมีทักษะในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
ด้านภาษาอังกฤษของตนเองมากขึ้น 

4.54 0.58 มากที่สุด 

14. หลักสูตรนี้มีประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
ด้านภาษาอังกฤษของครูระดับปฐมวัย 

4.82 0.39 มากที่สุด 

ด้านที่ 4 การน าไปใช ้    
15. ช่วยให้ครูรู้ข้อมูลเพื่อน าไปใช้วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษให้เหมาะสมกับลักษณะของผู้เรียน 

4.89 0.42 มากที่สุด 

16. ช่วยให้ครูรู้สภาพการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียนว่าผู้เรียนคน
ใดที่ควรพฒันาส่งเสริม ผู้เรียนคนใดควรปรับปรุงแก้ไข 

4.46 0.69 มาก 

17. ครูสามารถน าความรู้และทักษะไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้
ด้านภาษาอังกฤษที่สะท้อนพฤติกรรมของผู้เรียนแต่ละคนได้อย่างแท้จริง 

4.79 0.50 มากที่สุด 

รวม 4.51 0.51 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ความพึงพอใจที่มีต่อการส่งเสริมศักยภาพของครูด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
ระดับปฐมวัย โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.51) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านที่ 4 การน าไปใช้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 
รองลงมาคือ ด้านที่ 3 ผลการพัฒนา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 และด้านที่ 1 คือ สิ่งที่เอื้อต่อการพัฒนา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.54 ตามล าดับ 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 อภิปรายผล 

1. รูปแบบการส่งเสริมศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับครูปฐมวัย เล่นปนเรียนสู่เกมส์
การศึกษา โดยใช้การวิจัย เชิงปฏิบัติการด้วยกระบวนการ APPE มี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 วิเคราะห์ความต้องการ
จ าเป็น (Analysis-A) โดยการประชุมร่วมกับผู้อ านวยการเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน เพื่อ
สอบถามความต้องการจ าเป็น (Need assessment) ส าหรับมาตรฐานและแนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษส าหรับครูปฐมวัย ขั้นที่ 2 วางแผนการพัฒนา (Plan-P) ด้านการส่งเสริมศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษส าหรับครูปฐมวัย ร่วมกับครู ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียนและผู้วิจัยร่วมมือกันก าหนด เนื้อหาสาระ 
แนวทางการจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาครูระดับปฐมวัย ขั้นที่ 3 สร้างกิจกรรมพัฒนา (Process-P) โดยการสร้างกิจกรรม
พัฒนาโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับครูปฐมวัย  ขั้นที่ 4 
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การติดตามและประเมินผลเพื่อปรับปรุง (Evaluation) ผู้วิจัยประเมินองค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ส าหรับครูปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรแล้วผ่านการทดสอบความรู้และการประเมินคุณภาพรูปแบบการ
ส่งเสริมศักยภาพสอดคล้องงานวิจัยของ อิสริญญา ฉิมพลี, พงศ์เทพ จิระโร และสมศักดิ์ ลิลา (2560) ได้ท าการพัฒนา
รูปแบบการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรครู โรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา ด้านการวิจัยด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม มีองค์ประกอบ 4 ข้ันตอน คือ 1) ข้ันร่วมวางแผนเตรียมการ (Plan) 2) ขั้นร่วมสร้างกิจกรรมพัฒนา 
(Action and Observe) 3) ขั้นร่วมติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุง (Reflect) 4) การสนับสนุน
ปัจจัยที่บุคลากรครูต้องการด้านการวิจัยจากต้นสังกัดทุกขั้นตอน (Input) สอดคล้องกับวิวัฒน์ อ้นน่วม และคณะ 
(2559) ได้กล่าวถึงกิจกรรมที่เหมาะสมในการพัฒนาสมรรถนะครูในด้านความรู้ ได้แก่ การพัฒนาตนเอง การอบรม 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถอดประสบการณ์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ นพมาศ หงษาชาติ (2553) ได้ท าการพัฒนา
รูปแบบการอบรมครูสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยบูรณาการแนวคิดทฤษฎี
ภาษาศาสตร์ยุคหลังสมัยใหม่ โดยก าหนดรูปแบบการอบรมครูเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะและกระบวนการในการจัดการ
เรียนการสอนของครูทั้งนี้การพัฒนาวิชาชีพครูเป็นความจ าเป็นอย่างมากเพราะการช่วยเสริมศักยภาพให้กับครู ก็คือ 
การช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน (Darling-Hammond. 1998; Diaz-Maggioli. 2004 ; Sparks. 2002) การพัฒนา
วิชาชีพครูเป็นการส่งเสริมการสอนที่มีประสิทธิภาพที่สามารถส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกคน การพัฒนาครูให้
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และสามารถประยุกต์ใช้วิธีการสอนได้  อย่างเหมาะสม ทั้งนี้จะแตกต่างจากงานวิจัยของ บุหลง  
ศุภศิลป์ (2559) ได้ท าการวิจัยรูปแบบการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ เพื่อเสริมสร้างความสามารถทางการฟัง – 
พูดภาษาอังกฤษส าหรับเด็กปฐมวัย พบว่า  รูปแบบจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ 
ได้แก่ 1) ความเป็นมาและความส าคัญ 2) ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐาน 3) หลักการ 4) วัตถุประสงค์ 5) กระบวนการจัด
ประสบการณ์ 6) การประเมนิผล ซึง่มี 3 ขั้น คือ ขั้นน าเสนอเนื้อหา ขั้นการฝึก และขั้นการน าไปใช้  

2. ผลการประเมินรูปแบบการส่งเสริมศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับครูปฐมวัย เล่นปน
เรียนสู่เกมส์การศึกษา โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้อง
กับงานวิจัยของอิสริญญา ฉิมพลี , พงศ์เทพ จิระโร และสมศักดิ์ ลิลา (2560) ได้ท าการพัฒนารูปแบบการส่งเสริม
ศักยภาพบุคลากรครู โรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา ด้านการวิจัยด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดย
ผลการประเมินรูปแบบการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรครูโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา ด้านการวิจัยด้วยกระบวนการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นสอดคล้องกับความเป็นประโยชน์ความเหมาะสมความเป็นไปได้
และความถูกต้องอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรนิษฐา เลขนอก, จตุพร เพ็งชัยและยุพาศรี 
ไพวรรณ (2560) ได้ท าการวิจัยโปรแกรมการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ส าหรับสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ผลการวิจัยพบว่า โปรแกรมการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้
ส าหรับสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากที่สุดและความเป็นไปได้โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดเนือ่งมาจากครู เป็นบุคคลที่ส าคัญอย่างยิ่งเป็นหัวใจส าคัญของ
กระบวนการจัดการศึกษา เป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน จึงกล่าวได้ว่าครูจึงเป็นตัวแปรส าคัญที่สามารถ
ท านายหรือคาดหมายคุณภาพของผู้เรียนโดยตรง สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุหลง  ศุภศิลป์ (2559) ได้ท าการวิจัย
รูปแบบการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถทางการฟัง – พูดภาษาอังกฤษส าหรับเด็ก
ปฐมวัย พบว่า ผู้เชี่ยวชาญจากการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ พบว่า รูปแบบการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ ฯ มีความ
เหมาะสม  ความถูกต้อง และความเป็นไปได้อยู่ในระดบัมากที่สุดทุกด้าน   
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3. ผลการเปรียบเทียบก่อนและหลังการส่งเสริมศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับครู
ปฐมวัย เล่นปนเรียนสู่เกมส์การศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยหลังการพัฒนาครูปฐมวัย 
มีความรู้ มีทักษะด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสูงกว่าก่อนการพัฒนา สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 1 คือ ครู
ปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนามีความสามารถและทักษะในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษก่อนและหลังการพัฒนาแตกต่าง
กัน สอดคล้องกับแนวคิดของส านักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553 : 24-25) กล่าวว่า 
สมรรถนะ ประกอบด้วย ความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุ
ตามจุดมุ่งหมายและมีประสิทธิภาพเหนือกว่าระดับปกติทั้งนี้เนื่องจากในการปฏิบัติงานในหน้าที่ใดๆ ก็ตาม หากจะให้
เกิดประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ บุคคลนั้นต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นๆเป็นดี  และต้องฝึกฝน และปฏิบัติจน
เกิดทักษะ  นอกจากนั้นยังต้องมีความรู้สึกที่ดี ชอบหรือรักในงานที่ท าด้วยหากบคุคลมีคุณสมบัติทั้ง ความรู้ ทักษะและ
คุณลักษณะหรือเจตคติที่ดีจะส่งผลให้การปฏิบัติงานนั้นบรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ  ซึ่ งเห็นว่าเป็น
องค์ประกอบส าคญัที่ทกุหน้าที่ทกุต าแหน่งจ าเป็นต้องมี 

4. ความพึงพอใจที่มีต่อการส่งเสริมศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับครูปฐมวัย เล่นปน
เรียนสู่เกมส์การศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ด้านที่ 4 การน าไปใช้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 รองลงมาคือ ด้านที่ 3 ผลการพัฒนา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 และ
ด้านที่ 1 คือ สิ่งที่เอื้อต่อการพัฒนา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 ตามล าดับ สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 2 คือ ครูปฐมวัยที่
เข้าร่วมการพัฒนามีความพึงพอใจต่อการส่งเสริมศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุหลง ศุภศิลป์ (2559) พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของครูปฐมวัยที่มีต่อรูปแบบ
การจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ ฯ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อที่เป็นเช่นนี้อาจ
เนื่องมาจากการสร้างรูปแบบผู้วิจัยไดศ้ึกษาและพัฒนาเกี่ยวกับการส่งเสริมศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
กระบวนการพัฒนาครูที่เชื่อมโยงกับกระบวนการที่สะท้อนการละเล่นปนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ได้รับการจัด
ประสบการณ์ที่สามารถน าไปใช้เพื่อจัดการเรียนการสอนได้จริงและมีประสิทธิภาพ 

 
ข้อเสนอแนะ  

1.ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้  
1.1 สามารถน ารูปแบบการส่งเสริมศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปใช้ได้กับครูปฐมวัย                       

ได้ทุกบริบทของแต่ละโรงเรียน 
1.2 ครูผู้สอนปฐมวัยควรศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการส่งเสริมศักยภาพด้านการจัด 

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างละเอียดให้ครบทุกขั้นตอน ซึ่งการน ารูปแบบส่งเสริมศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษไปใช้ครูผู้สอนควรมีการเตรียมการ 

1.3 การน าหลักสูตรการอบรมไปใช้ในการส่งเสริมศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับครู
ปฐมวัยไปใช้ ควรศึกษาท าความเข้าใจให้ชัดเจน และด าเนินการจัดกิจกรรมตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ให้ครบทุกข้ันตอน
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

1.4 ผู้บริหารโรงเรียนควรก าหนดนโยบายในการส่งเสริมศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
อย่างต่อเนื่อง เป็นขั้นตอนทั้งระบบส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาด้านการจัดการเรียนรู้ของครู ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
เช่น จัดให้มีการฝึกอบรมเป็นระยะอย่างต่อ เนื่องจัดให้ครูร่วมศึกษาดูงานกับหน่วยงานปฏิบัติดี  จัดเวทีเสวนาให้ครู
สร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้น 
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2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป  
2.1 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยเชิงสาเหตทุี่ส่งผลต่อความส าเร็จในการน ากระบวนการพัฒนาครูด้าน 

การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปใช้ 
2.2 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการน ากระบวนการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปใช้เพื่อ

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  
2.3 ควรท าการศึกษารูปแบบหรือวิธีการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้เด็กมีความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษเพื่อให้เด็กมีความพร้อมทางการใช้ภาษาอังกฤษ มีเจตคติที่ดีและสามารถสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้ เพื่อ
เป็นพื้นฐานในการเรียนในระดับที่สูงขึ้น 
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