
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

 1088 

การศึกษาผลการฝกอบรมครูภาษาอังกฤษจังหวัดสพุรรณบุรีโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
A Study on the Effects of Training English Teachers at Suphanburi Province  

by Utilizing School-Based Training 
 

ขจิต ฝอยทอง1 
Khajit Foythong1 

 
บทคัดยอ 

 การศึกษาผลการฝกอบรมครูภาษาอังกฤษจังหวัดสุพรรณบุรีโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  มีวัตถุประสงค1)

เพื่อศึกษาผลการฝกอบรมครูภาษาอังกฤษจังหวัดสุพรรณบุรีโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 2)เพื่อประเมินผลการ

ฝกอบรมครูภาษาอังกฤษจังหวัดสุพรรณบุรีโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  กลุมตัวอยางไดแกครูที่สอนภาษาอังกฤษ

ระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสของสํานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต2  จํานวน 45 คน 

เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง  เครื่องมือท่ีใชการวิจัยไดแก แบบวิเคราะหความตองการของครูกอนการอบรม

(Need analysis )แบบประเมินกอนการฝกอบรม แบบประเมินระหวางการฝกอบรม และแบบประเมินหลังการ

ฝกอบรม การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิเคราะหขอมูล SPSS for Windows หาคาเฉลี่ย คา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหา(Content analysis) สรุปผลการวิจัย

พบวา จากการวิเคราะหขอมูลความตองการของครูกอนการอบรม ครูรอยละ 90 ตองการฝกอบรมเรื่อง เกม เพลง

และกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษที่ใชในหองเรียน  จากแบบประเมินกอนการอบรมพบวา ครูรอยละ 80 มี

ความรูในดานการสอน การจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษในชั้นเรียนอยูในระดับนอย  จากแบบประเมินระหวางการ

อบรมพบวา ครูไดฝกอบรมในดานการเรียนการสอน เกม เพลง ภาษาอังกฤษ มีคาเฉลี่ย 4.39 อยูในระดับมาก 

จากแบบประเมินหลังการฝกอบรมพบวา ครูไดรับความรูเร่ือง เกม เพลงและกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษที่ใช

ในหองเรียน  มีคาเฉล่ีย 4.45 อยูในระดับมาก และครูประเมินวา ความพรอมของวิทยากรในการใหความรูมี

คาเฉลี่ย 4.58 อยูในระดับมากที่สุด  จากการวิเคราะหทางดานเนื้อหาพบวา ครูไดพัฒนาทักษะการสอน

ภาษาอังกฤษทั้งทางดานการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษ  

 

ABSTRACT 
This study focused on the effects of training English teachers in  Suphanburi province by 

utilizing school-based training. The objectives were: 1) to study the effects of training English 

teachers by utilizing school-based training and  2) to evaluate  the effects of training English teachers 

by utilizing school-based training. The researcher used purposive sampling. The samples include 45 

primary English teachers and expanded opportunities for the Office of the Suphanburi province. The 
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instruments used in this research were need analysis, pre-assessment, while-assessment, and post–

assessment. The researcher used a data analysis software package for data analysis using SPSS for 

Windows to find the average and standard deviation. For qualitative analysis, the researcher used 

content analysis. Analysis of the data revealed that 90 percent of teachers needed support in training 

games, songs, and activities for teaching English in the classroom. Pre-assessment results showed 

that 80 percent of teachers are knowledgeable in the field of teaching. However they are less 

prepared to lead activities in English.. For the pre-assessment of training, teachers were measured in 

their ability to lead games and songs, with an average of 4.39 on a massive scale. From the post 

assessment it was revealed that teachers gained knowledge about games, songs, and activities for 

teaching English in the classroom with an average of 4.45 on a massive scale. Teachers also 

assessed that the instructor was available for assistance with an average of 4.58 in the most scale. 

The analysis of the content found that teachers have developed skills in listening, speaking, reading, 

and writing English. 

Key Words : Training English Teachers, School-Based Training  
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คํานํา    
   จากพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม ( ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2545  

หมวด 7  ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา มาตรา 52  ใหกระทรวงสงเสริมใหมีระบบ กระบวนการผลิต 

การพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพ

ชั้นสูง โดยการกํากับและประสานใหสถาบันที่ทําหนาที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย รวมทั้งบุคลากรทางการ

ศึกษาใหมีความพรอมและมีความเขมแข็งในการเตรียมบุคลากรใหมและการพัฒนาบุคลากรประจําการอยาง

ตอเนื่อง จากงานวิจัยเรื่อง รายงานการประเมินการปฏิรูปการเรียนรูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน: พหุกรณีศึกษา 

พบวาในสวนของการพัฒนาทางวิชาชีพของครูที่ใชการอบรมเทาที่ผานมา ยังไมสามารถดําเนินการไดอยางทั่วถึง 

และยังมีปญหาเรื่องแนวทางการดําเนินงาน นักวิชาการที่ใหการอบรมยังใหความรู ขอมูลที่แตกตางกัน ทั้งยังทํา

ใหเกิดความเขาใจคลาดเคลื่อน (misconception) ในความรูบางประเด็นจนทําใหเกิดความสับสนในทางปฏิบัติ 

โรงเรียนใหขอมูลวาเนนการพัฒนาที่พึ่งพิงตนเอง โดยใชการอบรมกันเองหรือสงอาจารยไปอบรม ดูงาน จาก

หนวยงานภายนอกแลวกลับมาถายทอดแกเพื่อนครูในโรงเรียน การที่โรงเรียนตองชวยเหลือตนเองเนื่องจากความ

ชวยเหลือในการพัฒนาทางวิชาชีพจากตนสังกัดกระจายไปไมทั่วถึง ดังนั้นมีขอเสนอแนะวา ในการพัฒนาครูหรือ

การฝกอบรมเพื่อพัฒนาครู โดยครูตองเรียนรูชวยเหลือและพึ่งพาตนเอง กระบวนการฝกอบรมโดยใชโรงเรียนเปน

ฐาน (school-based training)จึงเปนแนวคิดที่ควรไดรับการสนับสนุนจากรัฐอยางจริงจัง ปญหาจากวิกฤตการณ

เกี่ยวกับวิชาชีพครู โดยเฉพาะในสวนการพัฒนาทางวิชาชีพของครู หากมองในแงนโยบายหรือโครงสรางขนาด

ใหญ การแกไขปญหาอาจตองใชระยะเวลานานในการปรับโครงสรางและการบริหารงาน แตแนวคิดที่สามารถ

นํามาใช และแกไขปญหาไดทันทีคือการเนนการพัฒนาทางวิชาชีพของครูที่เนนใหครูชวยเหลือและพึ่งพาตนเอง 
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กระบวนการฝกอบรมโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เนื่องจากเปนกระบวนการที่มุงตรงไปยังหนวยเล็ก คือโรงเรียนที่เปน

สถานปฏิบัติงานของครู (สุวิมล วองวาณิช และนงลักษณ วิรัชชัย, 2547)  จากพระราชบัญญัติการศึกษาและ

งานวิจัยดังกลาวขางตนและจากประสบการณของผูเขียนในการจัดอบรมครูผูสอนภาษาอังกฤษเปนระยะ

เวลานาน มากกวา 10 กวาป พบวา การจัดการอบรมภาษาอังกฤษตองมีการสํารวจและการวิเคราะหความ

ตองการของผูเขารับการอบรม มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายใหมีการปฏิบัติจริงทั้งดานการฟง การพูด การอาน

และการเขียนภาษาอังกฤษครูเรียนรูแลกเปลี่ยนและพึ่งพากันเองไดเปนอยางดี จากปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัย

จึงสนใจศึกษาเรื่อง การศึกษาผลการฝกอบรมครูภาษาอังกฤษจังหวัดสุพรรณบุรีโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

 

อุปกรณและวิธีการ 
 การศึกษาผลการฝกอบรมครภูาษาอังกฤษจงัหวัดสุพรรณบุรีโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  มวีตัถุประสงค 

1) เพื่อศึกษาผลการฝกอบรมครูภาษาอังกฤษจังหวัดสุพรรณบุรีโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  

2) เพื่อประเมินผลการฝกอบรมครูภาษาอังกฤษจังหวัดสุพรรณบุรีโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

กลุมตัวอยางไดแกครูที่สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสของสํานักงานเขต

พื้นที่ประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต2  จํานวน 45 คน เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง  เครื่องมือท่ีใชการวจิัยไดแก 

แบบวิเคราะหความตองการของครูกอนการอบรม(Need analysis)แบบประเมินกอนการฝกอบรม แบบประเมิน

ระหวางการฝกอบรม และแบบประเมินหลังการฝกอบรม การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการ

วิเคราะหขอมูล SPSS for Windows หาคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยใช

การวิเคราะหเนื้อหา(Content analysis) 

 

ผลการทดลองและวิจารณ 
การวิจัยพบวา ครูแลกเปล่ียนเรียนรูในดานการสอน การจัดกิจกรรม เกม เพลง การสรางแผนการสอน มี

การถายทอดแผนการสอนและขอมูลที่เปนประโยชนแกเพื่อนครูดวยกัน มีการสรางและแลกเปลี่ยนเรียนรูเร่ืองการ

เรียนการสอนกับครูในโรงเรียนอื่นๆผานเครือขายสังคมออนไลน จากการวิเคราะหขอมูลความตองการของครู

กอนการอบรม ครูรอยละ 90 ตองการฝกอบรมเรื่อง เกม เพลงและกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษที่ใชในหองเรียน  

จากแบบประเมินกอนการอบรมพบวา ครูรอยละ 80 มีความรูในดานการสอน การจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษในชั้น

เรียนอยูในระดับนอย  จากแบบประเมินระหวางการอบรมพบวา ครูไดฝกอบรมในดานการเรียนการสอน เกม 

เพลง ภาษาอังกฤษ มีคาเฉลี่ย 4.39อยูในระดับมาก จากแบบประเมินหลังการฝกอบรมพบวา ครูไดรับความรู

เร่ือง เกม เพลงและกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษที่ใชในหองเรียน  มีคาเฉลี่ย 4.45 อยูในระดับมาก และครู

ประเมินวา ความพรอมของวิทยากรในการใหความรูมีคาเฉลี่ย 4.58 อยูในระดับมากที่สุด  จากการวิเคราะห

ทางดานเนื้อหาพบวา ครูไดพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษทั้งทางดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน

ภาษาอังกฤษ สอดคลองกับงานวิทยานิพนธเร่ืองการพัฒนาสมรรถภาพดานการประเมินสําหรับครูโรงเรียน

ประถมศึกษา โดยเปรียบเทียบผลการฝกอบรมครูแบบดั้งเดิมและแบบใชโรงเรียนเปนฐานพบวา แบบใชโรงเรียน

เปนฐานที่ใชผูประเมินมืออาชีพทําหนาที่เปนวิทยากรมีปริมาณชิ้นงานมากที่สุดและมีคุณภาพสูง ขณะที่แบบ

ดั้งเดิม ไดชิ้นงานนอยที่สุด และมีคุณภาพหลากหลาย และพบวาที่นาสนใจ คือ ครูนิยมรูปแบบใชโรงเรียนเปน
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ฐาน เพราะไมตองละทิ้งหองเรียนไปฝกอบรมบอยๆ จนสงผลกระทบตอนักเรียน อยางไรก็ตามการพัฒนาครู

นอกจากการฝกอบรมแลว ควรมีการพัฒนาระบบประเมินสมรรถนะวิชาชีพครูใหเชื่อมโยงกับความสามารถใน

การจัดเรียนการสอนที่เนนการพัฒนาผูเรียนสําคัญ เพื่อใหการพัฒนาครูและการพัฒนาการศึกษามีความชัดเจน

ยิ่งขึ้น และควรพัฒนารูปแบบการสรางแรงจูงใจดวยการสงเสริมและใหกําลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษาให

ตื่นตัวและสนใจที่จะพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง สวนสถาบันผลิตครู ควรเนนความเปนเลิศในการผลิตครูรุนใหม

และพัฒนาครูประจําการ สงเสริมใหมีการวิจัยเพื่อพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาชีพครูมากขึ้น  (ศศิธร เขียวกอ, 

2553) 
 

สรุป 
จากการฝกอบรมครูภาษาอังกฤษจังหวัดสุพรรณบุรีโดยใชโรงเรียนเปนฐานผูอบรมตองวิเคราะหความ

ตองการของผูเขารับการอบรมกอน นอกจากนี้กิจกรรมการอบรมตองหลากหลายมีการปฏิบัติจริง จากแบบ

ประเมินหลังการฝกอบรมพบวา ครูไดรับความรูเร่ือง เกม เพลงและกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษที่ใชใน

หองเรียน  มีคาเฉลี่ย 4.45 อยูในระดับมาก และครูประเมินวา ความพรอมของวิทยากรในการใหความรูมีคาเฉลี่ย 

4.58 อยูในระดับมากที่สุด  จากการวิเคราะหทางดานเนื้อหาพบวา ครูไดพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษทั้ง

ทางดานการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษ จากการประเมินของครูหลังการอบรมพบวาครู

ประเมินวาไดรับความรูและประโยชนหลังจากเขารวมการอบรมและสามรถนําเอาประโยชนและความรูไป

ประยุกตใชไดจริง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.26 อยูในระดับมาก 
 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณผูอํานวยการเขตประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 เจาหนาที่ศึกษานิเทศก ทุกๆทานที่เชิญไป

อบรมภาษาอังกฤษใหแกครู ขอบคุณครูทุกๆทานที่ใหความรวมมือเปนอยางดี ขอบคุณ ดร.อนามัย ดําเนตร จาก

โครงการจัดตั้งสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสนที่ใหโอกาสไดเรียนรูการทํางาน 

 

เอกสารอางอิง 
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาต.ิ 2545. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่ 

          แกไขเพ่ิมเติม ( ฉบบัที่ 2 ) พ.ศ. 2545 กรุงเทพมหานคร:พิมดกีารพิมพ. 

สุวิมล วองวาณิช และนงลักษณ วิรัชชัย. 2548. การประเมินการปฏิรปูการเรียนรูระดับ 

          การศึกษาข้ันพื้นฐาน: พหุกรณีศึกษา. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 

            กระทรวงศึกษาธิการ. 

ศศิธร เขียวกอ.  2553. การพัฒนาสมรรถภาพดานการประเมินสําหรับครูโรงเรียนประถมศึกษา  

          โดยเปรียบเทียมผลการฝกอบรมครูแบบดั้งเดิมและแบบใชโรงเรียนเปนฐาน. 

            คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
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