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บทที่  6 

กระบวนการติดตาม  และการสัมมนาหลังการติดตาม 
 
 

 ในบทนี้เปนการรายงานกระบวนการติดตามกลุมตัวอยางในการนําองคความรู  เทคนิควิธี
จากการฝกอบรมปฏิบัติการไปสูการปฏิบัติจริงในหองเรียน  กิจกรรมในการติดตามประกอบดวย
การไปสังเกตการสอนในชวงระยะเวลาที่อยูระหวางการฝกอบรมปฏิบัติการ  และการกลับมาสัมมนา
หลังกระบวนการติดตาม  ซ่ึงกระบวนการติดตามการสอนในโรงเรียนประกอบดวยกิจกรรมยอย ๆ 
คือ  การสังเกตการสอน  การบันทึกวีดิทัศนการสอน  การพบผูอํานวยการสถานศึกษาหรือ
หัวหนาฝายวิชาการของโรงเรียนและการสนทนากับนักเรียนที่อยูในชั้นเรียนของกลุมตัวอยาง

อยางไมเปนทางการ  รวมถึงการตอบคําถามและใหคําแนะนํากับกลุมตัวอยางหลังการสังเกตการสอน
เปนรายบุคคล  โดยมีวิทยากรที่ใหการอบรมสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปในการติดตามรวมกับผูวิจัย   
สําหรับการประชุมสัมมนากลุมตัวอยางหลังกระบวนการติดตามในครั้งที่  2  และครั้งที่  3  นั้น 
มีวัตถุประสงคหลักคือเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางกลุมตัวอยางที่สอนอยูใน

โรงเรียนตาง ๆ ไดแสดงความคิดเห็น  สาธิตการสอนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู  วิเคราะหวิจารณ
กับเพื่อนในกลุมซ่ึงพบวาการนํากลุมตัวอยางมาพบกันหลังการอบรมปฏิบัติการเปนประโยชนมาก

เพราะกลุมตัวอยางจะสะทอนปญหาการนําเทคนิควิธีไปสูการปฏิบัติในหองเรียน  ไดเห็นวิธีการ
ของเพื่อน  จุดออนจุดแข็งของครูในกลุมตัวอยาง  ซ่ึงบุคคลเหลานี้มีความสามารถแตกตางกัน 
บางคนมีทักษะในการเลาเรื่อง  บางคนมีทักษะในการวาดภาพ  บางคนมีทักษะในการแสดงออก 
และทักษะในการสื่อสารซึ่งสามารถเปนวิทยากรใหแกเพื่อนที่อยูในกลุมได  เกิดเปนเครือขายหรือ
ชุมชนการเรียนรู  (learning community)  และเปนจุดแข็งของการรวมกลุมในการพัฒนาวิชาชีพครู
ในอนาคต  พรอมทั้งมีการใหความรูการแนะนําเพิ่มเติมตามสภาพปญหา  และสะทอนวิธีการ 
กิจกรรมที่วิทยากร  และผูวิจัยไดใชในการดําเนินการพัฒนาครู          
 การติดตามสังเกตพฤติกรรมการสอนเปนไปในลักษณะของกัลยาณมิตร  มีการดําเนินการ  
3  คร้ัง  ดังนี้ 
 วันที่  4 - 21  กันยายน 2550  ผูวิจัยเดินทางไปที่โรงเรียนของกลุมตัวอยาง  เพื่อศึกษา
บริบทการเรียนการสอน  และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของกลุมตวัอยาง  หลังจากกลุมตวัอยาง
ไดฝกอบรมปฏิบัติการไปแลว  2  คร้ัง  โดยครั้งแรกเปนการฝกอบรมปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
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โดยใชเทคนิค  Crosstalk  และครั้งที่  2  เปนการฝกอบรมปฏิบัติการในเรื่องมาตรฐานหลักสูตรและ
การจัดทําหลักสูตรรายวิชา  ในการติดตามมีการบันทึกวีดิทัศนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในหองเรียนของทุกคนในกลุมตัวอยางซึ่งผูวิจัยมีความระมัดระวังเปนอยางมากที่จะทําใหเปนบรรยากาศ

การเรียนการสอนปกติไมใชการแสดง     
 วันที่  30  พฤศจิกายน - 7  ธันวาคม  2550  เปนการติดตามกลุมตัวอยางหลังการฝกอบรม
ปฏิบัติการครั้งที่  3  เพื่อสังเกตพฤติกรรมการสอน  การพัฒนาการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ในชั้นเรียน  และการประยุกตใชเทคนิควิธีในการสื่อสารโดยใชเรื่องราว  (story)  เพื่อการสอน
ภาษาอังกฤษ    
 วันที่  13 – 26  กุมภาพันธ 2551  เปนการติดตามผล  คร้ังที่  3  ไปยังโรงเรียนของกลุมตัวอยาง  
เพื่อสังเกตความคงทน  (retention)  ของความรูที่กลุมตัวอยางไดรับจากการเขาฝกอบรมปฏิบัติการ 
โดยมีความคาดหวังวากลุมตัวอยางยังคงใชวิธีการสอนแนวใหม  ที่ใชเร่ืองราวเปนแกนนําในการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ  และมีพัฒนาการใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือการสื่อสาร
ภายในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน   
 การจัดสัมมนาหลังการติดตามมีการดําเนินการ  2  คร้ังดังนี้คือ     
 วันที่  18  ธันวาคม  2550  กิจกรรมในครั้งนี้เปนการใหกลุมตัวอยางไดแลกเปลีย่นประสบการณ  
ที่ไดจากการจัดทําแนวการสอนภาษาอังกฤษ  และใหกลุมตัวอยางสาธิตการสอน  โดยเลอืกบทเรยีน
ที่คิดวาประสบผลสําเร็จมากที่สุด  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู  และเปนแนวทางใหผูสอนนําวิธีการของ
เพื่อนไปพัฒนาการเรียนการสอนของตนเอง 
 วันที่  21 – 25  เมษายน  2551  เปนการดูพัฒนาการเพิ่มเติมจากการสาธิตการสอนของ
กลุมตัวอยาง  การสะทอนปญหา  การแสดงความคิดเห็น  พัฒนาการในการใชภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารในหองเรียน  การตระหนักในพลังอํานาจของการใชภาษา  (empowering  language) 
ในการสื่อสารในบริบทตางๆ รวมถึง  ความคลองแคลวในการใชภาษา  เทคนิคการนําเสนอเรื่องให
นาสนใจ  การใชทาทาง/การแสดงออกในการสื่อสาร  และการเลือกใชส่ือ/อุปกรณ       
 ทั้งนี้  การดําเนินงานตามโครงการวิจัยเพื่อหารปูแบบการพัฒนาวิชาชีพครูใหกับครูผูสอน
วิชาภาษาอังกฤษ  ที่ไมไดสําเร็จการศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษไดนําเสนอภาพรวมของการดําเนินการ
ดังภาพ 4  หนา  65 
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6.1  รายงานการติดตามการสังเกตการสอน     
 
 ในกระบวนการติดตามเพื่อสังเกตการสอนมีการวางแผนการดําเนินงานหลายขั้นตอนคือ  
ขั้นตอนสรางความสัมพันธกับกลุมตัวอยางใหเกิดความไววางใจ  และเชื่อถือไดในระดับหนึ่ง
กอนที่จะดําเนินการบันทึกวิดิทัศนการสอนของกลุมตัวอยาง  ดีอาซ – แมคกิโอล่ี  (Diaz-Maggioli, 
2003, pp. 1-4)  กลาววา  การบันทกึวีดิทัศนสะทอนใหเห็นภาพของการสอนในสภาพจริงไดอยางชดัเจน  
แตสําหรับตัวครูแลวการดูบันทึกวีดิทัศนของตนเองเปนสิ่งที่นากลัวมากกวาการแลกเปลี่ยนประสบการณ

แบบอื่นๆ เชน  แผนการสอน  ผลงานของนักเรียน  เชอริน  และแฮน  (Sherin & Han, 2004a, pp. 1 - 27) 
พบวาการบันทึกวีดิทัศนในระยะของการติดตามผลนั้นเปนประโยชนอยางยิ่ง และในการประชุมครู 
4  คน  ที่เขารวม  “video  club”  เปนเวลา  1  ป  มีครูเพียง  2  คน  เทานั้น  ที่เต็มใจใหบันทึกภาพและ
รวมแบงปนประสบการณในชั้นเรียน  การบันทึกวีดิทัศนการเรียนการสอนจึงเปนเรื่องยาก  
การที่ผูวิจัยสามารถบันทึกวีดิทัศนไดนั้น  เพราะกลุมตัวอยางมีความไววางใจและใหความรวมมือ
เปนอยางดี  ตลอดจนเขาใจและเห็นความสําคัญของการวิจัย  และในขั้นตอนการวางแผนการเดินทาง
ไปยังโรงเรียนของกลุมตัวอยางพบวามีความยุงยากในเรื่อง  การนัดหมายเวลาระหวางวิทยากรกับ
กลุมตัวอยาง  และการจัดเสนทางในการเดินทางไปติดตาม  เพราะตองการไปสังเกตการสอนตามตาราง
การปฏิบัติการสอนจริงของกลุมตัวอยาง 
                6.1.1  รายงานผลการติดตามสังเกตการสอน  คร้ังท่ี 1  (ระหวางวันที ่4 - 21 กันยายน 2550)    
   กระบวนการติดตามและการแลกเปลี่ยนเรียนรูแบบกัลยาณมติรมีการดําเนินการหลงัจาก

มีการอบรมปฏิบัติการไปแลว  2  คร้ัง  (ดังภาพ 4 หนา 65)  โดยมีการดําเนินการติดตามไปที่โรงเรียน
ที่ครูกลุมตัวอยางปฏิบัติการสอนรวมทั้งสิ้น  18  โรงเรียน  ใชเวลาในการศึกษาสังเกต  14  วัน 
ตามตารางสอนของโรงเรียนเพื่อใหเปนการสังเกตบรรยากาศการเรียนการสอนที่ เปนจริง  
ผลจากการสังเกตการสอนครั้งที่  1  จัดแบงกลุมตัวอยางไดเปน  2  กลุม  ตามวิธีการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน  โดยพิจารณาจากแบบประเมินการสังเกตการสอน  ใน  3  ประเด็นคือ  บทเรียน  
พฤติกรรมการสอนของครู  และพฤติกรรมของนักเรียน  สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 
      กลุมที่  1  มีการดําเนินการสอนตามแผนการสอนที่จัดทําขึ้น  นักเรียนมีสวนรวม
ในกระบวนการเรียนการสอน  มีส่ือ/อุปกรณการสอน  และครูพยายามใชภาษาอังกฤษสื่อสารในชั้นเรียน  
มีกิจกรรมสลับใหนักเรียนมาปฏิบัติหนาชั้น ผูที่จัดอยูในกลุมนี้  มี  9  ราย  ไดแก  อาจารยโศรยา 
อาจารยสุชีรา  อาจารยทิพยสุดา  อาจารยบุศรา  อาจารยเบญจวรรณ  อาจารยลลนา  อาจารยพรพรรณ  
อาจารยศิริมา  และอาจารยสุทัศน  เมื่อพิจารณาจากองคประกอบหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
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3  ประการตามแบบสังเกตการสอนในเรื่อง  คือลักษณะของบทเรียน  การแสดงออกของครูและ
นักเรียน  สรุปไดดังนี้                   
  บทเรียน  (lesson)  บทเรียนดําเนินไปตามแผนการสอนและจุดประสงคที่ครูจัดทําขึ้น 
มีการลําดับขั้นตอนในการสอนแบบ  4  ขั้นตอนคือขั้นนําเขาสูบทเรียน  ขั้นสอน  และขั้นใหนักเรียน
ฝกฝนทักษะในเรื่องที่เรียน  และขั้นการสรุปบทเรียน  มีส่ือการสอนประกอบบทเรียน  เชน  ของจริง  
บัตรภาพ/บัตรคํา  ใบงาน  มีวัดผลการเรียนรูโดยใหนักเรียนตอบคําถามและรวมกิจกรรมหนาหอง 
รูปแบบการสอนเนนการสอนศัพทและการนําคําศัพทไปใชในรูปประโยค  เชน  สอนอาชีพตางๆ  
การบูรณาการเรื่องที่สอนกับความเปนจรงิในชีวิตประจําวันหรือในชุมชนและสังคม  การพัฒนาการ
ทักษะการคิดใหนักเรียนเปนรูปแบบการใหแนวคําถามคําตอบ  (guided  questions  and  answers)   
  ผูสอน  (teacher)  ผูสอนใชแนวทางการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในรูปแบบ
ของการจัดกิจกรรม  บรรยากาศการเรียนการสอนที่ผอนคลายโดยใหเลนเกม  รองเพลง  ใหกําลังใจ
ยกยองชมเชยนักเรียน  พยายามใชภาษาอังกฤษสื่อสารในชั้นเรียน  (มีการอธิบายเปนภาษาไทย)  
หลังการสอน  ครูตั้งคําถามภาษาอังกฤษงายๆ ใหนักเรียนชวยกันตอบ  พยายามใหนักเรียนมีสวนรวม
ในการทํากิจกรรมอยางทั่วถึง  จากการสังเกตการสอนและสนทนากับนักเรียนพบวา  นักเรียนพอใจ
การสอนของครูและมีเจตคติที่ดีตอการเรียน   
   ผูเรียน  (student)  นักเรียนมีสีหนาที่กระตือรือรน  แสดงความตองการท่ีจะเรียนรู
บทเรียนใหม  และตองการมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน   มีความกระตือรือรน
ในการตอบคําถามชวยครูแจกบัตรภาพ/บัตรคํา  ทําใบงานเสร็จทันเวลา มีบทบาทในการคิดตัดสินใจ
ในการทํากิจกรรมกลุม  นักเรียนมีการเรียนรูจากครูและเพื่อนๆ ในชั้นเรียน  มีความเขาใจในบทเรียน 
พัฒนาการทางการใชภาษาเพื่อการสื่อสารอยูในระดับที่ใชได  นักเรียนมีความสนใจและกระตือรือรน
ที่จะเรียนรู  แตมีการฝกฝนอยูในระดับนอย  
   เนื่องจากครูในกลุมนี้เปนครูที่มีประสบการณในการสอนภาษาอังกฤษมาระยะหนึ่งและ 
รูเทคนิควิธีการสอน  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูจึงเปนการเสริมแรงและสรางเจตคติที่ดี
ตอการเรียนภาษาอังกฤษใหเกิดขึ้นในตัวนักเรียน  ถามีการเสริมศักยภาพครูในกลุมนี้ใหมีพัฒนาการ
ในการใชภาษาอังกฤษใหมากขึ้น  และใชเทคนิคการสอนที่มีลักษณะบูรณาการเรื่องราวในสังคม 
ชุมชนและเรียนรูวิธีการจัดประสบการณทางภาษาในหองเรียน  จะชวยลดวิธีการสอนภาษาแบบทองจํา 
(rote  learning)  จะชวยพัฒนาใหเกิดกระบวนการเรียนการสอนที่ดําเนินไปอยางมีความหมาย
สําหรับผูเรียนและอยางเปนธรรมชาติมากขึ้น       
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  กลุมที่ 2  กลุมตัวอยางในกลุมนี้  ดําเนินการสอนตามแบบเดิมคืออธิบายเนนย้าํเปน
ภาษาไทย  ครูเปนศูนยกลาง  นักเรียนพูดตามครูทั้งหอง  ตอบคําถามพรอมกัน  เนนการสอนไวยากรณ
ดวยการอธิบายกฎเกณฑ  และตัวอยางกิจกรรมเพื่อฝกทักษะยังไมสัมพันธกับเนื้อหาที่สอน 
  กลุมตัวอยางที่ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบกลุมที่  2  มี  11  ราย  
ไดแก  อาจารยสุภา  อาจารยวิรัตน  อาจารยปนัดดา  อาจารยสุมนา  อาจารยมัลลิกา  อาจารยลาวัลย  
อาจารยนัดดา  อาจารยมัณฑนา  อาจารยเยาวภา  อาจารยศรีจันทร  และอาจารยนพเกา  เมื่อพิจารณาจาก
องคประกอบหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  3  ประการ ไดแก  บทเรียน  ครู  และนักเรยีน  
สามารถรายงานผลโดยสรุปไดดังนี้     
  บทเรียน  (lesson)  บทเรียนใชจากหนังสือแบบเรียน  การสอนไมมีลําดับขั้นตอน 
ลักษณะบทเรียนไมใชเรื่องใกลตัวนักเรียน  ไมมีสวนเกี่ยวของกับชุมชนและสังคมของนักเรียน
สาระที่สอนไมนําไปสูความคิดรวบยอดและไมเชื่อมโยงกับประสบการณเดิมของผูเรียน  
  ผูสอน  (teacher)  ผูสอนไมสามารถใชภาษาในการสื่อสารในหองเรียนรวมทั้งเทคนิค
วิธีการสอน  ใชภาษาไทยเปนหลักในการสื่อสารภายในชั้นเรียน  ใหนักเรียนจํา  และใหนักเรียน
ทองศัพท  ใหบอกความหมายของคําศัพทเปนคํา  ไมไดนําไปใชกับบริบทในการสื่อสารและขอมูล
ที่ตองการสื่อ   
  ผูเรียน  (student)  นักเรียนเปนผูฟง  และผูปฏิบัติตามที่ดี  นั่งประจําโตะเรียน
อยางเปนระเบียบเรียบรอยจะมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนเมื่อครูเรียกใหตอบคําถาม  
กอนตอบคําถามนักเรียนจะหันไปมองหนาเพื่อนเพื่อขอความมั่นใจกอนทุกครั้ง  เพราะกลัวตอบผิด  
บรรยากาศการเรียนคอนขางเครงเครียด  นักเรียนไมไดรับการพัฒนาในการฝกปฏิบัติการใชภาษา
เพื่อการสื่อสาร  การแกปญหา  การมีสวนรวมในบทเรียน  การคิดและการตัดสินใจ  อยูภายใต
การควบคุมของผูสอน     
  กลุมตัวอยางทั้ง  2  กลุม  มีความแตกตางดังนี้คือในกลุมที่  1  ครูมีเทคนิควิธีการ  
และประสบการณในการสอนเปนทุนเดิม  และพยายามใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับ
นักเรียนในชั้นเรียนตามโอกาสที่ทําได  มีความมั่นใจในตัวเอง  มีลักษณะเดนในตัวเอง  เชนบางคน
วาดรูปไดดี บางคนมีทักษะในการแสดง  บางคนรองเพลงเกง  มีทักษะและประสบการณในการ
จัดกิจกรรมกลุมสัมพันธซ่ึงสามารถดึงศักยภาพที่มีอยูมาชวยพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  สําหรับ
กลุมที่ 2 นั้นจําเปนตองมีการพัฒนาตั้งแตเร่ิมตนทั้งในเรื่องของทักษะภาษาและเทคนิควธีิการสอนและ
ทั้งสองกลุมจําเปนตองพัฒนาองคความรูในเรื่องการใชภาษาเพื่อการสื่อสารในสังคมและความรู

เกี่ยวกับภาษาแบบองครวม  
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6.1.2  รายงานผลการติดตามสังเกตการสอนครั้งท่ี 2  (ระหวางวันที่  30  พฤศจิกายน - 7  
ธันวาคม  2550)    
  กระบวนการติดตาม  และการแลกเปลี่ยนเรียนรูแบบกัลยาณมิตร คร้ังที่ 2 ไดดําเนินการ
หลังจากเสร็จสิ้นการฝกอบรมปฏิบัติการครั้งที่  3  ซ่ึงเนื้อหาในการอบรมปฏิบัติคร้ังที่  3  เปนประเด็น
ปญหาที่เกิดขึ้นกับครูในการไปติดตามและใหคําแนะนําแบบกัลยาณมิตร คร้ังที่  1  ซ่ึงพบปญหาหลัก 2 
ประเด็นคือปญหาทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารและปญหาดานเทคนิควิธีการสอน  ดังนั้นการอบรม
ปฏิบัติการครั้งที่  3  จึงเปนการบูรณาการใน  2  เร่ืองดังกลาวคือ  การพัฒนาทักษะภาษาเพือ่การสือ่สาร
โดยวิทยากรใชกิจกรรม  Crosstalk  ในการพัฒนาทักษะภาษาใหกับกลุมตัวอยางในภาคเชาและ
ในภาคบายกลุมตัวอยางใชเวลาในการเตรียมการสอน  วางแผนกิจกรรมการสอนและทดลองสอน
โดยใชเรื่องราว  (story)  เปนตัวนําในแผนการเรียนรูเชนหนวยการเรียนรูเรื่อง  My School  
ครูเขียนเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโรงเรียน  วางแผนการเลาเรื่อง  การใชส่ืออุปกรณ  การใหผูเรียนมีสวนรวม
ในกระบวนการเรียนการสอน  การใหเรียนรูคําศัพทเกี่ยวกับเรื่องที่เลา  และการทํากิจกรรม
หลังการเลาเรื่อง  เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา  การทดลองสอนกับเพื่อนครูในกลุม  จะเปนการทํางานเปนกลุม
และไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน  ตลอดจนดึงความสามารถของแตละคนมาใชในกลุมตลอดระยะเวลา 
10  วันของขั้นตอนการอบรมปฏิบัติการ       
    การติดตามครั้งนี้ใชเวลาทั้งหมด  5  วัน  พัฒนาการของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
ตามองคประกอบของแบบประเมินการสังเกตการสอน  สามารถแบงออกไดเปน  4  กลุม  โดยเรียงลําดับ
จากกลุมที่มีการพัฒนาดีที่สุดไปตามลําดับ  ซ่ึงในแตละกลุมมีพัฒนาการสรุปไดดังนี้ 
     กลุมท่ี  1  กลุมตัวอยางที่จัดอยูในกลุมที่  1  หรือกลุมที่มีพัฒนาการมากที่สุดมีทั้งหมด  
3  ราย  ไดแก อาจารยโศรยา  อาจารยเบญจวรรณ  ซ่ึงจัดวาเปนผูที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดดี
มาตั้งแตการสังเกตการสอนครั้งแรก  สวนอาจารยมัณฑนา  อยูในกลุมที่  2  จากการติดตามครั้งที่  1  
คร้ังนี้มีความกาวหนามาก  กลุมตวัอยางทั้ง  3  รายสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนในชั้นเรียนไดอยูในระดับดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่น  ใชการเลาเรื่องเปนแกนนาํ
ของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เลาเรื่องเปนภาษาอังกฤษ  เลือกเครื่องมือและเทคนิค
ในการสื่อสารความหมายในสาระที่เลา  ไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ  อาทิ  การใชของจริง 
(อาจารยโศรยา  เลือกใชดอกไม  ใบตอง  ตนกลวย  ธูป  เทียน  ประกอบการเลาเรื่องลอยกระทง)  
รูปภาพ  การวาดภาพบนกระดานดํา  การแสดงสีหนาทาทาง  และน้ําเสียงประกอบการเลาเรื่อง   
เร่ืองที่เลาเปนเรื่องที่พบไดจริงในชีวิตประจําวัน  บทเรียนจึงมีความเชื่อมโยงกับประสบการณเดิม
ของนักเรียน  นักเรียนไดพัฒนาทักษะการฟง  พูด  อาน  และเขียนในบรรยากาศเสมือนอยูในเหตุการณจริง  
สวนอาจารยเบญจวรรณ  เปนผูที่มีความสามารถในการเลือกใชภาพ  และน้ําเสียง  ประกอบการเลาเรื่อง



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

 
156 

ไดเปนอยางดี  อาจารยมัณฑนา มีทักษะการใชภาษาอังกฤษคลองแคลวมากที่สุด  เร่ืองที่เลาเปนเหตุการณ
ตัวอยางที่เปนจริงในชีวิตประจําวัน  เรียบงาย  ไมตื่นเตน  แตมีเทคนิควิธีที่ทําใหนักเรียนคิดตาม  
เนื่องจากทุกขั้นตอนของการสอนดําเนินไปอยางมีความหมาย  มีภาพประกอบเพื่อพัฒนาความรู 
ความคิด  ความเขาใจ  มีการใชภาษาในบริบทที่มีความหมายนักเรียนไดเรียนรูอยางเปนธรรมชาติ    
   กลุมท่ี 2  เปนกลุมตัวอยาง  8  ราย  ที่มีพัฒนาการในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เห็นไดอยางชัดเจนพยามนําเอาเทคนิควิธีการเลาเรื่องไปใช

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การผูกเรื่องใหมีความเชื่อมโยงกับประสบการณ  และความรู
เดิมของนักเรียน  ใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียน  เมื่อนักเรียนแสดงสีหนาวาไมเขาใจครู
จะใชส่ือตางๆ เชนวาดภาพ  การแสดงทาทางประกอบ  เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรม
การเรียนการสอน  นักเรียนตอบคําถามดวยความกระตือรือรน แสดงความคิดเห็น  โดยที่ครูไมตองเรียก
ทีละคน    
   กลุมตัวอยางทั้ง  8  รายนี้  ในการติดตามครั้งแรกจัดอยูในกลุมที่ 1  คือ กลุมที่จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนไดคอนขางดี จํานวน 4 ราย ไดแก  อาจารยบุศรา  อาจารยสุชีรา  อาจารยศิริมา  
และอาจารยทิพยสุดา  ในการติดตามครั้งนี้ไดพบวา กลุมตัวอยางทั้ง  4  ราย  ใชภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสารงายๆ ในระดับคําและวลีมากขึ้น  มีความเปนกันเองกับนักเรียนมากขึ้น  มีส่ือการสอน
และเลือกสื่อการสอนเหมาะสมกับบทเรียน  โดยเฉพาะอาจารยทิพยสุดา  มีความสามารถในการวาดภาพ
ลายเสนประกอบการสื่อสารภาษาอังกฤษงายๆ มีการแสดงทาทาง  และสีหนาประกอบการเลาเรื่องได
ชวนติดตาม  สามารถนําคําศัพทที่เกี่ยวกับสัตวทะเลมาผูกเร่ืองไดอยางมีความหมาย  ชวยใหนักเรียน
มีความเขาใจบทเรียนมากขึ้น  สวนกลุมตัวอยางอีก  4  ราย  ไดแก  อาจารยศรีจันทร  อาจารยเยาวภา  
อาจารยนพเกา  และอาจารยนัดดา  จัดอยูในกลุมที่  2  คือ  กลุมที่ควรมีการปรับปรุงในการติดตามครั้งแรก  
การติดตามครั้งนี้ที่ไดพบการพัฒนาคือ  มีการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในหองเรียนมากขึ้น 
และบรรยากาศในหองเรียนคอนขางผอนคลาย  อาจารยนพเกา  และอาจารยนัดดา  ดําเนินการสอน
ตามระเบียบแบบแผน  ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับนักเรียนมากขึ้น  แตสังเกตไดวายังคอนขาง
ระมัดระวัง ไมเปนไปตามธรรมชาติ อาจารยเยาวภา เปนผูที่ไดคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษมากที่สุด 
และมีอายุนอยที่สุดในกลุมน้ี  ประกอบกับอาจารยสําเร็จการศึกษาวิชาโทภาษาอังกฤษ  จึงคอนขาง
ใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารไดคลองแคลว  อาจารยศรีจันทร  มีบุคลิกราเริง  กลาพูดภาษาอังกฤษ
โดยไมกังวลดานไวยากรณ  มีความสามารถในดานการแสดงออก  มีความสัมพันธอันดีกับนักเรียน  
ทําใหนักเรียนกลาแสดงออก           
 กลุมท่ี 3  กลุมตัวอยางที่จัดอยูในกลุมนี้มีจํานวน  7  ราย  เปนผูที่จัดอยูในกลุมที่  2  
ของการติดตามครั้งแรก  4  ราย  ไดแก  อาจารยสุภา  อาจารยสุมนา  อาจารยมัลลิกา  และอาจารยลาวัลย  
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การติดตามครั้งนี้ไดพบความเปลี่ยนแปลงคือ  ทุกรายใชเร่ืองเลาในการนําเขาสูบทเรียน  แตยังมีความเขาใจ
ที่คลาดเคลื่อนวา  เรื่องเลาจะตองเปนนิทานเทานั้น  จึงใหนักเรียนอานนิทาน  ทองจําคําพูดในนิทาน  
จัดฉากการแสดง  และออกมาแสดงหนาชั้นโดยใชเวลาทั้งหมด  ครูไมมีบทบาทในการสอน  
เปนเพียงผูชมการแสดงและไมมีการแนะนําหรือใหความรูเกี่ยวกับภาษาหลังการแสดง  สําหรับ
อาจารยมัลลิกา  นําเรื่องที่อยูในหนังสือแบบเรียนมาเลาโดยมิไดปรับปรุงภาษาหรือยอเร่ืองใหกระชับ 
ทําใหนักเรียนสับสน  กิจกรรมหลังการเลาเรื่องของนักเรียนที่ครูในกลุมตัวอยางกลุมนี้เปนผูสอน  
มีลักษณะที่คลายกัน  คือ  ทั้งการวาดภาพระบายสี  การเลนเกม  และการรองเพลง  ยังไมชวยสงเสริม
การพัฒนาทักษะทางภาษา 
   สวนกลุมตัวอยางอีก  3  ราย  จัดวาอยูในกลุม  1  ในการติดตามครั้งแรก  ไดแก  
อาจารยลลนา  อาจารยสุทัศ  และอาจารยพรพรรณ  ผลจากการติดตามครั้งนี้จัดอยูในกลุม  3  
ซ่ึงพัฒนาไปไดไมมาก  ดวยสาเหตุดังนี้       
   อาจารยสุทัศนสอนกิจกรรมกลุมสัมพันธ  สอนวิชาลูกเสือ  และมีความสามารถ
ในการรองเพลงและการใหจังหวะแบบสนุกสนาน  จึงนําคําภาษาอังกฤษมารองในทํานองเพลงไทย  
ทําใหมีปญหาในการสอนการออกเสียงที่ถูกตอง  การลงเสียงหนักเบาของภาษาอังกฤษ  ประกอบกับ
ภารกิจการเปนวิทยากร  ทําใหมีเวลานอยในการเตรียมการสอน  และไมไดนําเทคนิควิธีที่ไดรับ
การอบรมไปใชตอเนื่อง  อาศัยประสบการณและการกลาแสดงออกจึงตกอยูในกลุม  3 
  อาจารยลลนาพยายามใชวิธีการเลาเรื่องเปนแกนนําในการสอน  แตการลําดับเรื่องราว
ยังไมราบรื่นทําใหนักเรียนสับสน  อาจารยพยายามใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียน  
แตสวนใหญจะอธิบายเปนภาษาไทย  หลังจากเลาเรื่องจบ อาจารยใหนักเรียนเลนเกม  แตเกมนั้นไมมี
ความเกี่ยวของกับบทเรียน 
  อาจารยพรพรรณเริ่มตนการสอนดวยการถามนักเรียนวาชอบฟงนิทานหรือไม  
เมื่อนักเรียนตอบวาชอบ  อาจารยใหนักเรียนสวมบทบาทเปนตัวละครในนิทานแลวออกมาแสดงหนาชั้น  
อาจารยไมไดทําหนาที่เปนผูสอน  หรือผูอํานวยความสะดวก  (facilitator)  แตลดบทบาทลงมาเปนเพียง
ผูชมการแสดงเทานั้น 
  อาจารยพรพรรณ  อาจารยสุภา  อาจารยสุมนา  อาจารยมัลลิกา  อาจารยลาวัลย  
ซ่ึงถูกจัดอยูในกลุมที่ 2  ในการติดตามครั้งที่  1  และถูกจัดอยูในกลุมนี้ในการติดตามครั้งที่  2  
เพราะกลุมตัวอยางดังกลาวพยายามใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชั้นเรียนมากขึ้น  แตยังตองมี
การฝกฝนเพิ่มเติมและตอเนื่อง        
  กลุมท่ี 4  ซ่ึงเปนกลุมสุดทาย  ไดแก  กลุมตัวอยางจํานวน  2  ราย  ที่ยังไมได
เปล่ียนแปลงวิธีสอนที่เคยใชมาแตเดิม กลาวคือเนนทองจําคําศัพท  แปลความหมายในแตละคํา 
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ใหนักเรียนจดคําศัพทในสมุด  วาดภาพระบายสีแลวนํามาสงครู  เวลาสวนใหญหมดไปกบัการเลนเกม  
รองเพลง  และการวาดภาพระบายสี  ซ่ึงมิไดเชื่อมโยงสัมพันธกับคําศัพทที่เรียน  กลุมตัวอยางในกลุมนี้  
ไดแก  อาจารยวิรัตน  และอาจารยปนัดดา  ทั้งสองรายเปนอาจารยที่อยูในกลุมท่ี  2  ในการติดตาม
คร้ังที่  1  อาจารยทั้ง  2  ทาน  มีปญหาและขอจํากัดที่แตกตางกัน  ดังนี้ 
  อาจารยวิรัตน  เพิ่งเริ่มสอนวิชาภาษาอังกฤษเปนครั้งแรกในปการศึกษา 2550  
มีภาระที่ไดรับมอบหมายหลายดาน  ไดแก  ทําหนาที่ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน  สอนวิชาภาษาอังกฤษ  
การงานอาชีพและเทคโนโลยี  และวิชาคณิตศาสตร  เปนผูควบคุมนักกีฬาของโรงเรียน  และรับผิดชอบ
การจัดโครงการอาหารกลางวันใหนักเรียน  ทําใหไมมีเวลาพัฒนาตนเองทางดานสาระวิชาภาษาอังกฤษ 
ไมกลาพูดภาษาอังกฤษ  ไมไดนําเทคนิควิธีการในการอบรมปฏิบัติการไปใช  ทั้งๆ ที่มีความตองการ
พัฒนาตนเองเปนอยางมาก  โดยสังเกตจากพฤติกรรมการเขาอบรมของอาจารย  ในระยะเริ่มตน
จะนั่งเกาอ้ีแถวสุดทายของหองประชุม  แตในการฝกอบรมปฏิบัติการครั้งที่  3  อาจารยเร่ิมอาสาสมัคร
ออกมาทํากิจกรรมที่วิทยากรตองการ   ดวยสีหนายิ้มแยมแจมใส   ดวยความเต็มใจทุกครั้ง  
ดวยภาระงานสอน  งานเฉพาะหนา  และงานพิเศษทําใหไมไดใชเวลาคิดและเตรียมวางแผนการสอน  
การดําเนินการสอนจึงอยูในสภาพการแกปญหาเฉพาะหนา  ทําใหดีที่สุดเทาที่จะทําได  การพัฒนา
ครูจึงตองดําเนินการไปพรอมๆ กับการปรับนโยบายทางการศึกษา  โดยเฉพาะในยุคแหงการแขงขัน
และสังคมแหงการเรียนรูที่ตองใช  ผูที่มีความรูความสามารถเฉพาะทาง  ซ่ึงการใชผูมีความรูเฉพาะทาง
มีคาใชจายสูงในตอนเริ่มตน  แตสงผลคุมการลงทุน  เพราะนักเรียนไดเรียนรูจากการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  การใชครูแบบอเนกประสงคลงทุนนอยแตตองเสียคาใชจาย
ในการแกไขปรับปรุงสูงมาก        
  อาจารยปนัดดา  เปนครูอัตราจางในโรงเรียนคลองตาเอี่ยม  ที่มีนักเรียนตั้งแตระดับ 
ช้ันอนุบาล 1 -  ช้ันประถมศึกษาปที่  6  มีผูอํานวยการโรงเรียน  1  คน  ขาราชการครู  1  คน   
เมื่อรวมอาจารยปนัดดา  จะมีครูทั้งหมด  3  คน  อาจารยปนัดดา  ทําหนาที่ครูประจําชั้น  และ
สอนทุกวิชาในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6  สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6   
รับผิดชอบงานธุรการ  งานโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน  ดวยภาระงานที่มากทําใหอาจารย
ไมมีเวลาเตรียมการสอน  และปฏิบัติการสอนไดอยางครบถวน  ในบางชวงเวลาตองใหนักเรียน
ดูโทรทัศนเพื่อการศึกษาของวังไกลกังวล  โดยไมมีครูคอยช้ีแนะหรือใหฝกปฏิบัติตาม  การเรียนการสอน
เปนลักษณะขาดปฏิสัมพันธ เปนแนวการสอนแบบ  passive  learning  ฟง  ดู  และทองจํา  และ
ประกอบกับเปนนักเรียนที่อยูในวัยที่มีความสนใจในระยะสั้น  การใหดูรายการโดยไมมีผูควบคุม
จึงไมไดผลเทาที่ควร  อาจารยปนัดดา  มีความตองการที่จะพัฒนาตนเองเชนกัน  แตไมไดรับ
การสนับสนุนในการพัฒนาตนเอง  แมจะสมัครเขาฝกอบรมปฏิบัติการ  แตระหวางการอบรม
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ก็ยังคงตองนํางานของโรงเรียนกลับมาทําที่บานในเวลากลางคืน  เพื่อใชเวลากลางวันเขารวม
การฝกอบรมปฏิบัติการแทนการไปทํางานที่โรงเรียน  และระหวางการอบรมไดรับโทรศัพท
สอบถามเรื่องงานตลอดเวลา  ทําใหเสียสมาธิ  การอบรมไมตอเนื่อง      
   ผูติดตามไดสอบถามความรูสึกและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุมตัวอยาง  พบวา
กลุมตวัอยาง  มีความมั่นใจที่จะใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียนมากขึ้น  โดยกลุมตัวอยาง
ใหขอมูลวา  เดิมหากผูอ่ืนเดินผานหองจะหยุดพูด  เนื่องจากไมมั่นใจวาสิ่งที่พูดออกไปนั้นถูกตองหรือไม  
แตหลังจากเขารับการอบรมแลวมีความมั่นใจมากขึ้น  ส่ิงที่เปนผลพลอยไดจากการใชวิธีสอนแบบใหมนี้
คือ   นักเรียนมี เจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ   มีความกระตือรือรนที่จะเรียน   และ
เรียนดวยความสนุกสนาน  จากการสัมภาษณนักเรียนเกี่ยวกับวิธีการจัดกระบวนการเรียนการสอน
ของครู  พบวานักเรียนชอบวิธีการเลาเรื่องในการดําเนินการสอน  ชอบใหครูพูดภาษาอังกฤษ
ในหองเรียนกับนักเรียน  รูสึกสนุกที่จะเดาทาทางครูผูสอนวาตองการสื่อความหมายอะไร  
ครูใหโอกาสแสดงหนาชั้น  ไดฝกพูดภาษาอังกฤษ  มีความเขาใจบทเรียนดีขึ้น  สามารถใชคําศัพทได  
และเรียนอยางมีความสุข  ไมเครียด   
  สรุปความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในกระบวนการเรียนการสอนของครูในกลุมตวัอยาง

มีดังนี้คือ  กลุมตัวอยาง  นําเครื่องมือ  และเทคนิค  Crosstalk  มาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   
บูรณาการภาษาอังกฤษเขากับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน  และดําเนินการสอนอยางมีความหมายมากขึ้น   
ใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือการสื่อสารในชั้นเรียน  สรางบรรยากาศการเรียนการสอนที่เปดโอกาส
ใหนักเรียนมีสวนรวมในชั้นเรียน  เชน  การแสดงบทบาทสมมติ  การซักถามและโตตอบกับครู
และเพื่อน  การเลนเกมที่ชวยพัฒนาทักษะทางภาษา  เปนตน  เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดหองเรียน  
จากการนั่งหันหนาไปทางหนาชั้นทุกคน  ปรับไปสูการนั่งเปนกลุมๆ ละ  4  คน  นั่งเปนรูปครึ่งวงกลม
หรือรูปตัวยู  (U – shape)  รวมถึงการลงมานั่งที่พื้นหองเรียนเมื่อทํากิจกรรม 
  ถึงแมวากลุมตัวอยางจะมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นในภาพรวม  แตปญหาที่พบในการติดตาม
ครั้งที่ 2  ยังเปนปญหาเดิมคือทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารในหองเรียน  และเทคนิควิธีการสอน  รวมถึง 
การผูกเรื่องราวที่นํามาเลา  ใหเกี่ยวของสัมพันธกับผูเรียน  สังคม  ชุมชน  และการกําหนดกิจกรรม
การเรียนการสอนจากการเลาเรื่องเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา  และปญหาที่พบอีกประการหนึ่งคือ 
การใชเวลา  (timing)  ไมเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เกิดการเสียเวลา  (time waste)  
กับบางกิจกรรมมากเกินไปเชนการใหนักเรียนวาดภาพระบายสี  รองเพลง  เลนเกม  ซ่ึงควรมีการแบงเวลา
ใหนักเรียนคิด วิเคราะห  และฝกทักษะภาษาใหมากขึ้น  วิทยากรที่ติดตามไปสังเกตการสอน
ไดใหคําแนะนําหลังการสอน  และผูวิจัยไดจัดใหกลุมตัวอยางไดกลับเขามาสัมมนารวมกันครั้งที่  1 
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โดยใหกลุมตัวอยางไดนําวิธีการที่ใชในหองเรียนและประสบผลสําเร็จมากที่สุดมาสาธิต  
เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู  และฝกปฏิบัติเพิ่มเติมเพื่อใหสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง       
  ปญหาทั่วไปที่พบในการพัฒนาครูคือ  การบริหารจัดการเรื่องเวลา  เร่ืองที่มักถูกนํามาอาง
คือ  มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก  ซ่ึงตองใชเวลามากในการจัดเตรยีม
เอกสาร  ทั้งนี้เพราะยังไมมีระบบบริหารจัดการที่ดีพอ  นอกจากนี้  โรงเรียนยังตองใชเวลาอีกสวนหนึ่ง
ไปในการเตรียมรับรองแขก  และการใหความรวมมือกับชุมชนในการจัดงานตางๆ ตามเทศกาล  
การใชเวลานอกเหนือจากการเรียนการสอน  ไมไดมีการวางแผนและกําหนดไวใหแนนอน
ในปฏิทินวิชาการ  จึงทําใหตองตัดทอนเวลาเรียนของนักเรียน   เวลาในการเตรียมการสอนและ
ปฏิบัติหนาที่การสอน   ตลอดจนเวลาของครูในการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพครู

เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการสอนซึ่งสงผลตอการพัฒนานักเรียนโดยตรง           
  6.1.3  รายงานผลการติดตามสังเกตการสอน   คร้ังท่ี 3  (ระหวางวันที่  13 – 26  กุมภาพันธ 
2551)   
  การติดตามและการแลกเปลี่ยนเรียนรูแบบกัลยาณมิตร  ครั้งที่  3  มีการดําเนินงาน
หางจากการติดตามในครั้งที่  2  เปนเวลาประมาณ  2  เดือน  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกลับไปติดตาม
กระบวนการเรียนการสอนของครูวายังมีการนําไปสูการปฏิบัติอยูหรือไม  และเพื่อตรวจสอบ
ความคงทน  (retention)  และพัฒนาการของความรูที่ไดรับจากการอบรมปฏิบัติการทั้ง  3  ครั้ง
ของกลุมตัวอยาง  และนําผลไปเปรียบเทียบพัฒนาการของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
ซ่ึงไดดําเนินการไปแลว  2  คร้ัง  ใชเวลาดําเนินงานรวมทั้งสิ้น  8  วันทําการ  ติดตามดูผูสอน
ตามตารางสอนของโรงเรียน       
   ผลการติดตามพัฒนาการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของกลุมตัวอยาง

ทั้ง  20  ราย สามารถแบงออกไดเปน  3  กลุม  โดยเรียงลําดับจากกลุมที่มีความสามารถในการสอนดีที่สุด  
มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 
  กลุมท่ี  1  ในกลุมนี้มีกลุมตัวอยาง  6  ราย  ที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนอยูในระดับที่สามารถนําความรูจากการฝกอบรมไปปฏิบัติไดจริง  
(implementation)  คือ อาจารยโศรยา  อาจารยเบญจวรรณ  และอาจารยมัณฑนา  จัดอยูในกลุมผูที่มี
ความสามารถโดดเดนที่สุด  ครูผูสอนอีก  3  ราย  ที่เพิ่มเขามาในระดับนี้ไดแก  อาจารยบุศรา  อาจารยสุชีรา  
และอาจารยศรีจันทร  ซ่ึงทั้ง  3  รายนี้มาจากกลุมที่  2  ในการติดตามผลครั้งที่  2  แตในครั้งนี้  
มีพัฒนาการดานการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพิ่มขึ้นจากเดิมอยางเห็นไดชัดไมกังวลวา

จะตองพูดใหเหมือนกับเจาของภาษา  มีการใชคําส่ัง  และการสื่อสารในชั้นเรียนเปนภาษาอังกฤษ  
ตลอดเวลาที่สอน  นักเรียนมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาจากการทํากิจกรรม  ทั้งกิจกรรมที่ทําทั้งชั้นเรียน 
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และกิจกรรมกลุม  ใชการเลาเรื่องเปนแกนนําของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  กลุมตัวอยาง
ทุกรายใชเร่ืองเลาซึ่งเปนเรื่องที่พบไดจริงในชีวิตประจําวัน จึงมีความเชื่อมโยงกับประสบการณเดิม
ของนักเรียน  ความรูใหมถูกเชื่อมโยงเขากับโครงสรางความรูเดิมของผูเรียนได  ใชเครื่องมือและ
เทคนิคที่เรียนรูจาก  Crosstalk  ในการสื่อสารเรื่องราว  นักเรียนไดพัฒนาทักษะการฟง  พูด  อาน  
และเขียนสัมพันธกันอยางครบถวนและใชเวลาอยางมีประสิทธิภาพ  
  กลุมท่ี 2  กลุมตัวอยางที่จัดอยูในกลุมที่  2  นี้มีทั้งหมด   12  ราย  ที่มีพัฒนาการ
ในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  และกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีขึ้น
เห็นไดอยางชัดเจน  กลุมตัวอยางที่อยูในกลุมนี้  ไดแก  อาจารยสุมนา  อาจารยสุภา  อาจารยสุทัศน  
อาจารยมัลลิกา  อาจารยพรพรรณ  อาจารยลลนา  และอาจารยลาวัลย  ทั้ง  7  รายนี้เปนอาจารยที่ถูกจัดไว
ในกลุมที่ 3  ของการติดตามผลครั้งที่  2  สวนอีก  5  ราย ไดแกอาจารยเยาวภา  อาจารยศิริมา  อาจารย
ทิพยสุดา  อาจารยนพเกา  และอาจารยนัดดา  กลุมตัวอยางทุกรายมีศักยภาพ  (potential)  ในตนเอง  
มีโอกาสที่จะพัฒนาใหกาวหนาตอไปได  จากการสังเกตการสอนระหวางวันที่  30 พฤศจิกายน - 7  
ธันวาคม  2550  กลุมตัวอยางทุกรายรับเอาขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินไปปรับปรุง
วิธีการสอนของตนเอง  สวนบางราย  เชน  อาจารยพรพรรณ  อาจารยสุมนา  อาจารยสุภา  อาจารยลลนา  
และอาจารยนัดดา  ซ่ึงเปนอาจารยที่ถูกจัดไวในกลุมที่  2  ของการติดตามผลครั้งที่  2  มีความไววางใจ
ผูวิจัยเพิ่มขึ้น  แสดงออกดวยการโทรศัพทติดตอกับผูวิจัยเพื่อสอบถามเกี่ยวกับความหมายของคําศัพท  
วิธีการออกเสียงคําศัพทใหมที่ถูกตอง  และซักถามวิธีการเรียงลําดับคําศัพทใหถูกตองโครงสราง
ทางไวยากรณ  และกาล  (tense)  ของประโยคตางๆ ดวยวัตถุประสงคเพื่อการจัดกิจกรรมการสอน
ตามปกติ  และการจัดปายนิเทศตามความตองการของโรงเรียน  เปนตน  กลุมตัวอยางทุกราย
พยายามใชเร่ืองเลาเปนแกนนําเขาสูกิจกรรมการเรียนการสอน  ใชเทคนิค  และเครื่องมือในการสือ่สาร
ที่เรียนรูจาก  Crosstalk  เชน  การวาดภาพ  การแสดงทาทาง  การใชน้ําเสียง  การใชส่ือ/อุปกรณ  และ
ของจริง  มาใชในการสอนไดอยางเหมาะสมและแนบเนียนขึ้น  เปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวม
ในกิจกรรมการบริหารจัดการเวลามีความเหมาะสม  เปนประโยชน  กิจกรรมการเรียนการสอน
ดําเนินไปอยางมีความหมายและมีความเชื่อมโยงมากขึ้น  ไมหมดไปกับการวาดรูประบายสี  และ
การรองเพลงซึ่งไมสัมพันธกับเรื่องที่เรียนเหมือนครั้งกอนอีกตอไป       
   กลุมท่ี 3  เปนกลุมตัวอยางที่ยังคงใชวิธีการสอนแบบที่เคยใชอยูกอน  กลุมตัวอยาง
จํานวน  2  ราย  ในกลุมนี้  ไดแก  อาจารยวิรัตน  และอาจารยปนัดดา  ที่ยังไมไดเปลี่ยนแปลงวิธีสอน
ที่เคยใชมาแตเดิม  ผลการสอนที่เปนเชนนี้มีปจจัยที่เกี่ยวของหลายประการ  จึงขอสรุปสาระสําคัญ
เปนรายบุคคล  ดังนี้   
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       อาจารยวิรัตน     
 1)  มีประสบการณในการสอนภาษาอังกฤษเพียงหนึ่งป  

       2)  มีภาระการสอนหลายวิชา  รวมถึง  ภาระการบริหาร  และภาระงานธุรการ  
เปนปญหาในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก  
       3)  มีขอจํากัดในการใชภาษาในการสื่อสาร  องคความรูและเทคนิควิธีสอน
กลุมสาระภาษาตางประเทศ   
        4)  มีภารกิจตองกลับไปปฏิบัติการที่โรงเรียน  ในขณะที่มีการอบรมปฏิบัติการ 
ทําใหขาดความตอเนื่อง    
   อาจารยปนัดดา   
       1)  ประสบการณในการสอนยังไมถึงหนึ่งป  
       2)  ปญหาของโรงเรียนขนาดเล็กที่ครูมีภารกิจหลายดาน 
                       3)  โรงเรียนตั้งอยูหางไกล  การคมนาคมไมสะดวก  อยูในพื้นที่การเกษตร  เดินทางผาน
ทุงนาและฟารมกุง  เปนที่ลุมน้ําทวมขัง  เมื่อมีฝนตก  น้ําทวม  ทําใหครูไมสามารถเดินทางไปสอนได   
       4)  มีขอจํากัดในการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร  และยังขาดองคความรูเกี่ยวกบั
เทคนิควิธีการสอนภาษาอังกฤษ 
     5)  มีภารกิจตองกลับไปปฏิบัติงานที่โรงเรียน  ในขณะที่มีการอบรมปฏิบัติการ  
ทําใหขาดความตอเนื่องในการอบรม    
  สรุปผลการตดิตามการสงัเกตการสอน     
   กลุมตัวอยางมีความเปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชัดเจน และมีการบูรณาการวิชาภาษาอังกฤษ
เขากับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆ ไดอยางแนบเนียน  สามารถใชภาษาอังกฤษโดยไมตองกังวลวา  
ประโยคที่ใชเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียนถูกตองตามหลักไวยากรณหรือไม  กลุมที่จัดวามีความสามารถ
สูงกวากลุมอื่น  เดิมมีจํานวน  3  ราย  ในครั้งนี้เพิ่มขึ้นอีก  3  ราย  ดังนี้ 
  อาจารยบุศรา  เปนผูที่มีประสบการณสอนภาษาอังกฤษมากกวากลุมตัวอยางอีกสองราย   
ประกอบกับไมมีภาระทางครอบครัว  คือ  ลูกๆ ของอาจารยสําเร็จการศึกษาและทํางานแลว  
ณ  กรุงลอนดอน  สหราชอาณาจักร  อาจารยจึงใชวันเสาร-อาทิตย  ที่โรงเรียนวัดสะแกงาม “จีระศฤงฆอุทิศ” 
เพื่อการผลิตสื่อการสอนในหลายรายวิชารวมทั้งวิชาภาษาอังกฤษดวย  ประสบการณที่ไดรับ
จากการสอน  และการเขาฝกอบรมระยะสั้นๆ จากหลายหนวยงาน  ทําใหการเขารวมโครงการวิจัย
ในครั้งนี้ของอาจารยไดรับการพัฒนา  ทั้งทักษะการใชภาษาอังกฤษ  และการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน  อาจารยกลาวถึงการอบรมครั้งนี้วา  สามารถนําความรูที่ไดไปใชไดจริง  คุมคากับเวลา
ที่ใชในการอบรม  อาจารยบุศรามีความสามารถพิเศษในการเลาเรื่องราวไดอยางนาสนใจ  สามารถ
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นําเทคนิค  และเครื่องมือ จาก  Crosstalk  มาใชไดอยางเหมาะสม  การใชสีหนา  และน้าํเสียง
ประกอบการเลาเรื่องราวที่เสมือนจริง  ทําใหดึงดูดความสนใจของผูเรียนไดเปนอยางดี  ภาษาอังกฤษ 
ที่นํามาใชเปนประโยคที่มีโครงสรางงายๆ บางครั้งเปนวลีส้ันๆ แตก็สามารถสื่อสารไดดี 
  อาจารยศรีจันทร  มีบุคลิกราเริง  สนุกสนาน  กลาแสดงออก  และยินดีที่จะออกมารวม
กิจกรรมขณะที่ฝกอบรมปฏิบัติการ  ในการติดตามผล  และการแลกเปลี่ยนเรียนรูแบบกัลยาณมิตร 
ในสองครั้งแรก  อาจารยใชภาษาอังกฤษปนกับภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียน  เลานิทานให
นักเรียนฟงแทนเรื่องเลา  แตในครั้งลาสุด  ใชเร่ืองราวที่เกี่ยวของกับผูเรียนเปนแกนนําในการสอน  
พัฒนาการทางดานการใชภาษาเพื่อการสื่อสารของอาจารยดีขึ้นมากถึงแมจะเปนวลีสั้นๆ ก็ตาม  
ยกตัวอยางเชน  เมื่ออาจารยตองการเรงเวลาในครั้งกอน  อาจารยใชคําพูดวา  “Quick,  quick”  มาคราวนี้
อาจารยเปลี่ยนเปน “Hurry up”  หรือเมื่อตองการแบงกลุมอาจารยเปล่ียนจาก “You  left  and  you  
right.”  มาเปน  “Sit  in  a  group  of  three.”  เปนตน  อาจารยมีเจตคติที่ดีตอการอบรมปฏิบัติการมาก 
ดังคําพูดที่วา  “ถามีการอบรมแบบนี้อีกตองบอกพี่นะ  พี่อยากมาอีก  สนุกดี”   
  อาจารยสุชีรา  เปนอาจารยผูใหญมีบุคลิกที่เรียบรอยมาก  แตอาจารยก็ใหความรวมมือ
กับวิทยากรเปนอยางดี  อาจารยทุมเทกับการสอนภาษาอังกฤษเปนอยางมาก  จนกระทั่งผูอํานวยการโรงเรยีน
ใหสิทธิพิเศษในการจัดหองเรียนภาษาอังกฤษ  1  หอง  อาจารยไมตองเดินไปสอนแตนักเรียน
จะเดินมาหาเองเมื่อถึงเวลาเรียน  การสรางบรรยากาศในชั้นเรียน  ในหองดังกลาว ฝาผนังทั้ง  4  ดาน  
เปนรูปภาพ และคําศัพทภาษาอังกฤษ  ไมเวนแมแตที่วางใตกระดานดํา  อาจารยไมตองการการเสริม
ศักยภาพดานอื่นใด  นอกเสียจากการใชภาษาอังกฤษเพื่อเปนเครื่องมือในการสื่อสารเทานั้น  
ในระยะเริ่มตน  อาจารยสุชีรามีความประหมาเปนอยางมากเมื่อถูกบันทึกวีดิทัศน  หลังจากนั้น
ความประหมาก็ลดลง  ในครั้งลาสุด  อาจารยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อในการสอนตลอดเวลาเรียน  
ถึงแมจะมีภาษาไทยปะปนบางก็ตาม  ความกังวลในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนอยลง  
สังเกตจากคําพูดที่วา “พี่ไมกลัวแลว อาจารย  (วิทยากร)  บอกวา  พูดไปเถอะไมตองกลัวผิด  ไมมีใคร
พูดถูกทั้งหมดหรอก  เวลาฝรั่งพูดภาษาไทยก็เหมือนกับเวลาที่คนไทยพูดภาษาอังกฤษนะแหละ”   
   ขอจํากัดที่พบในครั้งนี้ยังคงเปนเรื่องกิจกรรมเสริมหลักสูตร  และกิจกรรมเพื่อชุมชน 
ไดแกการที่ครูตองเขารวมกิจกรรมของชุมชน  เชน  การใหครูเขาประจําหนวยเลือกตั้งสมาชิก
องคการบริหารสวนตําบล  ชวยงานประจําปของวัด  เปนตน  ประกอบกับในชวงเดือนกุมภาพันธนี้  
มีการทดสอบความรูในกลุมสาระวิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  และภาษาตางประเทศ  
(O-Net)  โดยสํานักทดสอบทางการศึกษา  ในชวงชั้นที่  2  ทําใหโรงเรียนสวนใหญจัดการสอนเสริม
ใหกับนักเรียน  ดวยมุงหวังใหไดรับคะแนนทดสอบเพิ่มขึ้นจากปกอนๆ กลุมตัวอยางสวนใหญ
จึงตองประสบกับปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเวลาเพื่อการสอนตามปกติ  และการสอนเสริม
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ที่เพิ่มเขามา  รวมถึงการทําผลงานวิชาการ  เพื่อการเลื่อนวิทยฐานะของครูซึ่งมีกําหนดการสงงาน
ในวันที่  31  มีนาคม  2551  เพื่อความกาวหนาในหนาที่การงาน  และเพื่อเปนศักยภาพของสถานศึกษา  
ทําใหครูตองใชเวลาและสมาธิทําผลงานใหเสร็จตามเวลาที่กําหนด 
   โดยสรุปสิ่งที่พบจากการติดตามสังเกตการสอนในครั้งนี้  คือ  ครูมีภาระงานมาก  
ไมสามารถทุมเทเพื่อเตรียมการสอนไดอยางเตม็ที่  ครูไดรับการสนับสนุนดานวิชาการจากผูบริหาร
นอยกวาครูที่ทํางานทางดานบริหารและธุรการ  และจากการเดินทางไปติดตามใหคําแนะนําเพิ่มเติม  
ที่โรงเรียนของกลุมตัวอยาง  พบวาเกิดการเปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรมการสอน  กลุมตัวอยางที่มี
พัฒนาการที่ดีมีจํานวนเพิ่มขึ้น  ปญหาดานการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารลดลง 
 6.1.4  รายงานผลการศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการอบรมครู 
  ในการรายงานผลการศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการอบรมครู  โดยติดตาม
สังเกตการสอน  3  คร้ัง  คือ 
  1)  คร้ังที่ 1 ระหวางวันที่ 4 – 21 กันยายน 2550 
  2)  คร้ังที่ 2 ระหวางวันที่ 30 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2550 
  3)  คร้ังที่ 3 ระหวางวันที่ 13 – 26 กุมภาพนัธ 2551 
  ซ่ึงในการติดตามสังเกตการสอนไดจําแนกออกเปน  3  ประเด็น  คือ  การนําเสนอ
บทเรียน พฤติกรรมการสอนของครู  และพฤติกรรมของนักเรียน  จากนั้นจึงนําคะแนนของทั้ง  3  คร้ัง  
มาศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการอบรมครูโดยใช repeated ANOVA ซึ่งผลของการศึกษา
ประสิทธิภาพของรูปแบบการอบรมครูที่นํามาใช  ปรากฏดังนี้ 
 
ตาราง  24  แสดงผลการศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการอบรมครู 
 

Pairwise Comparisons 
(I) FACTION  (J) FACTOR1 Mean Difference (I-J) Std. Error Sig.a 
1  2 
  3 

-1.066* 
-1.459* 

.228 

.256 
.000 
.000 

2  1 
  3 

1.066* 
-.393* 

.228 

.085 
.000 
.000 

  
 จากตาราง  24  ผลการศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการอบรมครูที่นํามาใช  พบวา
ประสิทธิภาพการสอนของครูในกลุมตัวอยาง  หลังเขารับการฝกอบรมปฏิบัติการ  แตกตางจาก
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กอนเขารวมโครงการ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05  เปนการสะทอนใหเห็นวารูปแบบการอบรมครู
ที่นํามาใชมีประสิทธิภาพจริง 
 

6.2  รายงานผลการสัมมนาหลังการติดตาม 
    
  การกลับมาสัมมนาเปนกระบวนการดําเนินงานหลังกระบวนการติดตามไปสังเกตการสอน  
มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูสอนไดแลกเปลี่ยนประสบการณ ในการนําเทคนิควิธีการสอนจากการอบรม
ปฏิบัติการไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และเปนการพัฒนาใหเกิดความรวมมือ 
การชวยเหลือ  และการสรางเครือขายชุมชนการเรียนรู  (learning  community)  โดยใหกลุมตัวอยาง
ไดสาธิตการสอน  เพื่อดูพัฒนาการของเทคนิควิธีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และทักษะ
การใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชั้นเรียน  รวมถึงอภิปรายปญหาอุปสรรคในการนําวิธีการสอน
ไปใชในชั้นเรียน  รวมทั้งปญหาที่วิทยากรและผูวิจัยพบ ในการไปสังเกตการสอน  เปนการสานตอ
ความสัมพันธระหวางครูในกลุมตัวอยาง  วิทยากรและผูวิจัย  เพื่อสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการ
อยางตอเนื่องและยั่งยืน  นอกจากนี้  ยังเปนการกระตุนใหกลุมตัวอยางไดตระหนักรูในหนาที่และ
มีการพัฒนาตนอยูเสมอ  และมีเครือขายเพื่อนรวมอาชีพ  ที่สามารถติดตอขอความรวมมือได  
จัดการสัมมนาหลังการสังเกตการสอน  จัดขึ้น  2  คร้ัง  ดังนี้ 
  6.2.1  การสัมมนาครั้งท่ี 1  (วันที่  18  ธันวาคม  2550) 
   การสัมมนาครั้งนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อใหกลุมตัวอยางไดอภิปรายถึงประสบการณ
จากการนําความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมปฏิบัติการ  ไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
และใหกลุมตัวอยางสาธิตการสอนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู  เทคนิควิธีที่นําไปใชในการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน 
    การสัมมนารวมกันครั้งนี้  มีกลุมตัวอยางเขาสัมมนา  17  ราย  สวนอีก  3  รายคือ  
อาจารยพรพรรณ  และอาจารยมัณฑนา  ไดรับมอบหมายจากผูบริหารสถานศึกษาใหเตรียมเอกสาร
เพื่อรองรับการประเมินโดยสํานักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา  (สมศ.)  และอาจารยปนัดดา  
ไดรับมอบหมายใหเขาประชุมเกี่ยวกับ “การจัดเก็บขอมูลในระบบคอมพิวเตอร”  ณ  สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา  เขต  1  จึงไมสามารถเขารวมการสัมมนาไดผลของการสัมมนา
พบวา  กลุมตัวอยางจํานวน  3  ราย  คือ  อาจารยโศรยา  อาจารยบุศรา  และอาจารยเบญจวรรณ  
เปนผูที่สามารถนําความรู  และเทคนิคที่ไดรับจาการอบรมไปใชจริงในหองเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
ไดสาธิตการสอนภาษาอังกฤษ  (modeling  on lesson)  โดยแสดงวิธีการเลาเรื่อง  และการเชื่อมโยง
กิจกรรมใหมีความตอเนื่องกับเรื่องราว  แลกเปลี่ยนเรียนรูแนวคิดจากเรื่องราวซ่ึงเปนแนวการสอน
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แบบสรางประสบการณใหกับผูเรียน  ทั้งนี้  ยังมีอีก  2  ราย  ที่สอนไดดีในระดับเดียวกันคือ  
อาจารยมัณฑนา  และอาจารยทิพยสุดา   
   ผลการสัมมนาของกลุมตัวอยาง 
   หลังจากการสาธิตการสอนของกลุมตัวอยางทั้ง  3  ราย  ผูเขารวมสัมมนาชื่นชมวา
เปนวิธีการที่ดี  แตตนเองยังมีขอจํากัดเรื่องภาษาและการเลาเรื่อง  และไดมีการใหตอบแบบสอบถาม
สรุปดังนี้    
   1)  การจัดการเรียนการสอน  ตั้งแตเปดเรียนในภาคเรียนที่ 2/2550  กลุมตัวอยาง
ไดมีการจัดทําแผนการสอนและบันทึกการสอน  คิดเปนรอยละ  47.05  และสอนโดยไมมีแผนการสอน   
คิดเปนรอยละ  29.41   
   2)  ปญหาและอปุสรรคที่พบจากการสอน  มี  3  ประการ  ดังนี้ 
     (1)  ปญหาการสอนหลายกลุมสาระทําใหขาดคุณภาพเนื่องจากเตรยีมการสอนไมทนั 
คิดเปนรอยละ  70.58 
   (2)  ปญหาลําดับรองลงมาคือครูยังไมมีความมั่นใจในการสอนโดยใชภาษาอังกฤษ  
คิดเปนรอยละ  35.29  ซ่ึงตองมีการพัฒนาทักษะภาษาอยางตอเนื่อง   
    (3)  กลุมตัวอยาง  รอยละ  41.17  ไมไดใชเร่ืองเลาในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในโรงเรยีนของตน 

 3)  ส่ิงที่ตองการพัฒนาเพิ่มเติม 
   (1)  ตองการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพิม่เตมิ  คดิเปนรอยละ 
41.17 
   (2)  วิธีการผลิตสื่อการสอนงายๆ และประหยดั  คิดเปนรอยละ  11.76 
  ขอมูลที่ไดรับจากแบบประเมินพบวา  สิ่งที่ครูสวนใหญคิดวาเปนปญหาสําคัญ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  และตองการความชวยเหลือเปนอยางมาก  คือ 
การพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในหองเรียน  และประเด็นนี้จึงเปนวัตถุประสงคหลัก
ของการสัมมนาครั้งที่ 2  
 6.2.2  การสัมมนาครั้งที่ 2  (ระหวางวันที่   21 – 25  เมษายน 2551) 
   การเชิญกลุมตัวอยางมาสัมมนาในครั้งนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อตอบสนองความตองการ
ที่จะพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในหองเรียนของกลุมตัวอยาง  ซ่ึงเปนความตองการ
ที่ระบุไวในแบบสอบถามจากการสัมมนาครั้งที่  1  และเพื่อเปนการใหวิทยากรไดมีการแนะนํา
หลังสังเกตการสอนครั้งที่ 3  ตลอดจนเพื่อประเมินทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของ
กลุมตัวอยางกอนที่จะมีการปดโครงการ  
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  ในครั้งนี้  มีกลุมตัวอยางที่สามารถมาเขารวมการสัมมนาไดเพียง  11  คน  ไดแก  
อาจารยทิพยสุดา  อาจารยนพเกา  อาจารยบุศรา  อาจารยพรพรรณ  อาจารยมัลลิกา  อาจารยมณัฑนา  
อาจารยเยาวภา  อาจารยลลนา  อาจารยศรีจันทร  อาจารยสุภา  และอาจารยโศรยา  สําหรับ
กลุมตัวอยางรายอื่นๆ น้ัน  มีความจําเปนดังนี้  
  อาจารยเบญจวรรณ  อาจารยลาวัลย  อาจารยศิริมา  และอาจารยปนัดดา  ติดราชการ
การอบรมครูภาษาอังกฤษซึ่งจัดโดยสํานักงานเขตพื้นการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา เขต 1  รวมทั้ง
อาจารยวิรัตน  ที่ติดราชการการอบรมครูภาษาอังกฤษซึ่งจัดโดยสํานักงานเขตพื้นการศึกษาจังหวัด
ฉะเชิงเทรา เขต 2  สวนอาจารยสุทัศน  ตองไปเปนวิทยากรอบรมลูกเสือที่จังหวัดพิจิตร  อาจารยสุมนา  
ไมสามารถมาประชุมไดเนื่องจากมารดาปวย  เชนเดียวกับอาจารยสุชีรา  ที่ตองดูแลคุณพอของสามี
ที่เขารับการผาตัดเสนเลือดหัวใจ  และรายสุดทาย  อาจารยนัดดา  ไมสามารถมาประชุมไดเนื่องจาก
พักรักษาตัวในโรงพยาบาลอาํเภอพนมสารคาม 
  ในเรื่องการจัดเสริมศักยภาพทางภาษาใหแกกลุมตัวอยาง  ทั้งการสื่อสารทั่วไปและ
การสื่อสารในหองเรียนตามความตองการของกลุมตัวอยางที่ไดระบุไวในการประชุมครั้งกอน 
โดยในแตละวัน  จะแบงออกเปน  4  ชวงเวลา  ระหวางวันที่  21- 24  เมษายน  2551  ใน  3  ชวงเวลาแรก  
เปนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ใชในชวีิตประจําวัน  เชน  introducing  yourself, greetings,  
hometown, description, personality, my  interest etc.  โดยเริ่มตั้งแตเวลา  8.30 -10.20  น. 
พักรับประทานอาหารวาง  20  นาที  ตอดวยชวงที่  2  เวลา 10.40 – 12.00 น.  พักรับประทานอาหาร
กลางวัน  เร่ิมภาคบายเวลา  13.00- 14.50  น.  พักรับประทานอาหารวาง  แลวปดทายดวย  Review / 
reflection/ Wrap up  activity  ตั้งแตเวลา 15.20  จนถึงเวลา  16.30  น.   
   และในวันสุดทายของการสัมมนาในวันที่  25  เมษายน  2551  ภาคบาย  เปนการประเมิน
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารจากที่ไดรับการอบรม  โดยกําหนดใหมีการเลาเรื่อง
เปนรายบุคคล  (individual  story - telling)  ใชเวลาคนละประมาณ  5 – 10  นาที  ทั้งนี้  กลุมตัวอยาง
ทุกคนไดรับรูลวงหนาแลว  มีคณะกรรมการประเมินเปนอาจารยเจาของภาษา  5  คน  ประเด็น
การประเมินประกอบดวย  1)  ความคลองแคลวในการใชภาษา  2)  เทคนิคการเลาเรื่องใหนาสนใจ 
3)  การใชทาทางประกอบการเลาเรื่อง  4)  ส่ือ  อุปกรณที่นํามาใช/วิธีการนําเสนอเรื่องราว  กลุมตัวอยาง
ไดรับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินเปนรายบุคคล  ตามขอมูลที่สรุปไดดังนี้    
    อาจารยทิพยสุดา  
  คณะกรรมการประเมินใหขอคิดวา   
 1)  ความคลองแคลวในการใชภาษา  (fluency)  ควรพัฒนาเรื่องความเร็วในการพูด
ใหมีความเปนธรรมชาติมากขึ้น    
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  2)  เทคนิคการเลาเรื่องใหนาสนใจ  (interesting)  เร่ืองที่นํามาเลามีความนาสนใจ  
ฟงแลวรูสึกสนุกตามไปดวย   
  3)  การใชทาทางประกอบการเลาเรื่อง  (action)  แสดงออกไดดี  ทําใหผูฟง
มีความรูสึกรวมไปดวย  การแสดงออกดวยภาษาทาทางเปนจุดเดนที่สุดของอาจารยทิพยสุดา  
นับเปนการเลาเรื่องที่สนุกมากเรื่องหนึ่ง 
  4)  ส่ือ  อุปกรณที่นํามาใช /วิธีการนําเสนอเรื่องราว  (materials/presentation)  ควรมี 
eye-contact  กับผูฟงมากวานี้  
  อาจารยลลนา   
   คณะกรรมการประเมินเสนอวา  
 1)  ความคลองแคลวในการใชภาษา  (fluency)  ควรปรับปรุงความคลองแคลว
ในการใชภาษา   
 2)  เทคนิคการเลาเรื่องใหนาสนใจ  (interesting)  การเลาเรื่องควรกระชับมากกวานี้  
ควรใชระดับเสียงที่แตกตางกันเพื่อเพิ่มความตื่นเตนใหกับเรื่องราวที่นํามาเลาใหมีความนาสนใจมากขึ้น  
จนทําใหผูฟงตองติดตามเรื่องไปจนจบ   
 3)  การใชทาทางประกอบการเลาเรื่อง  (action)  การแสดงออกดวยสีหนา  และ
ภาษาทาทางดีมากทําใหผูฟงเกิดความเขาใจไดเปนอยางดี    
 4)  สื่อ  อุปกรณที่นํามาใช /วิธีการนําเสนอเรื่องราว  (materials/presentatio)  
ควรใชการวาดภาพเปนสื่อประกอบการอธิบายจะทําใหผูฟงเขาใจเรื่องที่นํามาเลาไดดียิ่งขึ้น 
  อาจารยมัลลิกา   
  คณะกรรมการประเมินมีมติเปนเอกฉันทวา   
  1)  ความคลองแคลวในการใชภาษา  (fluency)  ความคลองแคลวในการใชภาษา
ของอาจารยอยูในระดับที่ดีมาก  
  2)  เทคนิคการเลาเรื่องใหนาสนใจ  (interesting)  เร่ืองที่นํามาเลามีความนาสนใจ
แตเนื้อเรื่องสั้นเกินไป   
  3)  การใชทาทางประกอบการเลาเรื่อง  (action)  การแสดงออกดีมาก  แมแตเดก็เล็กๆ 
ก็สามารถเขาใจได 
  4)  ส่ือ  อุปกรณที่นํามาใช /วิธีการนําเสนอเรื่องราว  (materials/presentation) 
อาจารยไมไดใชส่ือใดๆ แตใชอวจนภาษาประกอบการนําเสนอ  เชน  การแสดงทาทางประกอบ  
และเรื่องนี้สามารถสรางความเขาใจได  แตควรคํานึงถึงในอนาคตดวยวาจะดําเนินการอยางไร     
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  อาจารยพรพรรณ    
   เปนผูที่ไดรับคําชมจากคณะกรรมการประเมินวาเปน coming  superstar  เพื่อนๆ ก็
มีความเห็นเชนเดียวกับคณะกรรมการฯ เนื่องจาก 
  1)  ความคลองแคลวในการใชภาษา  (fluency)  อาจารยพรพรรณมีพัฒนาในการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่เห็นไดอยางชัดเจน  จากคนที่ไมยอมพูดเลยกลับใชภาษาเพื่อการสื่อสาร
ไดดีมาก   
  2)  เทคนิคการเลาเรื่องใหนาสนใจ  (interesting)  เร่ืองที่นํามาเลามีความนาสนใจ
มีปมปญหา  มีจุดสุดยอด  (climax)  ของเรื่อง  การแสดงออกสามารถดึงดูดความสนใจของผูฟงได
เปนอยางดี    
  3)  การใชทาทางประกอบการเลาเรื่อง  (action)  อาจารยพรพรรณใชการแสดงออก 
เปนสื่อในการนําเสนอเรื่องราวไดดีมาก  ไมวาจะเปนสีหนาทาทาง  แววตา  และน้ําเสียง  
  4)  ส่ือ  อุปกรณที่นํามาใช /วิธีการนําเสนอเรื่องราว  (materials/presentation) 
อาจารยพรพรรณใชการแสดงออกเปนส่ือ  แตถาใชการวาดรูปบนกระดานดํามาชวยเสริมก็จะดียิ่งขึ้น  
แตอยางไรก็ตาม เปนการเลาเรื่องที่สนุกมากอีกเรื่องหนึ่ง 
  อาจารยศรีจันทร   
  คณะกรรมการประเมินมีความเห็นแยกเปนสองฝายในทุกประเด็น  สําหรับการเลาเรื่อง
ของอาจารยศรีจันทร   
 1)  ความคลองแคลวในการใชภาษา  (fluency)  ฝายหนึ่งเห็นวาควรเพิ่มความเร็ว
ในการเลาเรื่องใหมีความกระชับข้ึน  แตอีกฝายหนึ่งกลับใหความเห็นวาการเลาเรื่องอยางชาๆ 
ชวยใหผูฟงไดคิดตาม  และเกิดความรูสึกรวมไปดวยกัน   
 2)  เทคนิคการเลาเรื่องใหนาสนใจ  (interesting)  กรรมการฝายหนึ่งใหความเห็นวา
เรื่องที่นํามาเลามีความนาสนใจ  แตอีกฝายหนึ่งบอกวาไมควรเลาเรื่องไปเรื่อยๆ นาจะมีจุดหักมุม
ที่จะชวยทําใหเร่ืองที่นํามาเลามีความนาสนใจมากขึ้น  
 3)  การใชทาทางประกอบการเลาเรื่อง  (action)  ควรปรับปรุงการแสดงออก
ทางสีหนาใหมากขึ้นก็จะสมบูรณแบบ  
 4)  ส่ือ  อุปกรณที่นํามาใช /วิธีการนําเสนอเรื่องราว  (materials/presentation)  
ในมุมมองเกี่ยวกับการนําสื่อมาใช  คณะกรรมการใหความเห็นวาควรตองปรับปรุง  และใชใหมากขึ้น  
แตสามารถบริหารเวลาไดดีมาก 
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  อาจารยบุศรา   
  คณะกรรมการประเมินมีความเห็นวา  
  1)  ความคลองแคลวในการใชภาษา  (fluency)  อาจารยบุศรามีความคลองแคลว
ในการใชภาษาอยูในระดับที่ดีมาก 
  2)  เทคนิคการเลาเรื่องใหนาสนใจ  (interesting)  เนื้อเร่ืองที่นํามาเลามีความนาสนใจ 
และนาติดตาม  มีจุดหักมุมของเรื่อง  ทุกคนชอบมาก   
  3)  การใชทาทางประกอบการเลาเรื่อง  (action)  เร่ืองที่นํามาเลาเปนเรื่องเกี่ยวกับ
สัตว  ทําใหเปนอุปสรรคตอการแสดงออก  
  4)  ส่ือ  อุปกรณที่นํามาใช /วิธีการนําเสนอเรื่องราว  (materials/presentation) 
การใชกระดานดําเพื่อวาดรูปประกอบการนําเสนอเปนสิ่งที่แกปญหาไดดี  แตจะดียิ่งขึ้นถามีการเนน
จุดสนใจในภาพที่วาดใหมากกวานี้   แตเปนเรื่องเลาที่สนุกมากอีกเรื่องหนึ่ง 
  อาจารยเยาวภา   
  1)  ความคลองแคลวในการใชภาษา  (fluency)  อาจารยเยาวภามีความคลองแคลว
ในการใชภาษาอยูในระดับที่ดีมาก   
  2)  เทคนิคการเลาเรื่องใหนาสนใจ  (interesting)  เนื้อเรื่องที่นํามาเลานาสนใจ  
แตควรมีจุดหักมุมของเรื่องเพื่อใหเกิดความนาสนใจยิ่งขึ้น  การเลาเรื่องไปเรื่อยๆ ดวยน้ําเสียงที่ราบเรียบ
ไมทําใหเร่ืองนาสนใจเทาที่ควร   
  3)  การใชทาทางประกอบการเลาเรื่อง  (action)  การแสดงออกดวยทาทางของอาจารย
มีความชัดเจนดีมาก   
  4)  สื่อ อุปกรณที่นํามาใช /วิธีการนําเสนอเรื่องราว  (materials/presentation)  
การนําของจริงเขามาเปนสื่อเพื่อใชประกอบการนําเสนอเรื่องราว  เปนสิ่งที่นาชื่นชมมาก             
  อาจารยมัณฑนา   
 1)  ความคลองแคลวในการใชภาษา  (fluency)  อาจารยมัณฑนา  เปนอีกคนหนึ่งที่มี
ความคลองแคลวในการใชภาษาเพื่อการสื่อสารอยูในระดับที่ดีมาก   
 2)  เทคนิคการเลาเรื่องใหนาสนใจ  (interesting)  เร่ืองที่นํามาเลานาสนใจ  แตไมมี
จุดหักมุม  หรือความหักเหของเรื่องที่นํามาเลา  จึงทําใหความนาสนใจลดนอยลงไป   
 3)  การใชทาทางประกอบการเลาเรื่อง  (action)  ในประเด็นของการแสดงออก 
ยังไมไดนําเสนอดวยเทคนิคการเลาเรื่องที่ไดเรียนรูจากการอบรมปฏิบัติการทั้ง  3  คร้ัง  
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 4)  ส่ือ อุปกรณที่นํามาใช /วิธีการนําเสนอเรื่องราว  (materials/presentation)  อาจารย
ใชกระดานดําประกอบการเลาเรื่อง  แตเปนเพียงการเขียนคําศัพทลงไป  มิไดมีการวาดภาพหรือ
สัญลักษณเพื่อประกอบการอธิบาย 
  อาจารยโศรยา  
 1)  ความคลองแคลวในการใชภาษา  (fluency)  อาจารยโศรยา  เปนบุคคลที่มี
ความคลองแคลวในการใชภาษาเพื่อการสือ่สารอยูในระดับที่ดีมาก  
 2)  เทคนิคการเลาเรื่องใหนาสนใจ  (interesting)  เรื่องราวที่นาํมาเลาสนุกและ
นาติดตามเปนอยางยิ่ง   
 3)  การใชทาทางประกอบการเลาเรื่อง  (action)  วิธีการนําเสนอของอาจารยสามารถ
ดึงดูดความสนใจของผูฟงไดเปนอยางดี  โดยวิธีการแสดงออกดวยภาษาทาทาง  สีหนา  แววตา  และ
น้ําเสียงสูง – ต่ํา    
 4)  ส่ือ  อุปกรณที่นํามาใช /วิธีการนําเสนอเรื่องราว (materials/presentation)  อาจารย
นําเสนอเรื่องราว  ดวยการดึงผูฟงเขาไปรวมกิจกรรมการแสดงเปนสิ่งที่ยอดเยี่ยมมาก  ทําใหทุกคน
รูสึกมีสวนรวมในกิจกรรม  กลาวโดยสรุป  เปนการเลาเรื่องที่ยอดเยี่ยมมาก  (excellent)  ผูฟงรูสึก
มีสวนรวมในกิจกรรม 
   อาจารยสภุา   
  1)  ความคลองแคลวในการใชภาษา  (fluency)  อาจารยสุภา  เปนบุคคลที่ผูทรงคุณวุฒิ
มีความเห็นตรงกันวา  มีพัฒนาการทางภาษาที่เห็นไดอยางชัดเจน  มคีวามมัน่ใจในการพดูภาษาองักฤษ
มากขึ้น   
  2)  เทคนิคการเลาเร่ืองใหนาสนใจ  (interesting)  เรื่องราวที่นํามาเลานาสนใจ 
แตนาเสียดายวากําลังจะสนกุก็จบทนัที   
  3)  การใชทาทางประกอบการเลาเรื่อง  (action)  ในดานการแสดงออกเพื่อการนําเสนอ
เร่ืองราวเปนจุดที่ตองปรับปรุงใหมาก   
  4)  ส่ือ  อุปกรณที่นํามาใช /วิธีการนําเสนอเรื่องราว  (materials/presentation)  
อาจารยสุภานําเสนอเรื่องเลาโดยใชทาทางประกอบ  แตอาจเปนเพราะความตื่นเตนจึงทําใหศักยภาพ
ในการนําเสนอลดลงไป 
   อาจารยนพเกา   
 1)  ความคลองแคลวในการใชภาษา  (fluency)  ความคลองแคลวในการใชภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารของอาจารยนพเกา  อยูในระดับที่สามารถสื่อสารไดในสิ่งที่ตองการจะสื่อ   



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

 
172 

 2)  เทคนิคการเลาเรื่องใหนาสนใจ  (interesting)  เร่ืองราวที่นํามาเลามีความนาสนใจ 
สนุก  แตส้ันเกินไป    
 3)  การใชทาทางประกอบการเลาเรื่อง   (action)  อาจารยมีความสามารถ
ในการแสดงออกแตยังขัดเขินในการนําเสนอ  ปรับปรุงอีกเล็กนอยก็จะดีขึ้น   
 4)  ส่ือ อุปกรณที่นํามาใช /วิธีการนําเสนอเรื่องราว  (materials/presentation)  ควรใช
วิธีการวาดรูปบนกระดานดําประกอบการเลาเรื่องใหมากกวานี้  ถาสามารถพัฒนาตนเองในจุดนี้ได
จะไมมีประเด็นที่ตองปรับปรุงอีก 
  สรุปผลของการประเมินความสามารถจากการเลาเรื่องของกลุมตัวอยางในแตละดาน  
มีดังนี้ 
 1)  ความคลองแคลวในการใชภาษา  (fluency)  ความคลองแคลวในการใชภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารของกลุมตัวอยางที่อยูในระดับดีมาก  จํานวน  7  ราย  ไดแก  อาจารยพรพรรณ   
อาจารยมัณฑนา  อาจารยโศรยา  อาจารยมัลลิกา  อาจารยบุศรา  อาจารยเยาวภา  และอาจารยสุภา   
และอยูในระดับดี  จํานวน  4  ราย  ไดแก  อาจารยลลนา  อาจารยศรีจันทร  อาจารยทิพยสุดา  และ
อาจารยนพเกา    
 2)  เทคนิคการเลาเรื่องใหนาสนใจ  (interesting)  กลุมตัวอยางที่ใชเทคนิคการเลาเรื่อง
ไดนาสนใจมาก  จํานวน  5  ราย  ไดแก  อาจารยทิพยสุดา  อาจารยพรพรรณ  อาจารยบุศรา  อาจารยโศรยา  
และอาจารยสุภา  และอยูในระดับดี  จํานวน  6  ราย  ไดแก  อาจารยลลนา  อาจารยมัลลิกา  อาจารย
ศรีจันทร  อาจารยเยาวภา  อาจารยมัณฑนา  และอาจารยนพเกา   
 3)  การใชทาทางประกอบเลาเรื่อง  (action)  กลุมตัวอยางที่ใชทาทางประกอบเลาเรื่อง
ไดดีมาก  จํานวน  6  ราย  ไดแก  อาจารยทิพยสุดา  อาจารยลลนา  อาจารยมัลลิกา  อาจารยพรพรรณ  
อาจารยเยาวภา  และอาจารยโศรยา  และอยูในระดับดี  จํานวน  5  ราย ไดแก  อาจารยศรีจันทร  
อาจารยบุศรา  อาจารยมัณฑนา  อาจารยสุภา  และอาจารยนพเกา 
 4)  ส่ือ  อุปกรณที่นํามาใช /วิธีการนําเสนอเรื่องราว  (materials/presentation)  
กลุมตัวอยางที่มีสื่ออุปกรณประกอบการเลาเรื่อง  และมีวิธีการนําเสนอเรื่องราวไดนาสนใจมาก            
จํานวน  4  ราย ไดแก  อาจารยพรพรรณ  อาจารยบุศรา  อาจารยเยาวภา  และอาจารยโศรยา  และ
อยูในระดับดี  จํานวน  7  ราย  ไดแก  อาจารยทิพยสุดา  อาจารยลลนา  อาจารยมัลลิกา  อาจารยศรีจันทร  
อาจารยมัณฑนา  อาจารยสุภา  และอาจารยนพเกา     
  ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิและวิทยากรผูใหการอบรม 
 จากผลงานการนําเสนอของกลุมตัวอยางรายบุคคล  ผูทรงคุณวุฒิและวิทยากร

ผูใหการอบรม  ไดใหขอเสนอแนะสามารถสรุปเปนภาพรวมไดดังนี้ 
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 1)  ความคลองแคลวในการใชภาษา   (fluency)  มีขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
การดําเนินเรื่อง  กลุมตัวอยางบางราย  เลาชาจนไมรูสึกตื่นเตน  ถาพูดชาความคลองจะขาดตอน  
ทุกคนมีความสามารถอยูแลวตองฝกฝนการเลาเรื่องใหมากขึ้น   
 2)  เทคนิคการเลาเรื่องใหนาสนใจ  (Interesting)  ความนาสนใจเกิดขึ้นไดจากคําพูด
และทาทาง  การเลาเรื่องตองมีจุดเริ่มตน  (beginning)  เขาสูเร่ืองราว  (story telling)  แลวตอนจบ (ending)  
เปนอยางไร  เรื่องที่นํามาเลาตองมีการขมวดปม  (punch line)  เพื่อสรางความสนใจใหเกิดขึ้นกับ
ผูฟง/นักเรียน  เพื่อใหจําไดโดยไมมีวันลืม          
 3)  การใชทาทางประกอบการเลาเรื่อง  (Action)  สําหรับบางคนแลวเกดิมาพรอมกับ
ทักษะ  และความสามารถในการเลาเรื่อง  (born  to  be)  การใชเสียงประกอบกับการแสดงออก
ดวยทาทางในการเลาเรื่อง  ทาํใหเร่ืองที่เลานาสนใจ  เกดิความเขาใจ  และจดจําคําศพัทไดไปพรอมกัน  
อยางไรก็ตาม  การแสดงออกเปนสิ่งที่ทุกคนฝกฝนได    
  4)  ส่ือ อุปกรณที่นํามาใช /วิธีการนําเสนอเรื่องราว  (Materials/Presentation) 
ในการนําเสนอเรื่องราว  สามารถกระทําไดโดยการใชวัจนภาษา  (verbal)  และอวัจนภาษา  (non - verbal) 
เชน  การแสดงสีหนาทาทาง  น้ําเสียง  การวาดภาพ  การใชของจริง  อุปกรณที่ใชประกอบการแสดง  
มาเปนสื่อประกอบการเลาเรื่อง  ชวยใหมีความนาสนใจ และเกิดความเขาใจ  จดจาํ  เร่ืองราวทีน่าํมาเลา
มากขึ้น  ไมควรกังวลเรื่องการใชภาษาพูดเพียงอยางเดียว  นักเรียนไมใชวัตถุส่ิงของ  (object)  
แตเขาเปนผูส่ือสารขอความ  (agent)  เทคนิคและเครื่องมือที่ใชในการสื่อสารซึ่งไดรับจากการฝกอบรม
ปฏิบัติการ ครั้งที่ 1  Crosstalk  Communication  Workshop  มีไวเพื่อแกปญหานักเรียน  และครู
ไมกลาพูดภาษาอังกฤษ 
  สรุปผลการสัมมนาครั้งท่ี 2 
  ผลการสัมมนาจําแนกเปน  2  ลักษณะ  คือ  การสะทอนความรูสึกดวยวาจาของ
กลุมตัวอยาง  และผลการกรอกแบบประเมินที่เปนเอกสาร  สามารถสรุปไดดังนี้ 
  การสะทอนความรูสึกดวยวาจาของกลุมตวัอยาง 
 1)  มีความพอใจกับการฝกอบรมปฏิบัติการที่จัดขึ้นเปนอยางมาก  การลงมือปฏิบัติ
อยางจริงจัง  และบรรยากาศที่เปนกันเอง  ทําใหกลาพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น  และจะไมหลบหนา
ชาวตางประเทศอีกตอไป 
 2)  การฝกอบรมที่มีการติดตามผล  และใหคําแนะนําที่ตอเนื่อง  ทําใหมีกําลังใจ
ที่จะพัฒนา  ปรับปรุงทักษะการใชภาษา  และกระบวนการสอนใหดีขึ้น 
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 3)  การฝกอบรมที่จัดขึ้นมีการสรางความรูพื้นฐานใหอยางเปนขั้นตอน  และ
มีการพัฒนาไปตามลําดับ  ไดเรียนรูส่ิงใหมที่เปนประโยชนมากมาย  ถึงแมจะมีภาระงานทางโรงเรียนมาก
ที่ตองรับผิดชอบ  แตจะพยายามมาเขารวมการอบรมทุกครั้ง 
  ผลการกรอกแบบประเมินท่ีเปนเอกสาร 
  กลุมตัวอยางเห็นวาการอบรมมีประโยชนมาก  มีความมั่นใจในการสื่อสารมากขึ้น  
ไดรับความรูใหมๆ และเปนความรูที่สามารถนําไปใชกับนักเรียนไดจริง  สิ่งที่เคยสอนผิดไดรับ
การแกไขใหถูกตอง  สิ่งที่คิดวาเปนประโยชนมากที่สุด  คือ  ไดความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั่วไป  และในชั้นเรียน  และที่สําคัญคือไดส่ือสารกับวิทยากรชาวตางชาติ
โดยตรง  ทําใหเกิดความมั่นใจที่จะพูดภาษาอังกฤษมาก  ถามีการอบรมครั้งตอไป  ขอใหอบรม
ในชวงเสาร – อาทิตย  หรือปดภาคเรียน  เพื่อใหสามารถเขารวมไดโดยไมมีผลกระทบตอการเรียน
การสอน 
 

6.3 พัฒนาการในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
 
 กระบวนการในการพัฒนาครู  ซ่ึงมีทั้งภาคทฤษฎีและการฝกปฏิบัติ  ไดเสริมสรางศักยภาพ
ใหแกกลุมตัวอยาง  ทั้งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และทักษะในการใชภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร  สําหรับทักษะการใชภาษาอังกฤษ  เพื่อเปนการเปรียบเทียบความรูความสามารถ
ในการใชภาษาอังกฤษ  ไดมีการทดสอบทักษะทั้ง  4  ทักษะ  คือ  การฟง  พูด  อาน  และเขียน  
ตั้งแตอยูในชวงของการฝกอบรมปฏิบัติการครั้งที่  2  หลังจากนั้น  กลุมตัวอยางนําเทคนิควิธีการสื่อสาร
ที่ไดรับจากการอบรม  ไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และกอนเสร็จส้ินการสัมมนาครั้งที่  2  
ซ่ึงเปนการเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ไดมีการทดสอบพัฒนาการทางภาษาของ
กลุมตัวอยาง  ใน  4  ดานอีกครั้งหนึ่ง  คือ  การฟง  การพูด  การอานและการเขียน  ผลการพัฒนา
ทักษะภาษาของกลุมตัวอยาง ดังปรากฏในตาราง  25 
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ตาราง 25  แสดงการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบความรูความสามารถในวิชาภาษาอังกฤษของกลุม 
                ตัวอยาง  กอน – หลัง การอบรมเชิงปฏิบัติการ  3  ขั้นตอน 
 

ที่ ชื่อ –ชื่อสกุล 
ฟง 
1 

ฟง 
2 

พูด 
1 

พูด 
2 

อาน 
1 

อาน 
2 

เขียน

1 
เขียน 

2 
รอยละ 

1 
รอยละ 

2 
1 อาจารยทิพยสุดา    83.33 97.61 57.5 83 48 96 0 50 47.67 82.67 
2 อาจารยนพเกา    88.09 100 92.5 57 36 98 50 70 65.11 82.44 
3 อาจารยบุศรา          76.19 88.09 57.5 84 72 88 0 95 52.90 88.72 
4 อาจารยพรพรรณ       78.57 88.09 45 92 52 84 15 75 48.25 84.76 
5 อาจารยมัลลิกา            85.71 85.71 77.5 82 30 96 45 80 58.13 86.51 
6 อาจารยมัณฑนา       95.23 97.61 87.5 80 64 91 40 95 71.51 90.69 
7 อาจารยเยาวภา   90.47 100 60 84 48 90 0 50 50 81.74 
8 อาจารยลลนา           90.47 95.23 60 60 82 91 85 100 79.65 86.91 
9 อาจารยศรีจันทร       78.57 95.23 62.5 57 50 98 100 55 71.51 77.79 

10 อาจารยสุภา    45.23 88.09 42.5 62 14 71 0 70 25 72.84 
11 อาจารยโศรยา    85.71 92.85 97.5 90 52 85 0 45 58.72 78.77 

คาเฉลีย่ 85.71 94.04 70 74.5 48 83.5 30.45 72.50 52.32 81.76 

  
 ขอมูลจากตาราง  25  แสดงใหเห็นวา  กลุมตัวอยางมีคะแนนทดสอบความรูความสามารถ
วิชาภาษาอังกฤษ  หลังการฝกอบรมปฏิบัติการ  ในภาพรวมเพิ่มขึ้นทุกราย  เปนการสะทอนใหเห็นวา
กลุมตัวอยางมีความรูภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น  เมื่อพิจารณาเปนรายทักษะจะพบวา  ในทักษะรับสาร 
(receptive  skill)  ไดแก  ทักษะการฟง  (listening  skill)  และทักษะการอาน  (reading  skill)  
กลุมตัวอยางทุกรายมีคะแนนเพิ่มขึ้น  แตในทักษะสงสาร  (productive  skill)  ไดแก  ทักษะการพูด 
(speaking  skill)  และทักษะการเขียน  (writing  skill)  กลุมตัวอยาง  4  ราย  มีคะแนนลดลง  
แสดงใหเห็นวาทักษะในการสงสารจําเปนตองมีการฝกฝนใหมาก 
 การที่กลุมตัวอยางทุกราย มีคะแนนทดสอบความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
หลังการฝกอบรมปฏิบัติการเพิ่มขึ้น  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้มีความสอดคลองกับแนวความคิด
เกี่ยวกับการเรียนรูภาษาที่สอง  ที่มี  2  ลักษณะ  คือ  การรูภาษา  และการเรียนภาษา  การรูภาษา 
มีลักษณะเปนธรรมชาติและไมเปนทางการ  สวนการเรียนภาษา  เปนการอธิบายกฎเกณฑของภาษา  
แตยังไมสามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน  จากแนวคิดดังกลาว  นํามาสูวิธีการสอน
ภาษาแบบธรรมชาติ  การใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับผูเรียนตลอดเวลา  โดยไมตองกังวลวา
ผูเรียนหรือนักเรียนจะไมเขาใจถาครูใชส่ือ  อุปกรณ  ของจริง  ทาทาง  ความรูสึก  สัญลักษณ  หรือ
การสรางความหมายในเรื่องที่ส่ือสาร  และการคัดเลือกขอความ (message)  ที่ตองการสื่อสารที่อยูใน
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ความสนใจของผูเรียน  การเรียนรูภาษาเปนกระบวนการพัฒนาไปตามกระบวนการเรียนรูภาษาแม
ของผูเรียน  โดยเริ่มจากการสรางพื้นฐานการฟง  เพื่อนําไปสูความพรอมในการพูด  การอาน  และ
การเขียน  พรอมกันนี้ก็จะไดเรียนรูวัฒนธรรมและสังคมโดยผานกระบวนการปฏิบัติการในการเรียนภาษา  
เปนวิธีการเรียนที่สอดคลองกับสังคมวิทยาภาษาศาสตร  และจิตวิทยาภาษาศาสตร 
 ทั้งนี้  การเรียนรูภาษาที่สองจะเกดิสัมฤทธิผลไดก็ตอเมื่อถูกเชื่อมโยงเขากับสถานการณ
ที่เปนจริง  มีพัฒนาการไปตามลําดับขั้นตอน  การเกื้อกูลจากครูและเพื่อนจะชวยสงเสริมพัฒนาการ
ทางภาษาของผูเรียน  การที่ผูเรียนเปนผูปฏิบัติ  จึงเปนการใหประสบการณตรงกับผูเรียน  และ
การทบทวนอยูเสมอในชวงเวลาที่เหมาะสมก็จะชวยพัฒนาใหเปนความรูที่คงทน  (retention)  ตอไป  
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในครั้งนี้  สามารถสรุปไดวา 
  1)  การไดฟงภาษาเปาหมาย  (ภาษาอังกฤษ)  บอยๆ ทําใหครูเกิดการพัฒนาทักษะ
การใชภาษา 
  2)  ครูสอนภาษาอังกฤษที่ไมไดสําเร็จการศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษก็สามารถพัฒนา
ตนเองได  แตตองมีกระบวนการพัฒนาที่ตอเนื่อง 
  3)  การที่ครูมีความตระหนักวา  ตองพัฒนาภาษาของตนเองดวยการเรียนรู  และ
ฝกฝนอยางตอเนื่อง  จะนําไปสูการพัฒนาที่ประสบความสําเร็จ 
  4)  การติดตาม  และการแลกเปลี่ยนเรียนรูแบบกัลยาณมิตร  เปนสิ่งจําเปนตอง
มีในกระบวนการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 ปจจัยแหงความสําเร็จในการพัฒนาความสามารถทางภาษาของครูภาษาอังกฤษ  จึงตองอาศัย
องคประกอบที่เกี่ยวของหลายประการ  ในการฝกอบรมครั้งนี้  มีการฝกทักษะการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร
อยางมีความหมาย  มีการฝกซ้ํา  มีการสรางสถานการณใหเกิดความจําเปนที่จะสื่อสาร  ทําใหการฝกอบรม
บรรลุวัตถุประสงค  ชวยสงเสริมใหการพัฒนาทักษะทางภาษาดําเนินไปไดดวยความราบรื่น  
มีประสิทธิภาพ  และมีความคงทน  ซ่ึงจะสงผลไปสูนักเรียนไดในที่สุด 
 บทสรุป 
 การติดตามผลการฝกอบรมปฏิบัติการ  และการกลับมาสัมมนาหลังการติดตาม  
เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูแบบกัลยาณมิตร  กระทําโดยมีการติดตามไปที่โรงเรียนของกลุมตัวอยาง 
3  คร้ัง  คร้ังแรกนอกจากเปนการสังเกตการสอนแลวยัง  เปนการศึกษาบริบทการเรียนการสอน  
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามสภาพที่เปนจริง  การสังเกตการสอนกระทําหลังจากมีการฝกอบรม
ปฏิบัติการไปแลว  2  คร้ัง  กลุมตัวอยาง  9  ราย  มีแผนการสอน  พยายามใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
ในชั้นเรียน  และมีการใชส่ือประกอบการสอน  สวนกลุมตัวอยางจํานวน  11  ราย  ไมมีแผนการสอน  
สอนไปตามหนังสือแบบเรียน  และใชภาษาไทยในการสื่อสารในหองเรียน  การติดตามผลครั้งที่ 2  
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ดําเนินการเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการฝกอบรมปฏิบัติการแลว  กลุมตัวอยางทั้ง  20  ราย  มีการพัฒนา 
การที่แยกไดเปน  4  กลุม  คือ  กลุมที่คิดวาพัฒนามากที่สุด  3  ราย  พัฒนามาก  8  ราย   กลุมที่พัฒนา
ในระดับที่พอใช  7  ราย  สวนอีก  2  ราย  ยังไมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอน  เนื่องจากมีภาระงาน
ที่ตองรับผิดชอบมาก  การติดตามครั้งที่ 3  เพื่อดูความคงทนของการนําความรูจากการฝกอบรมปฏิบัติการ
ไปใช  พบวา  กลุมที่พัฒนามากที่สุดเพิ่มขึ้นเปน  6  ราย  พัฒนามากเพิ่มขึ้นเปน  12  ราย  สวนอีก  2 ราย  
ยังคงไมเปล่ียนพฤติกรรมการสอน  ทั้งที่ในเวลาฝกอบรมมีความตั้งใจดี  และมีความกระตือรือรน
ในการเขารวมกิจกรรม  ทั้ง  2  ราย  อยูในโรงเรียนขนาดเล็ก  มีภารกิจหลายดาน  ทําใหไมสามารถ
บริหารจัดการเวลาได  เนื่องจากตองรับผิดชอบงานมาก   
 สําหรับผลของการเชิญกลุมตัวอยางเขารวมสัมมนา  เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอน  ทําใหกลุมตัวอยางเกิดความมั่นใจวา  เทคนิควธีิที่ไดรับจากการฝกอบรม
สามารถนําไปใชไดจริง  และเกิดผลดีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และเมื่อมีการทดสอบ
ทักษะการใชภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางพบวา  ในภาพรวมกลุมตัวอยางทุกรายมีความรู
ความสามารถสูงขึ้น  แสดงใหเห็นวาวิธีการฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา  ที่ใหเรียนภาษา
ดวยวิธีธรรมชาติที่ผูวิจัยนํามาใชในครั้งนี้  สามารถพัฒนาทักษะทางภาษาใหสูงขึ้นได  แมจะเปน
ในชวงระยะเวลาสั้นๆ และผูเขารับการฝกอบรมไมไดสําเร็จการศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ  การพัฒนา
ทั้งความสามารถทางภาษาอังกฤษ  และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นแสดงใหเห็นวา  
ขั้นตอนของการฝกอบรมที่มีทั้งการใหความรู  การทดลองฝกปฏบิัติ  การนําความรูไปใชในสถานการณจริง  
การติดตามอยางตอเนื่องเพื่อใหคําแนะนํา  การรับฟงความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง  การแลกเปลี่ยน
เรียนรูกัน  และมีการแกไขขอบกพรอง  ทําใหกลุมตัวอยางเกิดการพัฒนา  และความรูที่ไดรับ
มีความคงทน         
    
 
 


