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สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 
 การรายงานผลการอบรมและนิเทศครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต  2  โดยใช้รูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ
และการนิเทศติดตาม ในครั้งนี้    ผู้รายงานสรุปผลการด าเนินงานดังนี้ 
  1.  วัตถุประสงค์ของการรายงาน 
  2.  ขอบเขตของการรายงาน 
  3.  วิธีการด าเนินการ 
  4.  เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการ 
  5.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  6.  สรุปผล 
  7.  อภิปรายผล 
  8.  ข้อเสนอแนะ 
 
1.  วัตถุประสงค์ของการรายงาน 
 1.1  เพ่ือเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และการจัด 
การเรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  ก่อนและหลังการอบรม โดยใช้รูปแบบการอบรม 
เชิงปฏิบัติการและคู่มือฝึกอบรม    
 1.2  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนภาษาอังกฤษท่ีมีต่อการอบรม 
 1.3  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน 
ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษหลังการอบรม 
 1.4  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษหลังการอบรม 
 1.5  เพ่ือศึกษาผลการน าเอกสารไปใช้และการรับการนิเทศของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ   
หลังการอบรม 
 
2.  ขอบเขตของการรายงาน 
               ในการรายงานครั้งนี้  ผู้รายงานได้ก าหนดขอบเขตของการรายงาน  ดังนี้ 
  2.1  พ้ืนที่ด าเนินการ  ได้แก่  โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ  เขต 2 
  2.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   ประกอบด้วย 
   2.2.1  ประชากร  ได้แก่ 
    2.2.1.1  ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  
2557 โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  จ านวน 270 คน 
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    2.2.1.2  ผู้บริหารโรงเรียน  สงักัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  
เขต 2   จ านวน  268  คน 
    2.2.1.3  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2557 
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 2  จ านวน  4,873   คน 
   2.2.2  กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ 
    2.2.2.1  ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 2   
ปีการศึกษา  2557  ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  ที่มี
คะแนนผลการประเมินระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556 วิชาภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ
ต่ ากว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และลดลงจากปีการศึกษา 2555 และสมัครใจเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 60  คน   
    3.2.2.2  ผู้บริหารโรงเรียน  สงักัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  
เขต 2  ที่เป็นผู้บริหารโรงเรียนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่เข้ารับการอบรม  ที่ได้มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง  (Purposive Sampling)  จ านวน  60  คน 
    2.2.2.3  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2557 
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต  2   จ านวน  120  คน  ที่ได้มา
โดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling)  ตามระดับชั้นของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่เข้ารับ
การอบรม ระดับชั้นละ  2  คน 
  2.3  ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ  ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557 - 31 มีนาคม  2558 
 
3.  วิธีด าเนินการ 
 การด าเนินการอบรมและนิเทศครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 
ในครั้งนี้  ผู้รายงานใช้รูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ  (Work Shop)  และการนิเทศติดตาม 
เป็นกิจกรรมในการพัฒนา  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  3.1  ก าหนดกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนา 

   3.1.1  ผู้รายงานประสานงานผู้เกี่ยวข้องประชุมวางแผนด าเนินการก าหนด
กลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา  โดยก าหนดให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ในโรงเรียน 
ที่มีคะแนนผลการประเมินระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556 วิชาภาษาอังกฤษอยู่ใน
ระดับต่ ากว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และลดลงจากปีการศึกษา 2555  สมัครเข้า
ร่วมโครงการ    

   3.1.2  ท าหนังสือแจ้งโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  
เขต 2 ทุกโรงเรียนตามหนังสือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ที ่ศธ. 
04039/2447   ลงวันที่  2  กันยายน  2557   เพ่ือแจ้งให้ครูเข้ารับการอบรม 

  3.2  ก าหนดหลักสูตรการอบรม   
 ก าหนดหลักสูตร  จัดท าคู่มือฝึกอบรม และสื่อประกอบการอบรม  โดยพิจารณา 
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เนื้อหาสาระที่มีความเหมาะสม  สอดคล้องกับพ้ืนฐานของครูที่จะพัฒนา  จัดท าแบบทดสอบ  
แบบสอบถามความคิดเห็น  ทดลองใช้ และหาคุณภาพเครื่องมือ น าเสนอผู้เชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบ  
และด าเนินการปรับปรุง   
  3.3  ก าหนดวิทยากร 

 3.3.1  ก าหนดและประสานงานวิทยากรจากศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน 
ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา  ประจ าอ าเภอ  และวิทยากรภายนอกที่มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมกับเนื้อหาสาระที่ก าหนด 
   3.3.2  ประชุมวางแผน  และมอบหมายภารกิจตามความรู้ความสามารถ และความ
ถนัดของแต่ละบุคคล   
  3.4  การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
   3.4.1  ด าเนินการอบรม  โดยใช้รูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตร 
ที่ก าหนด  และใช้สื่อตามความเหมาะสมของแต่ละกิจกรรม  ในระหว่างวันที่  8 – 12  กันยายน  2557  
รวมระยะเวลาในการด าเนินการอบรม  30  ชั่วโมง  ตามตารางการอบรมดังนี้ 
ตาราง  13   ก าหนดการอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 
วัน / เวลา 09.00-10.30 น. 10.30-12.00 น.  13.00-14.30 น. 14.30-16.00 น. 
8 ก.ย. 57 พิธีเปิด/ หลักสูตร ระบบเสียงในภาษาอังกฤษ 
9 ก.ย. 57 ค าและหน่วยค า ไวยากรณ์เบื้องต้น 
10 ก.ย.57 ไวยากรณ์เบื้องต้น ภาษาอังกฤษ 

ในห้องเรียน 
เกม 

11 ก.ย.57 แนวทางการจัดการเรียนสอน
ภาษาอังกฤษ 

ภาษาและวัฒนธรรม เพลง 

12 ก.ย.57 การวัดและประเมินผล การจัดท าแผนการสอน ประเมินผล/ 
พิธีปิด 

 
   3.4.2  ประเมินความรู้ความเข้าใจด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและการจัดการเรียน
การสอน  ก่อนและหลังการอบรม  โดยใช้แบบทดสอบ จ านวน  40  ข้อ 
   3.4.3  ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมระหว่างการอบรม  โดยใช้การสังเกต   
การสัมภาษณ์   และการตรวจสอบจากการท าใบงาน 
   3.4.4  ประเมินผลการอบรม  โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษที่มีต่อการอบรม  จ านวน  20  ข้อ 
  3.5  การลงมือปฏิบัติ 
   ผู้เข้ารับการอบรมน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน ใช้เวลา  30  ชัว่โมง ระหว่างวันที่   8 – 12  กันยายน  2557 
  3.6  การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
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   ผู้รายงานด าเนินการนิเทศ ติดตาม  และประเมินผลไปพร้อมกับขั้นตอนการอบรม 
ทั้งก่อนการอบรม ระหว่างการอบรม และหลังการอบรม โดยการนิเทศ ติดตามหลังการอบรม 
ใช้แบบสอบถามความคิดเห็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  ผู้บริหารโรงเรียน และนักเรียน  จ านวน  20  ข้อ   
17  ข้อ  และ  26  ข้อ  ตามล าดับระหว่างวันที่  1 - 15  กุมภาพันธ์  2558 
  3.7  การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
   ผู้รายงานจัดให้มีการสัมมนา  รวมกลุ่มพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพ่ือทบทวนและสรุป
แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ในวันที่  27  กุมภาพันธ์ 2558 
  3.8  สรุปผลการประเมินของการพัฒนาครูและเผยแพร่ผลงาน 

      3.8.1  มอบศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ระดับประถมศึกษา   
อ าเภอภูเขียว  อ าเภอบ้านแท่น  อ าเภอแก้งคร้อ  อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  และอ าเภอคอนสาร                     
ศูนยล์ะ  5  เล่ม 

 3.8.2  เผยแพร่ทางเว็บไซต์  http://www.chaiyaphum2.go.th 
 
4.  เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการ 
 การรวบรวมข้อมูลในการด าเนินการครั้งนี้  ใช้เครื่องมือ  จ านวน  5  ฉบับ  ดังนี้ 
  4.1  แบทดสอบก่อนและหลังการอบรม  จ านวน  40  ข้อ 
  4.2  แบบแบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่มีต่อการอบรม   จ านวน  
20  ข้อ 
  4.3  แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน 
ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  จ านวน  17  ข้อ 
  4.4  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน 
ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  จ านวน  16  ข้อ  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของตนเอง  จ านวน   
10  ข้อ 
  4.5  แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่มีต่อผลการน าเอกสารไปใช้ 
และการรับการนิเทศ  จ านวน  20  ข้อ 
 
5.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลด าเนินการโดยน าเครื่องมือทุกฉบับมาตรวจสอบความสมบูรณ์ 
ก่อนน าไปวิเคราะห์ข้อมูล  โดยการแจกแจงความถี่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
แล้วน าเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปตารางประกอบค าบรรยาย 
 
6.  สรุปผล 
 ผลการอบรมและนิเทศครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่  6   โรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต  2  สรุปได้ดังนี้ 
  6.1  ผลการเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และการจัด 

http://www.chaiyaphum2.go.th/
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การเรยีนการสอนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ก่อนและหลังการอบรม         
เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย  พบว่า  ความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการอบรม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยคะแนนเฉลี่ยหลังการอบรมมีค่าสูงกว่าก่อน       
การอบรม 
  6.2  ผลการศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่มีต่อการอบรม  พบว่า  
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  โดยครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีความคิดเห็นใกล้เคียงกันว่าการบริหารจัดการ 
มีเนื้อหาสาระในการอบรมตรงกับความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม  วัตถุประสงค์ 
ของการอบรมและสถานที่อบรมมีความเหมาะสมมากที่สุด  กระบวนการอบรมมีการจัดกิจกรรม 
การฝึกอบรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  วิทยากรมีเทคนิคและวิธีการถ่ายทอด  และมีความรู้
ความสามารถเหมาะสมกับเนื้อหา และ ผู้เข้ารับการอบรมได้รับประโยชน์จากการอบรมในครั้งนี้มาก   
  6.3  ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน 
ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  พบว่า  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  โดยผู้บริหารโรงเรียนมีความคิดเห็น
ใกล้เคียงกันว่า  ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  โดยมีการส่งเสริมให้นักเรียน 
มีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือฝึกทักษะภาษาอังกฤษ  และใช้เกมประกอบกิจกรรมการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษมากที่สุด  แต่ครูมีการใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียนน้อย   
  6.4  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของครู 
ผู้สอนภาษาอังกฤษ  พบว่า  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  โดยนักเรียนมีความคิดเห็นใกล้เคียงกันว่า   
ครูจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  โดยใช้เกมประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมาก
ที่สุด  แต่มีกิจกรรมที่ท าให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษน้อย  และความคิดเห็นของนักเรียน
เกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของตนเอง  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  นักเรียนชอบเรียน
ภาษาอังกฤษจากการเล่นเกม   แต่ยังคงมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอย่างง่าย 
ๆ  น้อย  
  6.5  ผลการนิเทศ  ติดตามการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  หลังการอบรม
พบว่า  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  โดยครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีความคิดเห็นใกล้เคียงกันว่าได้ความรู้ 
แนวคิด  แนวทางและรายละเอียดการจัดการเรียนการสอนจากเอกสารพอเพียงที่สามารถน าไปปฏิบัติได้
จริง  และครูมีความคิดเห็นว่าการนิเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานหลังการอบรมเป็นประโยชน์ 
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ และช่วยพัฒนาการเรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นได้ และครูมี
ความต้องการให้มีการนิเทศอย่างต่อเนื่อง ส่วนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอ่ืนๆ  ที่ครูและ
ผู้บริหารต้องการมากที่สุด คือ ต้องการให้มีการจัดการอบรมพัฒนาทั้งด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
และการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  ระดับประถมศึกษาเป็นประจ า
ทุกปี  และระยะเวลาที่เหมาะสมในการอบรมควรเป็นช่วงปิดภาคเรียน   
 
7. อภิปรายผล 
 จากสรุปผลการอบรมและนิเทศครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต  2  ผู้รายงานอภิปรายผลได้ดังนี้  
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  7.1  จากผลสรุปการทดสอบความรู้ความเข้าใจด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ  
และการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ก่อนและหลัง 
การอบรม  เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย  ทีพ่บว่า  ความรู้ความเข้าใจก่อนและ 
หลังการอบรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยคะแนนเฉลี่ยหลังการอบรม 
มีค่าสูงกว่าก่อนการอบรม  นั้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ  จารึก  วัชรพาณิชย์  (2546  :  บทคัดย่อ)   
ชีวิน  จินดาโชติ  (2547  :  บทคัดย่อ)  และ สุนันทา แซมเพชร  (2547  :  บทคัดย่อ)   ที่พบว่า  ครูมี
ความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องที่อบรม  ก่อนและหลังการฝึกอบรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .01  โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม  และเป็นไปตามหลักการของ
การฝึกอบรมโดยทั่วไป  ที่ว่าการฝึกอบรมสามารถช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ   
มีทักษะ  และประสบการณ์ในเรื่องท่ีก าหนดได้ภายในระยะเวลาที่ไม่นาน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ  ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2545  :  26)       
ได้กล่าวไว้ว่า  เป็นรูปแบบการพัฒนาบุคลากรโดยวิธีการถ่ายทอดจากวิทยากร สื่อ การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติจริง  ด้วยใบงานหรือแบบฝึก  ในระหว่างการฝึกอบรม  จึงท าให้ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ความเข้าใจ  และทักษะที่เพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับความรู้เดิมก่อนเข้ารับการอบรม   
และสมคิด  บางโม  (2549  :  35)  ที่กล่าวเกี่ยวกับการอบรมเชิงปฏิบัติการว่า  เป็นการด าเนินงานโดย
วิทยากรเป็นผู้ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมน าสื่อนวัตกรรม และเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพมาใช้  จากนั้นจะเป็นการปฏิบัติของผู้เข้ารับการอบรมตามกระบวนการอย่างเป็นระบบ  
โดยการแบ่งกลุ่มย่อยฝึกปฏิบัติ  และน าเสนอผลงานต่อที่ประชุมใหญ่  เพ่ืออภิปรายและสรุปผล  นับว่า
เป็นกระบวนการที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วมและลงมือ
ปฏิบัติตามด้วยตนเองทุกขั้นตอน จึงท าให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
  7.2  จากผลสรุปการศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่มีต่อการอบรม  
ที่พบว่า  ในภาพรวมของการด าเนินการอบรมอยู่ในระดับมาก  การบริหารจัดการ มีเนื้อหาสาระ 
ในการอบรมตรงกับความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม  วัตถุประสงค์ของการอบรมและสถานที่ 
อบรมมีความเหมาะสมมากท่ีสุด  กระบวนการอบรมมีการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์  วิทยากรมีเทคนิคและวิธีการถ่ายทอด  และมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับเนื้อหา 
นั้น  สอดคล้องกับงานวิจัยของคลาร์ค  (บรรจง  ทองจ าปา.  2545  :  36  ;  อ้างอิงมาจาก  Clark.  
1970  :  บทคัดย่อ)  ที่ว่าวิธีการจัดอบรมส่งเสริมครูที่มีประสิทธิภาพนั้น  ต้องสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์
และขอบเขตที่เหมาะสม  โดยเสนอว่า  การวางแผนการปรับปรุงคุณภาพครูประจ าการ  ควรเริ่มต้นจาก
ปัญหาและความต้องการของครูเป็นส าคัญ และงานวิจัยของเทียมสิน ทนศิลป์  (2538  : บทคัดย่อ)  
และ สมพงษ์  แคนยุกต์  (2550  :  103)  ที่ว่า  สถานที่ฝึกอบรมที่เหมาะสมเป็นปัจจัยในการ
ด าเนินงานที่ต้องพิจารณา  เพราะเป็นปัจจัยเบื้องต้นที่มีส่วนท าให้โครงการมีโอกาสประสบผลส าเร็จมาก
ขึ้นได้  และ  งานวิจัยของซิลเบอร์น  (Silburn.    1999  :  Abstract)  ที่กล่าวว่าบุคลิกภาพและ
ลักษณะท่าทางของครูผู้สอนมีผลต่อทัศนคติที่ดีในการเรียนภาษาและการท างานที่ได้รับมอบหมายของ
ผู้เรียน  ส่วนความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมที่ว่าได้รับประโยชน์จากการอบรมในครั้งนี้มาก  
นั้น สอดคล้องกับงานวิจัยของธิตติยา  ผาสุก  (2540  :  119)   ที่พบว่า การอบรมเป็นกิจกรรมที่มี
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ประโยชน์  สามารถช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ ความรู้ ทักษะ และเจตคติต่อการเรียนการสอนเพ่ิมขึ้น  
พร้อมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนได้  
  7.3  จากผลสรุปการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนที่มีต่อการจัดการเรียน 
การสอนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  ที่พบว่า  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ครูจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนภาษาอังกฤษ  โดยมีการส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือฝึกทักษะ
ภาษาอังกฤษ  นั้น  สอดคล้องกับแนวทางการจดัการเรียนการสอนที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  และสอดคล้องกับสุมิตรา  อังวัฒนกุล  (2540 : 118-
119)  ที่กล่าวว่า  การสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารนั้นต้องมุ่งให้นักเรียนสามารถสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
กับสถานการณ์ในชีวิตจริง  และเน้นการฝึกนักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน  จึงจะท าให้นักเรียนมี
โอกาสฝึกฝนภาษาเพ่ือสื่อความ ในสถานการณ์ต่างๆ  และมีประสบการณ์ในการใช้ภาษาดี  ส่วนการที่
ครูใช้เกมประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมากท่ีสุด  นั้น สอดคล้องกับหลักการการใช้
เกมเป็นสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของจันตรี  คุปตะวาทิน  (2543  : 1016)  ที่ว่า  เกมจัดเป็น
สื่อการสอนภาษาอังกฤษประเภทวิธีการที่ใช้ในการจัดกิจกรรมเพ่ือถ่ายทอดเนื้อหา  ทักษะ  การฟัง พูด 
อ่าน และ เขียนภาษาอังกฤษให้แก่ผู้เรียน  ให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในบทเรียนและเกิดความสนุกสนาน
ในการเรียนแต่ละครั้ง  และ  สอดคล้องกับงานวิจัยของนิตยา  ดวงเงิน  (2547  :  76)  ที่พบว่า  
นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการเขียนจากการเล่นเกม และนักเรียนมีความสนุกสนาน 
ในการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น  และสอดคล้องกับงานวิจัยของลานนิพนธ์  เกษลา  (2545  :  179)    
ที่กล่าวว่าการใช้เกมในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   
ท าให้นักเรียนมีพัฒนาการเรียนที่สูงขึ้น  ส่วนการที่ครูมีการใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียนน้อย นั้น   
อาจสืบเนื่องมาจากครูผู้สอนภาษาอังกฤษส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาไม่ตรงกบัวิชาที่สอน  ไม่ได้จบวิชาเอก
ภาษาอังกฤษโดยตรง  มีประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษน้อย  ท าให้เกิดความไม่มั่นใจในการใช้
ภาษาอังกฤษ  ซึ่งตรงกับข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ   
สมสมัย  วัชรินทร์รัตน์  (2545  :  80)   ที่สรุปไว้เช่นเดียวกัน 
  7.4  จากผลสรุปการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน 
ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  ที่พบว่า  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ครูจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
โดยใช้เกมโดยใช้เกมประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมากท่ีสุด  นั้น  สอดคล้องกับความ
คิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  ส่วนการทีค่รูมี
กิจกรรมที่ท าให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษน้อย   สอดคล้องกับขอ้มูลจากการนิเทศติดตาม   
และสัมภาษณค์รูผูส้อนภาษาอังกฤษ  ที่พบว่า  โรงเรียนส่วนมากขาดแคลนวสัดุอุปกรณ์ประเภทเครื่องเล่นเทปและซีดี   
หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะใช้ในการฝึกทักษะการฟังให้กับนักเรียน   สว่นครูก็ยังมีความไม่มั่นใจ 
ในการออกเสียงและการพูดภาษาอังกฤษของตนเองมากนัก  ด้านความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของตนเอง  พบว่า  ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก   
และนักเรียนชอบเรียนภาษาอังกฤษจากการเล่นเกมมากที่สุด  ทั้งนี ้ อาจเป็นเพราะครูใช้เกมประกอบ
กิจกรรมการเรียนการสอนในระดับมาก และ การเลน่เกมท าให้นักเรียนได้รับความสนุกสนาน  จึงท าให้
นักเรียนมีความคิดเห็นในทางที่ดีต่อการเล่นเกม  ส่วนความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ 
การสื่อสารอย่างง่ายๆ  ของนักเรียนที่มีน้อย อาจเป็นเพราะครูใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียนไม่มาก 
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เพียงพอที่จะเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียน  หรือ การจัดกิจกรรมฝึกทักษะยังไม่มากเพียงพอ   
และ  นักเรียนส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารจริงในชีวิตประจ าวัน นอกเหนือ 
ไปจากการใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียน จึงท าให้ไม่มีความม่ันใจในการใช้ภาษาอังกฤษ และไม่กล้า
แสดงออก  ซึ่งโดยลักษณะของการเรียนภาษาเพ่ือการสื่อสารนั้น  ครูจะต้องส่งเสริมให้นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญของกระบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียน  ให้สามารถเชื่อมต่อระหว่าง 
การเรียนภาษาในชั้นเรียนกับการใช้ภาษานอกห้องเรียนให้ได้  (ธูปทอง  กว้างสวาสดิ์.  ม.ป.ป.  :  20)  
และจุดประสงค์หลักของการจัดกิจกรรมภาษาเพ่ือการสื่อสาร  ก็คือ การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกใช้
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  ครูจึงต้องจัดกจิกรรมให้นักเรียนได้มีโอกาสใช้ภาษาเพ่ือสื่อความหมายให้สมจริง 
หรือให้คล้ายกับการสื่อสารจริงนอกห้องเรียน กิจกรรมที่ผู้สอนจดัเพ่ือให้นักเรียนมีโอกาส 
ได้ใช้ภาษาตามจุดประสงค์ดังกล่าวจึงควรจะครอบคลุมลักษณะส าคัญๆ ของการสื่อสารในชีวิตจริง 
ให้มากที่สุด (สุจิตรา  สวัสดิวงษ์.  2540  :  51-52) 
 
  7.5  จากผลสรุปการนิเทศ  ติดตามการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนภาษาอังกฤษ   
หลังการอบรม  ที่พบว่า  ครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้ความรู้ แนวคิด  แนวทางและรายละเอียดการจัด 
การเรียนการสอนจากเอกสารคู่มือฝึกอบรมพอเพียงที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง  ทั้งนี้   อาจจะ 
เนื่องมาจากการจัดท าคู่มือได้ด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอน  และผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง 
เหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ  แล้วน าไปทดลองใช้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมาแล้ว  
2 ครั้ง  มีการปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ก่อนน าไปใช้จริง  จึงท าให้ครูมีความคิดเห็นต่อ 
การน าเอกสารไปใช้อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ  สมสมัย  วัชรินทร์รัตน์  (2545  :  78)  
และพรชัย  จันทะคุณ  (2551  :  101)  ที่สรุปไว้เช่นเดียวกัน  นอกจากนี้แล้ว ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
ยังมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับการนิเทศ  หลังการอบรม ว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ และช่วยพัฒนาการเรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นได้ และครูมี 
ความต้องการให้มีการนิเทศอย่างต่อเนื่อง  ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  เจอรัน  แดเนียล  (Jeran  
Daniel.  1975  :  694-A)  ทีพ่บว่า การพบปะกับผู้นิเทศการศึกษาเป็นสิ่งส าคัญมาก  เพื่อจะได้ปรึกษา
ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน  และครูให้ความส าคัญเป็นอย่างมากท่ีจะให้ผู้นิเทศการศึกษาช่วยสร้าง
บรรยากาศในการเรียนการสอน  ส่วน นอร์ จาฮาน การิม  ชาคิลา  (Noor  Jahan  Karin  Shakila.  
1979  :  694-A)  และทีลาฮัน  (Tilahun. 1988  :  2168-A)  พบว่า  กิจกรรมที่ครูและศึกษานิเทศก์ 
เห็นว่ามีประสิทธิภาพต่อการเรียนการสอนสูงสามารถท าได้หลายวิธี   และการนิเทศในลักษณะ 
ร่วมมือปฏิบัติงานจะเกิดผลดีกว่าการใช้อ านาจ  และหลักการส าคัญประการหนึ่งของการนิเทศ
การศึกษา  ลักษณะที่พึงประสงค์ของการนิเทศที่ดีต้องมีลักษณะเป็นกระบวนการ  ที่มีความหมาย
ครอบคลุมถึงการท างานเป็นขั้นตอน  (Steps)  มีความต่อเนื่อง  (Continuty)  ไม่หยุดนิ่ง  (Dynamic)  
และมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์  (Interaction)  ในหมู่ผู้ปฏิบัติงาน  (ไพโรจน์  กลิ่นกุหลาบ.    2542  :  
10-11)  ส่วนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอ่ืนๆ  ทีค่รูและผู้บริหารต้องการมากที่สุด  คือ  
ต้องการให้มีการจัดการอบรมพัฒนาทั้งด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  ระดับประถมศึกษาเป็นประจ าทุกปี  และระยะเวลาที่
เหมาะสมในการอบรมควรเป็นช่วงปิดภาคเรียน  ทั้งนี้  อาจเป็นเพราะว่าครูส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนวิชา
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ภาษาอังกฤษเป็นวิชาเอกหรือวิชาโท  ไม่มีประสบการณ์ในด้านการสอนภาษาอังกฤษ  หรือมีน้อย  
และสอนมากกว่า  1  กลุ่มสาระการเรียนรู้  นอกจากนั้น  ครูผู้สอนยังมีภาระงานในการดูแลนักเรียน
ในช่วงเปิดภาคเรียนมากอยู่แล้ว  จึงมีความต้องการพัฒนาตนเอง ในช่วงเวลาดังกล่าว   
 
 

8.  ข้อเสนอแนะ 

 8.1  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  8.1.1  การพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการและ 
การนิเทศทีไ่ด้ด าเนินการในครั้งนี้  เป็นกิจกรรมการพัฒนาทีส่ามารถท าให้ครูที่เข้ารับการอบรมได้รับการ
พัฒนาและท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี ้ เป็นผลจากการด าเนินการตามข้ันตอนอย่างเป็นระบบ  
ดังนั้น  ในการน ารูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศไปใช้  ผู้เกี่ยวข้องจึงต้องก าหนด
กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาให้ชัดเจน  ก าหนดหลักสูตรการอบรมตามสภาพปัญหาและ 
ความต้องการของผู้อบรม  จัดเตรียมวิทยากรที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถ ปฏิบัติ
กิจกรรมการอบรม  จัดการเรียนการสอน และน าสภาพปัญหาและข้อค้นพบมาสัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน  ภายใต้การนิเทศติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
  8.1.2  การด าเนินการตามขั้นตอนของวิทยากร  และการฝึกปฏิบัติตามข้ันตอนของ 
ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้  ท าให้การด าเนินกิจกรรมในแต่ละเรื่องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ 
การอบรม  ดังนั้น การที่ผู้เกี่ยวข้องจะน าคู่มือฝึกอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด  ผู้ใช้ควรศึกษาวัตถุประสงค์ เนื้อหา กิจกรรมการอบรม  เตรียมสื่อ วัสดุ 
และอุปกรณ์การอบรมให้พร้อม  ตลอดจนบันทึกการวัดและประเมินผลการอบรม 
ทุกระยะ ทั้งก่อนการอบรม  ระหว่างการอบรม และหลังการอบรม 
 8.2  ข้อเสนอแนะเพ่ือการรายงานครั้งต่อไป 
  8.2.1  การอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นรูปแบบการพัฒนาครูภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ
รูปแบบหนึ่ง  ผู้เกี่ยวข้องควรมีการศึกษาการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบการอบรม 
ที่แตกต่างจากการด าเนินการครั้งนี้  และเน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
  8.2.2  การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ  ผู้เกี่ยวข้องควรมี
การศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษในทุกระดับชั้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง   


