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บทที่  5 

ผลการฝกอบรมปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูผูสอน 
 
 
 ในบทนี้เปนการรายงานผลการดําเนินการอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูใหกับ

กลุมตัวอยาง  จํานวน  20  คน  รวม  18  โรงเรียน  ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา เขต 1  
และเขต 2  ครูในกลุมตัวอยาง  16  คน  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาตางๆ และอีก  4  คน 
จบการศึกษาในระดับปริญญาโท  โดยบริบทการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษานั้นคาดหวัง
ใหครูสอนไดทุกสาขา  ในการสอนวิชาภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ   ครูสวนใหญใชวิธีการสอน
ใหนักเรียนทองจําคําศัพท  ครูอธิบายกฎเกณฑไวยากรณ  ใหนักเรียนพูดประโยคตามครู  และ
คาดหวังวานักเรียนจะฟง  พูด  อานเขียนไดในท่ีสุด  ทําใหการเรียนการสอนไมบรรลุเปาหมาย
ตามหลักสูตร  การพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษที่ไมไดสําเร็จการศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ  อาจจะเปน
การแกปญหาปลายเหตุ  แตในสภาพปจจุบันที่โรงเรียนในระดับประถมศึกษาขาดครูที่มีคุณวุฒิ
วิชาเอกตรงกับวิชาที่สอน  ดังนั้นการพัฒนาครูใหสอนไดอยางมีประสิทธิภาพจะชวยยกระดับคุณภาพ
การสอนใหดีขึ้น   
  ผูวิจัยไดเลือกใชวิธีการฝกอบรมปฏิบัติการ  (workshop)  ใน  3  เรื่องหลักและ
แบงการฝกอบรมปฏิบัติการเปน 3  คร้ัง  ซ่ึงมีระยะเวลาตอเนื่องกัน  คือคร้ังที่  1  เปนการฝกอบรม
ปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสื่อสาร  เพื่อใหกลุมตัวอยางสามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสารในการสอน
ตามระดับชั้น  คร้ังที่  2  เปนการอบรมปฏิบัติการ  เพื่อทําความเขาใจในเรื่องหลักสูตร  มาตรฐานหลักสูตร 
และการจัดทําหนวยการเรียนรูรายวิชาใหสอดคลองกับมาตรฐานและสาระการเรียนรู  และครั้งที่  3 
เปนการอบรมบูรณาการใชภาษาเพื่อการสื่อสารกับกิจกรรมการเรียนการสอนและการทดลองสอน  
ซ่ึงหลังการอบรมปฏิบัติการในครั้งที่  1  และครั้งที่  2  จะเปนการติดตามไปสังเกตการสอนครั้งที่  1 
ที่โรงเรียนที่ครูในกลุมตัวอยางปฏิบตัิการสอนอยู  และใหคําแนะนํา  (coaching)  และหลังการอบรม
ปฏิบัติการครั้งที่  3  มีการไปติดตามสังเกตการณสอนครั้งที่  2  เพื่อดูพัฒนาการที่เกิดขึ้น  และ
ใหผูเขาอบรมทั้งหมดกลับมาสัมมนารวมกันที่มหาวิทยาลัย  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ความสําเร็จ  หรือ
ปญหาและอุปสรรคที่พบในการปฏิบัติการสอนและรับคําแนะนําเพิ่มเติม  และหลังจากนั้น
อีก  1 - 2  เดือน  จะไปติดตามสังเกตการสอนของกลุมตัวอยาง  เพื่อดูความคงทนของการนํากระบวนการ
ไปใชในการสอนจริงในโรงเรียน  และใหคําแนะนํา  แกกลุมตัวอยาง  เนื่องจากยังพบปญหา
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ในการใชภาษาในกระบวนการเรียนการสอนของกลุมตัวอยาง  จึงไดจัดใหมีการสัมมนาครั้งที่  2 
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรเพิ่มเติมความรู  และประเมินผลโครงการ  โดยใหกลุมตัวอยาง
สะทอนแนวปฏิบัติในการพัฒนาครู  รวมทั้งเสริมทักษะภาษา และประเมินผลการพัฒนาทักษะ
ภาษาเพื่อการสื่อสารหลังการฝกอบรมปฏิบัติการ  
 สําหรับบทนี้จะเปนการรายงานการดําเนินการอบรมปฏิบัติการ  วิธีการและรายงานผล
การอบรมปฏิบัติการ  3  คร้ัง  เวนชวงเวลา  แตมีความตอเนื่องในประเด็นเนื้อหาสาระและการนํา
องคความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมปฏิบัติการ  ไปสูการปฏิบัติในการอบรมครั้งตอไป  สําหรับ
การติดตามไปสังเกตการสอน  การใหคําแนะนําและการกลับมาสัมมนาหลังการติดตาม  จะรายงาน
อยูในบทตอไป     
 

5.1 การฝกอบรมปฏิบัติการครั้งที่ 1 (Workshop 1)  เรื่อง  การพฒันาทักษะการสื่อสาร
โดยใชเทคนิค  Crosstalk  

 
 ผลการศึกษาบริบทการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษพบวา  ครูขาดความมั่นใจ
ในการใชภาษาอังกฤษในการพูดส่ือสารในหองเรียน  และเปนปญหาที่จําเปนตองพัฒนาเรงดวน  
ครูรอยละ  95  ใชภาษาไทยเปนส่ือกลางในการสอนภาษาอังกฤษ  เปนผลใหนักเรียนไมคุนเคยกับ
ภาษาอังกฤษและไมสามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารได  นักเรียนในระดับประถมศึกษาเปนวัย
ที่สามารถพูดเลียนสียงไดเหมือนหรือใกลเคียงเจาของภาษามากที่สุด  (พิณทิพย  ทวยเจริญ, 2547 
หนา 179-181)  จึงเปนการเสียโอกาสในการฝกฟงและฝกพูดภาษาอังกฤษ  และนําไปสูสภาพที่ทั้งครู
และนักเรียนตางขาดความมั่นใจในการใชภาษาอังกฤษ  การเรียนภาษาอังกฤษจึงเปนเรื่องยาก  และ
ไมประสบความสําเร็จตามเปาหมายของหลักสูตร  ดวยเหตุผลดังกลาว  ผูวิจัยจึงจัดการอบรมปฏิบัติการ
ครั้งที่  1  ที่เนนเรื่องการพัฒนาทักษะการสื่อสารใหกับครู  และเลือกใชเทคนิค  Crosstalk  ขึ้นกอน 
เพื่อชวยใหครูมีความมั่นใจในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสอนในหองเรียน  และสามารถ
ปฏิบัติการสอนได 
   5.1.1  หลักการและแนวคิด  
   เพื่อเปนการสรางสมรรถนะและความมั่นใจในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ของครูในหองเรียน  และใชภาษาไทยในการอธิบายใหนอยลง  พรอมทั้งเปนการสรางบรรยากาศ
การเรียนรูภาษาที่เปนไปตามธรรมชาติสนุกสนานและงายสําหรับผูเรียน  ผูวิจัยไดนําเทคนิคการสื่อสาร
แบบ  Crosstalk  ซึ่งริเริ่มโดย มารวิน  บราวน  (Marvin  Brown, 2003, pp. 75-79)  มาทดลองใช
เพื่อสรางความมั่นใจในการสื่อสารใหกับครู  เทคนิค  Crosstalk  เปนวิธีการสื่อสารระหวางคนที่พูด
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ภาษาตางกัน  และพยายามที่จะสื่อสารกันโดยใชอวจนภาษา  ตามแนวการสอนภาษาแบบ  ALG 
(Automatic Language  Growth)  หรือการเรียนรูภาษาโดยอัตโนมัติ  โดยใชกิจกรรมการเลาเรื่อง 
(story telling)  กับเทคนิคการใชอวจนภาษาเพื่อการสื่อสาร  และใหผูเรียนเรียนรูภาษาเปาหมาย 
(target  language)  โดยครูใชภาษาตางประเทศในการเลาเรื่องราวตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงในสังคม 
อาจเปนประสบการณชีวิต  วัฒนธรรม  ขาวเหตุการณในปจจุบัน  กีฬา  กิจกรรมตางๆ และเหตุการณ
ที่เปนประเด็นที่อยูในความสนใจของคนในสังคม  และเหมาะกับวัยวุฒิของผูฟง  โดยใชส่ือ  สัญลักษณ  
การแสดงออก  การวาดภาพเพื่อส่ือความหมายในเรื่องราวที่เกิดขึ้นขณะที่เลา     
  บราวนเปนผูริเริ่มใชแนวการสอนแบบ ALG  หรือการพัฒนาภาษาอยางเปนธรรมชาติ
ที่สถาบันสอนภาษา  เอ  ยู  เอในแผนกสอนภาษาไทยใหชาวตางชาติ  โดยใชเทคนิคการสื่อสาร
แบบ  Crosstalk  ชวยการเรียนรูขอมูลทางภาษาและเปนปจจัยปอนเขา  (input)  ซึ่งในที่นี้หมายถึง
ตัวภาษาใหมจากภายนอกหองเรียน  บราวนพบวานักเรียนจะรูสึกกดดนั  เมือ่ไมสามารถหาคาํมาพดูคยุ
กับเพื่อนคนไทย  และรูสึกวาถานักเรียนสื่อสารกันโดยไมตองขึ้นอยูกับวจนภาษา  (Verbal  language)  
จะพัฒนาไดเร็วข้ึน  วิธีการ  Crosstalk  ชวยผูเรียนใหใชภาษาในการพูดสนทนาตามสภาพจริง 
(สถานการณจริง)  เปนการใชภาษาอยางไมมีขอบเขตกับคูสนทนา  และเมื่อคูสนทนาสามารถเขาใจ
เรียนรูภาษามากขึ้นการสื่อสารแบบ  Crosstalk  จะใชนอยลง  และเปนการพัฒนาทักษะภาษา
ในระยะเวลาที่รวดเร็ว  
  เทคนิค  Crosstalk  เปนวิธีการเรียนรูภาษา  (language acquisition)  จากสมมติฐาน
ของ คราชเชนที่ตั้งไววา  ถามีปจจัยปอนเขา  (input)  ที่มากเพียงพอ  ก็จะเปนการใหประสบการณ
ที่เขาใจได  (offering  understandable  experience)  วิธีการนี้จะไมเรงใหพูด  จนกวาจะเรียนรูคําศัพท
มากเพียงพอ  เครื่องมือและเทคนิคที่นํามาใชใน Crosstalk  แบงไดเปน  4  ชนดิ  ไดแก  1)  อวจนภาษา  
(non-verbal  Communication)  2)  การวาดภาพ  (drawing)  3)  ส่ือ/อุปกรณการสอน  (teaching  Resources)  
และ  4)  ภาษาสัญลักษณ  (language  symbols)  เครื่องมือทั้ง  4  ชนิดชวยในการสื่อสารได  ดังนี้  
  อวจนภาษา  ไดแก  ดวงตา  (eyes)  ภาษาทาทาง/ภาษากาย  (body  language)  
การแสดงความรูสึกโดยสีหนา  (facial  expressions)  และน้ําเสียง (sound) 
   ดวงตา  จะสะทอนความรูสึกของเจาของไดเปนอยางดี  เขาใจ /ไมเขาใจ  
สนใจ/ไมสนใจ  สงสัย  สนุก/ไมสนุก  การสังเกตความรูสึกที่สะทอนออกมาจากดวงตาของผูเรียน
จะชวยใหผูสอนเขาใจความรูสึกของผูเรียนไดเปนอยางดี  แตตองอาศัยความละเอียดออน  และ
ความชางสังเกตของครูมากขึ้น    
  ภาษาทาทาง/ภาษากาย  เปนเทคนิคที่ชวยใหการสื่อสารเกิดความเขาใจมากขึ้น 
เชน  การยกนิ้วโปงพรอมกับรอยยิ้ม  แสดงวาคูสนทนาทําถูกตองและควรไดรับคําชม  การแสดงความรูสึก
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โดยสีหนา เปนการสะทอนใหเห็นวาเจาตัวมีความรูสึกเชนไร  เชน  ยิ้ม  เพื่อแสดงความรูสึก  ดีใจ  
ชอบใจ  สนุก  หนาบึ้ง  เพราะ รูสึกโกรธ  เสียใจ  ผิดหวัง  หนานิ่วคิ้วขมวด  เปนเพราะรูสึกไมสบาย  
สงสัย  เปนตน   
          น้ําเสียง  ชวยสะทอนอารมณของผูพูดไดเปนอยางดี  น้ําเสียงที่ออนโยนนุมนวล
เชนที่แมพูดกับลูก  ใหความรูสึกอบอุน  น้ําเสียงเกรี้ยวกราด  กอใหเกิดความรูสึกหวาดกลัว  การใช
ระดับเสียงที่แตกตางกันจะเปนสื่อที่ทําใหรับรูความรูสึกของผูสงสาร  สรางความเขาใจที่ถูกตอง  ตรงกัน
 การวาดภาพ  การวาดภาพประกอบคําอธิบาย  เปนการสื่อความคิดแทนคําพูด  และ
เปนการหลีกเลี่ยงการใชภาษาไทยในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ  อุปกรณการวาดภาพสามารถหาไดภายใน
ช้ันเรียน  เชน  ดินสอ  กระดาษ  ชอลก  และกระดานดํา   
  ดินสอ  และกระดาษ  เปนอุปกรณที่ใชคูกันเพื่อวาดภาพสําหรับประกอบ 
การอธิบายในกรณีที่นักเรียน/ครูไมเขาใจความหมายในสิ่งที่คูสนทนาพยายามสื่อสาร  และเพื่อหลีกเลี่ยง
การใชภาษาไทยในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ    
  ชอลก  และกระดานดําใชสําหรับการวาดภาพที่มีขนาดใหญ  ไมตองมี
รายละเอียดมาก  เปนการชวยใหนักเรียนทั้งชั้นเห็นภาพไปพรอมๆ กัน 
  ส่ือ/อุปกรณการสอน  ไดแก  แผนที่  รูปภาพ  อุปกรณประกอบฉาก/อุปกรณที่ใช
ในการแสดง  นาฬิกา  และปฏิทิน  มีประโยชนในการสื่อสารมาก  ดังนี้ 
  แผนที่  ชวยใหการอธิบายตําแหนงที่ตั้ง  ทิศทาง  มีความเขาใจชัดเจน 
ถึงแมจะมีขอจํากัดดานความรูในตัวภาษา   
 รูปภาพ  ชวยใหการอธิบายความหมายมีความเปนรูปธรรม  และจับตองได 
มากขึ้น  เชน  การสื่อสารในเรื่องของสีตา  สีผม  สภาพอากาศ  เปนตน   
 อุปกรณประกอบฉาก /อุปกรณที่ใชในการแสดง   ทําใหการอธิบาย
ความมีความละเอียดชัดเจน  มีองคประกอบครบถวน  ทําใหการสื่อสารบรรลุเปาหมายได  
 นาฬิกา  และปฏิทิน  ชวยส่ือสารความเขาใจเกี่ยวกับวัน/เวลาการเลาเหตุการณ
ไดอยางชัดเจน  ถึงแมวานักเรียนจะไมเขาใจขอความภาษาอังกฤษที่ครูพูดไดทั้งหมดก็ตาม 
  การใชภาษาสัญลักษณ  ภาษาสัญลักษณชวยในการสื่อความหมายไดทันที่ที่เห็น 
เชน  สัญญะ  (sign)  แสดงเพศ  ผูหญิง  ผูชาย  สถานที่  สัญญะ  ที่แสดงความรูสึกและอารมณ 
สภาพอากาศ  การจราจร  เปนตน  
   เรื่องราวที่นําเสนอโดยใชเทคนิค  Crosstalk  มีหลักการ  ดังนี้คือ  เนื้อเร่ืองนาสนใจ 
เหมาะสมกับวัยของผูเรียน  เปนเนื้อเร่ืองที่เกิดจากประสบการณของครู  และนักเรียนเองซึ่งจะนําไปสู
การแบงปนความรูสึก  เกิดความรูสึกรวม  เห็นคุณคาในตนเองและผูอ่ืน  เปนตน  ผูฟงหรือผูรับสาร
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คาดเดาความหมายของเสียงที่ไดยินผานสื่อตางๆ การคาดเดาจึงเปนสิ่งที่ปฏิบัติควบคูกันไป
เมื่อฟงเรื่องเลา  การคาดเดาเปนความพยายามทําความเขาใจกับส่ิงที่ไดยินและมองเห็น  สามารถทํา
ใหผูเรียนเกิดความสนใจ  และติดตาม   
 5.1.2  วัตถุประสงค 
  การฝกอบรมปฏิบัติการครั้งที่  1  (Workshop 1)  การพัฒนาทักษะการสื่อสาร 
โดยใชเทคนิค  Crosstalk  มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขาอบรมไดเรียนรู  และเลือกใชเทคนิค  เครื่องมือ 
และอุปกรณในการสื่อสาร  ไดเรียนรูวิธีการสื่อสารโดยใชอวจนภาษา  (non-verbal Communication)  
   5.1.3  ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน                        
  การฝกอบรมปฏิบัติการจัดเปน  4  ขั้นตอน  คือ  1)  กิจกรรมการใหประสบการณ
การเรียนรู  2)  นําสูเทคนิควิธีในการพัฒนาทักษะการสื่อสาร  3)  ทดลองใชเทคนิคการสื่อสาร
ภาษาตางประเทศ  และ  4)  ประเมินเทคนิคการสื่อสารดวยการสะทอนความรูสึก  ซ่ึงมีรายละเอียด
การดําเนินงานแตละขั้นตอน  ดังนี้ 

1)  ขั้นที่ 1  กิจกรรมการใหประสบการณการเรียนรู 
           (1)  วิธีการดําเนินงาน  วิทยากรชาวจีนเลาเรื่อง  (Story-telling)  เปนภาษาจนี
กลุมตัวอยางไมมีใครรูภาษาจีน  วิทยากรใชเครื่องมือในการสื่อสารหลากหลาย  เชน  ปฏิทิน  นาฬิกา  
การวาดภาพเพื่ออธิบายความหมายคําศัพท  ใชน้ําเสียง  สีหนา  สายตา  ในการสื่อความหมายของ
เรื่องที่เลา  หลังจากเลาเรื่องจบ  วิทยากรตั้งคําถามเพื่อทดสอบความเขาใจของกลุมตัวอยาง  กลุมตัวอยาง
ใชภาษาที่ตนเองถนัดตอบคําถาม  หรือตอบดวยการวาดภาพ  การแสดงทาทาง  ซ่ึงสามารถตอบคําถาม
ไดถูกหมดทุกขอ      
         ในขั้นนี้กลุมตัวอยางตั้งใจฟงและติดตามการเลาเรื่องของวิทยากรเปนอยางดี  
สามารถเขาใจเรื่องราวที่วิทยากรเลาทั้งๆ ที่ไมรูภาษาจีนเลย  ทั้งนี้เพราะวิทยากรใชน้ําเสียง  ทาทาง  
และเครื่องมืออื่นๆ ประกอบการเลาเรื่อง  ทาํใหกลุมตัวอยางสนุกสนานและจําเรื่องเลาได  
เพราะผานประสาทสัมผัสหลายทาง 
  (2)  ผลการฝกอบรมปฏิบัติการขั้นตอนที่ 1  ผูวิจัยพบวา 
   ก.  ผูเขาอบรมสามารถเขาใจเรื่องราวที่วิทยากรเลาเปนภาษาจีนได 
ผานสื่อตางๆ ที่วิทยากรใช  ทั้งๆ ที่ไมรูภาษาจีนเลย 
   ข.  ผูเขาอบรมมีสมาธิในการฟงมากขึ้น  เพราะไมใชภาษาที่คุนเคยจึงตั้งใจ
ฟงเปนพิเศษ  เพื่อใหเขาใจสารที่ส่ือ 
       ค.  ผูเขาอบรมมีความสุข  ผอนคลาย  ไมเครียด  ในการฟงเรื่องราว
ที่วิทยากรเลา 
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    ง.  วิทยากรใชเทคนิคในการทําใหเร่ืองเลานาสนใจ  โดยใชน้ําเสียง  และ
ทาทางประกอบ  เพื่อใหผูฟงเขาใจความหมาย  และมีความประทับใจ  เพราะผานประสาทสัมผัส
การรับรูหลายทาง   
   2)  ขั้นที่ 2  นําเสนอเทคนิควธีิในการพัฒนาทักษะการสื่อสาร 
    (1)  การดําเนินงานในขั้นตอนนี้วิทยากรชาวอเมริกันเลาเรื่องจากประสบการณ  
ชีวิตของตนเองเปนภาษาอังกฤษ ใชการวาดภาพ  ใชปฏิทิน  ของจริง  เชน  ผาขาวมา  กริยาทาทาง  
อารมณ  ความรูสึก  ประกอบการเลาเรื่อง  พรอมกับใหผูฟงไดคาดเดาเหตุการณเปนระยะๆ 
เมื่อเลาเรื่องจบ  วิทยากรถามคําถามเพื่อตรวจสอบความเขาใจของผูฟง  ปรากฏวาผูฟงชวยกัน
ตอบคําถามไดถูกตองทุกขอ  จากนั้นวิทยากรใหชวยกันสรุปวา  นอกจากภาษาพูดจะเปนเครื่องมือ
การสื่อสารแลว  ยังมีเครื่องมือ  หรือวิธีการอื่นใดในการสื่อหรือสรางความหมาย  กลุมตัวอยาง
ไดขอสรุปวา  ในการสื่อสารนอกจากใชภาษาพูดแลว  สามารถใชเครื่องมืออื่นๆ ได  เชน  กิริยา
ทาทาง  การแสดงออกทางสีหนา  การวาดภาพ  ตลอดจนการใชส่ืออ่ืนๆ      
                    วิทยากรใหกลุมตัวอยางแบงเปนกลุมยอยๆ 4  กลุม  ใหเลาเรื่องเปนภาษา 
อังกฤษ  โดยใชเครื่องมือ  จาก  Crosstalk  ในการสื่อสาร  ใชสื่อ/เครื่องมือการสื่อสารที่มีจุดเนน
แตกตางกัน 
                   กลุมที่ 1  ใชอวจนภาษา  ในการสื่อสาร  ไดแก  ดวงตา  ภาษาทาทาง/ภาษากาย   
การแสดงความรูสึกโดยสีหนา  และน้ําเสียง 
                   กลุมที่ 2  ใชการวาดภาพในการสื่อความหมาย  สรางความสนใจในสิ่งที่ครู
พยายามสื่อสาร  การวาดภาพประกอบคําอธิบาย เปนการหลีกเลี่ยงการใชภาษาไทยในชั้นเรียน
ภาษาอังกฤษ  อุปกรณการวาดภาพสามารถหาไดภายในชั้นเรียน  เชน  ดินสอ  กระดาษ  ชอลก  และ
กระดานดํา   
                  กลุมที่ 3  ใชส่ือ/อุปกรณการสอน  เชน  แผนที่  รูปภาพ  อุปกรณประกอบฉาก/
อุปกรณที่ใชในการแสดง  นาฬิกา  และปฏิทิน   
   กลุมที่ 4  การใชภาษาสัญลักษณ  ครูใชภาษาสัญลักษณตางๆ ประกอบ 
การเลาเรื่อง  เชน  ผูชายปฏิบัติไมถูกวิธี  เขาหองน้ําหญิง  ทั้งที่หนาหองน้ํามีสัญลักษณหองน้ําหญิง
ติดไว  คนขับรถที่ไมหยุดรถเมื่อเห็นปายหยุด  (stop  sign)  ทําใหเกิดอุบัติเหตุ  แมใชผาขาวมาผูกเปล
ใหลูกนอย  (ผาขาวมาสื่อความหมายทางบริบทและวัฒนธรรมไดวา  เปนเหตุการณที่เกิดขึ้นในชนบท
มากกวาในเขตเมือง)  
      ทั้ง  4  กลุมสามารถเลาเรื่องใหผูฟงเขาใจไดโดยพยายามดึงภาษาที่ตนมีอยู
มาใชในการสื่อสาร  เปนคําหรือกลุมคํา  วิทยากรสรุปประโยชนและวิธีการใชเครื่องมือในกลุมที่ 1-4  
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เพื่อประกอบการเลาเรื่องโดยละเอียด  ดังนี้คือ  การเลาเรื่องเปนการสรางประสบการณทางภาษา
ใหกับผูเรียน  เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูภาษาในบริบทที่มีความหมาย  เรื่องเลาจะเปนแกนนําไปสู
ความสามารถในการจดจําคําศัพท  และโครงสรางทางไวยากรณ  เนื่องจากวา  การระลึกถึง
เรื่องที่ไดยินไดฟง  จะสามารถทําไดงายกวาการคิดถึงโครงสรางทางไวยากรณและคําศัพทที่ไดเรียน
ไปแลว  การสื่อสารโดยใชเครื่องมือ  และเทคนิควิธีในการสื่อสาร  เชน  การวาดภาพ  แสดงทาทาง
และสีหนาประกอบเรื่องเลา  ซ่ึงวิทยากรชาวจีนสาธิตใหเหน็ในขั้นตอนที่ 1  เปนตัวอยางที่เห็นได
อยางชัดเจนวาครูจะดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนดวยภาษาอังกฤษในชั้นเรียนไดอยางไร  และ 
นักเรียนรูสึกสนุกและติดตามไปดวยกัน     
  สวนสาเหตุที่ครูไมใชการเลาเรื่องในชั้นเรียนนั้นผูชวยวทิยากร  สรุปไดดังนี ้
    ก.  การขาดความมั่นใจของครูที่จะเลาเรื่องใหนกัเรียนฟง 
            ข.  ครูมีความรูสึกวาภาษาทีใ่ชในการเลาเรื่องนั้นยากเกนิความสามารถ 
    ค.  การขาดความเขาใจอยางแทจริงในคณุประโยชนของการเลาเรื่อง 
       ง.  ขอจํากัดของเวลาในการเตรียมการสอน 
             จ.  ครูมีความเขาใจวา  Story telling  เปนการเลานิทาน/นิยาย/ภาพยนตร  
โดยไมรวมถึงการเลาเรื่องราวของบุคคล  (Personal  story/life  experience)  และเหตุการณตางๆ
(events)  ที่เกิดขึ้น 
     (2)  ผลการฝกอบรมปฏิบัติการขั้นตอนที่ 2  การฝกปฏิบัติการในขั้นตอนนี้  
ผูวิจัยสังเกตเห็นวากลุมตัวอยางตั้งใจ  ติดตามฟงเรื่องเลาที่วิทยากรเลาเปนภาษาอังกฤษ  และสามารถ
เขาใจเรื่องราวไดแมจะไมเขาใจคําศัพททุกคําก็ตาม  เพราะวิทยากรใชน้ําเสียง  ทาทาง  และใชส่ือ
ประกอบการเลา   กลุมตัวอยางมีทีทาผอนคลายและสนุกสนาน   สามารถจํา เรื่องเลาได
เพราะผานประสาทสัมผัสหลายทาง  การฝกปฏิบัติในขั้นที่ 1  และขั้นที่ 2  เปนการเนนย้ําใหเห็นวา
เทคนิควิธีในการสื่อสารดวยการเลาเรื่อง  สามารถนําไปใชในการสื่อสารไดจริง  การฝกปฏิบัติการ
ในขั้นที่  1  วิทยากรเลาเรื่องเปนภาษาจีน  และใชเทคนิควิธี  Crosstalk  ทําใหกลุมตัวอยางเขาใจ
เรื่องเลาได  แสดงใหเห็นวาแมแตผูที่พูดคนละภาษาก็สื่อสารกันได  โดยใชเทคนิค  Crosstalk 
การฝกปฏิบัติการในขั้นตอนที่  2  วิทยากรเลาเรื่องเปนภาษาอังกฤษและใชเทคนิค Crosstalk  เชนเดียวกัน  
ซ่ึงกลุมตัวอยางก็สามารถเขาใจได  เปนการย้ําใหกลุมตัวอยางเกิดความมั่นใจวา  เทคนิค  Crosstalk  
สามารถนําไปใชในการสื่อสารไดจริง  เพราะแมแตคนที่พูดคนละภาษาก็ยังสามารถสื่อสารกันได  
ดังนั้น  เมื่อครูมีพื้นความรูภาษาอังกฤษอยูบางแลว  จึงไมใชเรื่องยากที่จะดึงมาใชเพื่อการสื่อสาร
ในชั้นเรียน 
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  3)  ขั้นที่ 3  ทดลองใชเทคนคิการสื่อสาร  
           (1)  วิธีการดาํเนินงาน 
     ในขั้นนี้  ผูเขาอบรมแยกนั่งประจํากลุมและมีวิทยากรประจํากลุม  ทุกคน
จะผลัดกันเลาเรื่องเปนภาษาอังกฤษ  คนละ  1  เร่ือง  อาจเปนเรื่องจริงหรือสมมุติขึ้นก็ได  ใชเวลาประมาณ  
3-5  นาที  ใชเทคนิควิธี  และเครื่องมือในการสื่อสาร  4  กลุมที่ไดเรียนรู ระหวางที่เลาเรื่องใหประเมิน
เพื่อนในกลุมดวยวา  เขาใจหรือไมเขาใจ  โดยสังเกตจากสีหนา หรือสายตาของผูฟง 
    (2)  หลังการฝกปฏิบัติ วิทยากรไดใหขอคิดเกี่ยวกับอบรมปฏิบัติการขั้นตอนที่ 3  
วา  เทคนิควิธีการสื่อสารดวยภาษาตางประเทศ  ควรคํานึงถึงสาระสําคัญ  3  ประการ  ดังนี ้
     ก.  สาร  (message)  พิจารณาจาก 
      ก)  ระดับความนาสนใจของสาร 
             ข)  ระดับความเหมาะสมของสารตอผูเรียน 
             ค)  ระดับของความเปนธรรมชาติในการสื่อสารขอความ 
             ข.  เครื่องมือส่ือสาร  (communication  tools)  พิจารณาจาก 
     ก)  ระดับความนาสนใจของเครื่องมือ 
              ข)  ระดับความเหมาะสมของเครื่องมือ 
              ค)  ระดับสัมฤทธิผลของเครื่องมือบรรลุตามวัตถุประสงคของเรื่องหรือไม 
              ค.  ผูเลา  (teller)  พิจารณาจาก 
            ก)  ระดับความนาสนใจของการเลาเรื่อง 
             ข)  ระดับความเปนธรรมชาติในการเลาเรือ่ง 
      ค)  ระดับความเหมาะสมของการเลือกเครื่องมือที่ใชในการเลาเรื่อง 
      เมื่อจบขั้นตอนที่ 3  ผูวิจยัสังเกตพบวาผูเขาอบรม 
               ก.  มีความเขาใจในวิธีการเลือกเรื่องราวที่จะนํามาเลาใหมีความนาสนใจ 
และมีความเหมาะสมกับประสบการณของผูเรียน 
                    ข.  มีความสามารถที่จะเลือกเทคนิค  และเครื่องมือในการสื่อสาร  เพื่อใช
ประกอบการเลาเรื่องราวไดอยางนาสนใจ  เหมาะสมกับประสบการณของผูฟง 
      ค.  มีการพัฒนาวิธีการเลาเรื่องใหมีความนาสนใจมากขึ้น  ดวยการเลือกใช
เทคนิค  และเครื่องมือมาประกอบการเลาเรื่องไดอยางเหมาะสม  และเปนธรรมชาติ 
        ในขั้นตอนที่  3  นี้  เปนการฝกปฏิบัติเพื่อใหสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง
ในชั้นเรียนได  
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  4)  ขั้นที่ 4  การประเมินผลเทคนิคการสื่อสารโดยวิธีสะทอนความรูสึก 
     (1)  วิธีการดาํเนินงาน 
    วิทยากรใหขอคิดวา  การประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนไมจําเปนตอง
ประเมินดวยแบบทดสอบเสมอไป  เราสามารถประเมินไดจากการสังเกตจากพฤติกรรมของผูเรียน
ทั้งกระบวนการ  จากนั้น  วิทยากรขอใหกลุมตัวอยางสะทอนความรูสึกที่เกิดขึ้นในการฝกอบรม 
ในประเด็นเกี่ยวกับ  
      ก.  หลักการสําคัญของการสื่อสาร 
      ข.  การใชเทคนิคการสื่อสารอื่นๆ ซ่ึงนอกเหนือจากการใชภาษา 
      ค.  บรรยากาศของการทํากจิกรรม 
      ง.  ความรูสึกของผูเขาอบรมขณะทํากิจกรรม 
     (2)  ผลการฝกอบรมปฏิบัติการ เทคนิค  Crosstalk 
      ในการฝกอบรมปฏิบัติการเทคนิค  Crosstalk  กลุมตัวอยางไดเรียนรู
การเลาเรื่องผานการใชส่ือตางๆ ในขณะเลาเรื่อง  อีกทั้งยังเปนการพัฒนาทักษะการสื่อสารของ
กลุมตัวอยางดวย  ในการจัดกิจกรรมการเลาเรื่องมีผลดีเกิดขึ้นตอกลุมตัวอยางคือ  กลุมตัวอยาง
มองเห็นประโยชนของการเลาเรื่อง  ที่ชวยพัฒนาประสบการณในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน  
และสะทอนใหเห็นวา  การเลาเรื่องเปนแกนนําไปสูการเรียนรูภาษา  ชวยทําใหการเรียนการสอน
ดําเนินไปอยางมีความหมายตามบริบทของเรื่อง  มิไดเรียนคําศัพทและโครงสรางโดยแยกสวน  
เร่ืองเลาเปนการสรางความคิดรวบยอดใหนักเรียน  แตมิไดหมายความวาเรื่องเลาทุกเรื่องจะกอใหเกิด
ประโยชนอยางครบถวน  ครูจึงตองเรียนรูและเขาใจเกี่ยวกับหลักเกณฑในการเลือก  และมีวิธีการ
นําเสนอเรื่องเลาใหมีความนาสนใจได  วิทยากรเนนวาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น  
ขั้นการเตรียมการสอนหรือการวางแผนการสอนที่ดีมีความสําคัญมากที่สุด  นอกจากนี้  ความรูใหม
ที่ไดรับควรตองสามารถเชื่อมโยงกับประสบการณที่มีอยู  มีการยํ้า  ซํ้า  ทวน  ดวยวิธีการตางๆ และ
ส่ือตางๆ ที่ใชประกอบสถานการณ  และใชในชวงเวลาที่เหมาะสมก็จะชวยพัฒนาใหเปนความรู
ที่คงทน  (retention)  ตอไป 
 5.1.4  สรุปผลการฝกอบรมปฏิบตัิการ คร้ังที่ 1 
  การประเมินผลการฝกอบรมในครั้งนี้  ดําเนินการในสองลักษณะคือ  การสะทอน
ความรูสึกของผูเขาอบรมดวยวาจา  และการที่กลุมตัวอยางเขียนตอบในแบบประเมินที่เปนเอกสาร  
ผลการประเมินสามารถสรุปได  ดังนี้ 
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  ผลการสะทอนความรูสึกของกลุมตัวอยางดวยวาจา   
  1)  การสื่อสารเกิดขึ้นไดแมจะมีวงศัพทจํากัด  การวาดภาพ  การใชสีหนาทาทาง  
การแสดงอารมณ  และการใชสื่ออุปกรณตางๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
ทําใหนักเรียนเขาใจในสิ่งที่ครูตองการจะสื่อสาร  และเรียนดวยความสนุก   
  2)  เทคนิคการสอนภาษาโดยใชส่ืออุปกรณตางๆ ของจริงที่อยูใกลตัว  การใชสีหนา  
ทาทาง  อากัปกิริยาทาทางของวิทยากรในการสอนทําใหกลุมตัวอยางเขาใจสิ่งที่วิทยากรตองการสื่อสาร  
โดยไมกังวลกับคําศัพทและหลักไวยากรณ    
  3)  กิจกรรมการเรียนการสอนที่มีความเปนกันเอง  การใหผูเรียนมีสวนรวม
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เปนการสรางบรรยากาศที่ดีในการสื่อสารทําใหผูเรียน
กลาแสดงออก 
  4)  กลุมตัวอยางรู สึกสบายใจ   มีความมั่นใจที่จะพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น   
เพราะการเริ่มตนไมจําเปนตองถูกตองสมบูรณทั้งหมด  เนื่องจากภาษาอังกฤษไมใชภาษาแม  
หากพูดผิดบางไมใชเร่ืองเสียหาย  เหมือนกับเวลาที่ชาวตางชาติพูดภาษาไทยในระยะเริ่มตน 
  5)  กลุมตัวอยางสามารถนําเทคนิควิธี  Crosstalk  ไปแนะนําตอได  เพราะเปนวิธีการ
ที่ทําไดงาย  นําไปปฏิบัติจริงได  ซึ่งดีกวาการสอนใหทองจํา  เมื่อไดรับการฝกอบรมแลวคิดวา  
เพื่อนครูที่โรงเรียนนาจะไดรับการรอบรมอยางนี้บาง   
  6)  กลุมตัวอยางตองการใหขยายเวลาการอบรมมากกวา  2  วนั  และเห็นวาควรขยาย
การอบรมไปสูครูในสาขาวิชาอื่นดวย  เพื่อใหเห็นวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ 
        ผลการประเมินจากแบบสอบถาม 
  1)  เปนวิธีที่ทําใหการเรียนสนุกสนาน  และนาสนใจ  เหมือนกับนั่งฟงเรื่องที่ครู
เลาใหฟง  มิใชวากําลังนั่งเรียนหนังสือ  แตในเวลาเดียวกันผูเรียนไดรับความรูในตัวภาษาที่สอดแทรก
เขามากับการเลาเรื่อง  เปนการสรางพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดีและสามารถนําไปใชไดจริง  
   2)  เปนประโยชนสําหรับนักเรียนที่ไมมีวงคําศัพทที่เพียงพอ  เนื่องจากความอดึอัด
เกี่ยวกับขอจํากัดดานภาษา  สามารถแกไขไดดวยเครื่องมือและเทคนิคในการสื่อสารทั้ง  4  กลุม  
   3)  เทคนิควิธีการนี้ไมทําใหเด็กรูสึกอึดอัด และมีความเปนธรรมชาติ  เพราะเด็กชอบฟง 
เร่ืองราวตางๆ การใชน้ําเสียง  การแสดงทาทาง  การวาดภาพ  เพื่อประกอบการเลาเรื่องเพื่อส่ือสาร
จึงเปนเรื่องปกติ 
  4)  ทําใหครูที่ไมกลาแสดงออก  หรือไมมีความมั่นใจในการใชภาษาอังกฤษ
เกิดการเรียนรูจากกิจกรรม  โดยการปฏิบัติดวยตนเอง  กลาคิด  กลาสื่อสาร  กลาแสดงออก  ในเวลา
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ที่เครื่องมือซ่ึงครูนํามาใชไมสามารถสื่อสารความเขาใจไดทั้งหมด  เด็กจะไดมีโอกาสเดาความหมาย
หรือเหตุการณที่เกิดขึ้นตามเนื้อเรื่องไดลองผิดลองถูก  เปนการสรางประสบการณใหผูเรียน
สามารถพัฒนาตนเองได 
   5)  เปนประโยชนกับเด็กเล็กมาก  เพราะเด็กจะไมชอบเรียนแบบการเขียน  การแปล 
หรือการทองจํา  แตเด็กชอบฟงนทิาน  ชอบการวาดภาพ  การแสดงทาทาง  การไดมีโอกาสเดาเนือ้เรือ่ง
นับเปนความตื่นเตนอีกอยางหนึ่ง  ดวยวาการสื่อสารที่ครูสงออกไป  นักเรียนอาจรับไดไมครบถวน
ทั้งหมด 
   6)  สามารถนําไปใชไดจริง  เนื่องจากไมถูกปดกั้นดวยกฎไวยากรณตางๆ มเีครือ่งมอื
ที่สามารถจะนําไปใชในการสื่อสารได  และในวันนี้ไดเรียนรูวา  วัตถุประสงคของการสื่อสารคือ
การสื่อความหมายมิใชความถูกตองตามหลักไวยากรณ  และความถูกตองในการออกเสียงใหเหมือนกับ
เจาของภาษาอยางสมบูรณแบบ 
 5.1.5  บทสรุป 
  การอบรมปฏิบัติการครั้งที่  1  เรื่อง  การพัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใชเทคนิค 
Crosstalk  มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนากลุมตัวอยาง  ใหมีโอกาสเรียนรูวิธีการสื่อสารดวยเทคนคิ Crosstalk  
และฝกใชเทคนิคนี้ในการสื่อสาร  ทั้งนี้เพื่อแกไขปญหาการที่ครูสอนภาษาอังกฤษโดยใชภาษาไทย
เปนสื่อในการสอน  และทําใหนักเรียนไมมีโอกาสไดฝกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ  จากวิธีการ
ของการฝกอบรมปฏิบัติการ  ที่มีขั้นตอนใหกลุมตัวอยางเรียนรูเทคนิค  Crosstalk  พรอมทั้ง
มีการฝกปฏิบัติการใชเครื่องมือของ  Crosstalk  ซ่ึงเปนอวจนภาษาประกอบการเลาเรื่อง  ทําให
กลุมตัวอยางยอมรับและเห็นประโยชนของการใชเทคนิค  Crosstalk  และการเลาเรื่อง  ซ่ึงนําไปสู
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการสื่อสารตอไป   
  ความสําเร็จของการฝกอบรมปฏิบัติการในครั้งนี้  จะเห็นไดจากการที่กลุมตัวอยาง
ไดประเมินและสะทอนความรูสึกจากการฝกอบรมปฏิบัติการออกมาในทางที่ดี  เห็นประโยชน  และ
ยอมรับเทคนิควิธีการสื่อสาร  กลุมตัวอยางเกิดการเรียนรูวา  ในกระบวนการสื่อสารของผูสงสาร
และผูรับสารที่ตางชาติตางภาษากันนั้น  การเลาเรื่อง  เปนจุดเริ่มตนที่สําคัญ  และการใชเครื่องมือ
ชวยในการสื่อสารตางๆ ไมวาจะเปนการสื่อดวยสายตา  ทาทาง  น้ําเสียง  การวาดภาพประกอบ  
รวมทั้งการใชส่ิงของตางๆที่อยูรอบตัว  ลวนชวยทําใหเกิดความหมายของเนื้อเรื่องที่จะเลา  ทําให
เกิดการสื่อสารกันไดเขาใจ  ถึงแมไมใชภาษาพูดเลยก็ตาม  วิธีการนี้เปนการสื่อสารตามธรรมชาติ  
และทําใหเกิดการเรียนรูภาษาตามธรรมชาติ  และเนื่องจากการที่ผูพูดและผูฟง ตางมีความตองการ
ที่จะสื่อสารกันใหเขาใจ  ตางก็พยายามทําความเขาใจซึ่งกันและกัน  ทําใหเกิดการสื่อสารที่มีความหมายขึ้น 
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   นอกจากนี้ ในชวงของการฝกอบรมปฏิบัติการ  กลุมตัวอยางไดมีโอกาสนําเสนอ
การเลาเรื่อง  โดยการประยุกตใชเทคนิคและเครื่องมือในการสื่อสาร Crosstalk  โดยเปนการจําลอง
จากสถานการณจริงในหองเรียน  ไดเห็นรูปแบบการสื่อสารที่มีความชัดเจนมากขึ้นวา  วิธีการที่จะทําให
นักเรียนสนุกกบัการเรียนภาษาอังกฤษรูปแบบใหมไดอยางไร  อันจะสงผลใหนักเรียนเกิดการพัฒนา
ภาษาอยางเปนธรรมชาติไดในที่สุด 

 
5.2  รายงานผลการฝกอบรมปฏิบัติการครั้งที่ 2  (Workshop 2)  เรื่อง  การศึกษามาตรฐาน  
       หลักสูตร  การจัดทําหนวยการเรยีนรู  และการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา 
 
 ประเด็นปญหาที่พบจากการศึกษาขอมูลของกลุมตัวอยาง  ซึ่งเปนครูที่สอนในระดับ
ประถมศึกษาในชวงชั้นที่ 1 และชวงชั้นที่ 2  และไมมีวุฒิการศึกษาทางภาษาอังกฤษ  หรือการสอน
ภาษาอังกฤษ  พบวาครูจะไมสามารถพูดภาษาอังกฤษในการสื่อสารในหองเรียนกับนักเรียนได  
ครูใชภาษาไทยในการสอนภาษาอังกฤษ  ดังที่ไดกลาวไวในการอบรมปฏิบัติการ  ครั้งที่  1  และ
ประเด็นปญหาที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ  กลุมตัวอยางที่ศึกษาไมไดมีการทําแผนการสอน  
ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  ยังไมไดทําความเขาใจในมาตรฐานและสาระหลักสูตร
ในแตละชวงชั้นใหถี่ถวน  เนื่องจากเปนครูประจําชั้นและสอนทุกรายวิชา  จึงใชตําราเรียนตามที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด  หรือตําราเรียนที่ผลิตโดยสํานักพิมพที่มีการขอลิขสิทธิ์การพิมพมาจาก
ตําราการสอนภาษาอังกฤษ  ที่ใชเรียนในประเทศที่มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง
หรือภาษาตางประเทศทั่วโลก  โดยหนังสือพยายามสะทอนกิจกรรมของเด็ก  สภาพสังคม  และ
วัฒนธรรมของประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ  แตนักเรียนในชนบทไมมีโอกาสที่จะใชภาษาอังกฤษ
ตามสถานการณเหลานั้นในการสื่อสารจริง  จึงเปนการเรียนในระดับรูและเขาใจ  แตยังไมนําไปสู
ระดับการพัฒนาทักษะ  ซ่ึงขัดแยงกับธรรมชาติของการเรียนภาษา  เพราะภาษาเปนเครื่องมือ
การสื่อความคิด  ความตองการของบุคคลหนึ่งสูบุคคลหนึ่ง  และเปนกระบวนการทางสังคม
ดังที่กลาวไวขางตน 
 5.2.1  หลักการและแนวคิด   
  ดวยแนวคิดที่จะพัฒนาครูใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตร  สามารถนําไป
สรางมาตรฐานหลักสูตรรายวิชา  ใหสอดคลองกับมาตรฐานหลกัสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
และเพื่อใหเกิดความสัมพันธเช่ือมโยงในการพัฒนาทักษะทางภาษาใหเปนไปตามลําดับการเรียนรู  
วัยของนักเรียน  ตระหนักถึงธรรมชาติของภาษา  ความสัมพันธของภาษากับสังคม  เพื่อเปนเครื่องมือ
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ใหครูไดแนวทางในการวิเคราะห  และไดหลักการในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา  เพื่อประโยชน
ในการพัฒนาวิชาชีพของตน  และพัฒนาสติปญญา  ความรูความสามารถของนักเรียนตามมาตรฐาน
การเรียนรูที่กําหนดไวในหลักสูตร 
 5.2.2  วัตถุประสงค 
  ในการอบรมปฏิบัติการ  เร่ือง “มาตรฐานหลักสูตร  และการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา”  
ผูวิจัยมุงหวังใหครูทําความเขาใจในกรอบขององคความรูที่กําหนดไวตามมาตรฐานหลักสูตร

กลุมสาระภาษาตางประเทศ  และเพื่อชวยครูใหมีแนวทางในการกําหนดเนื้อหาสาระในการจัดทํา
แผนการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น  และทําความเขาใจผลการเรียนรูที่คาดหวังในรายวิชา  
ในแตละระดับชั้นตามมาตรฐานหลักสูตร 
 5.2.3  ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
  การฝกอบรมปฏิบัติการครั้งนี้ใชเวลา  2  วัน  ดําเนินการ  3  ขั้นตอน  คือ  1)  การศึกษา
หลักสูตร  2)  การจัดทําหนวยการเรียนรู  3)  การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาโดยยึดตามมาตรฐานหลักสูตร  
ซ่ึงมีรายละเอียดการดําเนินงานแตละขั้นตอน  ดังนี้   
  1)  การศึกษาหลักสูตร  ผูวิจัยไดบรรยายสรุปใหความรูเกี่ยวกับหลักสูตรกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาตางประเทศ  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  ตามประเด็น ดังนี้ 
    (1)  วัตถุประสงคของหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ     
    (2)  โครงสรางของหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
    (3)  องคประกอบของหลักสูตร  ไดแก 
   ก.  สาระ  (Strands)  กรอบเนื้อหา  (Framework)  ขอบขายองคความรู 
(Content area) 
    ข.  มาตรฐานการเรียนรู (Learning  standard)  8  มาตรฐาน 
    ค.  มาตรฐานการเรียนรู  (Benchmarks)  4  ชวงชั้น 
     ง.  แนวการวดัและการประเมินผลการเรียนรู    
      (1)  วัตถุประสงคของหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
    การปรับปรุงหลักสูตรในปพุทธศักราช  2544  ภาษาอังกฤษเปนวิชาที่กําหนด  
ใหเรียนในทุกชวงชั้นตอเนื่อง  12  ป  โดยมีวัตถุประสงคใหสามารถใชภาษาเปนเครื่องมือ
ในการติดตอส่ือสาร  ประกอบการงานอาชีพ  พึ่งตนเองได  เปนการเรียนรูตลอดชีวิต  และยึดตาม
มาตรฐานการเรียนรู  8  มาตรฐาน 
    เปาหมายคือ  พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะ  3  ประการ  คือ  มีความรูและ
ทักษะ  มีวิธีการและกระบวนการในการเรียนรู  และในกระบวนการเรียนการสอนมุงสรางเสริมให
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นักเรียนมีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบ  มีสวนรวมในการทํางานและตรงตอเวลา  เปนการสงเสริม
ใหคนมีคุณธรรม  จริยธรรม  เปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต 
    (2)  โครงสรางของหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
    โครงสรางของหลักสูตรภาษาตางประเทศกําหนดตามระดับชวงชั้น 
ความสามารถทางภาษาและพัฒนาการของผูเรียน  (Students  Proficiency - Based)  โดยกําหนดเปน 
4  ชวงช้ัน  ในชวงการศึกษา  12  ป  และแบงระดับความรู  ความสามารถทางภาษาเปน  4  ระดับ  คือ  
ชวงชั้นที่ 1  ป. 1-3  ระดับเตรียมความพรอม  (Preparatory  Level)  ชวงชั้นที่  2  ป. 4-6   ระดับตน 
(Beginner  Level)  ชวงชั้นที่ 3  ม. 1-3  ระดับกําลังพัฒนา  (Developing  Level)  ชวงชั้นที่ 4  ม. 4-6  
ระดับกาวหนา  (Expanding  Level) 
     (3)  องคประกอบของหลักสูตร  ไดแก 
    ก.  หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  มีองคประกอบสาํคญั
อีก  3  ประการ  คือ  สาระ  มาตรฐานการเรียนรู  8  มาตรฐาน  และมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น  4 
ชวงชั้น 
    ข.  สาระ  เปนองคความรูที่กําหนดไวในกรอบหลักสูตรตามระดับชวงชั้น 
แบงเปน  4  สาระ  คือ  สาระที่เกี่ยวกับภาษาเพื่อการสื่อสาร  สาระภาษาและวัฒนธรรม  สาระภาษา
กับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน  และสาระภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก  
    ค.  มาตรฐานการเรียนรู  8  มาตรฐาน  คือขอกําหนดที่หลักสูตรคาดหวัง
ใหผูเรียนปฏิบัติไดจริงในแตละชวงชั้นตาม 4 สาระ      
  2)  การจัดทําหนวยการเรียนรู  จากสภาพความเปนจริงในการจัดการเรียนการสอน  
ครูจะยึดแบบเรียน  (textbook)  เปนหลัก  และสอนตามลําดับเนื้อหาที่ปรากฏในหนังสือแบบเรียน  
เพราะไมสามารถใชภาษาในการสื่อสารตาม  topic  หรือ  theme  ไดเอง  ผูวิจัยจึงใหครูไดมีการวิเคราะห
หนังสือแบบเรียน  ทําความเขาใจกับเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนการสอนที่กําหนดไวใน
หนังสือแบบเรียนวา  ในประเด็นหลัก  14  เร่ือง  ตามท่ีคณะกรรมการจดัทาํหลักสตูรกาํหนดไวหรือไม  
ประเด็นหลักทั้ง  14  เร่ืองดังกลาว  คณะกรรมการจัดทําหลักสูตรอางอิงมาจากสภายุโรป  (Council  
of  Europe)  ไดแก 
         (1)  Personal  Identification (8)   Health  and  Welfare 
    (2)  House  and  Home (9)   Shopping 
    (3)  Life  at  Home (10)  Food  and  Drink 
      (4)  Education  and  Future  Career (11)  Services 
    (5)  Free  Time  and  Entertainment (12)  Places 
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    (6)  Travel (13)  Foreign  Languages 
    (7)  Relation  with  Other  People        (14)  Weather 
    ซ่ึงใน  14  เร่ืองนี้  คณะกรรมการจัดทําหลักสูตรไดอางอิงงานวิจัยของสภายุโรป 
(Council  of  Europe)  ซ่ึงถือวาเนื้อหาสาระดังกลาวเปนองคความรูเบื้องตน  ที่เปนพื้นฐานของผูเรียน
ภาษาตางประเทศในระดับที่พอจะนําภาษาไปใชในการสื่อสารในชีวิตประจําวันได   
    การที่ครูมีความเขาใจในกรอบองคความรู  ที่กําหนดไวตามมาตรฐานหลักสูตร  
จะชวยใหครูมีแนวทางในการกําหนดเนื้อหาสาระในการจัดทําแผนการเรียนรูตาม  14  ประเด็น
แกนสาระ  แตในสภาพจริง  ครูจะยึดแบบเรียน  (textbook)  เปนหลัก  และสอนตามลําดับเนื้อหา
ที่ปรากฏในแบบเรียนเทาที่เวลาจะสามารถทําได  โดยไมไดมีการวางแผนการเรียนการสอน
ตลอดภาคเรียน  ใหสอดคลองตามมาตรฐานหลักสูตร  และเวลาเรียนของนักเรียนอาจจะตองลดลง
ตามกิจกรรมของสถานศึกษา  ดังนั้น  การฝกปฏบิัติการจัดทําหนวยการเรียนรู  และการสาธิตการใช
หนังสือแบบเรียนจะชวยใหครูเห็นความสอดคลอง  ในการที่จะดําเนินการเรียนการสอนตามมาตรฐาน
หลักสูตรไดอยางไร  ครูเปนผูเลือกใชบทเรียนตามแผนการเรียนรู  มิใชแบบเรียนเปนผูกําหนดการสอน
ของครู   
    เนื่องจากกลุมตัวอยางยังไมสามารถที่จะกําหนด theme / topic  หรือหนาที่
ภาษาในการสอน  การสอนของครูจึงยึดตําราเรียนเปนหลัก ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดใหกลุมตัวอยาง
ทดลองศึกษาตําราเรียน  เปนแนวทางในการเลือกคําศัพทและการใชภาษา  ตามประเด็นหัวขอที่กําหนด
รวมถึงรูปแบบการนําเสนอ  กิจกรรม  เพื่อใหครูไดทําความเขาใจกับแนวทางการเลือกคําศัพท  
การใชภาษาและกิจกรรมใหสอดคลองกับประเด็นหัวขอ  และใหวิทยากรสาธิตการใชหนังสือแบบเรียน 
ใน  1  คาบเรียน  ในประเด็นหนวยการเรียนรูหนึ่งหนวย  เพื่อใหประสบการณในการประยุกตใช
หนวยการเรียนจากหนังสือแบบเรียน  ไดสอดคลองตามมาตรฐานหลักสูตร  
     เนื่องจากระยะเวลาในการอบรมจํากัดแตมีเนื้อหาสาระตองพิจารณาหลายเรื่อง 
ผูวิจัยจึงใหกลุมตัวอยางแบงออกเปน  3  กลุม  ศึกษาแบบเรียนภาษาอังกฤษของชั้นประถมศึกษาปที ่ 
4 - 6  โดยใหกลุมที่  1  ศึกษาแบบเรียนของชั้นประถมศึกษาปที่  4  กลุมที่  2  ศึกษาแบบเรียนของ
ชั้นประถมศึกษาปที่  5  และกลุมที่  3  ศึกษาแบบเรียนของชั้นประถมศึกษาปที่  6  โดยใหแตละกลุม
ศึกษาเนื้อหาในหนังสือตามสาระที่กําหนดให  ดังนี้คือ  1)  theme / topic / sub-topic  ประเด็นเนื้อหา  
2)  function  หนาที่ของภาษา  3)  vocabulary  คําศัพท  4)  grammar  โครงสรางทาไวยากรณ  
5)  language / sign & symbol  ภาษาและสัญลักษณ  6)  culture วัฒนธรรม  7)  activity  กิจกรรม  
8)  assessment  and  evaluation  แนวการวัดและการประเมินผลการเรียนที่นําเสนอไวในหนังสือ
แบบเรียน 
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     หลังจากกลุมตัวอยางไดรวมกันวิเคราะหหนังสือแบบเรียนตามวิธีการที่ผูวิจัย
กําหนดแลว  ไดพบประเด็นหลักที่จะจัดทําหนวยการเรียนรู  (unit of  study)  ในระดับชวงชั้นที่ 2  
จํานวน  8  เร่ือง  ดังนี้ 
    (1)  Personal  Identification    
    (2)  House  and  Home     
    (3)  Life  at  Home      
    (4)  Education  and  Future  Career   
    (5)  Free  Time  and  Entertainment    
    (6)  Travel      
     (7)  Food  and  Drink 
     (8)  Places 
     ผูวิจัยอธิบายสรุปวา  ประเด็นทั้ง  8  สามารถนําไปแยกเปนประเด็นหนวยการเรียนรู
ยอยๆ ตามระดับชั้น  และใสเนื้อหาสาระตามบริบทของโรงเรียน  ทางสังคม  และวัฒนธรรม 
  3)  แนวทางการพัฒนาหลักสตูรรายวิชาตามมาตรฐานหลักสูตร  
    ขั้นตอนนี้จะเปนการใหองคความรูแกกลุมตัวอยางเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
รายวิชาในระยะเวลา  1  ภาคเรียน  ทั้งนี้ไดนํารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาของ โรเบิรต  เจ  สตาล 
(Robert  J.  Stahl, 2007, n.p.)  ศาสตราจารยจากมหาวิทยาลัยฟนิกซ  (University of  Phoenix)  และ
เปนผูเชี่ยวชาญในการจัดทําหลักสูตรมาตรฐาน  และภายใตความรวมมือของมูลนิธิฟุลไบรท  
ซ่ึงเดินทางมาใหการอบรมแกครู/อาจารยในจังหวัดฉะเชิงเทรา  ระหวางวันที่  1-2  สิงหาคม 2550  
มาเปนรูปแบบในการจัดทํามาตรฐานหลักสูตร  โดยมีลําดับขั้นตอนดังนี้   
    (1)  ศกึษาผลการเรียนรูที่คาดหวังในรายวิชาภาษาอังกฤษตามระดับชัน้ของหลักสูตร   
    (2)  กําหนดหนวยการเรียนรูโดยจัดลําดับความสําคัญ  กอน – หลัง  ของ
หนวยการเรียนรู  ใหสอดคลองกับความสามารถของผูเรียน   
    (3)  เขียนรายการผลการเรียนรูที่คาดหวังที่เปนจริง  (ตามระดับความสามารถ / 
วัยของผูเรียน)   
    (4)  กําหนดเนื้อหาสาระการเรียนรูที่จําเปน  ที่มีความสัมพันธเชื่อมโยงกับ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง   
    (5)  เลือกเนื้อหาที่จําเปนตองเรียนเสริม กบัเนื้อหาสาระการเรียนรูที่จําเปน   
    (6)  จัดทําผลการเรียนรูที่คาดหวังชี้เฉพาะ  ตามหนวยการเรียนและสาระของ
เนื้อหาภาษา   
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    (7)  พัฒนาขอทดสอบที่ตองการวัดความสามารถ  และทักษะภาษาของผูเรียน 
                               (8)  ลําดับเหตุการณ / เร่ืองราวที่นักเรยีนตองเรียน  ในแตละหนวยการเรียน   
                              (9)  กําหนดรูปแบบในการสอนใหสอดคลองกับสาระการเรียนรูในแตละ
หนวยการเรยีนรู  ตามผลการเรียนรูที่คาดหวังชี้เฉพาะ   
    หลังจากที่กลุมตัวอยางไดปฏิบัติตามขั้นตอนที่  1 – 9  แลว  ผลลัพธการเรียนรู
ที่คาดหวัง  คือ  ความสามารถในการใชภาษาเพื่อการสื่อสารตามผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 5.2.4  สรุปผลการฝกอบรมปฏิบตัิการ  คร้ังท่ี 2 
       1)  ช้ินงาน/ผลงานที่เกิดจากการฝกอบรมปฏิบัติการ 

           unit  of  study/themes/topics /language  functions ในชวงชั้นที่ 2  (ป. 4 - ป. 6) 
(ภาคผนวก ก)            

       2)  การประเมินผลการอบรมของกลุมตัวอยาง 
             การประเมินผลการอบรมในครั้งนี้  ดําเนินการในสองลักษณะคือ  การสะทอน
ความรูสึกของกลุมตัวอยางดวยวาจา  และการที่กลุมตัวอยางเขียนตอบในแบบประเมินที่เปนเอกสาร  
ผลการประเมินสามารถสรุปได ดังนี้ 

   (1)  การสะทอนความรูสึกของกลุมตัวอยางดวยวาจา 
   เมื่อผูวิจัยเปดโอกาสใหกลุมตัวอยางสะทอนความรูสึกที่ไดรับจากการอบรม

ดวยวาจา  ปรากฏขอมูลโดยสรุป  ดังนี้ 
     ก.  การอบรมครั้งนี้ทําใหไดรูจักและมีความเขาใจสาระสําคัญที่ระบุไว 
ในหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  ปพุทธศักราช 2544  ไดรูจักคําศัพทใหมหลายคํา 
เชน  สาระการเรียนรู  มาตรฐานการเรียนรู  มาตรฐานชวงชั้น  การสรางหนวยการเรียนรู  (topic) 
การกําหนดสถานการณการใชภาษา  (function)  การกําหนดเนื้อหาสาระที่สอดคลองกับสถานการณ
การใชภาษา  การลําดับความสําคัญของสถานการณการใชภาษาและเนื้อหาสาระ  และผลลัพธ
การเรียนรูที่คาดหวัง  ส่ิงเหลานี้เปนเรื่องที่จําเปนตองรู  แตในอดีตที่ผานมาไมเคยไดรับคําแนะนํา
จากหนวยงานใดๆ ที่ใหขอมูลอยางละเอียด  พรอมกับมีโอกาสไดปฏิบัติจริงเชนนี้มากอน 
     ข.  การอบรมครั้งนี้ดีมาก  ทําใหเขาใจวิธีการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา  และ
ความสําคัญของการวางแผนการสอนมากขึ้น  เพราะเทาที่ผานมาไมไดตระหนักถึงความสําคัญของ
การวางแผนการสอนในภาพรวมตลอดภาคเรียน  และการวางแผนการสอนตามหนวยการเรียนมากนัก  
สวนใหญจะเปดหนังสือแบบเรียนแลวสอนไปเรื่อยๆ มากกวา  นอกจากนี้แลวยังรูสึกวาตนเองทําผิด
ตอเด็กไวมาก  โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของการสอนและการสอบที่ไมสอดคลองกัน 
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     ค.  การสาธิตการใชตําราเรียนในการสอนใหสอดคลองกับสาระ  มาตรฐาน
หลักสูตรมปีระโยชนมาก  เพราะครูจะสอน  ทําแบบฝกหดั  ไปตามหนังสอื  ดงันัน้  การดึงแบบฝกหดั
ในหนังสือมาจัดเปนกิจกรรม  ทําใหการสอนสนุก  เหมอืนเปนปรากฏการณจริง 
    (2)  ผลสรุปจากแบบประเมนิที่เปนเอกสาร 
    หลังจากเสร็จสิ้นการอบรม  ผูวิจัยไดแจกแบบประเมินโครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  การศึกษามาตรฐานหลักสูตร  การจัดทําหนวยการเรียนรู  และการพัฒนาหลักสูตร
รายวิชา  เพื่อสอบถามความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
ปพุทธศักราช  2544  ความสัมพันธระหวางสาระการเรียนรู  มาตรฐานการเรียนรู  มาตรฐานชวงชั้น  
การสรางหนวยการเรียนรู  (topic)  การกําหนดสถานการณการใชภาษา  (function)  การกําหนด
เนื้อหาสาระที่สอดคลองกับสถานการณการใชภาษา  การลําดับความสําคัญของสถานการณการใช
ภาษาและเนื้อหาสาระ  ใหเหมาะกับความสนใจ ประสบการณของผูเรียน  ความสามารถในการเลอืกใช
หนังสือแบบเรียนใหสอดคลองตามมาตรฐานหลักสูตร  ตลอดจนการสาธิตบทเรียนที่เลือกจาก
หนังสือแบบเรียน พรอมกับสอบถามเกี่ยวกับความสามารถในการที่จะนําความรูที่ไดรับไปใช
ในการพัฒนาหนวยการเรียนรูโดยอิงมาตรฐานหลักสูตร  จากแบบประเมิน จํานวน  22  ชุด  ไดรับคืน  
จํานวน  22  ชุด  คิดเปนรอยละ 100  ซ่ึงผลการประเมินจากเอกสารสามารถสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 
     ก.  ในดานความรูความเขาใจในหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ปพุทธศักราช 2544  นั้น  กลุมตัวอยางมีความรูความเขาใจอยูในระดับดี  รอยละ  50  เขาใจมากทีสุ่ด 
รอยละ  45.45  และในระดับพอใช  รอยละ  4.55  ในประเด็นเกี่ยวกับความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวางสาระการเรียนรู  มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น  และมาตรฐานชวงชั้น  ผูเขาอบรม
ไดรับความรูความเขาใจเปนอยางดี  รอยละ  54.55  รูและเขาใจมากที่สุด  รอยละ  40.91  และ
ในระดับพอใช  รอยละ  4.55 
     ข.  กลุมตัวอยางมีความรูความเขาใจในการสรางหนวยการเรียนรู  (topic) 
ในระดับดี  รอยละ  50  ระดับมากที่สุด รอยละ  36.36  และในระดับพอใช  รอยละ  13.64 
     ค.  เมื่อสอบถามความรูความเขาใจในการกําหนดเนื้อหาสาระที่สอดคลองกับ
สถานการณการใชภาษา  กลุมตัวอยางตอบวาไดรับความรูและมีความเขาใจเปนอยางดี  รอยละ 59.1  
ระดับรองลงมาคือมีความรูความเขาใจในระดับมากที่สุด  คิดเปนรอยละ  36.36  และมีความรู
ความเขาใจอยูในระดับพอใช  คิดเปนรอยละ 4.55 
     ง.  ในสวนของความรูความเขาใจในการลําดับความสําคัญของสถานการณ
การใชภาษา  และเนื้อหาสาระ  ใหเหมาะกบัความสนใจและประสบการณของผูเรียนนัน้  กลุมตวัอยาง
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มีความรูความเขาใจอยูในระดับดีมากที่สุด  คิดเปนรอยละ  63.64  ระดับรองลงมาคือระดับมากที่สุด  
คิดเปนรอยละ  31.82  และระดับพอใชคิดเปนรอยละ  4.55 
     จ.  สําหรับความสามารถในการนําความรูความเขาใจไปใชในการพัฒนา
หนวยการเรียนรูโดยอิงมาตรฐานหลักสูตรนั้น  กลุมตัวอยางคาดวาจะสามารถนําไปใชไดเปนอยางดี 
คิดเปนรอยละ 63.64 สามารถนําไปใชไดดีมาก  รอยละ 31.82  และสามารถนําไปใชในระดับพอใช
เปนลําดับสุดทาย  คิดเปนรอยละ 4.55 
     ฉ.  ในเรื่องของความรูความเขาใจในการใชหนังสือแบบเรียนใหสอดคลอง
ตามมาตรฐานหลักสูตร  กลุมตัวอยางไดรับความรูความเขาใจเปนอยางดี  คิดเปนรอยละ  77.27  และ
ระดับดีมาก  คิดเปนรอยละ  22.73 
     ช.  การสาธิตบทเรียนการใชหนังสือแบบเรยีนนั้น  กลุมตัวอยางไดรับความรู
และมีความเขาใจอยูในระดับดี  คิดเปนรอยละ 50  และมีความรูความเขาใจในระดับดีมาก  
คิดเปนรอยละ  31.82  และมีความรูความเขาใจอยูในระดับพอใช  คิดเปนรอยละ  18.18 
  จากชิ้นงานที่ปรากฏคือ  หนวยการเรียนรูตามมาตรฐานหลักสูตร  ในชวงชั้นที่  2 
(ภาคผนวก ก)  และจากผลการประเมินหลังการอบรมแสดงใหเห็นวา  กลุมตัวอยางมีความรูความเขาใจ
ในหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  ปพุทธศักราช 2544  และมีความสามารถ
ในการนําไปใชอยูในระดับดี 
 5.2.5  บทสรุป    
  ผลของการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2  (workshop 2)  เร่ือง  การศึกษามาตรฐาน
หลักสูตร  การจัดทําหนวยการเรียนรู  และการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา  นําเสนอได  2  ประเด็นหลัก 
ดังนี้ 
  1)  องคความรูที่กลุมตัวอยางไดรับจากการอบรมปฏิบัติการ 
     การจัดฝกอบรมปฏิบัติการในครั้งนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อใหกลุมตัวอยางไดศึกษา
วิเคราะหสาระการเรียนรู  ขอบขายองคความรูและเปาหมาย  มาตรฐานการเรียนรูรวมถึงมาตรฐาน
การเรียนรูชวงชั้น  ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  สามารถกําหนดองคความรูใหครอบคลุม
ตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู   ไดกําหนดเนื้อหาภาษาในหนวยการเรียนรูที่สอดคลองกับ
พื้นฐานประสบการณของผูเรียนและทองถ่ิน  เพื่อนําไปจัดทําแผนการจัดการเรียนรูในการฝกอบรม
ปฏิบัติการ คร้ังที่ 3 ตอไป                 
    กลุมตัวอยางไดนําองคความรูจากมาตรฐานหลักสูตร  ไปใชในการศึกษาวิเคราะห
หนังสือแบบเรียน  และจัดทําหนวยการเรียน  จากหนังสือแบบเรียนที่อิงมาตรฐานหลักสูตร  และ
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ประยุกตใชความรูจากมาตรฐานหลักสูตรไปพัฒนาหลักสูตรรายวิชา  ซ่ึงเปนประโยชนในการวางแผน 
การสอนใหสัมพันธตอเนื่องกันในแตละภาคเรียน    
  2)  ปรากฏการณ/ผลกระทบ  (impact)  ของการฝกอบรมปฏิบัติการ 
     ปรากฏการณและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการฝกอบรมปฏิบัติการ  ครั้งที่  2  คือ  
กลุมตัวอยางมีการเรียนรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในภาพรวม  สามารถวางแผนการสอน
ไดตลอดภาคเรียนอยางตอเนื่องและสัมพันธกัน  แทนการสอนไปตามหนังสือแบบเรียน  กลุมตัวอยาง
จะมีเปาหมายในการสอนที่ชัดเจนขึ้น  สามารถจัดทําเนื้อหาสาระการเรียนรู  และผลการเรียนรูที่คาดหวัง  
ไดสอดคลองตามมาตรฐานหลักสูตร  ซ่ึงการเตรียมการที่ดีจะสงผลตอประสิทธิภาพการสอนของครู  
และประสิทธิผลในกระบวนการเรียน  และผูเรียน 
     การฝกอบรมปฏิบัติการในครั้งนี้  ยังเปนการสรางความรูที่ดีใหกับกลุมตัวอยาง  
และนําไปสูการตอยอดในการฝกอบรมปฏิบัติการ  ครั้งที่  3  ในการเชื่อมโยงการพัฒนาทักษะ
การสื่อสารกับหนวยการเรียนรู  การฝกปฏิบัติการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู  และการทดลองใชแผน
ตอไป        
   

5.3  รายงานผลการอบรมปฏิบัติการครั้งที่ 3 (workshop 3)  

       เรือ่ง  การเชื่อมโยงการพัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารกบัหนวยการเรียนรู   
                การฝกปฏิบัติการการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู และการทดลองใชแผน  
                (Joint construction of language and crosstalk to classroom 
                implementation) 
   
 ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนการเชื่อมโยงองคความรูและทักษะการสื่อสารที่ไดรับการพัฒนา

ในการอบรมปฏิบัติการครั้งที่ 1  กับหนวยการเรียนรูที่ครูในกลุมตัวอยางไดพัฒนาขึ้น  จากการอบรม
ปฏิบัติการครั้งที่ 2  มาจัดทําเปนแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเรื่องเลา  (story)  เปนแกนนํา  และ
บูรณาการคําศัพท  โครงสรางของภาษาตามหนาที่ โดยกําหนดเปนหัวขอเร่ือง (theme /topic)  หรือ
หัวขอยอย (sub-theme /sub-topic)  และกําหนดภาระงาน (tasks)  กิจกรรม (activities) ในการพฒันา
ทักษะทางภาษา  ฟง  พูด  อาน  เขียน  ตามลําดับความยากงายของเนื้อหา  โดยเริ่มตนจากการเชื่อม
ประสบการณเดิมของผูเรียนไปสูการเรียนรูประสบการณใหม  ผูเรียนฝกปฏิบัติการใชภาษา
ในการสื่อสารอยางเปนธรรมชาติตามเหตุการณและเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคม   
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 ในการอบรมปฏิบัติการครั้งนี้เปนแบงการฝกปฏิบัติพัฒนาเปนหนวยยอยคือ  กิจกรรมที่ 1 
ใหครูในกลุมตัวอยางไดพัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารโดยใชเทคนิค  Crosstalk  ในการฝก
เลาเรื่องราวตางๆ โดยมีวิทยากรเปนผูใหคําแนะนําเพิ่มเติม  กิจกรรมที่  2  เปนการฝกปฏิบัติจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนหลังจากการใชเรื่องราวเปนตัวนําบทเรียน  โดยวิทยากรไดสาธิตจัดกิจกรรม
ที่หลากหลายกับครูกลุมตัวอยาง  และแบงกลุมมอบหมายใหกลุมตัวอยางไดจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน  โดยใชการเลาเรื่องเปนการนําเขาสูบทเรียน  ซ่ึงเปนการบูรณาการการใชภาษาและเทคนิค
วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูเขาดวยกัน  กิจกรรมที่ 3  เปนขั้นตอนใหครูจัดทําแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรูตามหัวขอที่กําหนดตามหนวยการเรียนรู  และกิจกรรมที่  4  เปนกิจกรรมใหครูทดลองสอน
ตามแผนการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้น   
 5.3.1  หลักการและแนวคิด  
  การจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาตางประเทศแบบบูรณาการใหความสําคัญ

การสอนภาษาแบบองครวม  การสอนที่บูรณาการทั้งภาษาและการพัฒนาทักษะทั้ง  4  ไปดวยกัน 
กระบวนการเรียนการสอนเนนใหผูเรียนเปนผูปฏิบัติและเปนการเรียนการสอนแบบรวมมือ 
จุดมุงหมายการเรียน  ใหเปนทั้งการพัฒนาทักษะทางภาษาตามหนวยการเรียนรูที่กําหนดโดยที่ผูเรียน
เปนผูฝกปฏิบัติที่สามารถ   และการไปถึงเปาหมายของความสามารถในการสื่อสารทางภาษา   
มีการใหขอมูลภาษาที่เปนปจจัยปอนเขา  ใหกับนักเรียนเปนลักษณะที่ใชเรื่องตามสภาพจริง 
(authentic  texts)  เครื่องมือและเทคนิคจากกิจกรรม  Crosstalk  มีประโยชนมากและหางาย  
ถึงแมวาจะใชเวลาบางในการเตรียมการ  แตสามารถชวยใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู  ผูเรียน
มีบทบาทในการเรียน  (active  learning)  ครูจัดกิจกรรมและวิธีสอนโดยไมยึดติดกับแบบเรียน  
สามารถถอดแบบฝกหัดในแบบเรียนสูกระบวนการเรียนการสอนอยางเปนธรรมชาติ  เพื่อใหเปน
การเรียนรูที่มีความหมาย  และมีปฏิสัมพันธตามกระบวนการของการสื่อสารระหวางผูสงสารและ
ผูรับสาร  ในระยะเริ่มตนเนนเรื่องที่ตองการสื่อ และความพยายามที่จะใชส่ือตางๆ ในการใหความหมาย
ของเรื่องราวที่ส่ือมากกวาการเนนความถูกตองตามระเบียบแบบแผนของภาษา 
 5.3.2  วัตถุประสงค 
 การฝกอบรมปฏิบัติการครั้งที่  3  จัดขึ้นเพื่อเสริมแรงกลุมตัวอยางไดฝกปฏิบัติ
เพิ่มพูนทักษะการสื่อสารแบบธรรมชาติ  เพื่อใหสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในหองเรียน
ไดจริง  และเชื่อมโยงหลักการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร  ไปใชในการออกแบบกิจกรรมการสอน
ตามหนวยการเรียนรูและผลการเรียนรูที่คาดหวัง  รวมถึงการทดลองสอนหนาชั้น  การพัฒนาตัวช้ีวัด
ในการสังเกตการสอนและพัฒนาการของกลุมตัวอยาง  ทั้งดานภาษาและเทคนิควิธีการสอน 
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 5.3.3  ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน  
  การฝกอบรมปฏิบัติการเชื่อมโยงองคความรูทางภาษา  และการนําพัฒนาการการใช  
ภาษาเพื่อการสื่อสารไปสูการปฏิบัติจริงในกระบวนการเรียนการสอนตามการหนวยการเรียนรูนั้น  
ใชเวลาฝกปฏิบัติการ  10  วัน  มีการบูรณาการกิจกรรมหลัก  4  กิจกรรม  ไดแก  1)  กิจกรรมพัฒนา
ทักษะการสื่อสารแบบ  Crosstalk  2)  กิจกรรมพัฒนาเทคนิควิธีการสอนและการจัดกิจกรรมการสอน
แบบ  task - based learning  3)  กิจกรรมการจัดทําแผนการเรียนรู  4)  กิจกรรมการทดลองสอน  และ 
การประเมินผลการทดลองสอน 
       1)  กิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารแบบ  Crosstalk  เพิ่มเติม  โดยวิทยากรที่เปน
เจาของภาษาและทีมผูเชี่ยวชาญในการใชเทคนิค  Crosstalk  จัดกิจกรรมใหครูพฒันาทกัษะการเลาเรือ่ง
และการใชส่ือตางๆ ในการสื่อสารขอมูลจากเรื่องเลาเพื่อใหเกิดความชํานาญ  โดยวิทยากร  สาธิต 
และใหครูในกลุมตัวอยางทํางานรวมกันเปนกลุมยอย  ในการคิดประเด็น  (theme/topic)  เร่ืองราว
ที่จะเลาเพื่อใหไดหัวขอที่นาสนใจตามหนวยการเรียนรูในรายวิชาโดยเนนการเชื่อมโยงประสบการณเดิม

และประสบการณใหมของผูเรียน  ในขั้นตอไปจะเปนการหาวิธีส่ือสารขอมูลไปสูผูฟง  และเลือกใช
ภาษาที่เหมาะกับระดับของผูที่ส่ือสารดวย  โดยมีวิทยากรคอยใหคําแนะนําและความชวยเหลือ
ในตัวภาษาที่เปนวจนภาษาและอวจนภาษา  ในการสงขอมูลไปยังผูรับสาร  และครูในกลุมตัวอยาง
สลับกันมานําเสนอเรื่องเลาหนาชั้น  หลังจากที่กลุมอยางเลาเรื่องแตละคนก็จะมีการสอบถามและ
ใหขอมูลยอนกลับจากวิทยากรและครูในกลุมตัวอยางดวยกัน  การที่ครูไดทํากิจกรรมทําใหครู
มีการพัฒนา  2  เร่ืองไปพรอมกันคือพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษใหคลองขึ้น  และเทคนิควิธีการใช
ส่ือในการสื่อความหมายในสิ่งที่พูด  กิจกรรมนี้ใชเวลาในภาคเชาของทุกวันในสัปดาหแรกของ
การอบรม    
                          2)  กิจกรรมพัฒนาเทคนิควิธีการสอนและการจัดกิจกรรมการสอนแบบ task -  based 
learning ใหกับครูในกลุมตัวอยางโดยจัดในภาคบายของการอบรม  5  วันในสัปดาหแรก  ในขัน้ตอนนี้
เปนขั้นตอนที่มีจุดประสงคให  ครูผูสอนในกลุมตัวอยางเห็นความหลากหลายของแนวทางในการตอยอด
การสอนจากเรื่องที่ครูนําเสนอ  เชน  วิทยากรนําเสนอการเลาเรื่อง  ทําไมสัปปะรดจึงมีตารอบตัว 
ซึ่งเปนนิทานพื้นเมืองของประเทศฟลิปปนส  วิทยากรจะนําเสนอเรื่องราวเปนภาษาอังกฤษ
ผานการใชส่ือ  เชน  ทาทาง  วาดภาพ  รูปภาพ  เปนตน  กลุมตัวอยางฟงเรื่องราว  ศึกษาเทคนิควิธีการ
นําเสนอและการตรวจสอบความเขาใจของผูเรียน  และแบงกลุมใหนําเสนอกิจกรรมในลักษณะเดียวกัน
แตเร่ืองไมซํ้ากันเชนกลุมที่  1  เร่ืองทําไมกระตายอยูในดวงจันทร  กลุมที่  2  ทําไมแมวจึงมีรูปราง
คลายเสือ  กลุมที่  3  ทําไมมาลายจึงมีลายเปนทางบนตัว  หรือกิจกรรมการเลาเรื่องราวจากการลําดับภาพ  
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เชน  ครูเลาเรื่องและใหนักเรียนมาลําดับภาพตามเหตุการณที่เกิดขึ้น  หรือคัดเลือกเฉพาะภาพที่ตรงกับ
เนื้อเรื่องที่ครูเลา  
  3)  กิจกรรมการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู  เมื่อกลุมตัวอยางไดฝกปฏิบัติการสื่อสาร
ดวยการใชเทคนิค  Crosstalk  กิจกรรมการพัฒนาเทคนิควิธีสอน  และการเสริมจัดกิจกรรมการสอน
แบบ  task - based  learning  แลวตอยอดดวยการเลาเรื่อง  ก็จะเปนกิจกรรมการเชื่อมโยงเรื่องเลากับ
หนวยการเรียนรู  และสาระการเรียนรูตามผลการเรียนรูที่คาดหวังตามหลักสูตร  โดยการสาธิตการจัด
กิจกรรมหลากหลายกับกลุมตัวอยาง  โดยใหกลุมตัวอยางเปนผูเรียนฝกทดลองทํากิจกรรมไปดวย  
ตอจากนั้นเปนการนําความรูที่ไดจากการฝกอบรมมาสรุป  จัดทําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
เปนผังกิจกรรม  (mind  map)  และนํากิจกรรมมาพัฒนาเปนบทเรียนสําหรับการสอน  (text)  
เปนรายบุคคล 
  การจัดทําผังกิจกรรมการเรียนรู  เริ่มจากการกําหนด  theme/topic  จากหนวยการเรียนรู
ที่กําหนดไว  8  เร่ือง  ซ่ึงเปนผลจากการวิเคราะหเนื้อหาจากหนังสือแบบเรียนในการอบรมปฏิบัติการ 
คร้ังที่  2  จากหนวยการเรียนรูประเด็นหลัก  (theme)  แยกเปนหนวยการเรียนรูสาระสําคัญซึ่งเรียกวา 
หัวขอ (topic)  ซึ่งสามารถแบงเปนหัวขอยอย  (sub-topic)  จะตองมีการหาเรื่องเลาตามหัวขอยอย  
กําหนดตัวภาษาที่ตองใช  และทักษะภาษาที่ตองการเนน  เชน  ทักษะฟง  พูด  อาน  หรือเขียนคําศัพท
และโครงสรางทางไวยากรณ  ตามวัตถุประสงคที่ผูพูดตองการสื่อสาร  และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในบริบทของการใชภาษาในการสื่อสารในรูปแบบ  task - based  learning  ซ่ึงสามารถเลือกกิจกรรม
ใหยืดหยุนไดตามวัตถุประสงคการเรียนรู  และสมรรถนะของผูเรียน  และจะตองมีการวัดและประเมินผล
การเรียนรูที่เกิดขึ้นดวย 
  กระบวนการในการฝกอบรมปฏิบัติการของกลุมตัวอยาง  เร่ิมจากการระดมสมอง
ในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ไปจนถึงการสรางผังมโนทัศนของกิจกรรมการเรียนรู  
มีกระบวนการปฏิบัติการ  ดังนี้ 
  1)  แบงกลุมยอย  ใหแตละกลุมเลือกหนวยการเรียนรูหนวยใดหนวยหนึ่ง  จาก  8 หนวย  
โดยไมซํ้ากัน  มาแตกเปน  sub-topic  
  2)  ระดมความคิด  (brainstorm)  ของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับ sub-topic  ที่เลือกประยุกต
จากแนวคิดวงลอที่สมบูรณของการเรียนการสอนของคาลลาแฮน  และรอทเธอรี่  (Callaghan & Rothery, 
1988, p. 17)  4  ขั้นตอน  คือ  1)  ขั้นการสรางความรูใหกับผูเรียนทางวัฒนธรรม  เชน  my  home  
มีอะไรที่เหมือนและแตกตางกันระหวางวัฒนธรรมของนักเรียนกับวัฒนธรรมใหม  2)  ผูเรียน
มีประสบการณเดิมอะไรบาง  และประสบการณใหมจะใหอะไรกับผูเรียน  3)  ระดมความคิดเกี่ยวกับ
กิจกรรม  (tasks)  ทักษะภาษา  (skills)  เนื้อหาสาระภาษา  (functions)  มาใหครอบคลุมตาม sub-topic  
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ที่ตองการทบทวนประสบการณเดิม  และสรางประสบการณใหม  จากนั้น  วิทยากรการอบรม 
นํากิจกรรมและภาษาที่กลุมตัวอยางระดมความคิด  มาเขียนเปนผังกิจกรรมการเรียนรู  (mind  map)  
เพื่อใชเปนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  (ภาคผนวก ข)  4)  นํากิจกรรมแตละกิจกรรมมาสรางเปน
ตัวบทเรียน  (text)  เพื่อนําไปใชสอนในหองเรียน  (ภาคผนวก ค)  
  ในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูในประเด็นตัวภาษา  ดังไดกลาวมาแลว  สามารถ
แสดงเปนกรอบแนวคิด  (conceptual  framework)  ดังในภาพ 8   
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 8  ภาพแสดงกรอบแนวคิดการทําแผนการจัดการเรยีนรู ในการกําหนดเนื้อหาสาระ  
             การพัฒนาทักษะภาษา 
 
  ในแผนภาพนี้แสดงกรอบแนวคิดในการพัฒนาทักษะภาษาใหกับผูเรียน  ตามประเด็น
หัวขอหลัก  หรือหัวขอยอย  องคประกอบของการใชภาษาในระดับ  Micro  Skills   จะประกอบดวย
คําศัพท  และไวยากรณ  และการนําภาษาไปใชในบริบทอยางมีความหมาย  โดยผานกิจกรรมและ
การประเมิน  และวัดผลการใชภาษา  ตามประเด็นหัวขอนั้นๆ 
  จากการฝกปฏิบัติการเขียนแผนกิจกรรมการเรียนรู  และการใชแผน  การพัฒนา
ภาษาในบริบทที่มีความหมายใหกับผูเรียน  ทําใหกลุมตัวอยางไดมองภาพรวมของการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน  และเนื้อหาภาษาในหนวยการเรียนรู  โดยสามารถกําหนด  1  กิจกรรม  
เปน  1  คาบการเรียน  ถามี  5  กจิกรรม  หนวยการเรียนนั้นก็จะใชเวลา  5  คาบ  และจากแผนกิจกรรม
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การเรียนรูแตละกิจกรรม  นําไปพัฒนาเปนบทเรียน  (text)  ในการสอน  ซึ่งทําใหกลุมตัวอยาง
ภาคภูมิใจในการที่ตนเองสามารถพัฒนาบทเรียนขึ้นเองได  ซ่ึงเปนการเสริมพลังอํานาจในการใชภาษา  
ตามที่ตนเองหรือครูผูสอนตองการสื่อสารมากขึ้น   
  4)  กิจกรรมการทดลองสอน  เปนกิจกรรมที่จัดในชวงที่สัปดาหที่สองของการฝกอบรม
ปฏิบัติการ  ครั้งที่  3  โดยในชวงเชา  กําหนดใหกลุมตัวอยางเลือกหนวยการเรียนรู  1  หนวย  มาจดัทาํ
แผนการจัดการเรียนรู  และใหทดลองสอนในภาคบายโดยใชเวลาสอนคนละ  20  นาที  การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน  ผูสอนจะใชการเลาเรื่องเปนกิจกรรมหลักในการสอน  เร่ืองเลาที่กําหนดขึ้น 
จะมีความสัมพันธกับ  (sub – topic)  และเปนเรื่องที่เปนประสบการณหรือเหตุการณที่เกิดขึ้นในชุมชน 
หรือในสังคม  ที่นักเรียนมีความคุนเคย  เชน  พูดถึงอาชีพของคนในชุมชนที่ครูสรางขึ้น  ในเรื่องเลา
จะมีคําศัพท  และโครงสรางประโยคหรือไวยากรณตามเนื้อหาของเรื่อง  ซ่ึงผูสอนจะตองเตรียมจัดหา
ส่ือตางๆ เพื่อใชในการสื่อความหมายของคําบางคํา  หรือขอความตางๆ ที่อยูในเรื่องราว  ขณะที่เลาเรื่อง
จะมีการตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนในเรื่องที่เลา  โดยการตั้งคําถามใหนักเรียนตอบคําถาม  
วาดภาพ  หรือออกมาแสดงทาทาง เปนตน  นอกจากนี้  ยังมีการพัฒนากิจกรรมหลังการเลาเรื่อง  
โดยเชื่อมโยงเรื่องเลาไปสูกิจกรรม  (tasks)  ที่จะใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะภาษา  การฟง  พูด  อาน  
หรือเขียน  โดยใหนักเรียนมีบทบาทในการทํากิจกรรมหรือแกปญหา  สวนครูจะมีบทบาท
เปนผูอํานวยความสะดวก  ใหคําแนะนําหรือควบคุม  ขณะที่นักเรียนปฏิบัติ  ทั้งนี้  ครูในกลุมตัวอยาง
จะสลับกันสอน  หรือบางครั้งสอนรวมกันตามแผนการสอนที่สรางไว  เมื่อการทดลองสอนเสร็จสิ้นลง  
มีการตรวจแกไขและปรับปรุงแผนการสอน  (ภาคผนวก ค) 
  5)  การประเมินผลการทดลองสอน  จากการที่ตองมีการติดตามเพื่อใหคําแนะนํา
ดานการสอนแกกลุมตัวอยาง  และมีการทดลองสอนระหวางการฝกอบรมปฏิบัติการ  รวมทั้ง
การวัดและการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน  เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
มกีารตั้งวัตถุประสงค  เพื่อใหผูเรียนมีพัฒนาการทางดานทักษะการใชภาษา  (language  skill)  ควบคูกับ
พัฒนาการดานความรู  (knowledge)  ทักษะวิชาการ  (academic  skill)  และพัฒนาการทางดานสมอง 
สติปญญา  (cognitive  domain)  การวัดและประเมินผล  จึงเปนกระบวนการที่มีการกระทําอยางตอเนื่อง  
ตลอดเวลาที่มีกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน  ซ่ึงจะพบได  3  รูปแบบ  คือ  (1)  การประเมิน
พฤติกรรมหรือการแสดงออกของผูเรียน  (performance  assessment/  performance - based  assessment /  
alternative  assessment)  การวัดแบบนี้เปนการวัดการประเมินชิ้นงาน  (task)  ที่นักเรียนไดรับมอบหมาย
ใหปฏิบัติ  และนักเรียนสามารถประยุกตความรูที่ไดเรียนไปใชกับสถานการณอ่ืน  ซ่ึงตองใชทักษะ
กระบวนการคิดในระดับที่สูงขึ้น  (higher  order  thinking)  (2)  การประเมินที่เนนการมีปฏิสัมพนัธ 
(dynamic  assessment)  เปนวิธีการประเมินที่ผูเรียนจะตองตอบสนองตอเครื่องมือที่ผูประเมินใช  
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โดยมุงที่จะใหผูเรียนฝกทักษะการแกปญหา  ฝกการเรียนรูอยางเปนอิสระ  และการทํางาน
ใหประสบความสําเร็จ  (3)  การประเมินผลตามสภาพจริง  (authentic  assessment)  คือ  กระบวนการ
ตรวจสอบงานของผูเรียน  ซึ่งผูเรียนไดรวบรวมหรือบันทึกไว  ชวยใหไดขอมูลเชิงคุณภาพที่มี
ความตอเนื่องของผูเรียน  ครูสามารถตีคาความสามารถของผูเรียนที่เรียนจากการปฏิบัติจริง  
การประเมินผลตามสภาพจริงนี้เปนการวัดพัฒนาการที่ปรากฏชัดเปนรูปธรรม  ครูใชขอมูลจาก
การประเมินผูเรียนมาเปนสวนหนึ่งในการวางแผนการสอน 
  ดวยเหตุผลดังกลาว  ผูวิจัยจึงไดจัดทาํแบบประเมินการสอนขึ้น  โดยไดศึกษา
แบบสังเกตการสอนของบัณฑิตศึกษา  ศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยควีนสแลนด  ประเทศออสเตรเลีย   
ที่ไดมีการทําวิจัยมาแลวหลายครั้ง  และนํามาปรับใชใหเหมาะสมกับสภาพของบริบทไทย  
ในแบบสังเกตการณสอนชุดนี้  ประกอบดวยตัวช้ีวัดประสิทธิภาพวิธีการสอน  แบงเปน  4  ประเด็น 
ไดแก  การพัฒนาทางสติปญญาของผูเรียน  ความเชื่อมโยงของเนื้อหาสาระกับสภาพความเปนจริง
ทางสังคม  บรรยากาศการเรียนการสอนที่เกื้อกูลผูเรียน  และการรับรูและยอมรับความแตกตางของ
ผูเรียน  จาก  4  ประเด็นนี้  มีตัวชี้วัดยอยของแตละประเด็นซึ่งมีผูนําไปวิจัยหลายระดับ  พบวา  
ตัวช้ีวัดเหลานี้เปนเกณฑที่นําไปสูการสอนที่มีคุณภาพ  ผูวิจัยจึงไดนําตัวช้ีวัดเหลานี้มาปรับใหเหมาะสม
กับสภาพการสอนของกลุมตัวอยาง  โดยนํามาใหวิทยากรและกลุมตัวอยางรวมกันพิจารณาเลือก 
และปรับใหเหมาะสม  และนําไปใชในการสังเกตการสอนของกลุมตัวอยางตอไป  (ภาคผนวก ง) 
 5.3.4  สรุปผลการฝกอบรมปฏิบติัการ  คร้ังที่ 3 
                      การประเมินการอบรมในครั้งนี้  ผูวิจยัขอใหกลุมตัวอยางไดเขียนบรรยายเพื่อสะทอน
ความรูสึกที่มีตอการเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ  ซ่ึงสามารถสรุปเปน  3  ประเดน็สําคัญ  ดังนี้ 
  1)  กอนเขารับการอบรม  
    (1)  ความรูสึกเกี่ยวกับตนเอง  กลุมตัวอยางมีความรูสึกวา  ความรูความสามารถ
ในวิชาภาษาอังกฤษของตนเองอยูในระดับที่ฟงแลวสามารถเขาใจไดบาง  แตไมกลาพูดโตตอบ  
อานแลวจับใจความไมได  ไมสามารถเขียนประโยคเพื่อส่ือความ  วาดรูปเพื่อส่ือความหมายไมเปน 
และไมกลาแสดงออก  ขณะที่กําลังสอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนหากมีใครเดินผานหนาหองจะตอง
หยุดพูดเพราะรูสึกอาย และคิดวาตนเองพูดผิด 
    (2)  ความรูสึกเกี่ยวกับการอบรม  ในตอนแรกกลุมตัวอยางคาดวาการอบรม
ในครั้งนี้  คงเหมือนกับการอบรมทั่วๆ ไป  กลาวคือ  รับฟงการบรรยายจากวิทยากรแลวแยกยายกัน
กลับโรงเรียน  แตที่มาในครั้งนี้เพราะตองการเทคนิควิธีการสอนภาษาอังกฤษ  เพื่อนําไปประยุกตใช
กับนักเรียน   
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    (3)  ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังเขารับการอบรม  กลุมตัวอยางใหขอมูลวา
ตนเองไดเรียนรูเกี่ยวกับ 
   ก.  การใช  story-based activities  ในกระบวนการเรยีนการสอน  
   ข.  การใชส่ือตางๆ ประกอบในการเลาเรื่อง  เทคนิควิธีการเลาเรื่องที่ชวยให
ผูเรียนไดเขาใจเนื้อเรื่อง 
   ค.  การใชกิจกรรมเกมและเพลง  ประกอบการสอนและการเลาเรื่อง  และ
สามารถนําไปประยกุตใชกับวิชาอ่ืนได   
   ง.  การสรางบรรยากาศการเรียนรูที่ดีจะชวยใหนักเรียนสนใจเรียน  และ
เกิดการเรียนรูที่ดี  ไดรับความรูไปพรอมกับความสนุกสนาน  ไมเครียด 
   จ.  เรียนรู  ปญหาและขอบกพรองในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ    
   ฉ.  การมีสวนรวมของครูและนักเรียน  เปนสิ่งสําคัญในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 
   ช.  วิธีการประเมินผลตามสภาพจริง  เพื่อประเมินการรับรูและการมีสวนรวม
ของผูเรียน 
   ซ.  วิธีการแกปญหาเฉพาะหนาที่เกดิขึ้นในชั้นเรียน 
   ฌ.  วิธีการวางแผนการสอนและจดัลําดบัขั้นตอนการสอน 
   ญ.  ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณและแนวความคิด  รวมกับ
คณะวิทยากรและเพื่อนครู  ที่เขาอบรม  และสรางชุมชนเครือขายการเรียนรูของผูเขาอบรม 
 2)  เกี่ยวกับการอบรม  กลุมตัวอยางระบุวา  รูสึกมีความมั่นใจที่จะสอนภาษาอังกฤษ
เพิ่มขึ้น  กลุมตัวอยางรายหนึ่งใหขอมูลวา  ไปอบรมมาหลายครั้ง  ตางสถานที่  ตางหนวยงานแตรูสึกวา
ไมไดอะไรเพิ่มขึ้น  เมื่อมีการอบรมโครงการนี้เกิดขึ้นจึงสมัครเขามา  เพราะเปนคนชอบเรียนรูส่ิงใหมๆ  
แตก็คิดไวลวงหนาวาคงจะเหมือนทุกครั้งที่ผานมา  แตพอไดเขาอบรมแลวรูสึกประทับใจกับ
โครงการนี้มาก  เห็นความตั้งใจและความทุมเทของคณะทํางาน  จึงใหความรวมมืออยางเต็มที่  และ
ถาคณะดําเนินงานตองการทราบวาไดอะไรไปบางก็ขอใหตามไปดูที่โรงเรียน 
    กลุมตัวอยาง  9  ราย  รูสึกวาการอบรมชวง  2  วันแรก  เปนชวงเวลาที่ยากมาก 
รูสึกกดดัน  และเครียด  เพราะไมเขาใจวาวิทยากรตองการอะไร  และใหทํากิจกรรมตางๆ เพื่ออะไร  
สําหรับวันที่  3 – วันสุดทายของการอบรมไดรับมอบหมายใหทํากิจกรรมเดี่ยว  กิจกรรมกลุม
โดยเปลี่ยนกลุมไปเรื่อยๆ มีการมอบหมายงานใหทําตลอดเวลา  รูสึกสนุกกับการคิดหาวิธีการทํางาน
ใหสําเร็จและนาสนใจ  ไดพบเพื่อนใหม  จนลืมความรูสึกกดดันและความเครียดในสองวันแรก  
รูสึกประทับใจกับการอบรมครั้งนี้เปนอยางยิ่งและอยากใหการอบรมทุกครั้งมีบรรยากาศเชนนี้  
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เพราะไดเรียนรูส่ิงใหมที่เปนประโยชน  ไดความรูเยอะมาก  ไมเสียดายเวลา  10  วัน  ที่ไมไดใชพกัผอน
ในชวงปดเทอม  ทั้งยังทําใหเกิดความรูสึกวาการอบรมไมใชส่ิงที่นาเบื่ออีกตอไป 
   3)  ความคาดหวังในอนาคต  กลุมตัวอยางไดสะทอนวา  ตองการนําความรูที่ไดรับ
ไปใชกับลูกศิษยที่โรงเรียน  เพราะประทับใจมาก  ชอบการอบรมที่ไดลงมือปฏิบัติจริงแบบนี ้ 
ไมชอบการนั่งฟงบรรยาย  และคิดวาจะนําไปบูรณาการกับการสอนวิชาอ่ืนๆ ใหได  และจะปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการสอนของตนเอง  ไมกลัวที่จะพูดภาษาอังกฤษกับนักเรียนอีกตอไป 
 5.3.5  บทสรุป  จําแนกเปน  2  ประเด็นหลัก  คือ  1)  ผลลัพธของการฝกอบรมปฏิบัติการ  
และ  2)  ประโยชนที่ไดรับ   
  1)  ผลลัพธของการฝกอบรมปฏบิัติการ 
    ความสําเร็จของการฝกอบรมปฏิบัติการในครั้งนี้สะทอนออกมาในรูปแบบ
ที่ครูผูเขาอบรมเกิดความตระหนักวา  การฝกอบรมแบบที่ไดลงมือปฏิบัติจริงจะทําใหเกิดการพัฒนา
ที่เปนรูปธรรมและมีความยั่งยืน  การวางแผนการอบรมที่ดี  มีขั้นตอนที่ชัดเจน  จะทําใหเห็นผลของ
การพัฒนาที่เปนรูปธรรม  การทํากิจกรรมกลุมใหญ  กลุมยอย  จนในที่สุดทําเปนรายบุคคล  ชวยลด
ความเครียดและความกดดนัในการทํางานไดเปนอยางดี  ที่เห็นไดชัดเจนที่สุดคือ  การชวยกันทํางาน
เปนกลุมกอใหเกิดความคิดที่หลากหลาย  ความสามารถสวนบุคคลที่แตละคนมีอยูเมื่อนํามาประกอบ
เขาดวยกัน  ลวนแตเปนประโยชนตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งสิ้น  ถาผูเขาอบรมทั้ง  20  คน  
สามารถรวมตัวกันไดตลอดไป มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน  ก็จะเปนจุดเริ่มตนของชุมชน
แหงการเรียนรู  (learning community)  ดังที่ บอลและโคเฮน  พุฒนัมและบอรโก  วิลสัน  และเบอรน 
(Ball & Cohen,1999, pp. 29-32; Putnam & Borko, 1997, pp. 1290 -1296; Wilson & Berne, 1999, 
pp. 203-209)  ไดแสดงหลักการไววา  ส่ิงที่เรียนรูจากการอบรมปฏิบัติการนั้น  สามารถที่จะนําไปใช
กับสถานการณจริงในหองเรียนได  และเห็นตรงกันวาการจัดการอบรมปฏิบัติการเปนส่ิงที่มีคุณคา
ในการสรางโอกาสใหครูไดทํางานรวมกัน  ในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน  และใหโอกาสครู
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน     
  2)  ประโยชนที่ไดรับ  กลุมตัวอยางไดรับประโยชนจากการอบรมปฏิบัติการครั้งที่ 3  
ดังนี ้  
     (1)  สามารถจัดทาํแผนการเรียนรูตลอดภาคเรียนไดและพัฒนาไปสูการจัดทํา
หลักสูตรรายวชิา   
     (2)  ทดลองใชแผนการเรียนรู  โดยฝกปฏิบัติการสอนแบบ micro  teaching  
     (3)  เรียนรูเทคนิควิธีจัดกิจกรรมการสอนและทดลองใชกิจกรรมการสอนจาก
หนังสือแบบเรียน 
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     (4)  มีโอกาสฝกทักษะการใชภาษาเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการสื่อสารดวย
ภาษาอังกฤษ  
     (5)  เรียนรูวิธีการพัฒนาตัวชี้วัด  ในการวัดประเมินผลการเรียนการสอนและ
กระบวนการเรียนรูของนักเรียน 
  

5.4 สรุปผลการฝกอบรมปฏบิัติการพัฒนาสมรรถนะครูผูสอน 3 ขั้นตอน 
 
 การฝกอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูผูสอนภาษาอังกฤษที่ไมไดสําเร็จการศึกษา

วิชาเอกภาษาอังกฤษ  ไดแบงเนื้อหาเปน  3  เรื่องหลัก  และจัดการฝกอบรมปฏิบัติการตอเนื่องกัน 
3  คร้ัง  โดยเวนชวงเวลาหางกันประมาณชวงละ 1  เดือน  คือ  คร้ังแรก  เปนการพัฒนาทักษะการสือ่สาร  
คร้ังที่สอง เปนการใหความรูเกี่ยวกับหลักสูตร  คร้ังที่สาม  เปนการนําความรูเกี่ยวกับทักษะการสื่อสาร  
และความรูเกี่ยวกับหลักสูตรมาจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 
 การฝกอบรมปฏิบัติการครั้งแรก  ตองการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ  เพื่อให
กลุมตัวอยางสามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารในหองเรียน  วิทยากรสาธิตการเลาเรื่องโดยใชเทคนิค  
Crosstalk  ใหกลุมตัวอยางไดเรียนรูและฝกปฏิบัติ  ในการฝกอบรมครั้งนี้  กลุมตัวอยางไดเห็นวิธีการ
ส่ือสารที่ใชอวจนภาษา  เครื่องมือ  และอุปกรณตางๆ ประกอบการใชวจนภาษา  แลวไดลงมือฝกปฏิบัติ  
ผลที่ไดรับคือ  กลุมตัวอยางเห็นวาเทคนิค Crosstalk  เปนสิ่งที่นําไปปฏิบัติไดจริง  การมีขอจํากัด
เร่ืองคําศัพทไมใชปญหาของการสื่อสาร  ทําใหมีความสบายใจในการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
มากขึ้น  เพราะไมกังวลกับการพูดผิด  หรือการรูคําศัพทนอย 
 การฝกอบรมปฏิบัติการครั้งที่สอง  ตองการพัฒนากลุมตัวอยางใหมีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับหลักสูตร  ไดดําเนินการเปน  3  ขั้นตอน  คือ  ศึกษาหลักสูตร  การจัดทําหนวยการเรียนรู  
และการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา  วิธีการฝกอบรมปฏิบัติการมีการบรรยาย  และใหกลุมตัวอยาง
ศึกษาเอกสารหลักสูตรรวมทั้งหนังสือแบบเรียน  กลุมตัวอยางมีความรูความเขาใจองคประกอบที่สําคัญ
ของหลักสูตร  สามารถจัดทําหนวยการเรียนรูได  และไดแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา 
 การฝกอบรมปฏิบัติการครั้งที่สาม  เปนการเชื่อมโยงการพัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสาร
กับการจัดทําหนวยการเรียนรู  นํามาจัดทําแผนการจัดการเรียนรู  การฝกอบรมปฏิบัติการครั้งนี้ 
ตองการใหกลุมตัวอยางใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในหองเรียนไดจริง  และนําความรู
จากการฝกอบรมปฏิบัติการสองครั้งแรก  มาใชในการวางแผนการจัดกระบวนการเรียนการสอน
และทดลองสอน  ตลอดจนพัฒนาตัวช้ีวัดในการประเมินผลการสอน  กิจกรรมการฝกอบรมปฏิบัติการ 
มีการทบทวนการใชเทคนิค Crosstalk การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ task –based  learning  
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และใหกลุมตัวอยางฝกปฏิบัติ  ทําใหไดรูปแบบการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย  ในการจัดทําแผนการจัด 
การเรียนรู  ไดนําเทคนิค  Crosstalk  กับการจัดกิจกรรมแบบ  task – based  learning  มาเชื่อมโยงกับ
เนื้อหาสาระในบทเรียน  มีการสาธิตโดยวิทยากรหลายคน  และใหกลุมตัวอยางไดฝกปฏิบัติเปนกลุม 
และเปนรายบุคคล  ผลจากการฝกอบรม  กลุมตัวอยางสามารถจัดทําแผนการจัดการเรียนรู  ที่เลือก
กิจกรรมเสริมทักษะภาษาและสื่อการสอน  ไดเหมาะสมกับเนื้อหาสาระ  ไดมีการทดลองสอนและ
ประเมินผลการสอน 
 เมื่อเสร็จสิ้นการฝกอบรมปฏิบัติการพบวา  กลุมตัวอยางมีความมั่นใจในการสอนภาษาอังกฤษ
มากขึ้น  และประทับใจวิธีการฝกอบรมปฏิบัติการที่ไดลงมือปฏิบัติจริง  มีการดําเนินการอยางตอเนื่อง  
ระยะเวลาและบรรยากาศในการฝกอบรมทําใหเกิดความคุนเคย  ความไววางใจ  กลุมตัวอยาง
กลาที่จะปรึกษาหารือทั้งกับวิทยากร  ผูวิจัย  และกลุมตัวอยางดวยกัน  เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู  และ
เปนชุมชนแหงการเรียนรูโดยธรรมชาติ  และการเวนระยะการอบรมปฏิบัติการแตละครั้ง  ชวยให
กลุมตัวอยางไดมีเวลาไปทบทวนความคิด  นําไปปฏิบัติ  และสามารถที่จะมาอภิปรายผล  หรือ
ขอความรูเพิ่มเติมไดในการฝกอบรมปฏิบัติการครั้งตอไป  รูปแบบของการฝกอบรมปฏิบัติการ
ในครั้งตอๆ มา  จงึมีการปรับเปลี่ยนจากที่ไดวางแผนไว  เพื่อใหสนองตอความตองการ  และโนมนํา
กลุมตัวอยางใหมีสวนรวมในกระบวนการวิจัยเพื่อแกปญหารวมกัน      
   
   


