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บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 

 สาระสําคัญในบทนี้เปนการอภิปรายการออกแบบวิจัย  ระเบียบวิธีวิจัย  ขั้นตอนและ
กระบวนการวิจัย  ประชากร  กลุมตัวอยาง  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยในแตละขั้นตอน  การเก็บและ
การวิเคราะหขอมูล  โดยมีวัตถุประสงคของการศึกษาวิจัยดังนี้คือ 
 1.  เพื่อศึกษาบริบทในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในระดับประถมศึกษาของ
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 2.  เพื่อพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษใหมีความรู  ทักษะ   และเทคนิควิธีในการจัด
กระบวนการเรียนการสอน  สอดคลองตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
  3.  เพื่อไดรูปแบบความคิดในการพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา   
    

3.1 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
 
                 ขั้นตอนในการดาํเนินการศกึษาวจิัยเพื่อพฒันาครูผูสอนภาษาองักฤษในระดับประถมศึกษา
ไดกําหนดเปน  5  ขั้นตอน  คือ  
                   ขั้นตอนที่  1  ศึกษาเอกสารหลักสูตร   แนวคิดทฤษฎีวิวัฒนาการทางภาษา  
กระบวนการเรียนรูภาษาตางประเทศ  แนวคิดการพัฒนาวิชาชีพครู  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
เพื่อสรางแบบสอบถามการศึกษาบริบท  สภาพทั่วไปในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
สภาพปญหา  ความตองการในการพัฒนา  ขอจํากัดของครูภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา  และ
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาอังกฤษในภาพรวมของนักเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา  เพื่อเปนขอมูล
ในการกําหนดกรอบแนวคิดการพัฒนาความสามารถของครูสอนภาษาอังกฤษในเรื่องความรู  ทักษะ 
และเทคนิควิธีในการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
                   ขั้นตอนที่  2  การเลือกครูกลุมตัวอยาง ไดกําหนดเกณฑการเลือกครู  ศึกษาขอมูล
ของกลุมตัวอยาง  สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียน  สัมภาษณความตองการ
ของผูบริหารโรงเรียน  สอบถามเจตคติของนักเรียนและผลสัมฤทธิ์ในการเรียน  สอบถามวิทยากร
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ที่ใหการอบรมภาษาอังกฤษใหกับครูที่ไมไดสําเร็จการศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ  ศึกษาขอมูลผลการสอบ
วัดระดับความรูภาษาอังกฤษของครูในกลุมตัวอยาง  ระดับความรูความสามารถของนักเรียนของครู
ในกลุมตัวอยาง  และนําขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะห  เพื่อใหทราบสภาพบริบทและปญหาการจัด 
การเรียนการสอนในโรงเรียนของกลุมตัวอยาง  เพื่อกําหนดกรอบการฝกอบรมปฏิบัติการที่บูรณาการ
ความรู  ทักษะ  และเทคนิควิธีในการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
 ขั้นตอนที่ 3  การฝกอบรมปฏิบัติการ  (workshops)  นําปญหาที่คนพบจากการศึกษา
บริบทการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยาง  ขอมูลการจัดการเรียนการสอน
ในสภาพจริง  ผลงานวิจัยในเรื่องผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนการสอน  และหลักการแนวคิดทฤษฎี
ในการจัดการเรียนการสอนภาษา  มาประมวลและสรางกรอบในการจัดทําเนื้อหาอบรมปฏิบัติการ  
พัฒนาครู  3  คร้ัง  คือ  ครั้งที่  1  เปนการฝกอบรมปฏิบัติการพัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสาร  
ครั้งที่  2  เปนการฝกอบรมปฏิบัติการเกี่ยวกับมาตรฐานหลักสูตรและการจัดทําหลักสูตรรายวิชา 
ครั้งที่  3  เปนการฝกอบรมปฏิบัติการเชื่อมโยงทักษะการสื่อสารและการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู  
การทดลองสอน และการออกแบบประเมินการสอน  

              ขั้นตอนที่  4  การติดตามสังเกตการสอน  เปนขั้นตอนที่ครูนําแผนการจัดการเรียนรู
ไปสูการปฏิบัติจริงในหองเรียน  วิทยากร  ผูทรงคุณวุฒิและผูวิจัยไดไปติดตามสังเกตการสอน  3  คร้ัง 
พรอมทั้งบันทึกวีดิทัศนการสอนของครูทั้ง  3  ครั้ง  มีการประเมินผลการสังเกตการสอน
ตามแบบสังเกตการสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น  และนํามาศึกษาเปรียบเทียบพัฒนาการของกลุมตัวอยาง  
รวมถึงการสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับการใชเทคนิควิธีการสอนของกลุมตัวอยางและการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นในหองเรียนและการพบกับผูบริหารโรงเรียนเพื่อสัมภาษณเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียน        
                     ขั้นตอนที่ 5  การเชิญกลุมตัวอยางกลับมาสัมมนาสะทอนความคิดในการนาํความรู
ไปสูการปฏิบัติในชั้นเรียน  แลกเปลี่ยนประสบการณในการนําความรู  ทักษะ เทคนิควิธีจากการฝกอบรม
ปฏิบัติการไปสูการปฏิบัติในชั้นเรียน  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับครู  ปญหาและอุปสรรค  
โดยเปดโอกาสใหครูไดซักถามวิทยากรเพิ่มเติม  มีการแลกเปลี่ยนเทคนิควิธีการที่นําไปประยุกตใช
ของกลุมตัวอยางกับผูทรงคุณวุฒิ  และวิทยากรที่ใหการอบรม  มีการสาธิต  การสอนของกลุมตัวอยาง  
การประเมินผลการพัฒนาทักษะทางภาษาหลังการฝกอบรมปฏิบัติการ  และประเมินผลของการพัฒนาครู
ในภาพรวม  
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ขั้นตอนการดาํเนินการวิจัย 
วัน เดือน ป 

ศึกษาบริบท อบรมปฏิบัติการ การติดตามผล สัมมนา 
16  ตุลาคม - 30  
พฤศจิกายน
2549 

ศึกษาบริบทการ
จัดการเรียนวชิา
ภาษาอังกฤษโดยการ
ใชแบบสอบถาม 

   

11 – 12 
กรกฎาคม 2550 

 
ฝกอบรม
ปฏิบัติการครั้งที่ 1 

  

22 – 23 
สิงหาคม 2550 

 
ฝกอบรม
ปฏิบัติการครั้งที่ 2 

  

4 – 21 กันยายน 
2550 

  ติดตามผล คร้ังที่ 1  

8 – 19 ตุลาคม 
2550 

 
ฝกอบรม
ปฏิบัติการครั้งที่ 3 

  

30 พฤศจิกายน 
– 7 ธันวาคม 
2550 

  ติดตามผล คร้ังที่ 2  

18 ธันวาคม 
2550 

   สัมมนา คร้ังที่ 1 

มกราคม 2551     
13 – 26 
กุมภาพนัธ 
2551 

  ติดตามผล คร้ังที่ 3  

21 – 25 
เมษายน 2551 

   สัมมนา คร้ังที่ 2 

 
ภาพ  4  แสดงกรอบเวลาในการดําเนินการวิจัยตามขั้นตอน 
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3.2  วิธกีารดําเนินการวิจัย  
 
          3.2.1  ขั้นตอนที่ 1  การศึกษาบริบทการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในระดับประถมศึกษา
ของจังหวัดฉะเชิงเทราในภาพรวม                        
                   วัตถุประสงคในการศึกษาในขั้นตอนที่ 1  เพื่อศึกษาบริบทการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ในระดับประถมศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทรา  การศึกษาในขั้นนี้ผูวิจัยไดดําเนินการ
ศึกษาขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  และขอมูลจากการอบรมครู  และแบบสอบถาม   
โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินการวิจัย  ดังนี้  
  1)  ระเบียบวิธีวิจัย  
 ในการศึกษาบริบทและปญหาในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา  ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  และระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ   
                                (1)  ในการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ  ผูวิจัยสังเคราะหขอมูลจากเอกสาร  บทความ
ทางวิชาการ  ตําราและงานวิจัยทั้งภายในประเทศและตางประเทศ  สรุปขอมูลจากแบบสอบถาม
ในการประชุมปฏิบัติการการสอนภาษาอังกฤษ  ซึ่งมีผูเขาประชุมเปนครูสอนภาษาอังกฤษ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่  1-6  จํานวน  64  คน  การประชุมครั้งนี้  ผูวิจัยมีสวนรวมในการเปนวิทยากรดวย 
(ในวันที่  21-23  กันยายน 2548  ณ  หองประชุมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  อําเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา)  นอกจากนี้  ผูวิจัยไดสรุปผลจากการสัมภาษณวิทยากรอบรมครูภาษาอังกฤษ
ในระดับประถมศึกษา  จํานวน  5  ทาน  แตละทานไดเปนวิทยากรในการอบรมครูในรอบ  2  ปการศึกษา
ที่ผานมาจํานวนไมนอยกวา  4  ครั้ง  โดยมีการนัดหมายการสัมภาษณลวงหนาและมีการบันทึกเทป
การสัมภาษณ  
 (2)  การเก็บขอมูลเชิงปริมาณ  ผูวิจัยใชแบบสอบถาม  ซึ่งแบงเปน  3  ตอนคือ  
ตอนที่ 1  เปนขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง  ตอนที่ 2  เปนการสอบถามถึง  สมรรถนะที่จําเปน
ของครูภาษาอังกฤษที่ตองพัฒนา  ตอนที่ 3  ส่ิงที่ครูภาษาอังกฤษปฏิบัติในหองเรียน  (สภาพการเรียน
การสอนที่เปนจริง)  และประเดน็ปญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ใหครูจัดลําดับปญหา
และความตองการในการพัฒนาครูผูสอนภาษาอังกฤษ 
 2)  ประชากรและกลุมตัวอยาง   
                                ในการสํารวจปญหาเชิงปริมาณ  ประชากรเปนครูภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา
ในจังหวัดฉะเชิงเทรารวมทั้งสิ้นจํานวน  442  คน  และไดดําเนินการคัดเลือกกลุมตวัอยางตามหลกัการ
ของ  Yamanae ไดกลุมตัวอยาง  จํานวน  210  คน  ในการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับบริบท
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษของจังหวัดฉะเชิงเทรา 
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                      3)  เครื่องมือและการตรวจสอบเครื่องมือ  
                                แบบสอบถามแบงออกเปน  3  ตอน   
  ตอนที่ 1  บริบทการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  เปนแบบเลือกตอบ     
และเปนการเรียงลําดับความสําคัญของปญหาในการสอนภาษาอังกฤษ 
  ตอนที่ 2  สมรรถนะของครูภาษาอังกฤษที่คิดวาจําเปนตองมีการพัฒนา
อยางเรงดวน  โดยเลือกตอบเปนมาตราสวนประเมินคา  Likert’s  scale           
  ตอนที่ 3  สิ่งที่ครูปฏิบัติจริงในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
โดยใชมาตราสวนประเมินคา  Likert’s  scale   
             ผูวิจัยนําแบบสอบถาม  ใหผูทรงคุณวุฒิ   3  ทาน  คือ  ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  2  ทาน  และผูชวยศาสตราจารยระดับ  8  สาขาวิชาสถิติและการวัดผล  1  ทาน  
พิจารณาเกี่ยวกับความเที่ยงตรง  (validity)  ของขอคําถาม  ที่สอดคลองและครอบคลุมหัวขอปญหา
และจุดมุงหมายที่ศึกษา  และนํามาปรับปรุงแกไขตามที่ไดรับคําแนะนํา  จากนั้นนําแบบสอบถาม
ไปทดลอง  (tryout)  เพื่อนําผลที่ไดมาวิเคราะหหาคุณภาพของแบบสอบถาม  และปรับปรุงใหมี
คุณภาพดียิ่งขึ้น  ทําการปรับปรุงครั้งที่  2  โดยดูจากผลที่วิเคราะหไดจากการทดลอง  จากนั้น
นําแบบสอบถามที่เสร็จสมบูรณไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง  ซึ่งเปนครูสอนภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่  1-6  ในจังหวัดฉะเชิงเทรา  จํานวน  210  คน 
 4)  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
  (1)  ผูวิจัยประสานกับกลุมงานขอมูลสารสนเทศเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด
ฉะเชิงเทรา เขต 1  และ เขต 2  เพื่อขอขอมูลโรงเรียน  ครูและนักเรียนประจําปการศึกษา 2550  
   (2)  ทําหนังสือขอความอนุเคราะหผูอํานวยการโรงเรียนในการใหครูสอน
ภาษาอังกฤษใหขอมูล  และนําแบบสอบถามพรอมคําชี้แจงในการตอบแบบสอบถามใสซองแยก
ตามโรงเรียน  นําไปฝากไวที่ฝายรับสงหนังสือราชการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง  2  เขต  
เพราะจะมีครูของโรงเรียนหมุนเวียนเขามายงัสํานักงานเขตพื้นที่เปนประจําทุกวัน     
  (3)  โรงเรียนรวบรวมแบบสอบถามที่ตอบแลวกลับมายังกลุมงานขอมูลสารสนเทศ
ของเขตพื้นทีก่ารศึกษาทั้ง  2  เขต  ซ่ึงผูวิจยัไปรับแบบสอบถามกลับมาเพื่อทําการวิเคราะห  
  (4)  ประสานกับโรงเรียนที่ไมสงแบบสอบถาม  โดยการประสานกับผูอํานวยการ
โรงเรียน  และติดตามเก็บแบบสอบถามสวนที่เหลือดวยตนเอง 
                       5)  วิธีการวิเคราะหขอมูล     
   ในการดําเนินการวิเคราะหขอมูลบริบทการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับ
ประถมศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทรา  ไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล  3  รูปแบบคือ 
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   (1)  วิเคราะหบริบทการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา
โดยวิเคราะหเนื้อหา  (content analysis)  จากเอกสาร  ตํารา  แหลงขอมูลทางวิชาการและขอมูลสารสนเทศ
จากหนวยราชการ  และนํามาเขียนเปนประเด็นเพื่ออธิบายบริบทการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ในระดับประถมศึกษา  รวมทั้งประเด็นปญหาและความตองการของครูที่ตองการพัฒนา   
 (2)  วิเคราะหความเห็นของวิทยากรอบรมครูภาษาอังกฤษ  โดยการถอดเทป 
การสัมภาษณ  และจดักลุมความเห็นของวิทยากรที่เหมือนหรือคลายคลึงกันตามบริบท  
  (3)  วิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานของครูผูสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา
จากแบบสอบถาม  โดยหาคาความถี่  รอยละ  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
 3.2.2  ขั้นตอนที่ 2  การคดัเลอืกกลุมตวัอยาง และการศึกษาขอมูลพื้นฐานของกลุมตวัอยาง
เพื่อไปสูขั้นตอนการพัฒนาครู  
  ในขั้นตอนการคัดเลือกกลุมตัวอยาง  เพื่อเขาโครงการพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษ  
มีวิธีการดําเนินการดังนี้คือ  แจงรายละเอียดการดําเนินงานตามโครงการไปยัง  เขตพื้นที่การศึกษา
จังหวัดฉะเชิงเทรา  เขต 1  และ เขต 2  เพื่อคัดเลือกกลุมตัวอยางที่มีความพรอมท่ีจะเขาโครงการ
พัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษและมีการประชุมชี้แจงโครงการในวันพฤหัสบดีที่  28  มิถุนายน  2550   
มีครูซ่ึงมีคุณสมบัติตามที่กําหนด  คือ  เปนครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 - 6  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา  เขต 1  และ เขต 2  สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทุกสาขา  เปนผูที่อาสาสมัครเขารวมโครงการพัฒนา  และไดรับการสนับสนุนจาก
ผูบริหารสถานศึกษา  ซ่ึงมีผูสมัครเขารวมโครงการการวิจัยคร้ังนี้  จํานวน  30  ราย    
                    หลังจากที่ไดผูที่ประสงคเขารวมในโครงการแลว  ไดดําเนินการศึกษาสํารวจ
ขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยางและขอมูลสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียน  
ความจําเปนความตองการในการพัฒนาครูของผูบริหารและเจตคติของนักเรียนที่มีตอการเรียน
ภาษาอังกฤษ 
                       1)  ระเบียบวิธีวิจัย  ใชระเบยีบวิธีวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการศึกษาบริบท
ของโรงเรียนและพื้นฐานความรูเดิมของผูสอนที่เปนกลุมตัวอยาง  เพื่อใหไดใหขอมูลพื้นฐานของโรงเรียน
และสมรรถนะของครูกอนการพัฒนา  
                          2)  กลุมตัวอยาง  
   ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยคัดเลือกกลุมตัวอยางที่เปนครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 - 6  ที่ไมไดสําเร็จวิชาเอกภาษาอังกฤษ  และมีความพรอมที่จะพัฒนา  รวมทั้ง
ผูบริหารสถานศึกษาใหการสนับสนุน  คงเหลือกลุมตัวอยางที่สามารถเขารวมโครงการวิจัยได 
จํานวน  20  ราย       



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 
69 

  3)  เครื่องมือและการตรวจสอบเครื่องมือ 
   การศึกษาขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง  ผูวิจัยใชแบบสอบถาม  แบบทดสอบ  
การสัมภาษณ  และผลการสอบภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยาง  มีรายละเอียดดังนี้  
    แบบสอบถาม  เปนแบบสอบถามปลายเปด  ใหระบุขอมูล  5  ประเด็น  คือ    
(1)  ขอมูลสวนบุคคล  ไดแก  วุฒิการศึกษา  และประสบการณสอน  (2)  ขอมูลทางดานวิชาการ
ของโรงเรียนที่ปฏิบัติการสอนอยู  เชน  การใชหลักสูตร  การจัดทําแนวการสอน  การจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรู  การควบคุมคุณภาพทางวิชาการ  และตําราเรียน  (3)  ปญหาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ  ไดแก  นักเรียน  ครู  และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  (4)  ความตองการ
ในการพัฒนาของกลุมตัวอยาง  และ  (5)  การสนับสนุนของโรงเรียนในการพัฒนาการเรียนการสอน
กลุมสาระภาษาตางประเทศ 
   แบบสอบถามความสนใจและพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน  
เปนแบบเลือกตอบจากสองตัวเลือกที่กําหนดให พรอมเขียนใหเหตุผลที่เลือกตอนทายขอ  จํานวน 
10  คําถาม  ซ่ึงถามเกี่ยวกับเจตคติที่นักเรียนมีตอวิชาภาษาอังกฤษ  วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
และตัวครูผูสอน 
       แบบทดสอบทักษะการฟง  พูด  อาน  เขียน  ตามระดับพื้นฐานความรูเบื้องตน 
ขอสอบแบงออกเปน  3  ตอน  คือ  ตอนที่  1  ทดสอบทักษะการฟง  เปนขอสอบแบบเลือกตอบ 
จํานวน  42  ขอ  ตอนที่ 2  ทดสอบทักษะการอานเพื่อความเขาใจ  มี  2  ลักษณะ  คือ  (1)  อานขอความสั้น  ๆ
ความยาวประมาณ  3-5  บรรทัด  แลวตอบคําถามแบบเลือกตอบ  จํานวน  3  ขอ  (2)  อานขอความสั้นๆ 
มีความยาว  5-7  บรรทัด  จํานวน  3  เร่ือง  แลวเขียนตอบคําถาม  11  คําถาม  ตอนที่  3  ทดสอบทักษะ
การเขียน  โดยใหเขียนเลาเรื่องของตนเอง  ความยาวไมนอยกวา  10  ประโยค  สําหรับทักษะการพูด  
ทดสอบดวยการสัมภาษณโดยเจาของภาษา   จํานวน   10  คําถาม   และบันทึกเปนคะแนน
กอนการฝกอบรมปฏิบัติการ  (pre-test)         
   แบบสัมภาษณผูบริหาร  เปนแบบสัมภาษณกึ่งโครงสรางประกอบดวยขอคําถาม
แบบมีตัวเลือก  และเขียนตอบแสดงเหตุผลแบบปลายเปดทายคําถาม  จํานวน  6  คําถาม  จัดลําดับ
ความสําคัญของ  8  กลุมสาระวิชา  1  คําถาม  และเปนคําถามแบบอัตนัย  2  คําถาม  ซ่ึงถามเกี่ยวกับ
จุดเดนและขอจํากัดในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  และสิ่งที่ผูบริหารไดดําเนินการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน  2  ชวงเวลา  คือ  (1)  การเปลี่ยนแปลง
ในอดีต – พุทธศักราช  2549  และ  (2)  แนวปฏิบัติในป พ.ศ. 2550 - 2552  
   ผลการสอบความรูภาษาอังกฤษ  (English  Knowledge  Test : EKT) ของครู
กอนเขาโครงการ  ผูวิจัยประสานงานไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา  เขต 1 
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และ เขต 2  เพื่อขอขอมูลผลการสอบความรูภาษาอังกฤษของครูซ่ึงเปนกลุมตัวอยาง  ขอมูลคะแนน
ความรูภาษาอังกฤษ ของครูในเขต 1  ไดรับความอนุเคราะหจากศึกษานิเทศกฝายวัดผลการศึกษา  
และขอมูลคะแนนความรูภาษาอังกฤษ  ของครูในเขต  2  ไดรับความอนุเคราะหจากศึกษานิเทศก
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
    การตรวจสอบเครื่องมอื  ผูวิจัยนําแบบสอบถามและแบบทดสอบไปใหผูทรงคุณวุฒิ  
3  คน  ไดแก  ผูชวยศาสตราจารย  ระดับ  8  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  2  คน  และผูชวยศาสตราจารย
ระดับ  8  สาขาวิชาสถิติและการวัดผล  1  คน  ตรวจสอบความตรงและความถูกตองของเนื้อหา  
และปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา  จากนั้นนําแบบทดสอบไปทดลองใช เพื่อนําผลที่ไดมาวิเคราะห
หาคาความเชื่อถือไดตามวิธีการของครอนบาค  (Cronbach  method)  มีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา
วิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟา  (α  - coefficient)  หรือ ครอนบาคแอลฟา  (Cronbach alpha)  จากนั้น 
ทําการปรับปรุงครั้งที่ 2  โดยดูจากผลที่วิเคราะหไดจากการทดลอง  แลวจึงนําแบบทดสอบ
ที่เสร็จสมบูรณ  ไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง    
  4)  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  
                                 (1)  ผูวิจัยประสานกับกลุมงานนิเทศและติดตามผล  เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด
ฉะเชิงเทรา เขต 1 และ เขต 2 เพื่อขอขอมูลผลการสอบความรูภาษาอังกฤษ  (EKT)  ของกลุมตัวอยาง    
    (2)  ทดสอบทักษะการฟง  พูด  อาน  เขียนภาษาอังกฤษ  ของกลุมตัวอยาง
กอนการฝกอบรมปฏิบัติการ  และบันทึกคะแนนไว  เพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาหลังการฝกอบรม
ปฏิบัติการ 
  (3)  สัมภาษณผูบริหารสถานศึกษาของกลุมตัวอยาง  โดยใชแบบสัมภาษณ
กึ่งโครงสราง 
  (4)  สอบถามความสนใจและพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน  
จํานวน  416  คน  ที่กลุมตัวอยางเปนผูสอน 
           5)  วิธีการวิเคราะหขอมูล 
   ในการศึกษาขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง  ไดดําเนินการดังนี้ 
  (1)  วิเคราะหผลการทดสอบทักษะการฟง  พูด  อาน  เขียน ของกลุมตัวอยาง
โดยใชคารอยละ 
   (2)  วิเคราะหบทสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา  ทั้ง  18  โรงเรียน  เกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  โดยจัดหมวดหมูความคิดตามประเด็นที่มีความคิดเห็น
ที่เหมือนกันหรือแตกตางกัน  แลวนําคําตอบมาเรียงตามลําดับความถี่ 
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  (3)  วิเคราะหแบบสอบถามความสนใจและความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษ
ของนักเรียน  โดยใชคารอยละ 
 ในการศึกษาบริบทของกลุมตัวอยาง  ไดสรุปเครื่องมือและผูใหขอมูลในการศึกษา  
ดังรายละเอยีดตามแผนภาพที่แสดงในลําดบัตอไปนี ้
     

เคร่ืองมือ ผูใหขอมูล 
1.  แบบสอบถาม 
 
2. แบบทดสอบทักษะการฟง พูด อาน เขียน 
3.  แบบสอบถามความสนใจ และพึงพอใจ 
    ในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน 
4.  แบบสัมภาษณผูบริหาร 
 
5.  เอกสารผลการสอบความรูภาษาอังกฤษ  
    (English Knowledge Test : EKT) ของครู 
    กอนเขาโครงการ 
6. เอกสารผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
    ทางการเรียนภาษาอังกฤษ (National 
    Test : NT) ของนักเรียน 

1.  ครูภาษาอังกฤษซึ่งเปนกลุมตัวอยาง  
     จํานวน 30 ราย 
2.  ครูภาษาอังกฤษซึ่งเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ราย 
3.  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่  4 – 6   
     จํานวน  416  คน 
4.  ผูอํานวยการโรงเรียนของครูซ่ึงเปนกลุมตัวอยาง  
     จํานวน 18  ราย 
5.  กลุมงานนิเทศและติดตามผล  สํานักงานเขตพื้นที ่
     การศึกษาจงัหวัดฉะเชิงเทรา เขต 1 และเขต 2 
 
6.  กลุมงานนิเทศและติดตามผล  สํานักงานเขตพื้นที่  
     การศึกษาจงัหวัดฉะเชิงเทรา เขต 1 และ เขต 2 

 
ภาพ 5  สรุปรายการเครื่องมอื และผูใหขอมูลที่ใชในการศึกษากอนดําเนินการพัฒนา  
   
 3.2.3  ขั้นตอนที่ 3  การพัฒนาครูผูสอนโดยใชการฝกอบรมปฏิบตัิการ  (workshops)  
                   จากขอมูลที่ไดจากการศึกษาบริบท  ปญหา  และความตองการของผูสอนภาษาอังกฤษ
ในระดับประถมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา  และจากการสังเคราะหแนวคิดทฤษฎีภาษาศาสตร 
ธรรมชาติของภาษา  กระบวนการเรียนรูภาษา  และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
ผูวิจัยออกแบบการพัฒนาสมรรถนะของครูภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา โดยใชการฝกอบรม
ปฏิบัติการที่ตอเนื่อง  3  ประเด็น  ดังนี้  1)  ขั้นการพัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใชเทคนิค  Crosstalk  
2)  การศึกษามาตรฐานหลักสูตร  การจัดทําหนวยการเรียนรู  และการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา  
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3)  การเชื่อมโยงการพัฒนาทักษะการสื่อสารกับการจัดทําหนวยการเรียนรู  การจัดทําแผนกิจกรรม
ตามหนวยการเรียนรู  และการทดลองสอน 
 1)  การฝกอบรมปฏิบัติการครั้งที่ 1 (workshop 1)  เร่ือง  การพัฒนาทักษะการสื่อสาร 
โดยใชเทคนิค Crosstalk  
                          เพื่อแกปญหาครูใชภาษาไทยในการสอนวิชาภาษาอังกฤษในชั้นเรียน  และ
เพื่อเสริมสมรรถนะของครูในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ใหครูเกิดความมั่นใจพรอมทั้ง
มีศักยภาพในการสื่อสารมากขึ้น  มีวิธีการสื่อสารที่จะสามารถนําไปใชในชั้นเรียนได  โดยที่นักเรียน
มีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น  นักเรียนมีเจตคติในการเรียนภาษาดีขึ้น  ซ่ึงมีหัวขอ
ในการดําเนนิการอบรมปฏิบัติการ  ดังนี้คือ   
   (1)  วัตถุประสงคของการอบรมปฏิบัติการ  มีดังนี้ 
    ก.  เพื่อเรยีนรูเทคนิค  และการใชเครื่องมือในการสงสารและรับสารที่เหมาะสม 
    ข.  เพื่อเรียนรูวธีิการเลือกใชเทคนิค  เครื่องมือ  ส่ือและอุปกรณในการสื่อสาร   
ใหเหมาะสมกบัสาระการเรียนรู 
     ค.  เพื่อเรียนรูการใชเครื่องมือการสื่อสารโดยใชอวจนภาษา  (Non-verbal  
Communication)  ในการสื่อสาร 
    ง.  เพื่อเรียนรูบริบททางวัฒนธรรมในการสื่อสาร 
    จ.  เพื่อฝกปฏิบัติการใชเครื่องมือในการสื่อสาร  ในรูปแบบของการเลาเรื่อง
และการจัดกิจกรรมการสื่อสาร 
   ฉ.  เพื่อฝกทักษะการสื่อสารเปนภาษาอังกฤษตามวัตถุประสงคที่ผูพูด
ตองการสื่อ 
   ช.  เพื่อสรางบรรยากาศในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ใหมีความจําเปน
ที่จะตองใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารภายในชั้นเรียน 
  (2)  วิธีการอบรมปฏิบัติการ  
  ก.  การอธิบาย 

  ข.  การสาธิต 
  ค.  การอภิปรายกลุม  และการเตรียมกอนฝกปฏิบัติการใชภาษา 
  ง.  ฝกปฏิบัติการใชภาษา 

   จ.  สรุปองคความรู และประเมินผลการพัฒนาทักษะเพื่อการสื่อสาร 
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   (3)  หลักสูตรอบรมปฏิบัติการ  ประกอบดวยเนื้อหาสาระดังนี้ 
     การเรียนรูเทคนิคการสื่อสารและฝกปฏิบัติการ  โดยใชเทคนิค Crosstalk  
การเลาเรื่อง  (story  telling)  ซ่ึงมีเครื่องมือ  12  ชนิด  โดยจัดเปน  4  กลุม  และแบงครูในกลุมตัวอยาง
เปน  4  กลุม  สลับกันฝกปฏิบัติโดยใชเครื่องมือท้ัง  4  กลุม  ดังนี้คือ  อวจนภาษา  (non-verbal 
communication)  การวาดภาพ  (drawing)  สื่อ/อุปกรณการสอน  teaching  resources  และ
สัญลักษณ  (symbols) 
   กลุมที่ 1  อวจนภาษา  ครูฝกปฏิบัติการเลาเรื่องโดยใชดวงตา : eyes  ภาษา
ทาทาง/ภาษากาย : body  language  การแสดงความรูสึกโดยสีหนา : facial  expression  และ 
น้ําเสียง : sound  เปนตน 
 กลุมที่ 2  การวาดภาพ   ครูฝกปฏิบัติการเลาเรื่องโดยใชการวาดภาพ  
ประกอบเรื่องเลา  ภาพประกอบจะบอกความหมายตามเนื้อเรื่องที่ครูตองการสื่อสาร  และ
เปนการหลีกเลี่ยงการใชภาษาไทยในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ  อุปกรณการวาดภาพสามารถหาไดภายใน
ชั้นเรียน  เชน  ดินสอ  กระดาษ  ชอลก  และกระดานดํา   
 กลุมที่ 3  ส่ือ/อุปกรณการสอน  ครูฝกปฏิบัติการเลาเรื่องโดยใชสื่อตางๆ 
ในการสื่อความหาย  เชน  แผนที่  รูปภาพ  อุปกรณประกอบฉาก/อุปกรณที่ใชในการแสดง  
นาฬิกา  และปฏิทิน   
   กลุมที่ 4  สัญลักษณ  ครูฝกปฏิบัติการเลาเรื่องโดยใชสัญลักษณในการสื่อ
ความหมาย  เชน  ภาพผูหญิง  ผูชาย  ปายจราจร  ปายภาพบอกสถานที่  ปายบอกความรูสึก  อารมณ  
สภาพอากาศ ฯลฯ 
   หลักสูตรในการฝกอบรมปฏิบัติการ  ประกอบดวยเนื้อหาตามประเด็นสําคัญ 
ดังนี้   
   ก.  แนะนําเทคนคิ  Crosstalk 
   ข.  สาธิตการเลาเรื่อง  โดยใชเทคนิค  Crosstalk 
   ค.  แบงกลุมเตรียมฝกปฏิบัตกิารเลาเรื่อง  โดยใชกลุมเครื่องมือกลุมใดกลุมหนึ่ง 
   ง.  ฝกปฏิบัติการเลาเรื่องโดยใชเทคนิคในกลุมตางๆ 
   จ.  ประเมินทักษะการเลาเรื่อง  และการใชเทคนิค  Crosstalk  ในการสื่อ
ความหมาย  โดยใหคาคะแนน  5,  4,  3,  2,  และ 1                                         
   (4)  ขั้นตอนในการฝกอบรมปฏิบัติการ 
   การฝกอบรมปฏิบัติการในครั้งนี้  ใชวิธีการเลาเรื่อง  (story  telling) 
เปนการสรางประสบการณใหกับผูเรียน  เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูภาษาในบริบทที่มีความหมาย  
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เร่ืองเลาจะเปนแกนนําไปสูความสามารถในการจดจําคําศัพท  และโครงสรางทางไวยากรณ  เนื่องจาก 
การระลึกถึงเรื่องที่ไดยินไดฟง  จะสามารถจําไดงายกวาการคิดถึงโครงสรางทางไวยากรณและ
คําศัพทที่ไดเรียนไปแลว  การฝกอบรมปฏิบัติการจึงมีขั้นตอนการดําเนินงาน  ดังตอไปนี้  
    ขั้นท่ี 1  การใหประสบการณการเรียนรูวิธีการสื่อสารตามธรรมชาติ    
    ผูดําเนินการอบรมเลาเรื่อง  (Story-telling)  ใหผูเขารับการอบรมไดชม
และฟงเปนภาษาจีน  ไมมีภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยชวยในการอธิบายความหมายคําศัพท  
ใชการวาดภาพเพื่ออธิบายความหมายคําศัพท  เมื่อผูฟงแสดงสีหนาหรือแววตา  สงสัย  ไมแนใจ
ในสิ่งที่วิทยากรกําลังเลาใหฟง  วิทยากรก็จะยอนกลับไปอธิบายซํ้า  เมื่อเลาเรื่องจบ  วิทยากรไดตั้งคําถาม
เพื่อทดสอบความเขาใจของผูฟง  ผูฟงตอบคําถามดวยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได  หรือจะใชวิธีการ
วาดภาพ  การแสดงทาทางประกอบการตอบคําถามก็ได  
    ในขั้นที่ 1 นี้ เปนการแสดงใหเห็นวา  ในการสื่อสารกันระหวางผูพูด
และผูฟง  แมวาผูพูดและผูฟงจะตางชาติตางภาษา ไมเขาใจอีกภาษาหนึ่ง แตหากเลือกใชเครื่องมือ 
และมีวิธีการสื่อสารที่เหมาะสม  ก็สามารถสรางความเขาใจที่ถูกตองตรงกันในเนื้อความที่ตองการ
ส่ือสารได 
   ขั้นท่ี 2  นําสูเทคนิควิธีในการพัฒนาทักษะการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ 
    เปนขั้นตอนการสาธิตการใชเทคนิค  เครื่องมือที่ใชในการสื่อสาร
ทั้งวจนภาษาและอวจนภาษา  ในการสื่อสารกับผูฟง  เชนการวาดภาพ  กริยาทาทาง  การแสดงออก
ทางสีหนา  การเคลื่อนไหว  อุปกรณ  ประกอบการเลาเรื่อง  พรอมกับใหผูฟงไดคาดเดาสิ่งที่ผูพูด
ตองการสื่อ 
   ขั้นท่ี 3  ทดลองใชเทคนิคการสื่อสารภาษาตางประเทศ 
    ในขั้นนี้  เปนขั้นที่ใหกลุมตัวอยางฝกปฏิบัติการเลาเรื่องและการใช
เทคนิควิธี  และเครื่องมือในการสื่อสาร  12  ชนิด  ที่ไดเรียนรู  และการประเมินผลความสามารถ
ในการสื่อสารและการใชเครื่องมือตางๆ ในการสื่อสารของผูเลาแตละคน    
   ขั้นท่ี 4  ประเมินเทคนิคการสื่อสารดวยการสะทอนความรูสึก 
    กลุมตัวอยางสะทอนความรูสึกที่เกิดขึ้นในขณะทํากิจกรรมในขั้นที่  3 
ในประเด็นเกี่ยวกับ  
   ก.  การสื่อสารเกิดขึ้นไดอยางไร  มีองคประกอบอะไรบาง 
  ข.  การใชเทคนิคการสื่อสารอื่นๆ ซ่ึงนอกเหนือจากการใชภาษา 
  ค.  บรรยากาศของการทํากิจกรรมในการสือ่สาร โดยใชเทคนิค  Crosstalk 
  ง.  ความรูสึกของผูเขาอบรมขณะสื่อสารกับวิทยากร   
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  (5)  ระยะเวลาในการฝกอบรมปฏิบัติการ 2 วัน 
     11 – 12 กรกฎาคม 2550 
  (6)  สถานที่ฝกอบรมปฏิบัติการ 
         ณ  หองเขียวเสวย  สัมมนาคารบางปะกงปารค  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
  (7)  การประเมินผลการอบรมปฏิบัติการ  ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการฝกอบรม
ปฏิบัติการ  ดําเนินการดงันี้  คือ 
   ก.  ใชแบบสอบถาม 
   ข.  ใหกลุมตัวอยางการสะทอนความรูสึกดวยวาจา   
  2)  การอบรมปฏิบัติการครั้งที่  2  การศึกษามาตรฐานหลักสูตร  การจัดทํา
หนวยการเรียนรู  และการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา 
  ในขั้นตอนนี้ใชเวลาในการฝกอบรมปฏิบัติการ  2  วัน  ดําเนินการ  3  ขั้นตอน 
คือ  การศึกษาหลักสูตร  การจัดทําหนวยการเรียนรู  และการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา  โดยยึดตาม
มาตรฐานหลักสูตร  ประเมินผลตามมาตรฐานการเรียนรูซ่ึงกําหนดไวในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  เพื่อใหครูไดศึกษาหลักสูตรใหเขาใจถองแท 
  (1)  วัตถุประสงคของการอบรมปฏิบัติการ  
   การที่กลุมตัวอยางจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ใหบรรลุถึงผลการเรยีนรู
ที่คาดหวังตามที่กําหนดไวในหลักสูตร  ควรมีความรูความเขาใจในมาตรฐานหลักสูตรและสามารถ
นํากรอบมาตรฐานหลักสูตรไปเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาที่สอดคลองกับมาตรฐาน
หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  โดยจัดใหกระบวนการเรียนการสอนภาษา 
เปนไปตามลําดับการเรียนรู  เหมาะกับวัยของผูเรียน  ธรรมชาติของภาษา  ความสัมพันธของภาษา
กับสังคม  จึงกําหนดวัตถุประสงค  ดังนี้   
    ก.  เพื่อใหกลุมตัวอยางมีความเขาใจกรอบองคความรู  ที่กําหนดไว
ตามมาตรฐานหลกัสูตร 
    ข.  เพื่อใหกลุมตัวอยางไดนําสาระจากมาตรฐานหลักสูตรไปกําหนด  
เนื้อหาสาระในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา 
    ค.  เพื่อใหแนวปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา   การจัดทํา
หนวยการเรียนรู  กระบวนการเรียนการสอน  การวางแผนการจัดกิจกรรมตามแนวการใชภาษา
ตามธรรมชาติ    
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 (2)  วิธีดําเนินการฝกอบรม 
   ก.  การบรรยายสรุปจากวิทยากร 

   ข.  การสาธิตของกลุมตัวอยาง 
    ค.  การอภิปรายกลุมเพื่อเตรยีมการฝกปฏิบัติการ 

    ง.  ฝกปฏิบัติการ  และอภิปรายผลการปฏิบัติการ 
    จ.  ประเมินผลการดําเนนิงาน 
  (3)  หลักสูตรการฝกอบรมปฏิบัติการ 
                          เพื่อใหการอบรมปฏิบัติการสามารถแกปญหาและเสริมสมรรถนะ
ของกลุมตัวอยาง  ในการจัดทําหนวยการเรียนรูในยุคของสังคมขอมูลขาวสาร  และการพัฒนา
หลักสูตรภาษาอังกฤษตามมาตรฐานการเรียนรู  ซ่ึงกําหนดไวในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  จึงดําเนินการดังนี้คือ   

                     ก.  การศึกษาหลักสูตร 
    วิธีการศึกษาหลักสูตร  ผูวิจัยอธิบายความสัมพันธระหวางสาระ  
มาตรฐานการเรียนรู  และมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น  โดยดูความสัมพันธเพิ่มเติมตอเนื่องกัน
เปนรูปทรงปรามิด  ของรายละเอียดของสิ่งที่คาดหวังในแตละมาตรฐาน  (benchmarks)  มาตรฐาน
ที่เปนขอกําหนด  (learning  standards)  เปาหมาย  หรือกรอบความรูตามมาตรฐาน  (goal/ strand) 
และการอภิปรายซักถามของกลุมตัวอยาง 

 ข.  การจัดทําหนวยการเรยีนรู 
  หนวยการเรียนรูจะประกอบดวยโครงสราง  คือ  แกนสาระ  (theme) 
จุดเนน  (focus)  และระดับชั้น  (grade  level)  ระยะเวลาที่ใชในการสอนเนื้อหาทั้งหนวยและ
กลุมสาระที่เกี่ยวของ  การวางแผนการออกแบบหนวยการเรียนรู  เปนการเริ่มตนการจัดทํา
หนวยการเรียนรู  โดยใหกลุมตัวอยางที่สอนในแตละระดับชั้นแบงกลุมจัดทําหนวยการเรียนรู  
โดยเลือกแกนสาระ/ ประเด็นหลัก  ใหเหมาะสมกับความตองการของผูเรียน  ชุมชน  ทองถ่ิน  และ
สถานศึกษา  สําหรับแกนสาระ/ประเด็นหลัก เปนประเด็นหลักเดียวกันหมดใชไดในทุกชั้นป  
แตการตั้งชื่อหนวยการเรียนรูอาจแตกตางกันตามความเหมาะสมกับระดับชั้น  ความสนใจและ
วัยของผูเรียน  เชน  Myself,  Personal  Identification  เปนตน  ตามขอมูลอางอิงของสภายุโรป 
ที่ไดศึกษาวิจัยไววา  ผูเรียนภาษาตางประเทศในระดับสื่อสารได  ควรเรียนแกนสาระประเด็นหลัก 
14  เร่ือง  (รายงานผลการวิจัยในบทที่ 5  หนา  128 - 129) โดยจัดกลุมใหอยูใน  3  ประเด็นหลัก  คือ  
my  Family                 my School                 my  World  เพื่อใหกลุมตัวอยางไดทํางานเร็วขึ้น
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จึงใหศึกษาประเด็นหัวขอจากหนังสือแบบเรียน  ประกอบการกําหนดหนวยการเรียนรูที่สอดคลองกบั
สาระการเรียนรูในแตละระดับชั้น   

ค.  ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา 
                                        แนวทางการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาตามมาตรฐานหลักสูตร  ในขั้นตอนนี้  
มีการดําเนินการดังนี้  คือ  ผูวิจัยอธิบายขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา  พรอมแสดงตัวอยาง  
เพื่อเปนแนวทางใหกลุมตัวอยางรูกระบวนการและวิธีการ  ที่จะนําสาระ  มาตรฐาน  ผลการเรียนรู
ที่คาดหวัง  ไปประยุกตใชในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาในแตละภาคเรียน  เพื่อใหกระบวนการเรียน
การสอนไดมีการดําเนินการอิงมาตรฐานหลักสูตร  โดยมีขั้นตอนการพัฒนา  ตามที่แสดงไวในภาพ 6 
ดังนี้ 
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ภาพ 6  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร (โดยยดึตามมาตรฐานหลักสูตร)  
(ที่มา: Stahl, 2007, n.p.) 

เลือกเนื้อหาที่จําเปนและสัมพันธกับผลการ
เรียนรูท่ีคาดหวงั มีความสัมพันธเช่ือมโยงกัน 

จัดทําผลการเรียนรูที่คาดหวังชี้เฉพาะที่
สอดคลองตามเนื้อหาที่จะสอน 

จัดทําขอทดสอบที่ตองการวดัความสามารถ  
ทักษะเฉพาะของผูเรียน 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังในรายวิชานั้น 
(ความสามารถ)ท่ีตองการใหผูเรียนไดพัฒนา 

ทํารายการเนื้อหาที่สอดคลองกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

จัดลําดับเหตุการณ / เรื่องราวที่นักเรียน 
ตองเรียนหรอืสรางประเด็นที่เนน
ขอความรูใหกับผูเรียน 

จัดลําดับความสําคัญ / ของเนื้อหา 

จัดทํารายการผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

เลือกเนื้อหาที่จําเปนตองเรียนเสริม
และสัมพันธกับผลการเรียนรูท่ี

ผลลัพธการเรียนรูที่เกดิขึ้น 

ความสามารถในการใชภาษา 

รูปแบบ 

การสอน 

กลยุทธในการจัด 

การเรียนการสอน 

เทคนิคการสอน 

สื่อ / ทรัพยากร 
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 ก)  นําผลการเรียนรูที่คาดหวังที่เทียบเคียงกับเกณฑที่กําหนดไวในแตละ
ระดับชั้นมาศึกษา  คัดเลือกใหเหมาะกับความสามารถ  ระดับชั้น  วัย  ชุมชน  และสถานศึกษา 
 ข)  กําหนดหนวยการเรียนรู  กําหนดขอบขายของภาษา  ในแตละ
หนวยการเรยีนรู 
 ค)  จัดลําดับความสําคัญ  กอน- หลัง  ของหนวยการเรียนรูและการใชภาษา
ในการสื่อสารของแตละหนวย  ใหสอดคลองกับความสามารถของผูเรียน 
 ง)  เขียนรายการผลการเรียนรูที่คาดหวังที่เปนจริง  จากประเด็นใน
หนวยการเรียน  และเนื้อหาภาษาเพื่อการสื่อสาร 
 จ)  กําหนดเนื้อหาสาระการเรียนรูที่จําเปน  (โดยดูจากสาระการเรียนรู
ในมาตรฐานหลักสูตรในแตละระดับชั้น  ตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 4 - 6)  และสมัพันธกับผลการเรียนรู
ที่คาดหวังที่มีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน 
 ฉ)  เลือกเนื้อหาที่จําเปนตองเรียนเสริม  และใหมีความสัมพันธกับ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 ช)  จัดทําผลการเรียนรูที่คาดหวังชี้เฉพาะตามหนวยการเรียน  และ
สาระของเนื้อหาภาษา 
 ซ)  พัฒนาขอทดสอบที่ตองการวัดความสามารถ และทักษะของผูเรียน 
 ฌ)  จัดลําดับเหตุการณ/เร่ืองราวที่นักเรียนตองเรียน  ในแตละหนวยการเรียน  
เพื่อพัฒนาความรู  ทักษะภาษา  ที่สอดคลองตาม  4  สาระที่กําหนดไวในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2544  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  คือ  1)  ภาษาเพื่อการสื่อสาร  2)  ภาษา
และวัฒนธรรม  3)  ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระอื่น  4)  ภาษากับความสัมพันธกับชุมชน
และโลก 
 ญ)  จัดรูปแบบการสอน  กลยุทธในการจัดการเรียนการสอน  เทคนิค
การสอน  การใชส่ือตางๆ ใหสอดคลองกับสาระการเรียนรูในแตละหนวยการเรียน  ตามผลการเรียนรู
ที่คาดหวังชี้เฉพาะ 
 ฎ)  ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวัง  คือ  ความสามารถในการใชภาษา
เพื่อการสื่อสารตามผลการเรียนรูที่คาดหวัง   
 (4)  ระยะเวลาในการอบรมปฏิบัติการ  2  วัน  
                                      22 – 23  สิงหาคม  2551 
                                (5)  สถานที่อบรมปฏิบัติการ 
                                       ณ  หองเขยีวไขกา  สัมมนาคารบางปะกงปารค  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร   
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                                (6)  การประเมินผลการฝกอบรมปฏิบัติการในการประเมินผลสัมฤทธิ์
ในการฝกอบรมปฏิบัติการ  ดําเนินการดังนี้คือ 
 ก.  สังเกตการปฏิบัติงาน 
               ข.  ประเมินความสมบูรณของชิ้นงาน   
               ค.  ประเมินผลการฝกอบรมปฏิบัติการ  
  3)  การอบรมปฏิบัติการครั้งที่  3  การเชื่อมโยงการพัฒนาทักษะการสื่อสารกับ
หนวยการเรยีนรู  การฝกปฏิบัติการการจัดทําแผนการจดัการเรียนรู  และการทดลองใชแผน 
   ในการฝกอบรมปฏิบัติการครั้งที่  3  เปนการเชื่อมโยงการฝกอบรมปฏิบัติการ
คร้ังที่  1  การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการฝกอบรมปฏิบัติการครั้งที่  2  การศึกษาหลักสูตรและ
การพัฒนาหลักสูตรรายวิชา  เพื่อใหครูในกลุมตัวอยางมีความมั่นใจในการใชภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร  และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามสาระการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นโดยแบงเปน 4  กิจกรรมหลัก  คือ  กิจกรรมที่  1  ใหครูในกลุมตัวอยางไดพัฒนาทักษะภาษา
เพื่อการสื่อสารโดยใชเทคนิค  Crosstalk  ในการฝกเลาเรื่องราวตางๆ โดยมีวิทยากรเปนผูใหคําแนะนํา
เพิ่มเติม  กิจกรรมที่ 2  เปนการฝกปฏิบัติจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลังจากการใชเรื่องราว
เปนตัวนําบทเรียน  โดยวิทยากรไดสาธิตจัดกิจกรรมที่หลากหลายกับครูกลุมตัวอยาง  และแบงกลุม
มอบหมายใหกลุมตัวอยางไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยใชการเลาเรื่องเปนการนําเขาสูบทเรียน 
ซ่ึงเปนการบูรณาการการใชภาษาและเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูเขาดวยกัน  กิจกรรมที่  3  
เปนขั้นตอนใหครูจัดทําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหัวขอที่กําหนดตามหนวยการเรียนรู  และ
กิจกรรมที่  4  เปนกิจกรรมใหครูทดลองสอนตามแผนการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้น  ดังมีรายละเอียด
ในการฝกอบรมปฏิบัติการดังนี้  
   (1)  วัตถุประสงคของการฝกอบรมปฏิบัติการครั้งที่  3  มีดังนี้ 
  ก.  เพื่อใหครูพฒันาทักษะการเลาเรื่องและเทคนิคการสื่อสารแบบธรรมชาติ
ในการสื่อความหมายในสิ่งที่ตองการสื่อ  เพื่อสรางความมั่นใจในการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ
ในหองเรียน   
                      ข.  เพื่อพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมแบบ  task - based learning  ใหกับ
กลุมตัวอยางที่เปนการพัฒนาทักษะทางภาษาที่สัมพันธกับเรื่องเลา  และเชื่อมโยงประสบการณเดิม
ของผูเรียนไปสูประสบการณเรียนรูใหม  
                                     ค.  ใหครูไดนําหนวยการเรียนรู  ซ่ึงจัดทําขึ้นตามแกนสาระ/ประเด็นหลัก  
ในการอบรมปฏิบัติการครั้งที่  2  ตามขอกําหนดของหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
มาฝกปฏิบัติวางแผนกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการเขียนผังมโนทัศน  (mind  map) แสดงการเชื่อมโยง
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การใชภาษาตามบริบททางวัฒนธรรม  (cultural  contexts)  หนาที่ของภาษาทางสังคม  (social  
functions)  และการใชภาษาตามลักษณะภาษาศาสตร  (linguistic  features)  เพื่อเปนแนวทาง
ในการนําภาษาไปใชส่ือสารในหองเรียน  ตามวงลอที่สมบูรณของการเรียนการสอน โดย คาลลาแฮน  
และรอทเธอรี่  (Callaghan & Rothery, 1988, p. 17)    
   ง.  เพื่อทดลองปฏิบัติการสอนจากบทเรียน  (text)  ที่ครูสรางขึ้นตามแผน
กิจกรรมการเรียนรู 
  จ.  เพื่อทดลองใชแบบประเมินการสอนที่เปนเครื่องมือท่ีปรับปรุงขึ้น  
ในการวัดและการประเมินผลการทดลองสอน  
  (2)  วิธีการดําเนินการอบรมปฏิบัติการ 
  ก.  การบรรยาย 
  ข.  การอภิปราย 
  ค.  การสาธิต 
  ง.  การฝกปฏิบัติกิจกรรมแบบ  task - based learning  
  จ.  จัดทํา  mind  map  และบทเรียน  (text)  
   ฉ.  การทดลองสอนและการใชแบบประเมินการสอน   
    (3)  หลักสูตรการอบรมปฏิบัติการ มีเนื้อหาดังนี้ 
  ก.  การฝกทักษะการสื่อสารโดยใชเทคนิค  Crosstalk  เพิ่มเติม  (expand  
Crosstalk)   
  ข.  การใชกิจกรรมเปนฐานในการพัฒนาทักษะทางภาษา  (task – based  
learning  activity)  เปนการตอยอดกิจกรรม  Crosstalk 
  ค.  การสรางแผนกิจกรรมการเรียนโดยใชผังมโนทัศนจากหนวยการเรียนรู  
และการทําแผนการสอน 
   ง.  การทดลองสอนและประเมินผลการสอน 
          (4)  ขั้นตอนการฝกอบรมปฏิบัติการ  มีดังนี้ 
   ก.  เสริมแรงการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร 
   ข.  กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน  และทดลองฝกใชกิจกรรม 
     ค.  จัดทําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  โดยใชผังมโนทัศน   

   ง.  พัฒนาบทเรียนจากแผนกจิกรรม  
                        จ.  ทดลองสอน  
                        ฉ.  ประเมินผลการทดลองสอน    
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   (5)  ระยะเวลาในการอบรมปฏิบัติการ  10  วัน  แบงเปน 2 ระยะ คือ 
        ระยะที่ 1  ระหวางวันที่   8 - 12  ตุลาคม  2550 

                                ระยะที่ 2  ระหวางวันที่  15 - 19  ตุลาคม  2550 
   (6)  สถานที่อบรมปฏิบัติการ 
                    หองเขียวเสวย  สัมมนาคารบางปะกงปารค  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร   
    (7)  การประเมินผลการอบรมปฏิบัติการ  ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการอบรม
ปฏิบัติการ  ดําเนินการดังนี้คือ 
  ก.  สังเกตการปฏิบัติงาน 
  ข.  ประเมนิความสมบูรณของแผนการจัดการเรียนรู 
                   ค.  ประเมินผลการฝกอบรมปฏิบัติการตามแบบการประเมินที่ผูวจิัยสรางขึ้น 
   ง.  บันทึกขอมูลการสะทอนความรูสึกของกลุมตัวอยางดวยวาจา 
 3.2.4  ขั้นตอนที่ 4  กระบวนการติดตาม  และการสัมมนาหลังการติดตาม 
                    ในขั้นตอนนี้  แบงเปน  2  กิจกรรม  คือ  การติดตามไปสังเกตการสอน  และ
การเชิญกลุมตัวอยางกลับมาสัมมนา  เพื่อสะทอนปญหาในการนําเทคนิควิธีการจากการฝกอบรม
ปฏิบัติการไปสูการปฏิบัติจริงในชั้นเรียน  วิทยากร  และผูวิจัยไดไปติดตามกระบวนการเรียนการสอน
ของครูในกลุมตัวอยาง  บันทึกวีดิทัศนการสอนของกลุมตัวอยาง  รวมทั้งการสนทนากับนักเรียน 
และผูบริหารโรงเรียนถึงการเปลี่ยนแปลงการสอนของครูในกลุมตัวอยาง  พรอมทั้งการใหคําปรึกษา
กลุมตัวอยางเปนรายบุคคล  การไปสังเกตการสอนไดกระทําทั้งหมด 3  คร้ัง  ระหวางการฝกอบรม
ปฏิบัติการ  1  ครั้ง  และหลังการฝกอบรมปฏิบัติการ  2  ครั้ง  ครั้งแรกนอกจากเปนการสังเกต
การสอนแลว  ยังเปนการศึกษาบริบทการเรียนการสอน  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ตามสภาพที่เปนจริง  การสังเกตการสอนกระทําหลังจากมีการฝกอบรมปฏิบัติการไปแลว  2  คร้ัง 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อดูพัฒนาการทั้ง  3  ดาน  คือความรู  ทักษะ  และเทคนิควิธีในการจัด
กระบวนการเรียนการสอน  เปนขั้นตอนการศึกษาการประยุกตใชความรูในการปฏิบัติการสอนจริง
ในโรงเรียน  กระบวนการติดตามการสอนในครั้งท่ี  1  ไดดําเนินการหลังจากการฝกอบรมปฏิบัติการ
คร้ังที่ 2  ทั้งนี้เพื่อเปนการเยี่ยมครู  ไดพบผูบริหารไดเห็นสภาพของผูเรียน  กระบวนการจัดการเรียน
การสอนของโรงเรียน  และศึกษาการประยุกตใชความรูของครูหลังการฝกอบรม  การออกไปสังเกต
การสอนในครั้งที่  2  ดําเนินการหลังการอบรมปฏิบัติการครั้งที่  3  ซ่ึงเปนการอบรมปฏิบัติการ
คร้ังสุดทาย  ทั้งนี้เพื่อสังเกตการสอนและบันทึกวีดิทัศน  พัฒนาการของครูผูสอนหลังการอบรม      
กระบวนการติดตามครั้งที่  3  มีการดําเนินการสังเกตการสอนและบันทึกวีดิทัศนเพื่อดูความคงทน   
ในการนําความรูจากการฝกอบรมปฏิบัติการไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลังส้ินสุด
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กระบวนการฝกอบรมปฏิบัติการไปแลวประมาณ  70  วัน  การติดตามทั้ง  3  คร้ัง  นอกจากการสังเกต
การสอนแลว  ยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู  การใหคําแนะนําและขอสังเกตที่เปนประโยชนกับครู
ในการปรับปรุงและพัฒนาการสอนและสอบถามความรูสึกของนักเรียนในกระบวนการเรียนการสอน
ที่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม  และไดเชิญกลุมตัวอยางกลับมาประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
ครูในกลุมตัวอยาง  วิทยากร  และนักวิจัย ในบรรยากาศที่มีลักษณะเกื้อกูล  (scaffolding)  และ
เปนกัลยาณมิตร  ซ่ึงมีสาระสําคัญ  4  ประการคือ  ใหใจ  รวมใจ  ตั้งใจ  เปดใจ  (สุมน  อมรวิวัฒน, 
2547, หนา 11 - 14)   
 ในขั้นตอนนี้มีกระบวนการดําเนินงาน  ดังนี้ 
 (1)  กําหนดตารางการติดตาม  
 (2)  สังเกตการปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนของครู 
  (3)  บันทกึวดีทิัศนการสอน 
 (4)  ใหคําแนะนําเปนรายบุคคล 
                                (5)  สนทนากบันักเรียนและผูบริหารโรงเรียน 
                                (6)  ประเมนิผลการสังเกตการสอน  
  สวนการเชิญกลุมตัวอยางกลับมาสัมมนา  เปนขั้นตอนที่ใหครูสะทอนแนวทาง
และวิธีการที่ใชในการพัฒนาครู  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับกลุมตัวอยาง  การนําความรูที่ไดรับ
จากการฝกอบรมปฏิบัติการไปใช  และการประยุกตใหเขากับบริบทการเรียนการสอนภายในโรงเรียน
ของกลุมตัวอยาง  กิจกรรมในการสัมมนาประกอบดวย  การเพิ่มเติมความรูที่จําเปน  การแลกเปลี่ยน
เรียนรู  การแบงปนประสบการณ  จากกลุมตัวอยางและวิทยากร  การฉายวีดิทัศนการสอน  และ
การสาธิตการสอนของกลุมตัวอยางที่เปนแบบปฏิบัติที่ดีเยี่ยม  (best  practice)  เพื่อการแลกเปลี่ยน
เรียนรูเกี่ยวกับปญหา  อุปสรรค  ตลอดจนแนวทางแกไข   และการประเมินผลการพัฒนาทางภาษา
ของกลุมตัวอยางหลังการอบรมปฏิบัติการ 
  การสัมมนากลุมตัวอยาง  จัดขึ้น  2  คร้ัง  คร้ังที่ 1  วันที่  18  ธันวาคม  พ.ศ. 2550  
และครั้งที่  2  วันที่  21-25  เมษายน  พ.ศ.  2551  สถานที่จัดสัมมนา   คือ   หองเขียวไขกา  
สัมมนาคารบางปะกงปารค  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
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3.3  การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมลู 
 
          3.3.1  การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ 
   1)  แบบสอบถาม : วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนโดยการคํานวณ
คารอยละของผูตอบในแตละสวน 
   2)  แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางภาษาอังกฤษของครูผูสอนกอนการอบรม  และ
หลังการอบรมปฏิบัติการ : วิเคราะหขอมูลจากแบบทดสอบโดยใชคารอยละเปรียบเทียบ
ผลการทดสอบกอน-หลังการอบรม 
   3)  ชิ้นงานที่ปฏิบัติ : ประเมินความถูกตองและขั้นตอนการปฏิบัติการสอน  
โดยใชแบบสังเกตการสอนภาษาอังกฤษ  (ภาคผนวก  ง) 
  4)   การสังเกตการปฏิบัติกิจกรรมยอย  และการมีสวนรวมของกลุมตัวอยาง 
  5)  การศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการอบรมครู  โดยใช  repeated  ANOVA 
ในการทดสอบการเทากันในคาเฉลี่ยของการติดตามสังเกตการสอน   3  ครั้ง  โดยดูผลจาก 
Greenhouse – Geisser  เนื่องจากความแปรปรวนของขอมูลไมเปน  Compound  Symmetry  และ
ใช  LSD  (Least Significant Difference)  ในการหาความแตกตางระหวางคู 

 
ตาราง 1  Tests of Within-Subjects Effects 

 

Source Type III Sum  
of Squares 

df Mean Square F Sig. 

 FACTOR1 Greenhouse-Geisser 22.784 1.163 19.595 27.314 .000 
Error (FACTOR1) Greenhouse-Geisser 15.849 22.092 .717   

 
 โดยตั้งสมมตฐิานดังนี้ H0 : μ 1 = μ 2 = μ 3 
       H1 : คาเฉลี่ยอยางนอย 1 คูไมเทากัน 
 โดยมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 3.3.2  การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ 
 1)  การสัมภาษณผูบริหารโรงเรียน ครู นักเรียนและวิทยากรอบรมครู  
                          2)  การศึกษาเอกสารการจัดทําหลักสูตรและสาระการเรียนรู  แผนการจัดการเรียนรู
กอนและหลังการทดลอง  
 3)  การสนทนากลุมยอยในขั้นตอนการอบรมปฏิบัติการการจัดทําแผนการจัด 
การเรียนรู  และการปฏิบัติการสอน  
 4)  การสังเกตการสอนในหองเรียน  การบันทึกวีดิทัศนการสอน  และการสะทอน
ความคิดเห็นของครูกลุมตัวอยาง  
 5)  การบันทึกเปรียบเทียบพัฒนาการของครูในขั้นตอนปฏิบัติการ  การสังเกตการสอน  
และการสัมมนาหลังการติดตามผล 
  ขอมูลที่ไดรับจากการสังเกตการสอน  การสัมภาษณ  และการบันทึกผลการเรียนรู
หลังการสอน  นํามาวิเคราะหและเขียนรายงานผลดวยวิธีการรายงานขอมูลเชิงคุณภาพ  ตามกรอบ
แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมศาสตร  ที่นํามาใชในการวิจัยเชิงคุณภาพ  ซ่ึงเปนแนวคิดและความคิด
ที่มีระดับใกลเคียงกับขอมูลที่เปนรูปธรรมของปรากฏการณหรือขอเท็จจริงมาก ถือไดวาเปนทฤษฎี
ติดดิน  (grounded  theory)  (สิน  พันธุพินิจ, 2547, หนา 275)  กลาวคือ  เปนทฤษฎีหรือขอสรุป
ที่สรางขึ้นมาอยางเปนระบบ  จากขอมูลรูปธรรมหรือความเปนจริงโดยตรงของการวิจัย  และ
ไดมาโดยกระบวนการวิจัย  (สุภางค จันทวานิช, 2546, หนา 19-20) 
 เทคนิควิธีที่ชวยยืนยันความเที่ยงตรง  และความเชื่อถือไดของงานวิจัย  คือ
ในการตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณเพื่อใหไดขอมูลบริบท  ปญหา  และกระบวนการพัฒนา
วิชาชีพครูที่ตรงกับความจริงและเปนความตองการของหนวยงาน  จึงไดมีการตรวจสอบขอมูล
แบบสามเสา  คือ  การสอบถามที่ครอบคลุมกลุมประชาคมที่มีสวนเกี่ยวของ 
 การรายงานผลการศึกษาวิจัย  ไดมีการดําเนินการในเชิงปริมาณ  และเชิงคุณภาพ  
โดยรายงานผลบริบทการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในบทที่  4  ผลจากการฝกอบรมปฏิบัติการ
ตอเนื่อง  3  ระยะ  ในบทที่ 5  ผลจากการติดตามไปสังเกตการสอน  ใหคาํแนะนําเปนรายบุคคล  และ
การสัมมนาหลังการติดตามผลในบทที่ 6  และในบทที่  7  จะเปนการสรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  
และขอเสนอแนะ  ทั้งนี้  ภาพรวมของกระบวนการดําเนินการวิจัย  แสดงไวในภาพ 7  ขั้นตอน
การดําเนินการวิจัย  ในลําดับตอไปนี้ 
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3.4  สรุปขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 

ศึกษาศึกษาเอกสารเอกสาร  
-- หลักสูตร หลักสูตร  
- แนวคิดทฤษฎีวิวฒันาการภาษา  
- กระบวนการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
- แนวคิดการพัฒนาวิชาชีพครู  
- งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

กําหนดกําหนดกรอบแนวคิดกรอบแนวคิด  
ในการพัฒนาความสามารถของครูสอน
ภาษาอังกฤษในเรื่อง 
   1.ความรู 
   2. ทักษะ 
   3. เทคนิควิธีในการจัดกระบวนการเรียน 
       การสอน 

คัดเลือกคัดเลือก  

กลุมตัวอยางกลุมตัวอยาง  

ศึกษาบริบทศึกษาบริบท  
การเรียนการสอนของกลุมตัวอยางโดยใช 
แบบสอบถาม / แบบสัมภาษณ/ การสังเกตการ
สอน / และศึกษาเอกสารการสอนของกลุม
ตัวอยางและผลการทดสอบความสามารถของ
ครูและนักเรียน 

กําหนดกรอบการฝกอบรมกําหนดกรอบการฝกอบรม  
เพื่อเพื่อบูรณาการความรู  ทักษะ และ

เทคนิควิธีในการจดักระบวนการเรียน
การสอน 

WWoorrkksshhoopp11  
การพัฒนาทักษะการสื่อสารโดย
ใชเทคนิค Crosstalk 

WWoorrkksshhoopp33  
บูรณาการทักษะการสื่อสาร  เทคนิควธิีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การทํา
แผนการจัดการเรียนรู   mind map  การทดลองสอนและการประเมินการทดลองสอน 

ศึกษาศึกษาบริบทบริบท  
การจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในระดับประเทศและ
ระดับจังหวัด 

รูปแบบการอบรมรูปแบบการอบรม  

ครูสอนภาษาอังกฤษครูสอนภาษาอังกฤษ  

Seminar & Teachers’  Reflection 
-  จัดสัมมนา 
-  ประเมินผลการพัฒนาของกลุมตัวอยาง 

Monitoring & Coaching 
  -  กําหนดตารางการติดตามการสอน   
  -  สังเกตการสอน/บันทึกวีดิทัศน 

 

ขั้นตอนที่1 

ขั้นตอนที่2 

ขั้นตอนที่3 

ขั้นตอนที่4 ขั้นตอนที่5 

WWoorrkksshhoopp22  

 การศึกษาวิเคราะหมาตรฐาน
หลักสูตร สาระการเรียนรูและ
จัดทําหลักสูตรรายวิชา   

ภาพ 7   ขั้นตอนการดําเนนิการวิจยั 
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