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การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้แนวการสอนแบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน 

ของครูในพื้นที่กลุ่มจังหวัดสนุก 
Development of English Teaching Curriculum through Problem-Based Learning Approach 

of Teachers in SANUK Province Cluster 
 

นวพร  วรรณทอง1 
 
บทคัดย่อ 
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 
โดยโดยใช้แนวการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน และ 2) ศึกษาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมการสอน
ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาโดยโดยใช้แนวการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานของครูโรงเรียนในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
สนุก การด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่ 1 คือ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม มี  3 
ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน แนวคิด ทฤษฎี ขั้นที่ 2 การสร้างและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมขั้น
ที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม  และระยะที่ 2 คือ การศึกษาประสิทธิภาพและการปรับปรุงหลักสูตร ฝึกอบรม 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาโรงเรียนในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดสนุก จ านวน 70 คน 
โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากครูที่เข้ารับการพัฒนาในโครงการพัฒนา
วิชาชีพครูทั้งระบบ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 การตรวจสอบหลักสูตร
ฝึกอบรมการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาโดยโดยใช้แนวการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานใช้วิธีการประเมิน
โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือหาค่าเฉลี่ย ( )  
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าสถิติทดสอบที (t-test for dependent samples) และส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) 
และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยการวิเคราะห์เนื้อหา 
 ผลการวิจัยพบว่า 
  1. หลักสูตรฝึกอบรมการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาโดยโดยใช้แนวการสอนแบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน มี 4 องค์ประกอบหลัก คือ 1) จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 2) เนื้อหา 3) กระบวนการฝึกอบรมและ 4) 
การวัดและประเมินผล 
  2. ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาโดยโดยใช้แนวการ
สอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน พบว่า 1) ความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับ
ประถมศึกษาโดยโดยใช้แนวการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานของครูหลังฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) ทักษะการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาโดยโดยใช้แนวการสอนแบบใช้ 
 
__________________________________________________________________________________ 
1คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ปัญหาเป็นฐาน อยู่ในระดับดี (=4.45) และ3) เจตคติของครูที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรมการสอนภาษาอังกฤษระดับ
ประถมศึกษาโดยโดยใช้แนวการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน อยู่ในระดับมากที่สุด (=4.86)   
 
ค าส าคัญ : การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม, การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ, แนวการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 
Abstract 
 The objectives of this research were: 1) to develop the training course of English 
instruction in Primary levels through Problem - Based Learning approach and 2) to investigate 
the effectiveness of the training course of English instruction in Primary levels through 
Problem-Based Learning approach implemented by teachers in SANUK province cluster. 
 The research conduction was divided into two phases comprised of phase 1: step  
1) study the related empirical documents research, principles and theories, and step  
2) construct and develop the training curriculum, and step 3) implementation of the 
developed training curriculum. Phases 2 was the investigation and the improvement of the 
developed training curriculum. The research samples were 70 teachers who were selected 
through purposive sampling from teachers who participated in the Teacher Professional 
Development Project held by Sakon Nakhon Rajabhat University in 2016. The developed 
training course was investigated by five experts. The collected data were analyzed by 
software program for mean, percentage t-test for dependent samples and standard deviation 
in terms of quantitative data, and content analysis for qualitative data. 
 The findings revealed that 
  1. The training curriculum on training course of English instruction in primary levels 
through problem-based learning approach comprised of 1) course objectives, 2) content 
structures, 3) training process and 4) training measurement and evaluation. 
  2.  The efficacy of the developed training curriculum was presented as 1)  the 
comprehension of English instruction in primary levels through problem-based learning 
approach after training was higher than before training with statistically significant at .01,2) the 
English instruction in primary levels through problem-based learning approach were at high 
level (=4.45), and 3) the attitudes of teachers towards the developed training curriculum was 
at the highest level (=4.86).   
 
Keywords: The Development of Training Curriculum, English instruction, Problem-Based 
Learning approach 
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1. บทน า 
 นโยบายการปฏิ รูปการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษของประเทศไทย ก าหนดให้การจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานปรับกรอบความคิดหลักโดยการยกระดับ
ความสามารถของครูให้มีความสามารถในการ
ออกแบบหลักสูตร พัฒนาการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา
ผู้ เ รี ย น ให้ ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร ภ าษ า อั งก ฤ ษ ได้ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2557) นอกจากนี้ ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (2552) 
ได้ก าหนดเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่  2 (พ.ศ. 2552 – 2561) ว่าให้ผู้ เรียนมี
ความสามารถทางภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น และต้องมี
ทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่ส าคัญคือทักษะการคิดที่
จ า เป็ นส าหรับ เด็ ก ไทย (พิ ม พ์ พันธ์  เดชะคุปต์  
และ พเยาว์ ยินดีสุข, 2557)  
 จากแนวคิดในการปฏิรูปการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษของประเทศไทยดังกล่าว น าไปสู่แนวคิด
ในการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เพ่ือให้มีความรู้ 
ทักษะการสอน และการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ที่สามารถส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ก าหนดไว้
ได้ โดยในการส่งเสริมให้ผู้เรียนให้มีทักษะเหล่านี้ ครู
ต้องมีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ มีความรู้
ความเชี่ยวชาญในเนื้ อหาวิชา มี เทคนิค วิธีการ
ถ่ายทอดความรู้ที่หลากหลาย มีทักษะการค านวณ มี
ความสามารถในการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย 
รู้จัก และเข้าใจผู้เรียน (สุพรทิพย์ ธนภัทรโชติวัตร, 
2557) มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร จัดท า
แผนการสอน กิจกรรม และการ  ประเมินผลที่
สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างผู้เรียนการปรับ
กระบวนทัศน์การสอนของครูจากการสอนแบบเดิมที่
เน้นการเรียนรู้จากครู เป็นต้นแบบ  หรือครูเป็น

ศูนย์กลาง (teacher centered) ให้เป็นการเรียนรู้
เพ่ือสนองความต้องการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
หรือเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (student centered) 
ซึ่งกระบวนทัศน์ดังกล่าวเป็นแนวคิด และหลักการที่
สามารถน าแนวการสอน วิธีสอน และเทคนิคการสอน
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่พึงประสงค์ดังกล่าวได้ 
เช่น การใช้ โครงงานเป็นฐาน (Project – based 
learning) และการใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–
based learning) (อดุลย์ วังศรีคูณ, 2557) 
 การส่งเสริมให้ครูมีคุณลักษณะดังกล่าว
ข้างต้น หน้าที่ ในการพัฒนาครูให้มี คุณลักษณะ
ดังกล่าวจึงอยู่ที่ สถาบัน อุดมศึกษาที่ต้องพัฒนา
หลักสูตรอบรมเพ่ือยกระดับความสามารถของครู 
ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Rillero, 
Koemer, Jimenez-Silva, Merritt, and Farr, 2017) 
แนวการสอนแบบการใช้โครงงานเป็นฐาน และการใช้
ปัญหาเป็นฐานซึ่ งมีความสัมพันธ์กัน เป็นระดับ 
เนื่องจากการสอนแบบโครงงานเป็นฐานผู้เรียนต้องมี
ความรู้เรื่องการก าหนดปัญหา และหาวิธีการแก้ไข
ปัญหาให้ได้ก่อน และหลังจากนั้นจึงลงมือทดลอง
แก้ปัญหาซึ่งเป็นกระบวนการของการเรียนรู้ด้วย
โครงงาน  ดังนั้น เพ่ือเป็นการเริ่มต้นของการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมทักษะการคิด ควรเริ่มจาก
การสอน โดยการใช้การใช้ ปัญหาเป็ นฐานก่ อน  
(Ng Chin Loeng, 2009; Othman and Ahamad, 
2013; Sahatsathatsana, 2014) 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดให้มีโครงการพัฒนาครู
ทั้งระบบ โดยให้ครูได้พัฒนาวิชาชีพเพ่ือยกระดับ
ความสามารถในการสอน ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนครได้มีส่วนร่วมเป็นหน่วยพัฒนาเพ่ือยกระดับ
ความสามารถครูในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดสนุก (สกลนคร 
นครพนม มุกดาหาร และบึ งกาฬ) จึงได้ พัฒนา
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แนวคิดทฤษฎ ี

มาตรฐานวิชาชีพคร ู
สมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายการ
ปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร 
วิเคราะหค์วามต้องการของผูฝ้ึกอบรมและการ
พัฒนาหลักสตูร  
สร้างหลักสูตรฝึกอบรมโครงการ วิจัยและพัฒนา 
แนวคิดการเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเปน็ฐาน 
- หลักการ ทฤษฎ ี 
- ปัจจัยที่เอื้อต่อการเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
- ขั้นตอนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
- การประเมินการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
รูปแบบและกระบวนการฝึกอบรม  

   

หลักสูตรฝึกอบรมครูในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษโดยใช้แนวการสอนแบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน เพ่ือส่งเสริมมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชา 
มีเทคนิค วิธีการถ่ายทอดความรู้ที่หลากหลาย และ
เสริมสร้างคุณลักษณะครูในศตวรรษที่ 21 
 
 
 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1 พัฒนาหลั กสู ตรฝึ กอบรมการสอน
ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา โดยโดยใช้แนวการ
สอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  
 2.2 ศึกษาประสิทธิภาพของหลักสูตร
ฝึกอบรมการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาโดย
ใช้แนวการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานของครูโรงเรียน
ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดสนุก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

หมายเหตุ. จาก “การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูภาษาไทยด้านการสอนคิดวิเคราะห์,” 
ชาลินี เกสรพิกุล, 2555, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, หน้า 202. 
 
 

หลักสูตร 

ประกอบด้วย 
หลักการและเหตุผล  
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรฝึกอบรม 
โครงสร้างหลักสูตร 
เนื้อหาสาระของหลักสูตร  
กิจกรรมการฝึกอบรม  
ระยะเวลาในการฝึกอบรม  
การวัดและประเมินผลการฝึกอบรม 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตรวจสอบ 

ปรับปรุง การทดลองใช้ 

Pretest ทดลอง 
Posttest หลักสูตรฝึกอบรม 

ปรับปรุง 
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3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ระดับประถมศึกษาโรงเรียนในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดสนุก 
จ านวน 70 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) จากครูที่เข้ารับการ
พัฒนาในโครงการคูปองพัฒนาครู ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ หลักสูตร
ฝึกอบรมการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา โดย
โดยใช้แนวการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน แบบทดสอบ
ก่อนและหลังการฝึกอบรม แบบประเมินทักษะการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
และแบบสอบถามเจตคติ  
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. สถิติพ้ืนฐานของคะแนนได้แก่ การ
หาคะแนน เฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  2. ค่าดัชนีความสอดคล้องความคิดเห็น
ของ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านความจ าเป็นของส่วนประกอบ
เนื้อหา หลักสูตรฝึกอบรมและประเมินความสอดคล้อง
ของเนื้อหา หลักสูตรฝึกอบรม  
  3 . การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การ
ฝึกอบรมก่อนใช้ และหลังใช้หลักสูตรฝึกอบรมจาก
แบบทดสอบหลังการฝึกอบรมโดยใช้ t-test แบบ 
Dependent 
 การด าเนินการวิจัย 
  การด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ 
ประกอบด้วย  
   ระยะที่  1   การพั ฒนาหลั กสู ตร
ฝึกอบรม  ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้  
     ขั้นที่ 1 การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน 
แนวคิด ทฤษฎี ซึ่งประกอบด้วยการศึกษาเอกสาร

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ผู้บริหาร และ
การอภิปรายกลุ่มกับครูผู้สอนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
แนวคิดการสอนภาษาอังกฤษและการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน   
    ขั้นที่  2 การสร้างและพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรม ก าหนดองค์ประกอบหลักสูตร
อบรม โดยการน าข้อมูลจากขั้นที่  1 มาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และสรุปเพ่ือสร้างหลักสูตรฝึกอบรมการ
สอนภาษาอังกฤษโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ซึ่งมีขั้นตอน
ย่อย 3 ขั้นตอน ได้แก่ การสร้างโครงร่างหลักสูตร
ฝึกอบรม การตรวจสอบโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรม 
และการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อน าไปทดลองใช้  
    ขั้นที่  3 การทดลองใช้หลักสูตร
ฝึกอบรม  ในขั้นตอนนี้ได้ทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม
การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กับครูที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 6 คน และ 12 คน เพ่ือ
ประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรและ ปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือน าไปใช้ในสถานการณ์
จริงกับกลุ่มตัวอย่างครูสอนภาษาอังกฤษ 
   ระยะที่  2 การศึกษาประสิทธิภาพ
และการปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรม ประเมินหลักสูตร
ฝึกอบรม โดยการประเมินความรู้ ทักษะการจัดการ
เรียนการสอน และเจตคติของครูผู้ที่เข้ารับการอบรม 
70 คน เพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้
ได้หลักสูตรฉบับสมบูรณ์ 
 
4. ผลการวิจัย 
 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสอน
ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาโดยโดยใช้แนวการ
สอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน สามารถสรุปผลการวิจัย
ตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  4 .1  ห ลั ก สู ต ร ฝึ ก อ บ รม การสอน
ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาโดยโดยใช้แนวการ
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สอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน มี 4 องค์ประกอบหลัก 
คือ 1) จุดมุ่ งหมายของหลักสูตร 2) เนื้ อหา 3) 
กระบวนการฝึกอบรมและ 4) การวัดและประเมินผล 
  4.2 ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม
การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาโดยโดยใช้
แนวการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน จากการทดลอง
ใช้กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 70 คน พบว่า 1) ความรู้ 
ความเข้าใจ ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ระดับประถมศึกษาโดยโดยใช้แนวการสอนแบบใช้
ปัญหาเป็นฐานของครูหลังฝึกอบรมสูงกว่าก่อน
ฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) 
ทักษะการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาโดยโดย
ใช้แนวการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน อยู่ในระดับดี 
(4.86=4.45) และ3) เจตคติของครูที่มีต่อหลักสูตร
ฝึกอบรมการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาโดย
โดยใช้แนวการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน อยู่ ใน
ระดับมากท่ีสุด (=4.86) 
 
5. การอภิปรายผล 
 5.1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานเพื่อในการ
พัฒนาหลักสูตร  
  ผลการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมด้านการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน  พบว่ า  ยั ง ไม่ มี ก ารจั ดการ เรียนการสอน
ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน ครูจึงมีความต้องการอบรมในด้านความรู้พ้ืนฐาน
ในการออกแบบหน่ วยการเรียนรู้  และการวัด
ประเมินผลการการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ปัญหา
เป็นฐานเพ่ือพัฒนาผู้ เรียน ซึ่งสอดคล้องกับสาคร 
พุทธปวน (2535) ที่ได้เสนอกระบวนการฝึกอบรม
ออกเป็น 4 ขั้นตอน คือขั้นที่ 1) ศึกษาสภาพปัญหา
และความต้องการ 2) สร้างและพัฒนาโครงสร้าง

หลักสูตร 3) ทดลองใช้หลักสูตร 4) ปรับปรุงหลักสูตร
ซึ่งการด าเนินการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเป็นไปตาม
กระบวนการในการพัฒนาหลักสูตร  
 5.2 การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม  
  แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยในด้านการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมขององอาจ พงษ์พิสุทธิ์บุปผา (2541) ในการ
ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานในการพัฒนาหลักสูตร
อบรม เป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การศึกษาข้อมูล
พ้ืนฐานเพ่ือประกอบการออกแบบหลักสูตร (2) 
พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับข้อมูลพ้ืนฐาน โดยมี
กิจกรรรม 3 ประการ คือ การสร้างโครงสร้างหลักสูตร 
การประเมินโครงร่ าง และการปรับปรุ งโครงร่าง  
(3) ทดลอง ใช้หลักสูตร และ (4) การประเมินปรับปรุง
หลักสูตร ส่วนการก าหนดองค์ประกอบของหลักสูตร
เป็นไปใช้ข้อมูลที่ ได้จากการสัมภาษณ์  หรือการ
อภิปรายกลุ่มมาประกอบ ซึ่งผู้วิจัยได้ยกร่างหลักสูตร
ประกอบไปด้วย หลักการและเหตุผลของหลักสูตร 
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรฝึกอบรม โครงสร้างหลักสูตร 
เนื้ อห าสาระของหลั กสู ต ร กิ จกรรมฝึ กอบรม 
ระยะเวลา ในการฝึกอบรม สื่อและแหล่งเรียนรู้  
การวัดและประเมินผล การฝึกอบรม และจัดเตรียม
เอกสารประกอบหลักสูตร ตรวจสอบคุณภาพของ
หลักสูตรโดยผู้ เชี่ ยวชาญ  และเอกสารประกอบ
หลักสูตร ผลการตรวจสอบหลักสูตร พบว่า มีความ
เหมาะสมในระดับมาก และมีความสอดคล้อง น าไป
ทดลองใช้ได้ ในการสร้างหลักสูตรฝึกอบรม เพ่ือพัฒนา
สมรรถนะครูภาษาไทยด้านการสอนคิดวิเคราะห์  
ในครั้งนี้ เป็นไปตามแนวทางของการพัฒนาหลักสูตร
ของ Taba (1962) ได้เสนอว่ากระบวนการพัฒนา
หลักสูตร ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การ
วิเคราะห์ส ารวจความต้องการ (2) ก าหนดจุดมุ่งหมาย 
(3) การเลือกเนื้อหา สาระของหลักสูตร (4) การ
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จัดระบบเนื้อหา (5) การเลือก ประสบการณ์เรียนรู้ 
(7) การก าหนดสิ่งที่จะประเมิน ส่วนองค์ประกอบของ
หลักสูตรที่สร้างขึ้นได้ครอบคลุมทั้ งด้าน  ความรู้  
ด้านการปฏิบั ติและด้าน เจตคติ  ซึ่ งเป็ น ไปตาม 
องค์ประกอบหลักของหลักสูตร ซึ่ง สงัด อุทรานันท์ 
(2532) ได้ให้แนวคิดว่าทุกหลักสูตรไม่ว่า จะเป็นการ
ออกแบบในลักษณะใดๆ ก็ตาม มีความ สอดคล้อง
ต่ อ เนื่ อ งกัน อยู่  3 ส่ วน  คื อ  จุ ดมุ่ งหมายทั่ ว ไป 
จุดมุ่งหมายเฉพาะ เนื้อหาสาระและประสบการณ์
เรียนรู้ และการประเมินผล 
  ผลจากการน าหลั กสู ต รและคู่ มื อ 
เอกสารประกอบ การสอนไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 6 ท่าน
ตรวจพบว่า ค่าเฉลี่ยของ ความเหมาะสมมีมากจนถึง
มากที่สุด ในขณะเดียวกันความ  สอดคล้องของ
องค์ประกอบของหลักสูตรในแต่ละด้าน เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด ทั้งนี้เนื่องจากผู้วิจัยได้ด าเนินการ
พัฒนาหลักสูตรอย่างมีระบบตามขั้นตอน นอกจากนี้
ในการหาคุณภาพของแบบทดสอบวัด สมรรถนะครู
ในการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบมีค่า 0.54 สามารถ
เชื่อถือได้ 
 5.3 การประเมินหลักสูตรฝึกอบรม  
  ในการประเมินหลักสูตรฝึกอบรม ผู้วิจัย
ใช้ทดลอง กับครูภาษาอังกฤษในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด
สนุ ก  จ าน วน  70  คน  และติ ด ตามผลการวั ด
ความสามารถในการ คิดวิเคราะห์ ของนักเรียนที่
ได้ รับการสอนจากครูผู้ เข้าร่วมการอบรมอย่าง
ต่อเนื่องเป็นเวลา 2 เดือน หลังการอบรม มีประเด็น
ส าคัญทีค่วรน ามาอภิปราย ดังต่อไปนี้  
   หลักสูตรฝึกอบรมให้ผู้ เข้าอบรมได้
ฝึกปฏิบัติการออกแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้
ปั ญ ห า เป็ น ฐ าน โด ย ทั น ที ห ลั งจ าก ได้ เรี ย น รู้
กระบวนการ และขั้นตอนการสอน โดยการให้น า

หนังสือ หรือหัวข้อที่ใช้ในการสอนอยู่แล้วมาออกแบบ 
และก าหนดหัวข้อการสอน จึงสามารถน าไปทดลองใช้
กับผู้เรียนได้จริง หลังจากอบรมเสร็จ ซ่ึงสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Houston and others (1972) ที่ผู้ เข้า
รับการฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ถึง
ระดับเกณฑ์ที่คาดหวังผลการเปรียบเทียบคะแนน
แบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรมซึ่งมีคะแนน
หลังการอบรมสูงก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้เข้ารับการอบรมได้
ฝึกปฏิบัติออกแบบการสอน เขียนแผนการสอน 
จัดเตรียมสื่อการสอน และทดลองสอนจึงท าให้เกิด
การเรียนรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์ โดยมีผู้วิจัย
เป็นผู้คอยแนะน าการสอนในทุกขั้นตอน  
 5.4 รูปแบบการพัฒนาครู  
  แนวทางและรูปแบบของการด าเนินงาน
ฝึกอบรม มุ่งให้ครูสามารถเชื่อมโยงความรู้กับการ
ปฏิบัติการสอนในชั้น เรียนได้จริงโดยการให้ครู 
มีความรู้ด้านการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน และสามารถน าความรู้ไปใช้ในชั้นเรียน ซึ่งหลัง
การอบรมครูจะมีแผนการสอนตัวอย่างที่สามารถ 
ใช้สอนได้ทันที และมีความรู้ในการออกแบบการสอน
ในครั้งต่อๆไปได้จากการฝึกปฏิบัติ ผนวกกับการนิเทศ 
ติดตามจากทีมผู้วิจัย ที่คอยเป็นพ่ีเลี้ยงในการพัฒนา
ด้วย  สอดคล้องกับ อุทุ มพร หล่อสมฤดี  (2545)  
ศึกษารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน พบว่า  
ควรให้ครู ได้ปฏิบัติจริงในลักษณะการฝึกอบรม 
ในระหว่าง ปฏิบัติงาน (on the job training) โดยมี
ผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษา ให้ค าแนะน า และติดตาม
การสอน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น จะส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ  
และสอดคล้องกับข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนา
ครูและบุ คลากรทางการศึ กษ าของส านั ก งาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (2543) 4 ประการ ได้แก่ 
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(1) การจัดระบบ และกลไกการพัฒนาครูให้มีคุณภาพ
การจัดการเรียน การสอนได้ (2) พัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ (3) จัดระบบการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  ให้เอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงาน และ (4) มีระบบเสริมสร้างขวัญ  และ
ก าลังใจ ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า หลักสูตรฝึกอบรมที่ 
พัฒนาขึ้น เป็นหลักสูตรที่พัฒนาครูอย่างรอบด้าน  
ทั้งในด้าน ความรู้ ความเข้าใจ การปฏิบัติการสอน 
และเจตคติในการสอน ซึ่งน าไปใช้ในสถานการณ์จริง 
ก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อผู้เรียนและโรงเรียน 
6. ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้  
 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการน าหลักสูตร
ฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับ
ประถมศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นฐานไปใช้ ดังนี้  
  6.1 การเตรียมสื่ ออุปกรณ์ เพ่ือการ
ค้นหาข้อมูลเพ่ือแก้ปัญหาขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม
และความพร้อมของสถานศึกษาด้วย ดังนั้น ผู้สอน
ควรก าหนดหัวข้อในการสอนให้สามารถเตรียมสื่อให้
ผู้เรียนสามารถสืบค้นการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
กับบริบทของโรงเรียนที่แตกต่างกัน  
  6.2 หัวข้อในการจัดการเรียนการสอน
สามารถน าเนื้อหาจากในหนังสือเรียนมาใช้ได้ แต่ควร
เลือกให้เหมาะสม และหากน าผลการวิจัยไปใช้ในการ
สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา สามารถพัฒนา
รูปแบบ หรือก าหนดเนื้ อหาให้ มีความซับซ้อน
นอกเหนือจากในหนังสือเรียนได้ 
  6.3 ระยะเวลาของการสอนภาษาอังกฤษ
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานค่อนข้างนาน และต้องมีความ
ยืดหยุ่น ดังนั้น จึงไม่เหมาะสมกับหัวข้อที่ก าหนดเวลา
ไว้ชัดเจน 
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