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introducing others) (3) ภาษาอังกฤษเพื่อโตตอบและสนทนา (English for general 
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ABSTRACT 

 The objectives of this study were to 1) develop a training curriculum on 

communicative English for the ASEAN Community for teachers under Nakhon Phanom 

Primary Educational Service Area Office 2 and 2) assess the appropriateness of the 

developed curriculum. The study was divided into 3 phases. The first phase was the 

study and analysis of relevant data for training curriculum development. The result 

was implemented in building the training curriculum and creating its manual in the 

second phase. The assessment of the developed training curriculum's appropriateness 

by 5 experts and the training curriculum improvement was conducted in the third 

phase. Statistics used in this study were percentage, mean and standard deviation. 

 The study yielded the following results: 

  1. The developed training curriculum on communicative English for the 

ASEAN Community for teachers under Nakhon Phanom Primary Educational Service 

Area Office 2 comprised 5 main factors, namely 1) principles and rationale; 2) 

curriculum objective; 3) content structure, which consisted of (1) phonetics for English 

teaching (2) self - introduction and introducing others (3) English for general 

conversation (3) asking for help and directions (5) conversation about Thailand;  

4) activities and 5) measurement and evaluation. 

 



  2. The overall appropriateness of the developed training curriculum on 

communicative English for the ASEAN Community for teachers under Nakhon Phanom 

Primary Educational Service Area Office 2 was at the highest level. 
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บทที่ 1 

บทนํา 

ภูมิหลัง 

 ภาษาต�างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เป�นภาษาสากลที่ทั่วโลกใช  
ในสังคมโลกยุคข อมูลข�าวสาร คนไทยจึงมีความจําเป�นที่จะต องเรียนรู  เพื่อประโยชน+ 
ในการติดต�อสื่อสารเพื่อการศึกษาการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพการเรียน
ภาษาอังกฤษจะช�วยให ผู เรียนมีวิสัยทัศน+กว างไกล สามารถสื่อสารกับชาวต�างประเทศได 
อย�างถูกต อง เกิดความม่ันใจ และมีเจตคติที่ดีต�อการใช ภาษาและวัฒนธรรมต�างชาติ 
รวมทั้งมีความเข าใจ ภาคภูมใิจในภาษาและวัฒนธรรมไทย สามารถถ�ายทอดวัฒนธรรม
และเอกลักษณ+ไทยไปสู�สังคมโลกได  แม ว�าการสื่อสารภาษาอังกฤษอาจเป�นหัวใจหลักใน
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในป6จจุบันแต�อย�างไรก็ตามการเรียนการสอนที่เน น 
การสื่อสารอย�างเดียวไม�เพียงพอที่จะทําให ผู เรียนสามารถใช ภาษาอังกฤษได อย�าง
คล�องแคล�วและแม�นยําดังนั้นจึงควรมีรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน นทั้ง
ไวยากรณ+และการสื่อสารที่มีความหมาย 
 นับตั้งแต�แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) 
ซึ่งเป�นจุดเปลี่ยนสําคัญของการวางแผนพัฒนาประเทศ โดยมุ�งให  “คนเป�นจุดศูนย+กลาง
ของการพัฒนา” จวบจนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 -
2554) ยังมีการเตรียมความพร อมของคนเพื่อให สามารถปรับตัวพร อมกับการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคตและแสวงหาประโยชน+อย�างเท�าทันโลกาภิวัตน+ (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ, 2550, หน า 2) คือ การให ความสําคัญกับ 
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งถือได ว�าคนเป�นทรัพยากรที่เป�นตัวจักรสําคัญที่มีต�อ
ความสําเร็จของงานทุกชนิด และเป�นทรัพยากรที่มีค�าที่สุดในองค+กรหรือหน�วยงาน 
โดยเฉพาะอย�างยิ่งในสภาวการณ+ของโลกป6จจุบัน 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 หมวด 4 มาตรา 22 กล�าวว�าการจัดการศึกษาต องยึดหลักว�าผู เรียนทุกคน 
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มีความสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองได และถือว�าผู เรียนมีความสําคัญที่สุดกระบวนการ
จัดการศึกษาต องส�งเสริมให ผู เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
นอกจากนี้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ในกลุ�มสาระการเรียนรู 
ภาษาต�างประเทศได กําหนดให เรียนภาษาอังกฤษเพื่อสามารถใช เป�นเครื่องมือในการ
ติดต�อสื่อสารกับผู อื่นได ตามความต องการในสถานการณ+ต�างๆ ทั้งในชีวิตประจําวันและ
การงานอาชีพ ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนภาษาต�างประเทศในป6จจุบันจึงต องแตกต�าง
จากการจัดการเรียนการสอนดังแต�ก�อนมา คือ ผู เรียนไม�ได เรียนรู ภาษาเพื่อความรู 
เกี่ยวกับภาษาอังกฤษดังเช�นการเรียนภาษาอังกฤษแบบเดิมซึ่งผู เรียนส�วนใหญ�จะมีความรู 
ทางหลักภาษาและการใช ภาษาอังกฤษได อย�างดีแต�การพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ยังบกพร�องอยู�มากถึงแม จะมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมาตั้งแต�ประถมศึกษาปIที ่1 
จนจบระดับมหาวิทยาลัยจากป6ญหาที่พบว�าการสื่อสารภาษาอังกฤษมีความบกพร�อง 
ดังนั้น การพัฒนาทักษะทางภาษาของผู เรียนให ดไีด นั้นครูจึงเป�นบุคลากรวิชาชีพที่มี
ความสําคัญในการจัดการเรียนการสอนและส�งเสริมความรู ของผู เรียนด วยวิธีการต�างๆ
(พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
 จากผลการวิจัยพบว�า การสอนภาษาอังกฤษยังประสบป6ญหาต�างๆ เช�น ผู เรียน
เรียนภาษาอังกฤษหลายปI แต�ไม�สามารถสื่อสารหรือพูดภาษาอังกฤษได  หรือไม�สามารถ
อ�านเขียนได ป6จจัยที่ทําให เกิดป6ญหาดังกล�าวส�วนหนึ่งเกิดจากครูผู สอน ซึ่งพบว�า 
ในการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาครูผู สอนบางคนอาจไม�มีความถนัดและเช่ียวชาญ
ในวิชาที่สอนทําให ขาดความม่ันใจในการจัดกิจกรรมการสอน เนื่องจากไม�ได สอนในสาขาที่
เรียนมา จึงทําให ผลการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนไม�บรรลุเปJาหมายที่ตั้งไว  ดังจะเห็น
ได จากรายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับช้ันประถมปIที่ 6 ปI การศึกษา 
2559 ในวิชาภาษาอังกฤษนักเรียนสอบได คะแนนเฉลี่ยร อยละ 40.31 ระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปIที่ 3 ได คะแนนเฉลี่ยร อยละ 30.62 (สํานักทดสอบทางการศึกษา, 2558) และรายงานผล
การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับช้ันประถมปIที่ 6 ปI การศึกษา 2559 ในวิชา
ภาษาอังกฤษนักเรียนสอบได คะแนนเฉลี่ยร อยละ 34.59 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปIที่ 3 ได 
คะแนนเฉลี่ยร อยละ 31.39 (สํานักทดสอบทางการศึกษา, 2559) การที่นักเรียนทั้งสอง
ระดับมีคะแนนภาษาอังกฤษที่อยู�ในระดับตํ่าอาจทําให ต องมีการทบทวนการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาว�าต องมีการพัฒนาและปรับปรุง 
ในส�วนใด และที่ไม�อาจมองข ามได  คือ คุณภาพและความสามารถด านภาษาอังกฤษของครู 
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ทั้งด านความรู  และทักษะด านการจัดการเรียนการสอน ดังจะเห็นได จากผลการประเมิน
ความสามารถทางด านภาษาอังกฤษที่ดําเนินการโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร�วมกับมหาวิทยาลัยรามคําแหง หน�วยงานได จัดให มีการประเมิน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของครูผู สอนภาษาอังกฤษ จํานวน 15,000 คน ใน 80  
เขตพื้นที่การศึกษาของ 30 จังหวัดท�องเที่ยวเขตละประมาณ 200 คน การประเมิน พบว�า 
ผู สอนภาษาอังกฤษที่มีความสามารถใช ทักษะภาษาอังกฤษทั้งการฟ6ง พูด อ�าน และเขียน 
อยู�ในระดับต นหรืออ�อนมีประมาณ 75% ระดับกลางประมาณ 15% ระดับสูงหรือเก�ง
ประมาณ 10% ทั้งนี้มีผู สอบได คะแนนเฉลี่ยสูงสุดถึง 91 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 
คะแนนและได คะแนนตํ่าสุด 2 คะแนน (ลลิดา ภู�ทอง, 2552, หน า 3-4) 
 จากสภาพป6จจุบันของการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษดังกล�าวสาเหตุ
สําคัญ คือ ครูสอนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษาซึ่งส�วนใหญ�ไม�ได จบด าน
ภาษาอังกฤษโดยตรง ส�งผลให นักเรียนไม�ได รับการพัฒนาพื้นฐานภาษาที่ถูกต อง เหมาะสม 
ขาดความม่ันใจในการใช ภาษาและไม�สามารถต�อยอดในขั้นสูงขึ้นได อย�างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น ครูจึงเป�นองค+ประกอบสําคัญยิ่งทั้งในด านการจัดการเรียนการสอนและ 
การประเมินผลการศึกษาเพราะครูมีบทบาทสําคัญในขั้นเตรียมการขั้นดําเนินกิจกรรม 
ขั้นประเมินและขั้นใช ผลการประเมินดังนั้นจึงต องมีการเตรียมการเตรียมผู สอนเพื่อให 
สามารถพัฒนากิจกรรมการเรียนรู และการประเมินเพื่อพัฒนาผู เรียนครู คือ กุญแจสู�
ความสําเร็จในการปฏิรูปการศึกษาดังนั้นนโยบายหลักของการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของประเทศต�างๆ รวมทั้งประเทศไทยคือการส�งเสริมการพัฒนาและการยกระดับ 
วิชาชีพครู (มนตรีจุฬาวัฒนทล, 2543, หน า 199-200) ให ครูมีความรู ความเข าใจและ
สามารถจัดการเรียนรู ที่เน นให ผู เรียนได สื่อสารมากขึ้นเพื่อให ผู เรียนได รับการพัฒนาอย�าง
เต็มตามศักยภาพการพัฒนาและการยกระดับวิชาชีพครูจึงมีความจําเป�นอย�างยิ่งที่จะต อง
จัดหาหลักสูตรฝUกอบรมด านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในการจัดทําหลักสูตร
นั้นนักพัฒนาหลักสูตร เช�น Oliva (1992, Online) และ Saylor and Alexander (1974, 
Online) นําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรคล ายคลึงกัน คือ  
1) การรวบรวมและวิเคราะห+ข อมูลที่จําเป�นพื้นฐานสําหรับการพัฒนาหลักสูตรซึ่งจะทําให 
ทราบถึงสภาพป6ญหาและความต องการเพื่อแก ไขป6ญหานั้นได อย�างเหมาะสมและ
สอดคล องกับความต องการ 2) การกําหนดจุดมุ�งหมายของหลักสูตรเป�นขั้นตอนที่ได จาก
การศึกษาสภาพป6ญหาและความต องการพื้นฐานมาตั้งจุดมุ�งหมายของหลักสูตรที่จะ
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พัฒนาขึ้นเพื่อก�อให เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวผู เรียนและสังคม 3) การกําหนดเนื้อหาสาระ
และประสบการณ+การเรียนรู เป�นขั้นตอนของการคัดเลือกและจัดเนื้อหาสาระและ
ประสบการณ+ 4) การประเมินผลหลักสูตรเป�นการดําเนินการหลังการนําหลักสูตรไปใช สิ่ง
ที่สําคัญในการบรรลุเปJาหมาย คือ ครูเพราะครูเป�นบุคคลที่จะสามารถทําให กลไกต�างๆ
ขับเคลื่อนไปด วยดีดังคํากล�าว ของ Oliva and Pawlas (2001, p. 565) ที่ว�าบุคคลที่มี
บทบาทสําคัญอย�างยิ่งในการจัดการเรียนรู ในช้ันเรียน คือ ครูแต�การที่ครูจะปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมใหม�ๆ  ยากมากและการที่ครูจะพัฒนาได นั้นต องอาศัยวิธีการหลายวิธีและวิธีการ
หนึ่งที่จะช�วยครูให สามารถปรับปรุงพัฒนาตนเองพัฒนางานในวิชาชีพของตนเองได อย�าง
ต�อเนื่องและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต�อผู เรียนก็ คือ การฝUกอบรมซึ่งเป�นการสอนโดยตรง 
ซึ่งสอดคล องกับป6ญหาและความต องการของครูและโรงเรียน 
 จากผลการวิจัยของ วารุณี อัศวโภคิน (2554, หน า 137) ได ทําการวิจัยเรื่อง 
การพัฒนาหลักสูตรฝUกอบรมการใช ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของบุคลากร 
สายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ มีผลการประเมินความสอดคล อง
ของหลักสูตร คือ ค�าดัชนีความสอดคล องมีค�าเท�ากับ 1.00 แสดงว�าหลักสูตรตาม 
ความคิดเห็นของผู เช่ียวชาญมีความสอดคล องทุกประเด็น และผลการประเมินความ
เหมาะสมของแต�ละองค+ประกอบ มีความเหมาะสมในระดับมากถึงมากที่สุด (ค�าเฉลี่ย 
4.00 - 5.00) ถือว�าหลักสูตรฝUกอบรมการใช ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่พัฒนาขึ้น  
ผ�านเกณฑ+และสามารนําไปใช ได  กนกวรรณ อินทรสูต (2551, หน า 96) ผลการพิจารณา
ความสอดคล องของหลักสูตรฝUกอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนอ�านออกเสียงภาษาอังกฤษ
สําหรับครูผู สอนในช�วงช้ันที่ 2 พบว�า มีความเหมาะสมอยู�ในระดับมาก ประดิษฐ+  
แสงสุกวาว (2549, หน า 114) ผลจากการตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร พบว�า หลักสูตร
มีคุณภาพตามเกณฑ+ที่กําหนดไว  โดยผู ทรงคุณวุฒไิด ประเมินความเหมาะสมของ
องค+ประกอบของหลักสูตรฝUกอบรมที่สร างขึ้นมีความเหมาะสมอยู�ในระดับมากถึงมากที่สุด 
และประเมินความสอดคล องของแต�ละองค+ประกอบของหลักสูตรว�ามีความสอดคล องกัน
ทุกองค+ประกอบ 
 กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) ข อที่ 34 บัญญัติว�า “The Working 
Language of ASEAN Shall be English” (สมเกียรติ อ�อนวิมล, 2552) ซึ่งหมายความว�า
ภาษาที่ใช ในการทํางานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษซึ่งหากเป�นเช�นนั้นทั้งภาครัฐและ
เอกชน ก็จําเป�นที่จะต องมีการพัฒนาความสามารถทางการสื่อสารภาษาอังกฤษให อยู�ใน
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ระดับที่ทํางานร�วมกันได อย�างราบรื่นในด านของการติดต�อสื่อสาร การเจรจาต�อรอง และ
ความสัมพันธ+ด านอื่นๆ ไม�ใช�แค�รัฐที่จะต องไปมาหาสู�ประชุมปรึกษาหารือและสื่อสารกัน 
ไม�ใช�แค�นักธุรกิจที่จะต องใช ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร แต�ในเมื่อทุกคนเป�นพลเมืองของ
อาเซียนและต องไปมาหาสู�กัน เดินทางท�องเที่ยว ทําความรู จักคุ นเคยกัน ดังนั้น
ภาษาอังกฤษจึงเป�นเครื่องมืออันดับหนึ่งสําหรับพลเมืองอาเซียน 
 จากป6ญหาและความสําคัญดังกล�าว ผู วิจัยจึงได พัฒนาหลักสูตรการใช 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคประชาคมอาเซียนสําหรับครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 เพื่อให สอดคล องกับวิสัยทัศน+ของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 คือ เป�นหน�วยงานที่เข มแข็ง บริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลสามารถขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให ทั่วถึง มีคุณภาพได 
มาตรฐาน พร อมเข าสู�ประชาคมอาเซียน เพื่อใช อบรมครูให มีความรู และสามารถนําความรู 
ไปใช ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ในช้ันเรียนได  ซึ้งทําให ผู เรียนมีความสามารถในการใช 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมากขึ้น และมีความพร อมในฐานะพลเมืองอาเซียน 

คําถามของการวิจัย 

 การวิจัย เรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝUกอบรมการใช ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ในยุคประชาคมอาเซียนสําหรับครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 2 มีคําถามของการวิจัย ดังนี้ 
  1. หลักสูตรฝUกอบรมการใช ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคประชาคม
อาเซียนสําหรับครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
มีลักษณะอย�างไร 
  2. หลักสูตรฝUกอบรมการใช ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคประชาคม
อาเซียนสําหรับครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  
มีความเหมาะสมหรือไม�อย�างไร 

ความมุ�งหมายของการวิจัย 

 การวิจัย เรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝUกอบรมการใช ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ในยุคประชาคมอาเซียนสําหรับครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 2 ครั้งนี้มีความมุ�งหมายของการวิจัย ดังนี้ 
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  1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝUกอบรมการใช ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ในยุคประชาคมอาเซียนสําหรับครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 2 
  2. เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคล องของหลักสูตรฝUกอบรม
การใช ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคประชาคมอาเซียนสําหรับครู สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

ความสําคัญของการวิจัย 

 การวิจัย เรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝUกอบรมการใช ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ในยุคประชาคมอาเซียนสําหรับครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 2 มีความสําคัญ ดังนี้ 
  1. ได หลักสูตรฝUกอบรมการใช ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคประชาคม
อาเซียนสําหรับครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ที่มี
คุณภาพเพราะผ�านกระบวนการวิจัยและพัฒนาอย�างเป�นระบบสามารถใช เป�นต นแบบใน
การจัดการฝUกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให กับครูได   
  2. เป�นแนวทางในการพัฒนาการใช ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับครู 
ผู บริหาร และหน�วยงานในการพัฒนาครู และบุคลากรที่เกี่ยวข องในการเสริมสร างการใช 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและเผยแพร�ให ผู ที่เกี่ยวข องและสนใจทราบ 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ในการวิจัย เรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝUกอบรมการใช ภาษาอังกฤษเพื่อ 
การสื่อสารในยุคประชาคมอาเซียนสําหรับครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ผู วิจัยได กําหนดขอบเขตของการวิจัยดังนี้ 
  1. ขอบเขตด#านเน้ือหา 

  ผู วิจัยได ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ สาระที่
จําเป�นในการใช ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร แล วนํามาบูรณาการเป�นกรอบแนวคิดการ
วิจัยด านเนื้อหาที่ใช อบรม ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทีผู่ วิจัย
วิเคราะห+ความเหมาะสมของเนื้อหาสรุปเป�นสาระที่สําคัญ ตามวิธีการสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร (Communicative Language Teaching - CLT) ดังนี้ 
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   1.1 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับครู 
    1.1.1 สัทศาสตร+เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ (Linguistics for English 
teaching) 
    1.1.2 การแนะนําตนเองและแนะนําผู อื่น (Introducing oneself and 
introducing others) 
    1.1.3 ภาษาอังกฤษเพื่อโต ตอบและสนทนา (English for general 
conversations)       
    1.1.4 การขอความช�วยเหลือและการถามทิศทาง (English asking for 
help and direction) 
    1.1.5 การสนทนาเกี่ยวกับประเทศไทย (Conversation about 
Thailand)  
   1.2 วิธีการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative Language 
Teaching (CLT) 
    1.2.1 การสอนตามแนวสื่อสาร 
    1.2.2 บทบาทของผู เรียน (learner roles) 
    1.2.3 บทบาทของครู (teacher roles) 
    1.2.4 บทบาทของสื่อการเรียนการสอน (the role of instructional 
materials) 
    1.2.5 ขั้นตอนและวิธีการจัดกิจกรรมเน นให ผู เรียนเกิดทักษะการใช 
ภาษาจากสถานการณ+จริงหรือสถานการณ+ที่กําหนดขึ้นเพื่อให ผู เรียนได ฝUกใช ภาษาอย�าง
อิสระ โดยมีกระบวนการ 3 ขั้น คือ 1) ขั้นการนําเสนอเนื้อหา (Presentation)  
2) ขั้นการฝUกปฏิบัติ (Practice) 3) ขั้นการใช ภาษาเพื่อการสื่อสาร (Production)  
หรือเรียกสั้นๆ ว�ากระบวนการ 3P 
  เนื้อหาในหลักสูตรได จากการนําขอบเขตด านเนื้อหาไปกําหนดประเด็นใน
แบบสอบถามความต องการของครูประถมศึกษาปIที่ 3 แล วนําเนื้อหาที่ต องการฝUกอบรม
มากที่สุดหรือด านที่มีค�าเฉลี่ยของความต องการอบรมสูงกว�าค�าเฉลี่ยที่ผู วิจัยกําหนดมา
สร างเป�นหลักสูตรฝUกอบรม 
   1.3 หลักสูตรฝUกอบรมมีองค+ประกอบ ดังนี้ 
    1.3.1 หลักการและเหตุผล 
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    1.3.2 จุดประสงค+ของหลักสูตร 
    1.3.3 โครงสร างเนื้อหา 
    1.3.4 กิจกรรมการฝUกอบรม 
    1.3.5 การวัดและประเมินผล 
   1.4 ด านกระบวนการพัฒนาหลักสูตรฝUกอบรม ประกอบด วย 
    1.4.1 การศึกษาและวิเคราะห+ข อมูลพื้นฐานสําหรับสร างหลักสูตร
ฝUกอบรม 
    1.4.2 การสร างหลักสูตรฝUกอบรม 
    1.4.3 การปรับปรุงหลักสูตรฝUกอบรม 

  2. กลุ�มเป(าหมาย 
  ในการวิจัยครั้งนี้กําหนดกลุ�มเปJาหมาย ดังนี้ 
   2.1 ผู เช่ียวชาญ จํานวน 5 คน 
    2.1.2 ผู เช่ียวชาญ เพื่อใช ในการตรวจสอบคุณภาพร�างหลักสูตร
ฝUกอบรมการใช  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคประชาคมอาเซียนสําหรับครู  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จํานวน 5 คน โดยใช  
แบบสอบถาม เพื่อตรวจสอบ 2 ประเด็น ดังนี้ 
     1) ความเหมาะสมของส�วนประกอบของหลักสูตร ส�วนประกอบที่
ประเมิน คือ หลักการและเหตุผล จุดมุ�งหมายของหลักสูตร โครงสร างเนื้อหา กิจกรรม 
การฝUกอบรม และ การวัดและประเมินผล ลักษณะเครื่องมือเป�นแบบสอบถามมาตราส�วน
ประมาณค�า 5 ระดับ คือ เหมาะสมมากที่สุด เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง  
เหมาะสมน อย และเหมาะสมน อยที่สุด 
     2) ความสอดคล องของส�วนประกอบของหลักสูตร ส�วนประกอบที่
ประเมิน คือ หลักการและเหตุผล จุดมุ�งหมายของหลักสูตร โครงสร างเนื้อหา กิจกรรม 
การฝUกอบรม และการวัดและประเมินผล ลักษณะเครื่องมือเป�นแบบสอบถามมาตราส�วน
ประมาณค�า 3 ระดับ คือ สอดคล อง ไม�แน�ใจ และไม�สอดคล อง 
  ผู เช่ียวชาญประกอบด วย บุคคลที่มีความรู  ความสามารถ และ
ประสบการณ+ โดยจําแนกเป�น  
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   1) ระดับอุดมศึกษา ได แก� นักวิชาการที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญา
โทขึ้นไป ด านการสอนภาษาอังกฤษหรือมีตําแหน�งทางวิชาการไม�ตํ่าว�า 
ผู ช�วยศาสตราจารย+ จํานวน 2 คน 
   2) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได แก� ศึกษานิเทศก+สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ผู ที่มีวิทยฐานะไม�ตํ่ากว�าชํานาญการพิเศษหรือมีวุฒิการศึกษาไม�ตํ่ากว�า
ปริญญาโทด านการสอนภาษาอังกฤษ จํานวน 1คน 
   3) ครู ได แก� ครูที่มีประสบการณ+ในการสอนภาษาอังกฤษไม�น อยกว�า 
10 ปIมีวิทยฐานะไม�ตํ่ากว�าชํานาญการพิเศษหรือมีวุฒิการศึกษาไม�ตํ่ากว�าปริญญาโทด าน
การสอนภาษาอังกฤษ จํานวน 2 คน 

กรอบความคิดการวิจัย 

 กรอบแนวคิดการวิจัย เรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝUกอบรมการใช ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารในยุคประชาคมอาเซียน สําหรับครูช้ันประถมศึกษาปIที่ 3 สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ผู วิจัยได ศึกษาแนวคิดทฤษฎี ผลการวิจัย
เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และหลักสูตรการฝUกอบรมเพื่อเสริมสร างทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแล วนํามาสรุปเป�นกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้ 

  1. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผู วิจัยได ศึกษาแนวคิดทฤษฎี เกี่ยวกับ

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ แล วนํามาบูรณาการเป�นกรอบแนวคิดการวิจัย 
ด านเนื้อหาที่ใช อบรม ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ผู วิจัย
วิเคราะห+ความเหมาะสมของเนื้อหาสรุปเป�นสาระที่สําคัญตามวิธีการสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร (Communicative Language Teaching - CLT) ดังนี้  
   1.1 สัทศาสตร+เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ (Linguistics for English 
teaching) 
   1.2 การแนะนําตนเองและแนะนําผู อื่น (Introducing oneself and 
introducing others) 
   1.3 ภาษาอังกฤษเพื่อโต ตอบและสนทนา (English for general 
conversations) 
   1.4 การขอความช�วยเหลือและการถามทิศทาง (English asking for help 
and direction)) 
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   1.5 สนทนาเกี่ยวกับประเทศไทย (Conversation about Thailand) 

  2.การพัฒนาหลักสูตรฝ.กอบรมการใช#ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ยุคประชาคมอาเซียน สําหรับครู  
   2.1 องค+ประกอบของหลักสูตร ผู วิจัยได ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และ
ผลการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฝUกอบรม (Taba, 1962, p. 341; Nicholls, 1978,  
p. 17; วารุณี อัศวโภคิน, 2554, หน า 25-26; สายสุนีย+ กลางประพันธ+, 2558, หน า 34; 
สุเมธ งามกนก, 2549, หน า 98-100; อัคพงศ+ สุขมาตย+, 2553, หน า 149-151) แล วนํามา
สังเคราะห+สรุปได องค+ประกอบของหลักสูตรมี 4 องค+ประกอบ ได แก� 1) หลักการและ
เหตุผล 2) จุดประสงค+ของหลักสูตร 3) โครงสร างเนื้อหา4) กิจกรรมการฝUกอบรม  
5) การวัดและประเมินผล  
   2.2 กระบวนการพัฒนาหลักสูตร ผู วิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงาน 
วิจัยที่เกี่ยวข องกับการพัฒนาหลักสูตร (Taba 1962, pp. 422-425; วิชัย วงษ+ใหญ�, 2537, 
หน า 16-17; อรวรรณี ไชยป6ญหา, 2556, หน า 11; สายสุนีย+ กลางประพันธ+, 2558,  
หน า 53; อัคพงศ+ สุขมาตย+, 2553, หน า 149-151) สรุปกระบวนการ สร างหลักสูตร
ฝUกอบรมมี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การศึกษาและวิเคราะห+ข อมูลพื้นฐานสําหรับสร างหลักสูตร 
2) การสร างหลักสูตร 3) การตรวจสอบประสิทธิภาพหลักสูตร 4) การปรับปรุงหลักสูตร 
สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย ดังภาพประกอบ 1  
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 

แนวคดิทีเ่ป4นพื้นฐานในการ
พัฒนาหลักสูตร 
  1. ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ การ
พัฒนาภาษอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 
  2. ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ 
การพัฒนาหลักสูตรฝUกอบรม 
  3. ศึกษาสภาพและความ
ต องการการจัดการเรียน   
การสอนด านภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารของครู 
  4. ศึกษาโครงสร างของ
หลักสูตรฝUกอบรมจาก
หลักสูตรประถมศึกษา 
   4.1 สังเคราะห+องค+ประกอบ
หลักของหลักสูตรฝUกอบรม 
   4.2 วิเคราะห+ข อมูล 
   4.3 กระบวนการพัฒนา
หลักสูตรฝUกอบรม 
   4.4 การตรวจสอบคุณภาพ

หลักสูตรฝUกอบรม 

องค6ประกอบของหลักสูตร 
  1. หลักการและเหตุผล 
  2. จุดประสงค6ของ
หลักสูตร 
  3. โครงสร#างเนื้อหา 
   1) สัทศาสตร+เพื่อ 
การสอนภาษาอังกฤษ 
(Linguistics for English 
teaching ) 
   2) การแนะนําตนเองและ
แนะนําผู อื่น (Introducing 
oneself and introducing 
others 
   3) ภาษาอังกฤษเพื่อ
โต ตอบและสนทนา (English 
for general conversations) 
   4) การขอความช�วยเหลือ
และการถามทิศทาง  
(English asking for help and 
direction)) 
   5) สนทนาเกี่ยวกับ 
ประเทศไทย 
 (Conversation about 
Thailand) 

  4. กิจกรรมการฝ.กอบรม 
  5. การวัดผลและ
ประเมินผล 

 

 

 

 

หลักสูตรฝ.กอบรม 
การใช#ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารในยุค
ประชาคมอาเซียน 
สําหรับครู สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
นครพนม เขต 2 

ที่เหมาะสมสามารถ
นําไปใช#ได# 
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นิยามศัพท6เฉพาะ 

 การพัฒนาหลักสูตรฝUกอบรมการใช ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุค
ประชาคมอาเซียนสําหรับครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม 
เขต 2 ผู วิจัยได นิยามคําศัพท+ ไว ดังนี้ 
  1. การพัฒนาหลักสูตรฝUกอบรม หมายถึง กระบวนการในการสร าง
หลักสูตรฝUกอบรมการใช ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพื่อเข าสู�ประชาคมอาเซียนสําหรับ
ครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 แบ�งเป�น 3 ขั้น คือ 
   1.1 การศึกษาและวิเคราะห+ข อมูลพื้นฐานสําหรับสร างหลักสูตรฝUกอบรม 
หมายถึง การศึกษาข อมูล แนวความคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข องทั้งในประเทศและ
ต�างประเทศเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
   1.2 การสร างหลักสูตรฝUกอบรม หมายถึง การนําโครงสร างเนื้อหาที่ได 
จากการสอบถามความต องการ มาจัดลําดับแล วนําไปจัดทําร�างหลักสูตรและจัดทําคู�มือ
การใช หลักสูตรฝUกอบรมการใช ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพื่อเข าสู�ประชาคมอาเซียน
สําหรับครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
   1.3 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรฝUกอบรม หมายถึง การนําร�าง
หลักสูตรฝUกอบรมการใช ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพื่อเข าสู�ประชาคมอาเซียนสําหรับ
ครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ให ผู เช่ียวชาญ
ประเมินความสอดคล องและความเหมาะสม จากนั้นปรับปรุงหลักสูตรตามคําแนะนําของ
ผู เช่ียวชาญ 
  2. หลักสูตรฝUกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หมายถึง เอกสารที่
ผู วิจัยพัฒนาขึ้นเพื่อใช ในการอบรมการใช ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคประชาคม
อาเซียนสําหรับครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  
โดยเนื้อหาจะเน นด านการพูดเพื่อพัฒนาทักษะการพูดในการติดต�อสื่อสารให เหมาะสมกับ
สถานการณ+ต�างๆ และเป�นภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานเพื่อให ปฏิบัติงานภายในสถานศึกษาได 
อย�างมีประสิทธิภาพ 
   2.1 องค+ประกอบของหลักสูตรหมายถึงส�วนที่อยู�ภายในและประกอบกัน
เข าเป�นหลักสูตรฝUกอบรมการใช ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพื่อเข าสู�ประชาคมอาเซียน
สําหรับครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 เป�นส�วน



13 

สําคัญที่จะทําให ความหมายของหลักสูตรสมบูรณ+เป�นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
ประกอบด วย  
    2.1.1 หลักการและเหตุผล หมายถึง ป6ญหาและแนวทางในการพัฒนา
หลักสูตรฝUกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
    2.1.2 จุดประสงค+ของหลักสูตรหมายถึง สิ่งที่กําหนดว�าในโครงการ
ฝUกอบรมนั้นจะต องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู เข ารับการฝUกอบรมให เป�นไปในลักษณะใด
และระดับใด จึงจะสามารถแก ไขป6ญหาที่เป�นความจําเป�นในการฝUกอบรมได  
    2.1.3 โครงสร างเนื้อหาของหลักสูตรหมายถึงการกําหนดว�า หัวข อ
วิชาใดควรจะทําการฝUกอบรมก�อน และหัวข อวิชาใดควรจะทําการอบรมภายหลัง อันจะ 
ทําให ผู เข าอบรมเกิดการเรียนรู ได อย�างมีประสิทธิภาพ เนื้อหาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ประกอบด วย 1) สัทศาสตร+เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ (Linguistics for English teaching ) 
2) การแนะนําตนเองและแนะนําผู อื่น (Introducing oneself and introducing others) 
3) ภาษาอังกฤษเพื่อโต ตอบและสนทนา (English for general conversations)  
4) การขอความช�วยเหลือและการถามทิศทาง (English asking for help and direction) และ  
5) สนทนาเกี่ยวกับประเทศไทย (Conversation about Thailand) 
    2.1.4 กิจกรรมฝUกอบรมหมายถึงการจัดประสบการณ+ที่เหมาะสม
เพื่อให ผู รับการฝUกอบรมได เกิดการเรียนรู  หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น 
    2.1.5 การวัดและประเมินผลหลักสูตรหมายถึงการรวบรวมข อมูลของ
หลักสูตรฝUกอบรมการใช ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคประชาคมอาเซียนสําหรับครู 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ทั้งหมดเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดทํา การดําเนินการใช และผลของการใช หลักสูตร ตลอดจนการตัดสิน
คุณภาพของหลักสูตร แล วนํามาวิเคราะห+เทียบกับเกณฑ+เพื่อนําไปสู�การตัดสินใจให คุณค�า
ว�าหลักสูตรมีข อดี ข อด อยในเรื่องใด 
   3. การประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรหมายถึงการพิจารณาหา
คุณภาพของหลักสูตรเพื่อตัดสินว�าหลักสูตรมีคุณค�า คุณภาพ มีความเหมาะสมตามความ
มุ�งหมายที่กําหนดไว  โดยใช วิธีการตรวจสอบความสอดคล องและความเหมาะสมจาก 
การตอบแบบสอบถามของผู เช่ียวชาญ 
   4. ประชาคมอาเซียน หมายถึง การรวมตัวของกลุ�มประเทศสมาชิก
อาเซียนให เป�นชุมชนที่มีความแข็งแกร�ง สามารถสร างโอกาสและรับมือทั้งด านการเมือง 
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ความม่ันคง เศรษฐกิจ และภัยคุกคามรูปแบบใหม�ๆ  โดยสมาชิกในประชาคมมีสภาพความ
เป�นอยู�ที่ดี สามารถประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจได อย�างสะดวกมากยิ่งขึ้น และมี
ความรู สึกเป�นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
   5. ครู หมายถึง ครูช้ันประถมศึกษาปIที่ 3 โรงเรียนกลุ�มเครือข�ายค อ
พัฒนา อําเภอโพนสวรรค+ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
ในปIการศึกษา 2559 
 



 

บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข�อง 

 ในการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง เพื่อใช�เป�นแนวทางในการพัฒนา
หลักสูตรฝ%กอบรมการใช�ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคประชาคมอาเซียน สําหรับครู 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ผู�วิจัยได�รวบรวม
แนวความคิด ทฤษฎี และหลักการดําเนินการ จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง เพื่อเป�น
กรอบแนวคิดสนับสนุนการวิจัยตามลําดับ ต5อไปนี้ 
  1. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
   1.1 ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ 
การสื่อสาร 
   1.2 หลักการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
   1.3 จุดมุ5งหมายของการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
   1.4 ขั้นตอนในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
   1.5 กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
  2. หลักสูตรฝ%กอบรม 
   2.1 ความหมายและความสําคัญของหลักสูตรฝ%กอบรม 
   2.2 องค<ประกอบของหลักสูตร 
   2.3 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝ%กอบรม 
   2.4 การประเมินหลักสูตร 
   2.5 การปรับปรุงหลักสูตร 
   2.6การฝ%กอบรม 
    2.6.1 ความหมายของการฝ%กอบรม 
    2.6.2 วัตถุประสงค<ของการฝ%กอบรม 
    2.6.3 ความสําคัญของการฝ%กอบรม 
    2.6.4 ขั้นตอนในการฝ%กอบรม 
    2.6.5 ประเภทของการฝ%กอบรม 
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    2.6.6 การวางแผนการฝ%กอบรม 
    2.6.7 หลักการฝ%กอบรม 
    2.6.8 เทคนิค วิธีการฝ%กอบรม 
  3. ประชาคมอาเซียน 
   3.1 ความเป�นมาของประชาคมอาเซียน 
   3.2 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการดําเนินการด�านการศึกษา 
   3.3 ภาษากลางอาเซียน 
  4. บริบทของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
   4.1 บทบาทของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 กับการพัฒนาภาษาอาเซียน 
  5. งานวิจัยที่เกี่ยวข�องการพัฒนาหลักสูตรฝ%กอบรม 

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได�ให�ความหมาย
ของภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารไว�ว5า ภาษาเพื่อการสื่อสาร คือ การใช�ภาษาต5างประเทศ
ในการฟDง – พูด – อ5าน - เขียน แลกเปลี่ยนข�อมูลข5าวสาร แสดงความรู�สึกและ 
ความคิดเห็น ตีความ นํานําเสนอข�อมูล ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต5างๆ 
และสร�างความสัมพันธ<ระหว5างบุคคลอย5างเหมาะสม (สํานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา, 2551, หน�า 7) 

  1. ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 
   1.1 ความหมายของภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
   นักภาษาศาสตร<และนักการศึกษาได�ให�ความหมายของการสื่อสาร 
พอสรุป ได�ดังนี้ 
    Hybel (1995, p. 88) กล5าวว5าการสื่อสาร คือ กระบวนการที่มนุษย<ใช�
แลกเปลี่ยนข�อมูล ความคิด และความรู�สึกซึ่งกันและกันโดยการพูด การเขียน หรือภาษา
ท5าทาง 
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    การสื่อสารจึงเป�นกระบวนการที่มีจุดมุ5งหมายเพื่อถ5ายทอดข5าวสาร
ข�อมูล แนวความคิด ความรู�สึกหรือเรื่องราวต5างๆ ระหว5างบุคคล โดยใช�ภาษาได�อย5าง
ถูกต�อง 
    กรมวิชาการ (2544, หน�า 56) ได�ให�ความหมายของภาษาเพื่อ 
การสื่อสารว5า ภาษาเพื่อการสื่อสาร หมายถึง การใช�ภาษาต5างประเทศเพื่อทําให�เข�าใจ
แลกเปลี่ยน นําเสนอข�อมูลข5าวสาร แสดงความคิดเห็น เจตคติ อารมณ< และความรู�สึก  
ในเรื่องต5างๆ ทั้งที่เป�นภาษาพูดและภาษาเขียน 
   นอกจากนี้ยังมีผู�กล5าวถึงความหมายของภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารไว� 
ดังนี้ 
    วารุณี อัศวโภคิน (2554, หน�า 56) ได�สรุปว5า ภาษาอังกฤษเพื่อ 
การสื่อสาร หมายถึง การใช�ภาษาอังกฤษ เป�นสื่อกลางในการถ5ายทอดข�อมูลข5าวสาร 
ความคิด ทัศนคติ หรืออารมณ< จากผู�ส5งสารถึงผู�รับสารทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน 
   ดังนั้น สรุปได�ว5า ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หมายถึง ภาษาที่ใช�เพื่อ
ถ5ายทอดข�อมูลข5าวสาร ทั้งทางด�านดารพูดและดารเขียนเพื่อแสดงความคิดหรือความรู�สึก
จากผู�ส5งสารถึงผู�รับสาร 
   1.2 แนวคิดเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
   มีผู�ให�ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ 
การสื่อสาร ดังนี้ 
    นายดาบตํารวจหญิง สุพัตนิจ ภุมรินทร< (2548, หน�า 29-31)  
กล5าวไว�ว5า แนวคิดในการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารมี 3 ขั้นตอน และขั้นตอนการสอนนี้มี
ผลเช่ือมโยงต5อไปถึงสถานการณ<การสอน เทคนิคการสอน สื่ออุปกรณ< และหน5วย 
การเรียนการสอน ดังนี้ 
     1. ขั้นการนําเสนอเนื้อหา (Presentation) นําเสนอเนื้อหาใหม5โดย
มุ5งเน�นการให�ผู�เรียนได�รับรู�และทําความเข�าใจเกี่ยวกับความหมายและรูปแบบภาษา 
ที่ใช�จริง 
     2. ขั้นการฝ%กปฏิบัติ (Practice) ให�ผู�เข�าร5วมการฝ%กอบรมได�ฝ%กใช�
ภาษาที่เพิ่งจะเรียนรู�ใหม5โดยมี ผู�ฝ%กอบรมเป�นผู�นําในการฝ%กเน�นที่ความถูกต�องของภาษา
เป�นหลัก 
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     3. ขั้นการใช�ภาษาเพื่อการสื่อสาร (Production) การฝ%กใช�ภาษา
เพื่อการสื่อสารมุ5งหวังให�ผู�เรียนได�ลองใช�ภาษาในสถานการณ<ต5างๆ ที่จําลองจาก
สถานการณ<จริง หรือเป�นสถานการณ<จริงด�วยตนเองโดยผู�ฝ%กอบรมเป�นเพียงผู�แนะนําทาง
ให�เท5านั้น การฝ%กใช�ภาษามีประโยชน<ในแง5ที่จะช5วยให�ผู�ฝ%กอบรมได�รู�ว5าผู�เรียนเข�าใจและ
เรียนรู�ภาษาไปแล�วมากน�อยเพียงใด สามารถนําไปปรับใช�ตามความต�องการของตนเอง 
แค5ไหน ผู�เข�ารับการฝ%กอบรมสามารถใช�ภาษาเพื่อการสื่อสารได�เองโดยอิสระภายใต�
สถานการณ<ต5างๆ ที่จะพบในชีวิตจริงในการปฏิบัติงานจริง วิธีการฝ%กมักฝ%กในรูปแบบ
กิจกรรมต5างๆ โดยผู�ฝ%กอบรมเป�นเพียงผู�กําหนดภาระงานหรือ สถานการณ<ต5างๆ  
ให�เท5านั้น 
    อุษา พระชัย (2554, หน�า 42-43) กล5าวว5า การสอนตามแนวคิด 
การใช�ภาษาเพื่อการสื่อสาร เพื่อให�ผู�เรียนได�มีความรู�เกี่ยวกับการนําภาษาไปใช�ใน
สถานการณ<ต5างๆ ได�อย5างถูกต�อง เหมาะสม คล5องแคล5ว สามารถสื่อความหมายได�ตาม
ความต�องการ ผู�สอนจึงควรจัดกิจกรรมให�ผู�เรียนได�ฝ%กการใช�ภาษาในสถานการณ<ต5างๆ
ใกล�เคียงกับชีวิตจริง การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หมายถึง การจัดการเรียนรู�
ตามแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเป�นการจัดการเรียนรู�ที่มุ5งเน�นความสามารถ
ของผู�เรียน มีการจัดลําดับเป�นขั้นตอนตามกระบวนการ 
    สรุปได�ว5า การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คือ การสอนที่เน�น
ให�ผู�เรียนเกิดทักษะการใช�ภาษาจากสถานการณ<จริงหรือสถานการณ<ที่กําหนดขึ้นเพื่อให�
ผู�เรียนได�ฝ%กใช�ภาษาอย5างอิสระ โดยมีกระบวนการ 3 ขั้น คือ 1) ขั้นการนําเสนอเนื้อหา 
(Presentation) 2) ขั้นการฝ%กปฏิบัติ (Practice) 3) ขั้นการใช�ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
(Production) หรือเรียกสั้นๆ ว5ากระบวนการ 3P 

  2. หลักการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
  การสอนภาษาแบบสื่อสาร (Communicative Language Teaching - CLT) 
คือ แนวคิดซึ่งเช่ือมระหว5างความรู�ทางภาษา (linguistic knowledge) ทักษะทางภาษา 
(language skill) และความสามารถในการสื่อสาร (communicative ability) เพื่อให�ผู�เรียน
สามารถเรียนรู�โครงสร�างภาษาเพื่อสื่อสาร (Canale & Swain, 1980; Widdowson, 1978)
และ (Savignon, 1982) ได�แยกองค<ประกอบของความสามารถในการสื่อสารไว�  
4 องค<ประกอบ ดังนี้ 
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   1) ความสามารถทางด�านไวยากรณ<หรือโครงสร�าง (grammatical 
competence) หมายถึง ความรู�ทางด�านภาษา ได�แก5 ความรู�เกี่ยวกับคําศัพท< โครงสร�างของ
คํา ประโยค ตลอดจนการสะกดและการออกเสียง 
   2) ความสามารถด�านสังคม (sociolinguistic competence) หมายถึง 
การใช�คํา และโครงสร�างประโยคได�เหมาะสมตามบริบทของสังคม เช5น การขอโทษ  
การขอบคุณ การถามทิศทางและข�อมูลต5างๆ และการใช�ประโยคคําส่ัง เป�นต�น 
   3) ความสามารถในการใช�โครงสร�างภาษาเพื่อสื่อความหมายด�าน 
การพูด และเขียน (discourse competence) หมายถึง ความสามารถในการเช่ือมระหว5าง
โครงสร�างภาษา (grammatical form) กับความหมาย (meaning) ในการพูดและเขียนตาม
รูปแบบ และสถานการณ<ที่แตกต5างกัน 
   4) ความสามารถในการใช�กลวิธใีนการสื่อความหมาย (strategic 
competence) หมายถึง การใช�เทคนิคเพื่อให�การติดต5อสื่อสารประสบความสําเร็จ
โดยเฉพาะการสื่อสารด�านการพูด ถ�าผู�พูดมีกลวิธใีนการที่จะไม5ทําให�การสนทนานั้นนั้น
หยุดลงกลางคัน เช5น การใช�ภาษาท5าทาง (body language) การขยายความโดยใช�คําศัพท<
อื่นแทนคําที่ผู�พูดนึกไม5ออก เป�นต�น 
    Canale & Swain (1980) อธิบายไว�อย5างชัดเจนถึงความสําคัญของ
กฎเกณฑ<และโครงสร�างทางภาษา ถ�าปราศจากกฎเกณฑ< และโครงสร�างแล�ว
ความสามารถทางการสื่อสารของผู�เรียนจะถูกจํากัด ดังนั้น ความคล5องแคล5วในการใช�
ภาษา (fluency) และความถูกต�องในการใช�ภาษา (accuracy) จึงมีความสําคัญเท5ากัน 
   สรุปได�ว5า หลักการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมีองค<ประกอบของ
ความสามารถ 4 ด�าน คือ 1) ด�านไวยากรณ<หรือโครงสร�าง 2) ด�านสังคม 3) ด�านการใช�
โครงสร�างทางภาษาเพื่อสื่อความหมายด�านการพูดและการเขียน 4) ด�านการใช�กลวิธใีน
การสื่อความหมาย 
   2.1 บทบาทของผู�เรียน (learner roles) 
   Richards & Rodgers (1995) อธิบายบทบาทของผู�เรียนตามแนว CLT ว5า
ผู�เรียน คือ ผู�ปรึกษา (negotiator) การเรียนรู�เกิดจากการปรึกษาหารือในกลุ5มผู�เรียน โดย
ผู�สอนจัดกิจกรรมให�ผู�เรียนได�มโีอกาสทํางานร5วมกันเป�นกลุ5มเล็กๆ จุดมุ5งหมายหลัก 
ในการทํากิจกรรมกลุ5มคือมุ5งให�ผู�เรียนช5วยเหลือซึ่งกันและกัน รู�จักการให�พอๆ กับการรับ 
 



20 

   2.2 บทบาทของครู (teacher roles) 
   ครูมีบทบาทที่สําคัญ 3 บทบาท คือ ผู�ดําเนินการ (organizer, facilitator)
เตรียมและดําเนินการจัดกิจกรรม ผู�แนะนําหรือแนะแนว (guide) ขั้นตอนและกิจกรรม 
ต5างๆ และเป�นผู�วิจัยและผู�เรียน (researcher, learner) เรียนรู�พฤติกรรมการเรียนของ
นักเรียนแต5ละคน นอกจากนั้นครูอาจมีบทบาทอื่นๆ เช5น ผู�ให�คําปรึกษา (counselor) 
ผู�จัดการกระบวนการกลุ5ม (group process manager) ครูตามแนวการสอนแบบ CLT  
เป�นครูที่เป�นศูนย<กลางน�อยที่สุด (less teacher centered) น่ันคือ ครูมีหน�าที่ดําเนินการจัด
กิจกรรมเพื่อการสื่อสารและในช5วงที่นักเรียนทํากิจกรรมครูจะกระตุ�นให�กําลังใจช5วยเหลือ
ให�ผู�เรียนสามารถใช�ภาษาเพื่อการสื่อสารให�ได�ความหมายและถูกต�องตามหลักไวยากรณ< 
อันเป�นการเช่ือมช5องว5างระหว5างความสามารถทางไวยากรณ< (grammar competence) 
และความสามารถทางด�านสื่อสาร (communicative competence) ของผู�เรียน 
   2.3 บทบาทของสื่อการเรียนการสอน (the role of instructional 
materials)  
   การสอนตามแนว CLT จําเป�นที่ต�องใช�สื่อที่หลากหลาย เพราะสื่อมี
ความสําคัญต5อการเรียน แบบปฏิสัมพันธ<หรือการเรียนแบบร5วมมือและการฝ%กใช�ภาษา
เพื่อการสื่อสาร สื่อที่สําคัญ 3 อย5าง ที่ใช�สําหรับการสอนตามแนว CLT ได�แก5 เนื้อหา  
(text - based) งาน / กิจกรรม (task - based) ของจริง (realia) 
    - เนื้อหา (text - based material) ในปDจจุบันมีตําราเรียนจํานวน
มากมายที่สอดคล�องกับการเรียน / สอนตามแนว CLT ซึ่งการออกแบบตําราเรียนกิจกรรม
และเนื้อหาแตกต5างจากตําราที่แต5ง ขึ้นมาเพื่อสอนไวยากรณ< ยกตัวอย5าง แบบเรียน CLT 
จะไม5มีแบบฝ%กหัด (drill) หรือโครงสร�าง ประโยคส5วนมากแบบเรียนที่เน�น CLT จะประกอบ
ไปด�วยข�อมูลในรูปต5างๆ เช5น การจัดสถานการณ<ที่ให�ผู�เรียนแสดงบทบาทสมมุติหรือ
กิจกรรมคู5 หรืออาจกําหนดเรื่อง (theme) ที่จะเรียนแล�วมีกิจกรรมที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อ
ช5วยให�ผู�เรียนเข�าใจเรื่องนั้นๆ 
    - สื่อที่เป�นของจริง CLT เน�นการใช�สื่อที่เป�นของจริง (authentic 
material) เช5น ปuายประกาศโฆษณา หนังสือพิมพ<รูปภาพ แผนที่ เป�นต�น 

  3. จุดมุ&งหมายของการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
  ศรินทิพย< รักษาสัตย< และคณะ (อ�างถึงใน อุษา พระชัย, 2554, หน�า 43) 
กล5าวว5า การจัดการเรียนรู�ตามแนวการจัดการเรียนรู�ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมี
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จุดมุ5งหมายเพื่อให�นักเรียนสามารถสื่อสาร โดยการฟDง การพูด การอ5าน และการเขียนใน
ชีวิตประจําวัน โดยเน�นการทํากิจกรรมที่ใกล�เคียงสถานการณ<จริงให�มากที่สุด  
โดยบูรณาการทักษะดังกล5าวเข�าด�วยกัน ในลักษณะทักษะสัมพันธ< (Integrated Skills) เช5น 
สร�างสถานการณ<ให�นักเรียนสนทนากันเอง มีปฏิกิริยาโต�ตอบซึ่งกันและกันหลายลักษณะ 
เช5น เป�นคู5 เป�นกลุ5ม 3 คน กลุ5มย5อย และกลุ5มใหญ5พอสรุปได�จากทฤษฎีและเทคนิค 
การสอนภาษาเพื่อการสื่อสารว5า จุดมุ5งหมายของการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คือ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู� แบบปฏิสัมพันธ<ระหว5าง ตัวผู�เรียนด�วยกันซึ่งทาให�เกิดทักษะ
การเรียนรู�ที่มีความหมาย ใช�สื่อการสอนที่เป�นจริงและหลากหลาย ได�ปฏิบัติจริงเน�นสื่อ
ความหมายกันได�จริง มุ5งเน�นความสําคัญของผู�เรียน จัดกระบวนการเรียนรู�ให�นักเรียน 
คิดเป�น ทําเป�น เน�นทักษะการใช�ภาษาเป�นสําคัญ ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน 

  4. ข้ันตอนในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
  สุมิตรา อังวัฒนกุล (อ�างถึงใน อุษา พระชัย, 2554, หน�า 44) ได�สรุปขั้นตอน
ในการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ดังต5อไปนี้ 
   4.1) Presentation ขั้นเสนอเนื้อหา (Presentation or introducing new 
language) การเสนอเนื้อหาตามแนวการสอน ภาษาเพื่อการสื่อสาร จะเน�นที่การใช�ภาษา
ให�นักเรียนได�เรียนรู�และทาความเข�าใจเกี่ยวกับความหมายและวิธีการที่เหมาะสมกับการใช�
ภาษาในสถานการณ<ต5างๆ ควบคู5ไปกับการเรียนรู�กฎเกณฑ<ทางภาษา 
   4.2) Practice ขั้นการฝ%ก การฝ%กในขั้นนี้มีจุดมุ5งหมายเพื่อให�ผู�เรียนได� 
จดจํารูปแบบของภาษา และมีความเข�าใจเกี่ยวกับความหมายและวิธีการใช�รูปแบบภาษา
นั้นๆ ในการฝ%กนั้นผู�สอนต�องให�ข�อมูลย�อนกลับด�วยเพื่อให�ผู�เรียนทราบว5า ตนเองใช�ภาษา
ได�ถูกต�องแค5ไหน อย5างไร 
   4.3) Production ขั้นการใช�ภาษาเพื่อการสื่อสาร ขั้นนี้สําคัญมากเพราะ
เป�นขั้นที่เป�นตัวกลางเช่ือมโยงระหว5างการเรียนรู�ภาษาในช้ันเรียน กับการนาภาษาไปใช�จริง
นอกช้ันเรียนผู�เรียนสามารถใช�ภาษาเพื่อการสื่อสารได�เองโดยอิสระ วิธีการฝ%ก จะฝ%กใน
รูปแบบการทํากิจกรรมต5างๆ ที่ผู�สอนเป�นคนกําหนด 

  5. กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
  บุญเกิด กลมทุกสิ่ง (2555, หน�า 71) กล5าวว5า ลักษณะของกิจกรรมภาษา
เพื่อการสื่อสาร มุ5งให�ผู�เรียนได�ใช�ภาษาในการสื่อสารหรือสามารถสื่อความหมายได� วิธีการ
ฝ%กจะอยู5ในรูปของการทํากิจกรรมรูปแบบต5างๆ กิจกรรมข�อมูลที่ขาดหายไป เป�นกิจกรรม
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ที่ช5วยให�ผู�เรียนมโีอกาสในการใช�ภาษาเพื่อการสื่อสาร ได�มโีอกาสซักถามข�อมูลหรือ
รายละเอียดจากเพื่อน มีปฏิสัมพันธ<ระหว5างกัน ทั้งนี้ รายละเอียดกิจกรรมภาษาควร
เกี่ยวข�องและเป�นที่สนใจของผู�เรียนและควรมีลักษณะที่ใกล�เคียงกับสถานการณ<ใน
ชีวิตประจําวันให�มากที่สุด 
   5.1 กิจกรรมที่ใช�ในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
   สุมิตรา อังวัฒนกุล (2540, หน�า 121-140) การสอนภาษาต5างประเทศ
ตามแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมีจุดมุ5งหมายให�ผู�เรียนสามารถนําความรู�
ทางภาษาไปใช�ในการสื่อความหมายได� การสอนให�บรรลุเปuาหมายดังกล5าวจําเป�นต�อง
อาศัยองค<ประกอบหลายประการ องค<ประกอบที่สําคัญประการหนึ่ง คือ กิจกรรม 
ในช้ันเรียน ทั้งนี้เพราะกิจกรรมในช้ันเรียนภาษา ที่เน�นให�ผู�เรียนได�ฝ%กใช�ภาษาอย5างมี
ความหมาย จะส5งเสริมการเรียนรู�ภาษาได�เป�นอย5างดี ปDจจุบันผู�เช่ียวชาญด�านการสอน
ภาษาต5างประเทศเห็นพ�องกันว5ากิจกรรมเป�นหัวใจของการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร และ
ได�กล5าวถึงประโยชน<ของกิจกรรมไว�พอสรุป ได�ดังนี้ 
    1. กิจกรรมช5วยให�ผู�เรียนได�ฝ%กใช�ภาษา ผู�เรียนมโีอกาสได�นําความรู�
ทางภาษาในด�านต5างๆ เช5น เสียง ศัพท< โครงสร�าง มาใช�ประกอบกันเพื่อให�สื่อความหมาย
ได�ตามที่ต�องการ 
    2. กิจกรรมช5วยให�เกิดแรงจูงใจในการเรียนภาษาเพราะการทํา
กิจกรรมเป�นการฝ%กใช�ภาษาเพื่อการสื่อสาร ทําให�ผู�เรียนเห็นว5าการเรียนรู�ภาษานั้น
สามารถไปใช�ประโยชน<ได�จริง นอกจากนี้การทํากิจกรรมซึ่งมักเป�นงานคู5หรืองานกลุ5ม  
ทําให�ผู�เรียนทุกคนมีส5วนร5วมในการเรียนทําให�เกิดแรงจูงใจในการฝ%กใช�ภาษามากกว5าการ
ให�ทํางานพร�อมทั้งช้ันในแบบเดิม ซึ่งมักจะมีผู�เรียนเพียงไม5กี่คนที่มีส5วนร5วมในการฝ%กใช�
ภาษาอย5างจริงจัง 
    3. กิจกรรมช5วยให�การเรียนภาษาเป�นไปอย5างธรรมชาติ ทั้งนี้เพราะ
ผู�เรียนจะเกิดการเรียนรู�เมื่อได�ลองทําอะไรด�วยตนเอง กิจกรรมจะช5วยให�ผู�เรียนได�ฝ%กใช�
ภาษาเอง จึงเป�นการเรียนรู�อย5างเป�นธรรมชาติ 
    4. กิจกรรมช5วยสร�างสภาพแวดล�อมที่ส5งเสริมการเรียนรู� ในการทํา
กิจกรรมผู�เรียนจะได�สร�างความสัมพันธ<และความร5วมมือกันในระหว5างผู�เรียนด�วยกันและ
กับครูผู�สอน ซึ่งความสัมพันธ<นี้ก5อให�เกิดบรรยากาศอันดีที่ช5วยส5งเสริมการเรียนรู�ของ
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ผู�เรียนแต5ละคน นักเรียนกล�าแสดงออกมากขึ้น การสื่อสารระหว5างนักเรียนเป�นไปโดย
อิสระมากกว5าการฝ%กใช�ภาษาทีละคน 
   สําหรับในประเทศไทย ซึ่งนักเรียนส5วนใหญ5มโีอกาสฝ%กใช�
ภาษาต5างประเทศนอกห�องเรียนน�อยมาก กิจกรรมการใช�ภาษาในช้ันเรียนจึงเป�นสิ่งจําเป�น
อย5างยิ่ง ซึ่งจะทําให�นักเรียนมีประสบการณ<ในการใช�ภาษาอันจะเป�นประโยชน<ต5อการใช�
ภาษาเพื่อการสื่อสารนอกช้ันเรียนต5อไป ดังนั้นผู�วิจัยจึงได�จัดรูปแบบกิจกรรมให�เกิด 
ความเหมาะสมกับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต�น 
   5.2 ประเภทของกิจกรรมการใช�ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
   เนื่องจากกิจกรรมการใช�ภาษาเพื่อการสื่อสารเป�นหัวใจของการสอน
ภาษาตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร นักการศึกษาด�านการสอนภาษาต5างประเทศ
จํานวนมากจึงได�เสนอกิจกรรมในรูปแบบต5างๆ ไว� บางคนได�จัดแบ5งกิจกรรมตามทักษะที่
เป�นจุดเน�น บางคนจัดแบ5งตามวัตถุประสงค<และสถานการณ<ของการใช�ภาษา 
    1. กิจกรรมการใช�ภาษาเพื่อการสื่อสารตามวัตถุประสงค<และ
สถานการณ<ของการใช�ภาษา 
    William Littlewood (1983, pp. 20-21) เป�นนักการศึกษาผู�หนึ่งซึ่งได�
เสนอกิจกรรมการใช�ภาษาเพื่อการสื่อสารไว�หลายแบบ โดยแบ5งกิจกรรมออกเป�น 2 
ประเภทใหญ5ๆ  คือ 
     1.1 กิจกรรมการใช�ภาษาเพื่อการสื่อสารตามวัตถุประสงค< 
(Functional Communication Activities) เป�นกิจกรรมที่มุ5งให�ผู�เรียนใช�ภาษาเป�นสื่อในการทํา
กิจกรรมให�บรรลุวัตถุประสงค<ที่กําหนดไว� โดยผู�เรียนจะต�องพยายามใช�ภาษาเท5าที่ตน
สามารถใช�ได�เพื่อสื่อความหมายให�เข�าใจกันได�มากที่สุด ในการทํากิจกรรมประเภทนี้ 
ผู�เรียนไม5จําเป�นจะต�องใช�ภาษาที่ถูกต�องตามหลักไวยากรณ<หรือเหมาะสมกับสถานการณ<
เสมอไป ความสําเร็จในการทํากิจกรรมจะวัดจากการที่ผู�เรียนสามารถใช�ภาษาเป�น
เครื่องมือในการสื่อสารให�บรรลุผลได�ตามวัตถุประสงค<ที่กําหนดไว� 
     1.2 กิจกรรมการใช�ภาษาเพื่อการปฏิสัมพันธ<ในสังคม (Social 
Interaction Activities) เป�นกิจกรรมที่มีจุดมุ5งหมายคล�ายคลึงกับกิจกรรมประเภทแรก 
ในแง5ที่มุ5งให�ผู�เรียนใช�ภาษาเป�นสื่อในการทํากิจกรรมให�บรรลุวัตถุประสงค<ที่กําหนดไว�แต5
กิจกรรมประเภทนี้จะกําหนดสถานการณ<และบทบาทของผู�เรียนไว�ด�วย ดังนั้น ในการทํา
กิจกรรมนอกจากผู�เรียนจะได�ฝ%กใช�ภาษาเพื่อการสื่อสารให�เป�นที่เข�าใจกันแล�วผู�เรียนยัง
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ต�องเลือกใช�ภาษาที่ถูกต�องเหมาะสมกับสถานการณ<และบทบาทของตนเองด�วย 
ความสําเร็จในการทํากิจกรรมประเภทนี้จึงวัดจากความสามารถ 2 ประการ คือ 
ความสามารถในการสื่อสารได�ตามวัตถุประสงค< และความสามารถในการเลือกใช�ภาษาได�
ถูกต�องเหมาะสมกับสถานการณ<และบทบาทที่ได�รับ 
   ในการจัดกิจกรรมประเภทนี้ ครูนํากิจกรรมการใช�ภาษในประเภทแรก 
มาใช�ได� โดยกําหนดสถานการณ<และบทบาททางสังคมของนักเรียนให�ชัดเจน อย5างไรก็ตาม 
เนื่องจากนักเรียนส5วนมาก โดยเฉพาะอย5างยิ่งนักเรียนระดับประถมศึกษายังไม5รู�แน5ชัดว5า
ในอนาคตคนจะต�องใช�ภาษาในสถานการณ<ใดหรือสังคมใด ดังนั้น การทํากิจกรรมแบบนี้ใน
ขั้นแรก ครูอาจใช�ห�องเรียนเป�นบริบททางสังคมก5อนเพื่อให�นักเรียนได�ฝ%กใช�ภาษาในเรื่องที่
ใกล�ตัวและในสถานการณ<ที่นักเรียนคุ�นเคย หลังจากนั้น จึงจัดให�นักเรียนได�ฝ%กใช�ภาษาใน
บริบทอื่นที่เป�นสถานการณ<นอกช้ันเรียนต5อไป 

หลักสูตรฝ.กอบรม 

 1. ความหมายและความสําคัญของหลักสูตร 
  1.1 ความหมายของหลักสูตร 
   สมภพ เจิมขุนทด (2542, หน�า 20) กล5าวว5า หลักสูตร หมายถึง สิ่งที่
กําหนดทิศทาง ให�แก5ครู อาจารย<ในด�านการเสริมสร�างมวลประสบการณ<แก5ผู�เรียน 
ในทุกระดับช้ันเพื่อเป�นการเตรียมตัวผู�เรียนออกไปเผชิญโลกภายนอกในอนาคต 
   ชาญชัย อาจินสมาจาร (2544, หน�า 1-2) กล5าวไว�ว5า คําว5าหลักสูตรตรง
กับภาษาอังกฤษว5า curriculum ซึ่งมาจากภาษาละติน curre ซึ่งหมายถึง ความพยายามที่
รอบคอบ เป�นระบบ และการวางแผน ที่โรงเรียนใช�เพื่อปรับหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของประชาชนในสังคมใดสังคมหนึ่ง ที่อยู5ในรูปแบบของเนื้อหาวิชาที่ได�รับการอนุมัติเพื่อ
การสอนในโรงเรียน หรือชุดของผลลัพธ<การเรียนรู�ที่เป�นโครงสร�างหลักสูตร (curriculum) 
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546, 1272) ได�นิยามว5า หลักสูตร 
คือ ประมวลวิชา และกิจกรรมต5างๆ ที่กําหนดไว�ในการศึกษาเพื่อวัตถุประสงค<อย5างใด
อย5างหนึ่ง 
   สุนทร โคตรบรรเทา (2547, หน�า 2-3) ได�ให�ความหมายของหลักสูตรไว�
ดังนี้ 
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    หลักสูตรเป�นแผน เพื่อการปฏิบัติหรือเอกสารที่เขียนขึ้นโดยมียุทธวิธี
เพื่อบรรลุเปuาหมายที่พึงประสงค< 
    หลักสูตรเป�นประสบการณ<ของผู�เรียน 
    หลักสูตรเป�นแขนงหนึ่งของการศึกษา คือ เป�นวิชาความรู�แขนงหนึ่งที่
พยายามวิเคราะห< และสังเคราะห< ฐานะ แนวโน�ม และแนวคิดรวบยอดสําคัญของหลักสูตร 
   พิสณุ ฟองศรี (2549, หน�า 154) ให�ความหมายว5า หลักสูตร หมายถึง 
การวางแผนหรือจัดระบบทางการศึกษาเกี่ยวกับประมวลวิชา ประสบการณ<ต5างๆ  
การจัดการเรียนการสอนเพื่อเป�นแนวทางสําหรับการปฏิบัตใิห�ผู�เรียนมีคุณลักษณะต5างๆ 
ที่พึงประสงค<ตามจุดมุ5งหมายของการศึกษา 
   มนัท ธาตุทอง (2550, หน�า 4) ให�ความหมายว5า หลักสูตร หมายถึง 
การบูรณาการศิลปะการเรียนรู�ปละมวลประสบการณ<ต5างๆ เข�าด�วยกัน สามารถนําไปสู5
การจัดกิจกรรมการเรียนรู� เพื่อพัฒนาผู�เรียนให�เป�นไปตามสิ่งที่สังคมคาดหวัง และมีการ
กําหนดแผนงานไว�ล5วงหน�า โดยสามารถปรับปรุง และพัฒนาให�เอื้อประโยชน<ต5อผู�เรียนมี
ความรู� ความสามารถสูงตามศักยภาพของแต5ละบุคคล 
   นพเก�า ณ พัทลุง (2550, หน�า 4) ได�สรุปความหมายของหลักสูตรไว�ว5า 
หลักสูตร เป�นสิ่งที่กําหนดขึ้นเพื่อให�ผู�เรียนได�รับประสบการณ<ต5างๆ และทําให�มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค<ตามเปuาหมายที่กําหนด หลักสูตรอาจเป�นเอกสารหรือกิจกรรม 
หรือทั้งสองอย5างก็ได� 
   อุษา พระชัย (2554, หน�า 8) สรุปไว�ว5า หลักสูตร หมายถึง แบบแผน 
หรือแนวทางในการจัดเนื้อหา ประสบการณ< กิจกรรมการเรียนการสอนต5างๆ เพื่อพัฒนา
ผู�เรียนให�มีพฤติกรรมเป�นไปตามแนวทางที่หลักสูตรได�กําหนดไว�  
   บุญเกิด กลมทุกสิ่ง (2555, หน�า 25) ได�สรุปความหมายของหลักสูตร 
ไว�ว5า หลักสูตร หมายถึง การบูรณาการกลยุทธ<ที่หลากหลายเพื่อจัดโอกาสการเรียนรู� และ
ประสบการณ<การเรียนรู� ประกอบด�วย จุดมุ5งหมายของการเรียนรู� เนื้อหาสาระ และ
กิจกรรมประสบการณ<ที่สอดคล�องกับปDญหา และความต�องการของผู�เรียน เพื่อพัฒนา
ผู�เรียนให�เป�นไปตามสิ่งที่สังคมคาดหวัง และมีการกําหนดแผนงานไว�ล5วงหน�า โดยสามารถ
ปรับปรุงและพัฒนาให�เอื้อประโยชน<ต5อผู�เรียนมีความรู� ความสามารถสูงสุด ตามศักยภาพ
ของแต5ละบุคคล 
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   อรวรรนี ไชยปDญหา (2556, หน�า 76) สรุปไว�ว5า ในความหมายที่แคบ
หลักสูตร คือ รายวิชา ส5วนความหมายที่กว�างของหลักสูตร คือ มวลประสบการณ<
ทั้งหลายที่จัดให�กับผู�เรียนทั้งในและนอกสถานศึกษาทั้งทางตรงและทางอ�อม 
   สายสุนีย< กลางประพันธ< (2558, หน�า 29) สรุปไว�ว5า หลักสูตร หมายถึง 
มวลประสบการณ<หรือกิจกรรมทั้งหลายที่จัดให�ผู�เรียน เพื่อให�ผู�เรียนสามารถพัฒนาตนเอง
ให�ดํารงชีวิตอยู5ในสังคมได�อย5างปกติสุข 
  จากทัศนะของนักการศึกษาสามารถสรุปได�ว5า หลักสูตร หมายถึง  
การรวบรวมความรู� ทักษะ และประสบการณ<ที่สถาบันการศึกษาจัดทําขึ้นเป�นแผน 
ถ5ายทอดให�กับบุคคลอื่นเป�นการสร�างหรือพัฒนาเพื่อใช�ในการฝ%กอบรม ซึ่งเป�น
กระบวนการจัดการศึกษาที่มีขอบเขตแคบกว5าการจัดการศึกษาในโรงเรียน เพื่อให�เกิด 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและพัฒนาตนเองตามวัตถุประสงค<ที่ต�องการ 
  1.2 ความสําคัญของหลักสูตร 
  หลักสูตรเป�นองค<ประกอบที่สําคัญของการจัดการศึกษา เพราะหลักสูตร
เป�นแผนโครงการที่กําหนดจุดมุ5งหมาย เนื้อหา กิจกรรม การจัดการเรียนรู� การวัดและ
ประเมินผลไว�ล5วงหน�าอย5างมีแบบแผน เพื่อเป�นแนวทางสําหรับครู ผู�บริหารในการจัด
ประสบการณ<ต5างๆ เพื่อให�ผู�เรียนได�เกิดการเรียนรู� และพัฒนาในทุกๆ ด�าน ได�มีนักการ
ศึกษากล5าวถึงความสําคัญของหลักสูตร ดังนี้ 
   ธํารง บัวศรี (2542, หน�า 149) ได�กล5าวถึงความสําคัญของหลักสูตรใน 2 
ประเด็น คือ ความสําคัญต5อการศึกษาส5วนรวมและความสําคัญต5อการเรียนการสอนใน
ส5วนของความสําคัญต5อการศึกษาส5วนรวม หลักสูตรเป�นเครื่องมือที่ถ5ายทอดเจตนารมณ<
หรือเปuาประสงค<การศึกษาสู5การปฏิบัติ เป�นสิ่งที่นําเอาความมุ5งหมายและนโยบาย
การศึกษาไปแปลงเป�นการกระทําพื้นฐานในโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือ กล5าวได�ว5าเป�น
หัวใจของการศึกษา ในส5วนของความสําคัญต5อการเรียนการสอน หลักสูตรเป�นสิ่งที่
ช้ีให�เห็นแนวทางในการจัดมวลประสบการณ<ให�แก5ผู�เรียน 
   วิชัย วงษ<ใหญ5 (2543, หน�า 47) หลักสูตรเป�นสิ่งที่มีความสําคัญและมี
ความจําเป�นสําหรับการจัดการศึกษาของประเทศในระดับและประเภทต5างๆ เป�นเครื่องมือ
ที่ทําให�ความมุ5งหมายของการจัดการศึกษาของประเทศมีประสิทธิภาพ ซึ่งความสําคัญของ
หลักสูตรอาจสรุป ได�ดังนี้  
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    1. เป�นแผนและแนวทางในการจัดการศึกษาของชาตใิห�บรรลุตาม
ความมุ5งหมายและนโยบาย 
    2. เป�นหลักและแนวทางในการวางแผนวิชาการ การจัดและ 
การบริหารการศึกษาการสรรหาและการพัฒนาบุคลากร การจัดวัสดุอุปกรณ< เครื่องมือ 
นวัตกรรมการเรียนการสอนงบประมาณ อาคารสถานที่ 
    3. เป�นเครื่องมือในการควบคุมมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา
และคุณภาพของผู�เรียนให�เป�นไปตามนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของประเทศ และ
สอดคล�องกับความต�องการของแต5ละท�องถิ่น 
    4. ระบบหลักสูตรกําหนดความมุ5งหมาย ขอบข5ายของเนื้อหา 
แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แหล5งทรัพยากร และการประเมินผลสําหรับ
การจัดการศึกษาของครูและผู�บริหาร 
    5. เป�นเครื่องบ5งช้ีทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย<ให�มีคุณภาพและ
สอดคล�องกับแนวโน�มการพัฒนาทางสังคม 
  ส5วนหลักสูตรฝ%กอบรมมีความหมายที่ไม5แตกต5างไปจากหลักสูตรทั่วๆ ไป 
แต5จะแตกต5างกันตรงที่หลักสูตรการฝ%กอบรมมีขอบเขตและจุดหมายที่เฉพาะเจาะจง 
หลักสูตรการฝ%กอบรมนั้นเป�นการสร�างหรือพัฒนาเพื่อใช�ในการฝ%กอบรม ซึ่งเป�น
กระบวนการจัดการศึกษาที่มีขอบเขตแคบกว5าการจัดการศึกษาในโรงเรียน ซึ่งอาจกล5าว
อีกอย5างหนึ่งได�ว5าหลักสูตรการฝ%กอบรมเป�นกระบวนการที่ช5วยให�บุคคลอื่นมีความรู�และ
ทักษะเฉพาะเรื่อง มีความคาดหวังตามหลักสูตรไม5กว�างขวางเหมือนการจัดการศึกษา โดย
มีวัตถุประสงค<เพื่อการจัดการศึกษาที่มุ5งให�บุคคลได�พัฒนาการเรียนรู� เจตคติ และทักษะใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ (Gagne and Medsker, 1996, pp. 2-6; Vella,1995, p. 3) 
ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฝ%กอบรมไม5ยาวนานการประเมินผลจะ
มุ5งที่ผลของหลักสูตรกับการพัฒนาบุคคล เพราะหลักการฝ%กอบรม มีจุดมุ5งหมายเพื่อ
พัฒนาบุคลากรในองค<กรให�เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ต�องการ เป�นการฝ%กฝนและ
สร�างเสริมสมรรถภาพการทํางานของบุคลากรในองค<กรหรือหน5วยงานให�มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
   มนัท ธาตุทอง (2550, หน�า 4-5) กล5าวว5า หลักสูตรมีความสําคัญต5อ
การพัฒนาคนในสังคมให�มีคุณลักษณะที่สังคมคาดหวัง เพราะเป�นเครื่องมือที่จะทําให�  
การจัดการศึกษาบรรลุผลตามจุดหมายที่กําหนดไว� โดยหลักสูตรมีส5วนสําคัญ 
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ในการส5งเสริมความเจริญงอกงามของบุคคล สามารถปลูกฝDงพฤติกรรม คุณธรรม
จริยธรรม วางรากฐานความคิดที่สอดคล�อองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
การปกครองได� เพื่อให�ผู�เรียนเป�นสมาชิกที่ดีต5อสังคม และเป�นโครงการหรือข�อกําหนดที่
ช้ีแนะให�ผู�บริหารการศึกษา ครู อาจารย< และผู�มีส5วนเกี่ยวข�องนําไปดําเนินงานสู5การปฏิบัติ
อย5างเป�นระบบ  
   สายสุนีย< กลางประพันธ< (2558, หน�า 30) ได�สรุปไว�ว5า หลักสูตรมี
ความสําคัญต5อการวางแผนการศึกษา การบริหารการศึกษา และควบคุมมาตรฐาน
การศึกษา เป�นเครื่องมือที่ถ5ายทอดเปuาประสงค<การศึกษาสู5การปฏิบัติ เป�นสิ่งที่ช้ีให�เห็น
แนวทางในการจัดประสบการณ<แก5ผู�เรียน เพื่อให�บรรลุตามเปuาหมายและมาตรฐาน
การศึกษา 
   จากความสําคัญของหลักสูตรข�างต�น สรุปได�ว5า หลักสูตรมีความสําคัญ
ต5อการวางแผนการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อเป�นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
และแนวทางการบริหารการศึกษาของผู�บริหาร เป�นเครื่องมือที่ทําให�ความมุ5งหมายของ
การจัดการศึกษาของประเทศมีประสิทธิภาพบรรลุเปuาหมายและมาตรฐานการศึกษา 

 2. องค1ประกอบของหลักสูตร 
 องค<ประกอบของหลักสูตรเป�นสิ่งที่ช5วยกําหนแนวคิด และความสอดคล�องของ
เอกสารหลักสูตร ตลอดจนใช�เป�นแนวทางในการวางแผนออกแบบหลักสูตรมีนักวิชาการ 
กล5าวถึงองค<ประกอบของหลักสูตร ดังนี้ 
  Taba (1962, p. 341) กล5าวว5าองค<ประกอบสําคัญของหลักสูตรมี 4 ส5วน 
ได�แก5 วัตถุประสงค< (Objective) เนื้อหาวิชา (Content) ประสบการณ<การเรียน (Leaning 
Experience) และการประเมินผล (Evaluation) 
  Nicholls (1978, p. 17) กล5าวถึงองค<ประกอบของหลักสูตรไว� 4 แง5มุมที่
สัมพันธ<กัน ได�แก5 วัตถุประสงค< เนื้อหา วิธีการ การพัฒนา ซึ่งทั้ง 4 แง5มุมนี้เกี่ยวพันกัน
อย5างใกล�ชิดและการเปลี่ยนแปลงเหล5านี้หากเกิดขึ้นกับแง5มุมหนึ่งก็จะส5งผลกระทบต5อ
แง5มุมอื่นๆ ด�วย  
  สุเมธ งามกนก (2549, หน�า 98-100) ได�พัฒนาหลักสูตรฝ%กอบรมเพิ่ม
อํานาจในการทํางานเพื่อพัฒนาสมรรถนะของเจ�าหน�าที่วิเคราะห<นโยบายและแผน
กระทรวงศึกษาธิการ สรุปว5า หลักสูตรฝ%กอบรมประกอบด�วย หลักการและเหตุผล 



29 

จุดมุ5งหมาย เนื้อหาวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และเอกสาร
ประกอบการฝ%กอบรมสําหรับผู�สอนและผู�เรียน 
  วิชาญ พันธุ<ประเสรฐิ (2551, หน�า 143-148) ได�วิจัยเรื่อง การพัฒนา
หลักสูตรฝ%กอบรมครูวิทยาศาสตร<เพื่อออกแบบบทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปDญญา
ท�องถิ่น หลักสูตรมีองค<ประกอบที่สําคัญ ได�แก5 สภาพปDญหาและความจําเป�น  
หลักการของหลักสูตร จุดมุ5งหมายของหลักสูตร การกําหนดและจัดทําเนื้อหา กิจกรรม
ของหลักสูตร และการวัดและประเมินผล โดยมีเอกสารประกอบหลักสูตร 2 ชุดหลัก คือ  
1) เอกสารชุดฝ%กอบรม เนื้อหาประกอบด�วย หน5วยการเรียนรู� 6 หน5วยการเรียนรู� และ  
2) คู5มือวิทยากรผู�ให�การอบรม 
  อัคพงศ< สุขมาตย< (2553, หน�า 149-151) ได�พัฒนาหลักสูตรเสริมสร�าง
คุณลักษณะที่พึงประสงค<ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาป�ที่ 4 ตามแนวคิดจิตปDญญาศึกษา
ซึ่งหลักสูตรที่พัฒนาประกอบด�วย หลักการและเหตุผล แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนา
หลักสูตร จุดมุ5งหมายของหลักสูตร โครงสร�างหลักสูตร กิจกรรมการเรียนรู� สื่อการเรียนรู� 
แหล5งเรียนรู� และการวัดและประเมินผล 
  วารุณี อัศวโภคิน (2554, หน�า 11-12) กล5าวไว�ว5าองค<ประกอบของหลักสูตร
ประกอบด�วยสิ่งสําคัญ 4 ประการ คือ 
   1. จุดประสงค<ของหลักสูตร (Objectives) หมายถึง เปuาหมายของ 
การสอน เป�นส5วนที่กําหนดคุณสมบัติหรือคุณลักษณะที่ต�องการให�เกิดแก5ผู�เรียน 
วัตถุประสงค<ของหลักสูตรแบ5งเป�น 4 ระดับ ต5อไปนี้ 
    1.1 วัตถุประสงค<ของหลักสูตร เป�นความต�องการ หรือเปuาหมายของ
แต5ละหลักสูตร 
    1.2 วัตถุประสงค<ของกลุ5มวิชา หรือหมวดวิชา เป�นเปuาหมายของกลุ5ม
วิชาที่มีเนื้อหาใกล�เคียงกันที่ต�องการให�ผู�เข�ารับการฝ%กอบรมที่มีความรู� ทักษะ และ
ความสามารถอย5างไร 
    1.3 วัตถุประสงค<ของรายวิชา มีจุดมุ5งหมายว5าต�องการให�ผู�เรียนได�รับ
อะไร 
    1.4 วัตถุประสงค<เชิงพฤติกรรม จะเกี่ยวข�องกับพฤติกรรมที่สังเกต 
และสามารถวัดได�อย5างเป�นรูปธรรม 
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   2. เนื้อหา (Content) เป�นเครื่องกําหนดขอบเขต และความเข�มข�นของ
สาระความรู� ทักษะและประสบการณ< 
   3. การเรียนการสอน (Instructional activity) เป�นเครื่องมือในการพัฒนา
ผู�เรียนให�บรรลุเปuาหมายในการเรียนตามวัตถุประสงค<ของหลักสูตร ปกติการสอนจะ
ประกอบไปด�วยส5วนสําคัญ 2 ส5วน ดังนี้ 
    3.1 สื่อการสอน หมายถึง อุปกรณ<การสอนที่ช5วยให�การสอนดําเนิน
ไปอย5างมีประสิทธิภาพ 
    3.2 วิธีการ หมายถึง เทคนิคที่ใช�ในการถ5ายทอดความรู� ทักษะ และ
เจตคตใิห�เป�นไปอย5างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
   4. การประเมินผลหลักสูตร (Evaluation) การตรวจสอบผลการเรียน 
การสอนว5าบรรลุตามวัตถุประสงค<ของหลักสูตรหรือไม5 ต�องปรับปรุงแก�ไขอย5างไร เพื่อให�
ได�ผลลัพธ<เป�นไปตามความต�องการที่แท�จริงของหลักสูตร 
  สายสุนีย< กลางประพันธ< (2558, หน�า 34) ได�กําหนดองค<ประกอบของ
หลักสูตรไว� 5 องค<ประกอบ ได�แก5 1) หลักการและเหตุผล 2) จุดมุ5งหมายของหลักสูตร  
3) โครงสร�างเนื้อหา 4) กิจกรรมการฝ%กอบรม 5) การวัดและประเมินผล 
  จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวข�องกับ
องค<ประกอบของหลักสูตร ผู�วิจัยได�นํามาสังเคราะห<สรุป ดังตาราง 1 
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ตาราง 1 การสังเคราะห<องค<ประกอบของหลักสูตร  

องค<ประกอบของ 
หลักสูตร 
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1. Taba(1962)    √ √ √   √  

2. Nicholls (1978)    √ √ √ √  √  

3. สายสนีย< กลางประพันธ< (2558)  √  √ √ √   √  

4. วารุณี อัศวโภคิน (2554)    √ √ √   √  

5. อัคพงศ< สุขมาตย< (2553)  √ √ √ √ √  √ √  

6. วิชาญ พันธุ<ประเสริฐ (2551) √ √  √ √ √   √  

7. สุเมธ งามกนก (2549)  √  √ √ √   √  

ความถี ่ 1 4 1 7 7 7 1 1 7  

ร�อยละ 14 57 14 100 100 100 14 14 100  

 

  จากตาราง 1 การสังเคราะห<องค<ประกอบของหลักสูตรผู�วิจัยได�เลือก
องค<ประกอบที่มีความถี่ร�อยละ 50 ขึ้นไป กําหนดเป�นองค<ประกอบของหลักสูตรฝ%กอบรม
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคประชาคมอาเซียน สําหรับครูและบุคลากรได� 5 
องค<ประกอบ คือ 1) หลักการและเหตุผล 2) จุดมุ5งหมายของหลักสูตร 3) โครงสร�างเนื้อหา 
4) กิจกรรมการฝ%กอบรม 5) การวัดและประเมินผล 
   1. หลักการและเหตุผล 
    คะนึงนิจ ศรโีตกลิ่น (2549, หน�า 26) กล5าวไว�ว5า หลักการและ
เหตุผล คือ ทิศทางหรือแนวทางในการจัดการศึกษาของแต5ละระดับ 
    วิชาญ พันธุ<ประเสรฐิ (2551, หน�า 14) กล5าวไว�ว5า หลักการและ
เหตุผลเป�นการกําหนดที่จะนําไปสู5ความสําเร็จของหลักสูตรที่กําหนด 
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   จากข�อมูลสรุปได�ว5า หลักการและเหตุผล เป�นแนวทางหรือข�อกําหนดใน
การจัดการศึกษาเพื่อนําไปสู5ความสําเร็จของหลักสูตรฝ%กอบรมที่กําหนด 
   2. จุดมุ5งหมายของหลักสูตร 
    พิสณุ ฟองศรี (2549, หน�า 134-135) จุดมุ5งหมายของหลักสูตร 
หมายถึง ความตั้งใจหรือความคาดหวังที่ต�องการให�เกิดขึ้นในตัวผู�ที่จะผ5านหลักสูตร 
จุดมุ5งหมายของหลักสูตรมีความสําคัญ เพราะเป�นตัวกําหนดทิศทางและขอบเขตในการให�
การศึกษา ช5วยในการเลือกเนื้อหาและกิจกรรม ตลอดจนใช�มาตรการอย5างหนึ่ง 
ในการประเมินผล จุดมุ5งหมายของการศึกษามีอยู5หลายระดับ ได�แก5 จุดมุ5งหมายระดับ
หลักสูตร ซึ่งเป�นจุดมุ5งหมายที่บอกให�ผู�เกี่ยวข�องรู�เปuาหมายของหลักสูตรนั้นๆ จุดมุ5งหมาย
ของกลุ5มวิชา วิชาแต5ละกลุ5มจะสร�างคุณลักษณะที่แตกต5างกันให�กับผู�เรียน ดังนั้น แต5ละ
กลุ5มวิชาจึงมีการกําหนดจุดมุ5งหมายกลุ5มวิชา ผู�สอนรายวิชาจะกําหนดจุดมุ5งหมาย 
ในการสอนเนื้อหาแต5ละบทขึ้นในรูปของจุดมุ5งหมายเชิงพฤติกรรม 
    เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ< (อ�างถึงใน อรวรรนี ไชยปDญหา, 2556, หน�า 
77) ความมุ5งหวังที่คาดหวังให�เกิดกับผู�เข�ารับการฝ%กอบรมหลังใช�หลักสูตรหรือสิ่งที่กําหนด
คุณลักษณะที่พึงประสงค<จะให�เกิดแก5ผู�เรียนเพื่อพัฒนาผู�เรียนให�มีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมตามที่ต�องการและสามารถวัดและประเมินผลได� การกําหนดจุดมุ5งหมายใน
หลักสูตรแต5ละระดับจะแตกต5างกันตามลักษณะของผู�เรียนและพัฒนาการด�านร5างกายและ
จิตใจ และสติปDญญา โดยครอบคลุมลักษณะ 3 ด�าน คือ ความรู� ทักษะ และเจตคติ  
การกําหนดจุดมุ5งหมายที่มีประโยชน<มากที่สุด คือ บ5งบอกถึงชนิดของพฤติกรรมที่ 
พึงประสงค<จะพัฒนาขึ้นในตัวผู�เรียน และบ5งบอกถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข�องกับสภาพชีวิตที่ใช�
พฤติกรรมนั้นๆ 
   จากข�อมูลสรุปได�ว5า จุดมุ5งหมายของหลักสูตร คือ ความมุ5งหวังที่คาดว5า
จะเกิดขึ้นกับผู�เข�ารับการฝ%กอบรมหลังใช�หลักสูตรหรือสิ่งที่กําหนดให�เกิดแก5ผู�ฝ%กอบรมเพื่อ
พัฒนาผู�เข�ารับการฝ%กอบรมให�มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่ต�องการและสามารถ
ประเมินผลได� 
   3. โครงสร�างเนื้อหา 
    พิสณุ ฟองศรี (2549, หน�า 134-135) เป�นการเลือกเนื้อหา 
ประสบการณ<การเรียนรู�ต5างๆ ที่คาดว5าจะช5วยให�ผู�เรียนพัฒนาไปสู5จุดมุ5งหมายที่กําหนดไว� 
การเรียงลําดับเนื้อหา ตลอดทั้งการกําหนดเวลาเรียนที่เหมาะสม 
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    เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ< (อ�างถึงใน อรวรรนี ไชยปDญหา, 2556, หน�า 
77) สาระสําคัญของความรู�ที่นํามาเป�นเครื่องมือพัฒนาผู�เรียนให�มีความรู� ความสามารถ  
และเกิดคุณลักษณะตามที่กําหนดไว�ในจุดมุ5งหมาย เป�นสิ่งที่กําหนดประสบการณ< 
การเรียนรู�และเช่ือมโยงการจัดประสลการให�บรรลุจุดมุ5งหมาย เกณฑ<การเลือกเนื้อหา คือ 
1) ข�อมูลด�านปรัชญาการศึกษา ได�แก5 เปuาหมายทางการศึกษา 2) ข�อมูลด�านจิตวิทยา 
การเรียนรู� ได�แก5 พัฒนาการและวุฒิภาวะของผู�เรียนความสามารถและศักยภาพในตัว
ผู�เรียน ธรรมชาติของการเรียนรู�ของมนุษย< 3) ข�อมูลด�านสังคม ได�แก5 ความต�องการและ
ความคาดหวังของสังคมและเกณฑ<ที่ใช�ตรวจสอบคุณภาพของเนื้อหา คือ 1) มีเนื้อหา
เฉพาะใดบ�างที่จะบ5งช้ีให�ผู�เรียนรู�ในสิ่งนั้น 2) มีข�อเท็จจริงแนวคิดหลักการใดบ�างที่สัมพันธ<
กับหัวข�อเนื้อหา 3) เนื้อหาได�ช้ีแนวทางเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนเป�นขั้นตอนแต5
ต5อเนื่องอย5างสัมพันธ<กับหัวข�อเรื่องอย5างไร 4) เนื้อหาได�บ5งช้ีให�ผู�เรียนเกิดความรู� ความคิด 
ทักษะ และคุณลักษณะ ค5านิยมในรูปแบบใด เกณฑ<ในการจัดเนื้อหา คือ 1) จัดตามลําดับ
จากเนื้อหาที่ง5ายไปสู5ปDญหาที่ยาก 2) จัดตามความจําเป�นที่ต�องการในการเรียนก5อน 
เรียนหลัง 3) การจัดตามลําดับจากส5วนรวมไปสู5ส5วนย5อย 
   จากข�อมูลสรุปได�ว5าโครงสร�างเนื้อหา คือ การเลือกเนื้อหา 
ประสบการณ<การเรียนรู�ต5างๆ ที่คาดว5าจะช5วยให�ผู�เรียนพัฒนาไปสู5จุดมุ5งหมายที่กําหนดไว� 
โดยมีเกณฑ<ในการจัดเนื้อหา คือ 1) จัดตามลําดับจากเนื้อหาที่ง5ายไปสู5ปDญหาที่ยาก  
2) จัดตามความจําเป�นที่ต�องการในการเรียนก5อนเรียนหลัง 3) การจัดตามลําดับจาก
ส5วนรวมไปสู5ส5วนย5อย 
   4. กิจกรรมการฝ%กอบรม 
    พิสณุ ฟองศรี (2549, หน�า 134-135) กิจกรรมการฝ%กอบรมเป�น  
การนําหลักสูตรไปสู5การปฏิบัติ ซึ่งประกอบด�วยกิจกรรมต5างๆ เช5น การจัดทําวัสดุ
หลักสูตร ได�แก5 คู5มือครู เอกสารหลักสูตร แผนการสอน และแบบเรียน เป�นต�น ต�องมี  
การเตรียมความพร�อมด�านบุคลากรและสิ่งแวดล�อม เช5นการจัดโต�ะเก�าอี้ ห�องเรียน วัสดุ
อุปกรณ<ในการเรียน จํานวนครูและสิ่งอํานวยความสะดวกต5างๆ การดําเนินการสอน  
เป�นกิจกรรมที่สําคัญที่สุดในขั้นนําหลักสูตรไปใช� เพราะหลักสูตรจะได�ผลหรือไม5ขึ้นอยู5กับ
พฤติกรรมการสอนของครู ครูผู�สอนจะต�องมีความรู�ในด�านการถ5ายทอดความรู� การวัด
และประเมินผล จิตวิทยาการสอน ตลอดทั้งปรัชญาการศึกษาของแต5ละระดับ จึงทําให� 
การเรียนของผู�เรียนบรรลุเปuาหมายของหลักสูตร  
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   จากข�อมูลสรุปได�ว5ากิจกรรมการฝ%กอบรม คือ การนําหลักสูตรไปสู5  
การปฏิบัติ ด�วยกิจกรรมต5างๆ เช5น แผนการสอน เอกสารหลักสูตร เป�นต�น และ            
มีการเตรียมความพร�อมทั้งด�านบุคคลากรและสิ่งแวดล�อม 
   5. การวัดและประเมินผล 
    คะนึงนิจ ศรโีตกลิ่น (2549, หน�า 26) กล5าวไว�ว5า การวัดและ
ประเมินผล หมายถึง การวัดประเมินผลเพื่อปรับปรุงการเรียนและเพื่อการตัดสิน 
การเรียนรู�ของนักเรียน 
    พิสณุ ฟองศรี (2549, หน�า 134-135) กล5าวว5า การวัดและ
ประเมินผล หมายถึง เป�นการหาคําตอบว5า หลักสูตรสัมฤทธิผลตามที่กําหนดไว�ใน
จุดมุ5งหมายหรือไม5 มากน�อยเพียงใด และอะไรเป�นสาเหตุการประเมินผลหลักสูตรเป�น  
งานใหญ5และมีขอบเขตกว�าง ผู�ประเมินจําเป�นต�องวางโครงการประเมินผลไว�ล5วงหน�า 
    ณัติเทพ พิพัทษนุรัตน< (อ�างถึงใน กนกวรรณ อินทรสูต, 2551, หน�า 
26-27) กล5าวว5า การวัดและประเมินผล เป�นวิธีการสุดท�ายที่จะทําให�ทราบว5า การนํา
หลักสูตรไปใช�ในการฝ%กอบรมนั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุสู5เปuาหมายที่กําหนด
หรือไม5 มีปDญหาอุปสรรคใดเพื่อนําสู5การแก�ไขต5อไป 
    เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ< (อ�างถึงใน อรวรรนี ไชยปDญหา, 2556, หน�า 
78) กล5าวว5า การวัดและประเมินผล หมายถึงกระบวนการรวบรวมข�อมูลเพื่อตรวจสอบว5า
ประสบการณ<การเรียนที่จัดขึ้นได�ผลเป�นที่พึงปรารถนาจริงหรือไม5 มากน�อยเพียงใด และ
เป�นการเสนอข�อมูลเพื่อตัดสินใจเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเลือกวิธีการใหม5เกี่ยวกับ   
การจัดการศึกษา พิจารณาให�ครอบคลุมทั้งมิติการประเมินความก�าวหน�าและมิติการ
ประเมินผลลัพธ<  
   จากข�อมูลสรุปได�ว5าการวัดและประเมินผล คือ การหาผลสัมฤทธิ์ของ
หลักสูตรว5าผลที่ได�ตรงตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว�หรือไม5 และเป�นแนวทางในการหา
อุปสรรคเพื่อนําไปสู5การปรับปรุงแก�ไขต5อไป 

 3. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร 
 การพัฒนาหลักสูตรเป�นทั้งการสร�างขึ้นมาใหม5และการนําหลักสูตรที่มีอยู5มา
พัฒนาให�ดีขึ้น โดยมี ความหมาย แนวคิดและรูปแบบในการพัฒนา ดังนี้ 
  Oliva (1988, p. 26) กล5าวว5าการพัฒนาหลักสูตร (Curriculum 
Development) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงและการทําหลักสูตรให�ดีขึ้น ซึ่งหมายรวมตั้งแต5
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การวางแผนหลักสูตร (Planning) การใช�หลักสูตร (Implementation) การประเมินหลักสูตร 
(Evaluation) หรือบางครั้งมีผู�ใช�คําว5าการปรับปรุงหลักสูตร (Curriculum Implement)  
  วิชาญ พันธุ<ประเสรฐิ (2551, หน�า 15) กล5าวว5า การพัฒนาหลักสูตร 
หมายถึง กระบวนการวางแผนแบะพัฒนาประสบการณ<ในการเรียนรู�ที่ก5อให�เกิด 
การเปลี่ยนแปลงในตัวผู�เรียนซึ่งสามารถที่มีอยู5แล�วให�ดีข�นหรือสร�างหลักสูตรขึ้นมาใหม5 
  สายสุนีย< กลางประพันธ< (2558, หน�า35) สรุปไว�ว5า กระบวนการ 
ในการดําเนินการทําหลักสูตรให�ดีขึ้น ซึ่งอาจจัดทําขึ้นใหม5ทั้งหมด หรือปรับปรุงหลักสูตร 
ที่มีอยู5 
  จากความหมายดังกล5าว สรุปได�ว5า การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง  
การวางแผนหรือพัฒนาประสบการณ<ให�เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวผู�เรียน โดยการจัดสร�าง
ขึ้นมาใหม5หรือปรับปรุงจากหลักสูตรที่มีอยู5ให�เกิดความสมบรูณ<ยิ่งขึ้น 
  รูปแบบในการพัฒนาหลักสูตรเป�นสิ่งสําคัญและจําเป�นในการสร�างหลักสูตร 
ซึ่งมีนักการศึกษากล5าวถึงรูปแบบกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้ 
   Tyler (1950, p. 1) ได�ให�แนวคิดในการวางแบบโครงสร�างหลักสูตรโดยใช�
วิธี means - ends approach เป�นหลักการและเหตุผลในการสร�างหลักสูตรที่เรียกว5า 
“เหตุผลของไทเลอร<” ซึ่งหลักเกณฑ<ในการจัดหลักสูตรและการสอนนี้ เน�นการตอบคําถาม
ที่เป�นพื้นฐาน 4 ประการ ดังนี้ 
    1. มีจุดมุ5งหมายในการศึกษาอะไรบ�างที่สถาบันการศึกษาจะต�อง
กําหนดให�กับผู�เรียน 
    2. มีประสบการณ<ทางการศึกษาอะไรบ�างที่สถาบันการศึกษาควรจัด
ขึ้นเพื่อให�บรรลุวัตถุประสงค<ที่กําหนดไว� 
    3. จะจัดประสบการณ<ทางการศึกษาอะไรบ�าง จึงจะทําให�การสอนมี
ประสิทธิภาพ 
    4. จะประเมินผลประสิทธิของประสบการณ<ในการศึกษาอย5างไร  
จึงจะตัดสินใจได�ว5าบรรลุถึงจุดมุ5งหมายที่กําหนดไว� 
   ไทเลอร< เน�นว5า คําถามทั้ง 4 ข�อนี้จะต�องเรียงลําดับกันลงมา 
เพราะฉะนั้นการตั้งจุดมุ5งหมายจึงเป�นขั้นที่สําคัญที่สุด (คํารณ โปรยเงิน, 2550, หน�า 21) 
แนวความคิดในการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร< เป�นไปตามลําดับขั้น ดังนี้ 
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    ขั้นที่ 1 การกําหนดจุดมุ5งหมายของหลักสูตร เริ่มด�วยการกําหนด
จุดมุ5งหมายช่ัวคราวโดยอาศัยข�อมูลจากแหล5งกําเนิด ที่จะเป�นพื้นฐานในการตัดสินใจ  
3 แหล5งด�วยกัน คือ ศึกษาจากสังคม ศึกษาจากตัวผู�เรียน ข�อเสนอแนะจากผู�เช่ียวชาญใน
เนื้อหาสาขาวิชาข�อมูลที่ได�จาก 3 แหล5งดังกล5าว จะเป�นเครื่องช5วยในการตั้งจุดมุ5งหมาย
ช่ัวคราว จุดมุ5งหมายที่ได�ในขั้นนี้ บางครั้งอาจจะมีมากเกินกว5าที่จะจัดไว�ในหลักสูตรได�
ทั้งหมด จึงควรมีการพิจารณาเลือกเฉพาะจุดมุ5งหมายที่สําคัญ และสอดคล�องกันเพื่อนําไป
ในการปฏิบัติขั้นต5อไป ไทเลอร< ได�เสนอว5า การเลือกจุดมุ5งหมายถาวร ควรผ5าน 
การกล่ันกรอง เพื่อคัดเอาข�อที่ไม5สําคัญและไม5สอดคล�องออกไป ด�วยวิธีการ พิจารณา
หลักจิตวิทยาการเรียนรู� พิจารณาจากหลักปรัชญาการศึกษาและปรัชญาสังคม
จุดมุ5งหมายที่ผ5านการกล่ันกรองแล�วเรียกว5า จุดมุ5งหมายขั้นสุดท�าย หรือจุดมุ5งหมายถาวร
ที่จะนําไปใช�ในการพัฒนาหลักสูตรต5อไป 
    ขั้นที่ 2 การเลือกประสบการณ<การเรียนอย5างไร จึงจะช5วยให�บรรลุถึง
จุดมุ5งหมายที่กําหนดไว� จุดมุ5งหมายที่ระบุพฤติกรรมและเนื้อหานั้น เป�นจุดมุ5งหมาย
ปลายทางที่ต�องการไปถึง แต5ประสบการณ<การเรียนที่จะจัดขึ้น เพื่อให�เกิดการเรียนรู�เป�น
วิธีการที่จะให�บรรลุจุดหมายปลายทาง 
    ขั้นที่ 3 การจัดประสบการณ<การเรียนรู� ในการจัดหาประสบการณ<ให�
เป�นหน5วยจะต�องมีการสํารวจความสัมพันธ<ทางด�านเวลาและด�านเนื้อหา โดยมีเกณฑ<ใน
การจัดประสบการณ<การเรียนอย5างมีประสิทธิภาพ คือ มีความต5อเนื่องกัน การเรียงลําดับ
ขั้นตอนการบูรณาการ 
    ขั้นที่ 4 การประเมินผล เป�นขั้นสุดท�ายในการจัดหลักสูตรของไทเลอร< 
เป�นขั้นที่จะให�ผู�วางแผนจัดทําหลักสูตร รวมทั้งประสบการณ<การเรียนที่จัดขึ้นบรรลุตาม
จุดมุ5งหมายที่กําหนดไว�เพียงใด 
   Taba (1962, pp. 422-425) ได�ให�แนวคิดในการจัดหลักสูตรควรจะ
ออกแบบและกําหนดจากครูผู�สอนมากกว5าที่จะกําหนดลงไปโดยเจ�าหน�าที่ระดับสูง 
นอกจากนี้ ทาบามีความคิดว5าการพัฒนาหลักสูตร เป�นงานที่ต�องการจัดลําดับความคิดให�
เป�นระเบียบในการตัดสินใจ เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรนั้น จะต�องพิจารณาทั้งลําดับใน
การวางแผน และวิธีการที่จะทํางานให�สําเร็จลุล5วงไป ทาบาได�กําหนดกระบวนการพัฒนา
หลักสูตร ไว�ดังนี้ 
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    ขั้นที่ 1 วิเคราะห<ปDญหา ความต�องการ และความจําเป�นต5างๆ ของ
สังคม รวมทั้งศึกษาพัฒนาการของผู�เรียน กระบวนการเรียนรู� ตลอดจนธรรมชาติของ
ความรู� เพื่อนํามาเป�นแนวทางในการกําหนดจุดมุ5งหมาย 
    ขั้นที่ 2 กําหนดจุดมุ5งหมายของการศึกษา โดยอาศัยข�อมูลที่ได�จาก 
ขั้นที่ 1 เป�นหลักการในการพิจารณา จุดมุ5งหมายที่กําหนดขึ้น ควรจะเป�นสิ่งที่สามารถ
นําไปปฏิบัตไิด�จริง และสามารถนําไปใช�เป�นแนวทาง ในการคัดเลือกเนื้อหาประสบการณ<
การเรียน ความต�องการ เพื่อวัตถุประสงค<สอดคล�องกับสังคมและผู�เรียน 
    ขั้นที่ 3 การคัดเลือกเนื้อหาวิชาที่จะนํามาใช�ในการเรียนการสอน  
โดยคํานึงถึงความสอดคล�องกับจุดมุ5งหมายที่กําหนดไว�เป�นสําคัญ 
    ขั้นที่ 4 การจัดลําดับเนื้อหาวิชาที่คัดเลือกมา โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมในการที่จะให�ผู�เรียนได�รับความรู�ก5อนหรือหลัง ซึ่งอาจจัดลําดับความยากง5าย 
ความกว�างแคบ หรือการเป�นพื้นฐานต5อกัน 
    ขั้นที่ 5 การคัดเลือกประสบการณ<การเรียน กระบวนการที่สําคัญ
ของหลักสูตรอีกกระบวนการหนึ่งก็ คือ กระบวนการในช้ันเรียน การคัดเลือกประสบการณ<
การเรียนจําเป�นต�องศึกษาถึงกระบวนการเรียนรู�และวิธีสอนแบบต5างๆ เพื่อนํามาใช�เป�น
แนวทาง ในการคัดเลือกประสบการณ<การเรียนที่มีคุณค5าแก5ผู�เรียน และสอดคล�องกับ
จุดมุ5งหมาย ตลอดจนเนื้อหาวิชาที่กําหนดไว� 
    ขั้นที่ 6 การจัดลําดับประสบการณ<การเรียนตามลําดับก5อนหลัง 
เพื่อให�การจัดกระบวนการเรียนการสอนบรรลุตามจุดมุ5งหมายที่วางไว� 
    ขั้นที่ 7 การประเมินผล เป�นขั้นตอนที่จะเป�นเครื่องช้ีว5า  
การดําเนินการพัฒนาหลักสูตรประสบผลสําเร็จมากน�อยเพียงใด มีปDญหาหรือข�อบกพร5อง
ในข�นตอนใดๆ มากน�อยเพียงใดเพื่อที่จะได�ทําการปรับปรุงแก�ไขต5อไป การประเมินผลนี้
ตามปกติจะพิจารณาผลจาก การใช�หลักสูตรคือผู�เรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไป
ตามจุดมุ5งหมายที่กําหนดไว�หรือไม5 เนื้อหาวิชาและกระบวนการเรียนการอสนมีความ
เหมาะสมเพียงใด 
    ขั้นที่ 8 ตรวจสอบความคงที่ และความเหมาะสมในแต5ละขั้น       
โดยการตั้งคําถามเพื่อตรวจสอบในลักษณะ ต5อไปนี้ คือ เนื้อหาที่จัดขึ้นเกี่ยวข�องกับ
จุดมุ5งหมายหรือไม5 ประสบการณ<การเรียนช5วยให�ผู�เรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามจุดมุ5งหมาย
หรือไม5 ประสบการณ<การเรียนที่จัดขึ้นมีความเหมาะสมเพียงใด 
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   นอกจากนี้ในการพัฒนาหลักสูตรแบบครบวงจรของ วิชัย วงษ<ใหญ5    
(คํารณ โปรยเงิน, 2550, หน�า 25) เป�นรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร โดยการแบ5ง
กระบวนการพัฒนาลักสูตรไว� 3 ระบบ คือ ระบบร5างหลักสูตร ระบบการนําหลักสูตรไปใช� 
และระบบการประเมินหลักสูตร ซึ่งทั้ง 3 ระบบนี้จะต�องสัมพันธ<ต5อเนื่องกัน ดังนี้ 
    1. ระบบร5างหลักสูตร ได�แก5 สิ่งที่กําหนดหลักสูตร รูปแบบหลักสูตร
การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร และการปรับแก�หลักสูตรก5อนนําไปใช� 
     1.1 สิ่งกําหนดหลักสูตร คือ การเตรียมการศึกษาข�อมูลพื้นฐานที่
นํามาใช�สําหรับพัฒนาหลักสูตร ได�แก5 สิ่งกําหนดทางสังคม วัฒนธรรมเศรษฐกิจ และสิ่ง
กําหนดทางการเมือง 
     1.2 รูปแบบหลักสูตร ได�แก5 โครงสร�างและองค<ประกอบหลักสูตร 
ซึ่งจะได�หลังจากศึกษาข�อมูลพื้นฐานจากสิ่งที่กําหนดหลักสูตร 
     1.3 การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรเป�นการศึกษาความเป�นไปได�
ของหลักสูตรทั้งปรับปรุงแก�ไขก5อนนําไปใช�จริง ซึ่งอาจทําได�โยวิธีการประชุม สัมมนา  
การวิจัยเอกสาร การทดลองใช�หลักสูตรนําร5องเป�นต�น 
     1.4 การปรับหลักสูตรก5อนนําไปใช� จะต�องทําระบบข�อมูลที่ชัดเจน 
รวมทั้งการสังเคราะห<ข�อมูลอย5างรอบคอบ 
    2. ระบบการใช�หลักสูตร ได�แก5 การขออนุมัติหลักสูตร การวางแผน
การใช�หลักสูตรและการดําเนินการเรียนการสอนได� 
     2.1 การขออนุมัติหลักสูตร เมื่อได�รับอนุมัติแล�ว จึงจะรับสมัครผู�ที่
จะศึกษาและดําเนินการเรียนการสอนได� 
     2.2 การวางแผนการใช�หลักสูตร จะกระทําควบคู5ไปกับการขอ
อนุมัติหลักสูตรเมื่อหลักสูตรได�รับการอนุมัติเรียบร�อยแล�ว จึงจะดําเนินการใช�หลักสูตรได� 
     2.3 การดําเนินการใช�หลักสูตร เริ่มตั้งแต5การประชาสัมพันธ< การ
เตรียมความพร�อมของบุคลากร งบประมาณ การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนไป
จนถึงการจัดตารางสอน 
    3. ระบบการประเมินหลักสูตร ได�แก5 การวางแผน การประเมิน
หลักสูตร แผนการเก็บข�อมูล การวิเคราะห<ข�อมูล และการเขียนรายงาน 
     3.1 การวางแผนการประเมินหลักสูตร เป�นการวางแผนว5า จะ
ประเมินหลักสูตรในส5วนใดบ�าง เช5น การประเมินเอกสารหลักสูตร การประเมินย5อยๆ 
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แต5ละระบบ เช5น ระบบการเรียนการสอน ผลสัมฤทธิ์ของผู�เรียน หรือจะประเมินหลักสูตร 
ทั้งระบบ 
     3.2 แผนการเก็บรวบรวม ได�แก5 การรวบรวมข�อมูล การจัดข�อมูล
เป�นหมวดหมู5 และการวิเคราะห<ข�อมูลตามเกณฑ<ที่กําหนด 
     3.3 การวิเคราะห<ข�อมูล ควรกําหนดว5ามีข�อมูลอะไรบ�างที่สําคัญ
ในการตัดสินใจการจัดระบบข�อมูล จะช5วยจําแนกข�อมูลเป�นหมวดหมู5 และสังเคราะห<ได�
ตามเกณฑ<ที่กําหนดไว� 
     3.4 การรายงานข�อมูล การจัดทํารายงานและการเสนอข�อมูล จะ
ช5วยในการพิจารณาว5าหลักสูตรนี้มีคุณค5าตามวัตถุประสงค< หรือว5า จะปรับปรุงแก�ไขระบบ
การพัฒนาหลักสูตร 
   จากแนวคิดที่กล5าวมา สรุปได�ว5า รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรเป�น
วิธีดําเนินการในขั้นตอนต5างๆ เพื่อให�บรรลุเปuาหมายหรือประสบผลสําเร็จ โดยมีขั้นตอน
หลักๆ คือ การกําหนดเนื้อหาหลักสูตร เขียนเอกสารหลักสูตรและคู5มือ ตรวจสอบร5าง
หลักสูตร ปรับปรุงร5างหลักสูตรและคู5มือ และนําเสนอหลักสูตรและคู5มือ การพัฒนา
หลักสูตรสามารถเลือกใช�รูปแบบให�เหมาะสมกับเปuาหมายและจุดประสงค< ตลอดจน
ประยุกต<ให�เข�ากับบริบทของหน5วยงานให�มากที่สุด   

 4. การประเมินหลักสูตร 
  4.1 ความหมายของการประเมินหลักสูตร 
  การประเมินหลักสูตรเป�นส5วนสําคัญต5อคุณภาพของหลักสูตรการประเมิน
จะเกิดขึ้นหลังจากนําหลักสูตรไปใช� หรือผ5านการตรวจสอบคุณภาพจากผู�เช่ียวชาญ 
สามารถนําผลที่ได�จากการประเมินนั้นมาปรับปรุงแก�ไขและพัฒนาให�ตรงตามเปuาหมายที่
วางไว� 
   ประยูร บุญใช� (2548, หน�า 290) ได�สรุปการประเมินหลักสูตรไว�ว5า  
การประเมินหลักสูตร หมายถึง การรวบรวมและศึกษาข�อมูลทั้งการวิเคราะห<ข�อมูล เพื่อ
ตรวจสอบหลักสูตรว5ามีข�อดี จุดอ5อนในเรื่องใดรวมทั้งผลการใช�หลักสูตรและตัดสินว5า
หลักสูตรมีคุณค5าบรรลุตามเปuาหมายที่กําหนดไว�หรือไม5 
   บุญเกิด กลมทุกสิ่ง (2555, หน�า 33) ได�สรุปความหมายไว�ว5า  
การประเมินหลักสูตร เป�นกระบวนการที่สําคัญที่จะรวบรวม สรุปผล วิเคราะห< 
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ผลการดําเนินงานว5าบรรลุวัตถุประสงค<ตามที่กําหนดไว�เพียงใดมีส5วนใดบ�างที่จะต�อง
ปรับปรุงแก�ไข เพื่อพัฒนาให�การดําเนินงานต5อไปมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 
  จากที่กล5าวมาข�างต�น สรุปได�ว5า การประเมินหลักสูตร หมายถึง 
กระบวนการสําคัญในการวิเคราะห<ผลการดําเนินงานทั้งหมดในหลักสูตรเพื่อหา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหลักสูตรและนําข�อบกพร5องมาพัฒนาให�ดียิ่งขึ้น 
  4.2 จุดมุ5งหมายของการประเมินหลักสูตร 
   ประยูร บุญใช� (2548, หน�า 292) กล5าวไว�ว5า จุดมุ5งหมายของการ
ประเมินหลักสูตรเน�นที่การหาปรับปรุงแก�ไขสิ่งบกพร5องที่พบในองค<ประกอบของหลักสูตร
เพื่อให�หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมาเป�นหลักสูตรที่มีคุณค5าตอบสนองต5อจุดหมายที่กําหนดไว�ได� 
เป�นการหาทางปรับปรุงแก�ไขระบบบริหารหลักสูตร การนิเทศ กํากับดูแล และการจัด
กระบวนการเรียนการสอนให�มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ช5วยในการตัดสินใจของผู�บริหาร 
ในการดําเนินการใช�หลักสูตร รวมทั้งยังช5วยให�ทรายถึงคุณภาพของผู�เรียนซึ่งเป�นผลผลิต
ของหลักสูตรอีกด�วย 
   บุญเกิด กลมทุกสิ่ง (2555, หน�า 34) สรุปไว�ว5า จุดมุ5งหมายของการ
ประเมินหลักสูตรเป�นการหาแนวทางแก�ไขสิ่งบกพร5องในองค<ประกอบต5างๆ ของหลักสูตร
ว5าองค<ประกอบของหลักสูตรมีความเหมาะสมและสอดคล�องมีปDญหาอุปสรรคอะไรและ
เพื่อเป�นการช5วยในการตัดสินใจของผู�รับผิดชอบว5าควรใช�หลักสูตรต5อไปอีกหรือควรยกเลิก
การใช� 
   สายสุนีย< กลางประพันธ< (2558, หน�า 43) สรุปไว�ว5า การประเมิน
หลักสูตรมีจุดมุ5งหมายเพื่อหาคุณค5าและคุณภาพของหลักสูตร คุณภาพของผู�เรียน รวมทั้ง
ผลกระทบจากการนําหลักสูตรไปใช�ว5ามีความเหมาะสม สามารถตอบสนองความต�องการ
ของผู�เรียนและสังคมเพียงใด เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให�มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
   จากแนวคิดดังกล5าว สรุปได�ว5าการประเมินหลักสูตรมีจุดมุ5งหมายเพื่อหา
คุณค5าและคุณภาพของหลักสูตรเพื่อตอบสนองจุดหมายที่กําหนดไว�ได� และเพื่อปรับปรุง
หลักสูตรให�มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  4.3 ประโยชน<ของการประเมินหลักสูตร 
   สายสุนีย< กลางประพันธ< (อ�างถึงใน สุนีย< ภู5พันธ<, 2546, หน�า 251-252) 
การประเมินหลักสูตร เป�นสิ่งสําคัญและจําเป�นอย5างยิ่งที่จะทําให�ทราบถึงคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของหลักสูตร ประโยชน<ของการประเมินหลักสูตร มีดังนี้ 
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    1. ทําให�ทราบว5าหลักสูตรที่สร�างขึ้นนั้นมีจุดดีหรือจุดด�อยตรงไหน  
ซึ่งจะเป�นประโยชน<ในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให�มีคุณภาพและสมบรูณ<มาก
ยิ่งขึ้น 
    2. สร�างความหน�าเช่ือถือ ความม่ันใจ และค5านิยมที่มีต5อโรงเรียนให�
เกิดในหมู5ประชาชน 
    3. ช5วยในการบริหารทางด�านวิชาการ ผู�บริหารจะได�รู�ว5าควรจะ
ตัดสินใจและสนับสนุนช5วยเหลือหรือบริการทางด�านบ�าง 
    4. ส5งเสริมให�ประชาชนมีความเข�าใจในความสําคัญของการศึกษา 
    5. ส5งเสริมให�ผู�ปกครองมีความสัมพันธ<ใกล�ชิดกับโรงเรียนมากยิ่งขึ้น
เพื่อให�การเรียนการสอนนักเรียนได�ผลดี ด�วยความร5วมมือกันทั้งทางโรงเรียนและทางบ�าน 
    6. ช5วยให�ผู�ปกครองทราบความเป�นไปอย5างสมํ่าเสมอ เพื่อหาทาง
ปรับปรุงแก�ไขร5วมกันระหว5างผู�ปกครองกับทางโรงเรียน 
    7. ช5วยให�การประเมินผลเป�นระบบ เพราะมีเครื่องมือและหลักเกณฑ< 
ทําให�มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร<มากขึ้น 
    8. ช5วยช้ีให�เห็นคุณค5าของหลักสูตร 
    9. ช5วยให�สามารถวางแผนการเรียนในอนาคตได� ทําให�ทราบ
เปuาหมายแนวทาง และขอบเขตในการดําเนินการศึกษาของโรงเรียน 
   สรุปได�ว5า การประเมินหลักสูตรมีประโยชน<คือ ทําให�โรงเรียนสามารถ
วางแผนในการจัดการเรียนการสอนในอนาคตได�อย5างเป�นระบบ น5าเช่ือถือ และมีคุณค5า 
หาข�อดีข�อด�อยของหลักสูตรและพัฒนาปรับปรุงให�มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  4.4 ประเภทของการประเมินหลักสูตร 
   สมหวัง พิธิยานุวัฒน< (2553, หน�า 168) กล5าวว5า การประเมินหลักสูตร
แบ5งออกเป�น 3 ประเภท ตามระยะจุดมุ5งหมายของการประเมิน ดังนี้ 
    1. การประเมินก5อนนําหลักสูตรไปใช� หรือการประเมินในระหว5าง  
การร5างหลักสูตร (Extant Evaluation) เป�นการประเมินเพื่อศึกษาความเป�นไปได�ของการใช�
หลักสูตรตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร เพื่อหาข�อมูลที่ไม5สมบรูณ<อันนําไปสู5การปรับปรุง
แก�ไขก5อนนําหลักสูตรไปใช� 
    2. การประเมินในระหว5างการใช�หลักสูตร (On - Going or Formative 
Evaluation) เพื่อให�แน5ใจว5าหลักสูตรจะมีการดําเนินการไปอย5างถูกต�อง จึงต�องมี         
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การประเมินเป�นระยะเพื่อดูความก�าวหน�าของการใช�หลักสูตร และควบคุมแก�ปDญหาที่อาจ
เกิดขึ้นขณะใช�หลักสูตร 
    3. การประเมินหลังการเสร็จสิ้นการใช�หลักสูตร (Summative 
Evaluation) เป�นการประเมินเพื่อสรุปผลการใช�หลักสูตร บรรลุตามวัตถุประสงค<ที่กําหนด
ไว�หรือไม5พร�อมทั้งให�ข�อเสนอแนะสําหรับการพัฒนาหลักสูตรต5อไป 
   สายสุนีย< กลางประพันธ< (2558, หน�า 45) สรุปไว�ว5า การประเมิน
หลักสูตรสามารถแบ5งออกเป�น 3 ประเภท ได�แก5 การประเมินก5อนนําไปใช� การประเมิน
ระหว5างดําเนินการใช�หลักสูตร และกาประเมินหลังการใช�หลักสูตร 
  จากข�อมูลดังกล5าวผู�วิจัยสรุปได�ว5า การประเมินหลักสูตรสามารถแบ5ง
ออกเป�น 3 ประเภท ได�แก5 การประเมินก5อนนําหลักสูตรไปใช�การประเมินในระหว5างการใช�
หลักสูตรการประเมินหลังการเสร็จสิ้นการใช�หลักสูตร 
  4.5 รูปแบบการประเมินหลักสูตร 
   นพเก�า ณ พัทลุง (2550, หน�า 45-59) กล5าวถึงรูปแบบการประเมิน
หลักสูตรว5าผู�ประเมินจะต�องเลือกใช�ให�ถูกต�อง เหมาะสมกับสิ่งที่จะประเมินและคําตอบที่
ต�องการทราบ 
    1. เทคนิคการวิเคราะห<ปุยแซง (Puissance Analysis Technique)  
เป�นเทคนิคการประเมินหลักสูตรที่เป�นตัวเอกสารหลักสูตร โดยการอาศัยการวิเคราะห<
องค<ประกอบของหลักสูตร 3 ส5วน คือ จุดมุ5งหมาย การเรียนการสอน และการประเมินผล
การเรียนการสอน แต5ละองค<ประกอบมีการจําแนกออกเป�นข�อย5อยๆ และให�คะแนนแต5ละ
ข�อย5อยโดยน้ําหนักคะแนนไม5เท5ากัน 
    2. รูปแบบการประเมินหลักสูตรของไทเลอร< (The Tyler Model)  
ไทเลอร< (Tyler) ได�ให�หลักในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร โดยพิจารณาตัดสินจาก
การบรรลุผลสําเร็จของจุดมุ5งหมายที่ตั้งไว� การประเมินหลักสูตรตามรูปแบบนี้จึงควรตอบ
คําถาม 4 ข�อ ดังนี้ 
     2.1 มีจุดมุ5งหมายทางการศึกษาใดบ�างที่โรงเรียนต�องการ 
     2.2 มีประสบการณ<ทางการศึกษาใดบ�าง ที่จะทําให�บรรลุ
จุดมุ5งหมายดังกล5าว 
     2.3 ควรจัดประสบการณ<ทางการศึกษาเหล5านั้นอย5างไรจึงจะเกิด
ประสิทธิภาพ 
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     2.4 จะตัดสินได�โดยวิธใีดว5าจุดมุ5งหมายนั้นบรรลุตามที่ต�องการ 
    3. รูปแบบการประเมินหลักสูตรของ สเตค (The Stake’s Congruence 
Contingency Model) รูปแบบนี้ (Robert E. Stake) พัฒนาขึ้นโดยอาศัยแนวคิดจากวิธีเชิง
ระบบ (System Approach) โดยพิจารณาความสัมพันธ<เช่ือมโยงและสอดคล�องของ
องค<ประกอบต5างๆ ภายในระบบแล�วนํามาเปรียบเทียบกับองค<ประกอบต5างๆ ของหลักสูตร 
แบ5งออกเป�น 3 ส5วน ดังนี้ 
     3.1 สิ่งที่มีอยู5ก5อน (Antecedents) หมายถึงสภาพของสิ่งต5างๆ  
ที่มีอยู5ก5อนใช�หลักสูตรเทียบได�กับปDจจัยตัวปuอน (Inputs) ของวิธีการเชิงระบบ ในที่นี้  
ได�แก5 ลักษณะของผู�เรียน ลักษณะของครู เนื้อหาของหลักสูตร สื่อ วัสดุ อุปกรณ<  
อาคารเรียน ฯลฯ 
     3.2 กระบวนการสอน (Transactions) เป�นขั้นนําหลักสูตรมาสู5  
การปฏิบัติหรือการเรียนการสอน เทียบได�กับองค<ประกอบด�านกระบวนการ ซึ่ง
กระบวนการสอนประกอบด�วย ปฏิสัมพันธ<ระหว5างครูกับนักเรียน การสื่อความหมาย   
การแลกเปลี่ยนความคิดระหว5างครูกับนักเรียน ระหว5างครูกับครู ความสนใจของนักเรียน 
เวลาสอนของครู ฯลฯ 
     3.3 ผลที่ได�รับ (Outcomes) หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นจากการใช�
หลักสูตรทั้งด�านความรู� เจตคติ ทักษะ และคุณลักษณะต5างๆ รวมทั้งผลที่เกิดกับครูและ
โรงเรียน ซึ่งผลที่ได�รับจากการใช�หลักสูตรนี้เทียบได�กับผลผลิต (outputs) ของวิธีการเชิง
ระบบน่ันเอง    
    4. รูปแบบการประเมินหลักสูตรของฟาย เดลตา แคปปา (The Phi 
Delta Kappa National Study Committee Model) เป�นรูปแบบการประเมินหลักสูตรที่ได�รับ
การพัฒนาจากแนวคิดของ สตัฟเฟ�ลบีม (Stufflebeam) ที่ได�นําเสนอรูปแบบการประเมิน
โครงการการศึกษา ต5อคณะกรรมการประเมินผลการศึกษาแห5งชาติของสหรัฐอเมริกา 
เรียกว5า The Phi Delta Kappa National Study Committee on Evaluation ซึ่งมีช่ือย5อว5า   
ชิปโมเดล (CIPP Model) มีการแบ5งการประเมินเป�น 4 ด�าน ดังนี้ 
     4.1 การประเมินบริบท (Context Evaluation : C) คือ 
สภาพแวดล�อมที่เกี่ยวข�องกับหลักสูตร รวมถึงการประเมินความต�องการ  
(Need Assessment)  
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     4.2 การประเมินปDจจัยนําเข�า (Input Evaluation : I) คือ  
ความเพียงพอและเหมาะสมของทรัพยากร 
     4.3 การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P) คือ 
กระบวนการออกแบบหรือนําหลักสูตรไปใช� ว5าเกิดอะไรขึ้นระหว5างการสอน ให�ข�อมูลที่
จําเป�นต5อการปรับปรุงการสอน 
     4.4 การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P) คือ 
การเปรียบเทียบผลการประเมินกับมาตรฐานและตัดสินว5าจะดําเนินหลักสูตรต5อไป ยกเลิก
หรือปรับปรุง 
    5. รูปแบบการประเมินหลักสูตรของ Provus’ Discrepency Evaluation 
Model ประกอบด�วยขั้นตอนที่สําคัญ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
     5.1 ตั้งเกณฑ<มาตรฐาน (Standard - S) โดยผู�ประเมินหลักสูตรจะ
กําหนดเกณฑ<มาตรฐานของสิ่งที่ต�องการวัดว5าต�องการในระดับใด 
     5.2 รวบรวมผลการปฏิบัติ (Performance - P) ผู�ประเมินเก็บ
รวบรวมข�อมูลที่ต�องการวัดให�มากพอที่จะนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑ<มาตรฐานที่ 
กําหนดไว� 
     5.3 เปรียบเทียบผลการปฏิบัติกับเกณฑ<มาตรฐานที่กําหนดไว� 
(Compare - C) โดยนําข�อมูลที่ได�จากข�อ 5.2 ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ<ที่ตั้งไว�ในข�อ 5.1 
     5.4 จําแนกความแตกต5าง (Discrepancy - D) ระหว5างผล 
การปฏิบัติกับเกณฑ<มาตรฐาน 
     5.5 ทําการตัดสินใจ (Decision making - D) เป�นการตัดสินใจที่จะ
ดําเนินการอย5างใดอย5างหนึ่งเกี่ยวกับหลักสูตรนั้น อาจทําต5อ ยกเลิก หรือปรับปรุงแก�ไข
เพื่อให�มีคุณภาพดีขึ้นก็ได� 
    6. รูปแบบการประเมินหลักสูตรของ โกว< (Gow Intrinisic Analysis 
Model) ในรูปแบบนี้ โกว< (Gow) ได�นําเสนอการประเมินหลักสูตร แบ5งเป�น 2 ขั้นตอน คือ 
การวิเคราะห<หลักสูตร และ การตัดสินคุณภาพของหลักสูตร 
     6.1 การวิเคราะห<หลักสูตร เป�นการพิจารณาองค<ประกอบ 4 ด�าน 
ดังนี้ 
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      6.1.1 โอกาสการเรียนรู� พิจารณาใน 2 เรื่อง คือ 1) เนื้อหา
สาระ ทักษะ มโนทัศน< ที่จัดไว�ให�เรียนรู� และ 2) การจัดให�เรียนรู�ตามศักยภาพของผู�เรียน
และความแตกต5างระหว5างบุคคล 
      6.1.2 สิ่งเร�า พิจารณา 3 ด�าน คือ 1) การยั่วยุให�เด็กวาง
แผนการเรียนและประเมินตนเอง 2) การให�แรงเสริมผู�เรียนในลักษณะต5างๆ ทั้งแรงเสริม
ภายในและแรงเสริมภายนอก และ 3) การจัดให�มีรูปแบบ วิธีการเทคนิควิธีสอนที่
หลากหลาย 
      6.1.3 โครงสร�างของหลักสูตร พิจารณาจากองค<ประกอบ 5 
ด�าน ดังนี้ 
       6.1.3.1 ความสอดคล�องระหว5างจุดประสงค<ของหลักสูตร
กับลักษณะนิสัยและความต�องการของผู�เรียน 
       6.1.3.2 ความสอดคล�องระหว5างจุดประสงค<กับบทเรียน 
       6.1.3.3 ความสอดคล�องระหว5างข�อสอบกับจุดประสงค< 
และบทเรียน 
       6.1.3.4 ความสอดคล�องของการกําหนดและจัดลําดับ
จุดประสงค< 
       6.1.3.5 ความเหมาะสมของแนวทางต5างๆ ที่ครูจะให�เพื่อ
วินิจฉัย 
      6.1.4 สภาพการเรียนการสอน (Instructional Events) พิจารณา
องค<ประกอบ 4 ด�าน คือ 1) ความเหมาะสมของคู5มือครู 2) ความเหมาะสมและความ
ชัดเจนของเอกสารตําราสําหรับผู�เรียน 3) ความสะดวกของการเลือกใช�รูปแบบการสอน 
และ 4) ความเหมาะสมสอดคล�องระหว5างกลวิธีสอนกับลักษณะของผู�เรียน 
     6.2 การตัดสินคุณภาพของหลักสูตร เป�นขั้นตอนที่ผู�ประเมิน
นําเอาข�อมูลจากการวิเคราะห<หลักสูตรทั้ง 4 ส5วนมาพิจารณาเปรียบเทียบหลักการและ
ทฤษฎีทางการศึกษาและทางจิตวิทยาว5ามีความสอดคล�องหรือแตกต5างกันมากน�อย
เพียงไร การประเมินหลักสูตรตามรูปแบบนี้ถือว5ามีความน5าเช่ือถือมากที่สุดวิธีหนึ่ง เพราะ
พิจารณาตัดสินโดยอ�างอิงหลักการและทฤษฎีทางการศึกษาและจิตวิทยาซึ่งแตกต5างจาก
รูปแบบอื่นๆ ที่ใช�ความคิดเห็นและประสบการณ<ของผู�ประเมินเป�นหลัก 
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   จากแนวคิดของนักวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตร สรุปได�ว5า การประเมิน
หลักสูตรมีหลายวิธี แต5ละวิธีล�วนเป�นการประเมินเพื่อนํามาปรับปรุงแก�ไขหลักสูตร และ
ประเมินคุณค5าของหลักสูตร ว5ามีความเหมาะสมหรือไม5 และตอบสนองความต�องการ
ความคาดหวังของสังคมมากน�อยเพียงใด 

 5. การปรับปรุงหลักสูตร 
  สงัด อุทรานันท< (อ�างถึงใน จักรา วงกาฬสินธุ<, 2556, หน�า 78-82)  
กล5าวว5า การปรับปรุงแก�ไขหลักสูตรจะมีความแตกต5างกันในเรื่องของความเปลี่ยนแปลง
การปรับปรุงหลักสูตรเป�นการทําให�หลักสูตรดีขึ้น โดยไม5ส5งผลกระทบต5อโครงสร�างของ
หลักสูตร ส5วนการแก�ไขหลักสูตร เป�นการทําให�หลักสูตรดีขึ้นโดยมีการเปลี่ยนแปลง
ส5วนประกอบบางส5วนของหลักสูตร แต5ก็ไม5ได�ทําให�โครงสร�างของหลักสูตรที่มีแต5เดิม
เปลี่ยนแปลงไป มีวิธีการปรับปรุงแก�ไขหรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตร ดังนี้ 
   1. การปรับปรุงแก�ไขหรือเปลี่ยนแปลงจากเบื้องบนสู5เบื้องล5าง เป�น
วิธีการปรับปรุงแก�ไขหรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตรโดยผู�บริหารเป�นผู�ดําเนินการ เมื่อผู�บริหาร
ตัดสินใจแล�วก็จะประกาศให�ผู�ปฏิบัติดําเนินการตาม การปรับปรุงแบบนี้ได�ทํากันอยู5เสมอ
โดยอย5างยิ่งการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรประถมศึกษาในประเทศไทย เพราะมี 
ความสะดวกรวดเร็วในการดําเนินการ แต5มีข�อจํากัดอยู5 คือ ผู�ใช�หลักสูตรไม5มีส5วนร5วมใน
การดําเนินงานจึงมักจะทําให�ไม5เข�าใจ หรือไม5ตั้งใจในการปฏิบัติตามนโยบายที่ได�รับมา 
   2. การปรับปรุงแก�ไขหรือหรือเปลี่ยนแปลงจากล5างขึ้นไปสู5บน โดยเริ่ม
จากผู�ปฏิบัติหรือผู�ใช�หลักสูตร ส5วนผู�บริหารหรือผู�ทรงคุณวุฒิจะเป�นเพียงผู�ให�คําแนะนํา
หรือให�คําปรึกษาเท5านั้น มักจะดําเนินงานในลักษณะของการประชุมปฏิบัติการ เพื่อหา
แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร มีข�อดีคือ ผู�ใช�หลักสูตรมีส5วนร5วมในการปรับปรุงแก�ไข
หลักสูตร ดังนั้นจึงทําให�การดําเนินงานตามหลักสูตรเป�นไปอย5างได�ผล ข�อจัด คือ  
เกิดความล�าช�าในการปฏิบัติงาน หรือเกิดความไม5เข�าใจในปรัชญาของหลักสูตรดั้งเดิม  
ซึ่งอาจจะนําไปสู5ความผิดพลาดในการกําหนดเปuาหมายของการศึกษาในระยะยาวได� 
   3. การปรับปรุงแก�ไขหลักสูตรโดยวิธีการร5วมมือกันระหว5างผู�บริหาร 
ศึกษานิเทศก< และครู โดยอาศัยหลักสูตรและเอกสารต5างๆ ที่มีอยู5แล�วเป�นหลัก หากพบ
ข�อบกพร5องใดที่สมควรปรับปรุงแก�ไข ก็จะร5วมมือกันดําเนินการปรับปรุงแก�ไขหรือ
เปลี่ยนแปลงต5อไป การดําเนินการด�วยวิธีนี้เป�นที่นิยมแพร5หลายในปDจจุบัน 
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   4. การปรับปรุงแก�ไขหรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตรโดยอาศัยกระบวนการ
ฝ%กอบรม เป�นวิธีการที่ได�ผลอีกวิธีหนึ่ง ในสมัยปDจจุบันการดําเนินการฝ%กอบรมหรือการให�
การศึกษาแก5ครูประจําการอาจจะดําเนินการในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือหลายลักษณะ
ได� เช5น การให�การศึกษาเป�นกลุ5มย5อย การประชุมปฏิบัติการ การฝ%กอบรม  
การประชุมสัมมนา เป�นต�น ซึ่งสามารถดําเนินการให�มีความเหมาะสมกับสภาพท�องถิ่น 
แต5ละแห5ง 
   5. การปรับปรุงแก�ไขหรือเปลี่ยนแปลลงหลักสูตรโดยวิธีการวิจัย โดยผู�ที่
มีความเกี่ยวข�องกับหลักสูตรจะเป�นผู�ทําการศึกษาวิจัย เพื่อให�ทราบข�อดี ข�อจํากัด 
ตลอดจนข�อบกพร5องต5างๆ ของหลักสูตร แล�วดําเนินการปรับปรุงแก�ไขต5อไป การปรับปรุง
แก�ไขหลักสูตรโดยวิธีนี้เป�นที่ยอมรับกันมาก เนื่องจากเป�นการดําเนินการโดยอาศัยข�อมูลที่
เช่ือถือได� มาเป�นเครื่องสนับสนุน ทําให�เกิดความม่ันใจในสัมฤทธิ์ของหลักสูตรฉบับที่มี 
การปรับปรุงแก�ไขหรือเปลี่ยนแปลงนั้น และเป�นที่นิยมกันมาก 
  สายสุนีย< กลางประพันธ< (2558, หน�า 49) สรุปไว�ว5า การปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงหลักสูตร เป�นกระบวนการที่ทําให�หลักสูตรดีขึ้น สมบรูณ<ขึ้น ทันสมัยและ
สอดคล�องกับสภาพแวดล�อม เป�นกรระบวนการที่เกิดขึ้นอย5างต5อเนื่อง และดําเนินการ
อย5างเป�นระบบโดยความร5วมมือจากผู�มีส5วนเกี่ยวข�องทุกฝ�ายเพื่อให�ได�หลักสูตรที่มี
คุณภาพและสอดคล�องกับบริบทนั้นจริง 
  สรุปได�ว5า การปรับปรุงหลักสูตรเป�นการทําให�หลักสูตรดีขึ้นโดยมี 
การเปลี่ยนแปลงส5วนประกอบบางส5วนของหลักสูตร โดยความร5วมมือของผู�ที่มีส5วน
เกี่ยวข�องทุกฝ�าย เพื่อให�หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล�องกับสภาพแวดล�อมของ
องค<การ  

 6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข�องกับการพัฒนาหลักสูตร 
  วิชาญ พันธุ<ประเสรฐิ (2551, หน�า 143-148) ได�วิจัยเรื่อง การพัฒนา
หลักสูตรฝ%กอบรมครูวิทยาศาสตร<เพื่อออกแบบบทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปDญญา
ท�องถิ่น มีวิธีการดําเนินการ 4 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาข�อมูลพื้นฐานประกอบการพัฒนา
หลักสูตร 2) การออกแบบและสร�างหลักสูตร 3) การทดลองใช�หลักสูตร  
4) การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร 
  อัคพงศ< สุขมาตย< (2553, หน�า 149-151) ได�วิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตร
เสรริมสร�างคุณลักษณะที่พึงประสงค<ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาป�ที่ 4 ตามแนวคิด   
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จิตตปDญญาศึกษาโดยมีขั้นตอนในการพัฒนาตามรูปแบบวิจัยและพัฒนา 4 ขั้นตอน ดังนี้  
1) การศึกษาข�อมูลพื้นฐาน 2) การพัฒนาหลักสูตร 3) การทดลองใช�หลักสูตร 4) การ
ปรับปรุงและแก�ไขหลักสูตร 
  วรวุฒิ จิรสุจริตธรรม (2553, หน�า 164-170) ได�วิจัยเรื่อง การพัฒนา
หลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาทักษะภาวะผู�นําเยาวชน ในโรงเรียนอาชีวศึกษาคาทอลิก  
โดยพัฒนาตามรูปแบบการวิจัยและพัฒนา 4 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาข�อมูลพื้นฐาน   
2) การพัฒนาหลักสูตร 3) การตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตร และ 4) การปรับปรุง
หลักสูตร 
  บุญเกิด กลมทุกสิ่ง (2555, หน�า 87-102) ศึกษาการพัฒนาหลักสูตร
ฝ%กอบรมภาษาอังกฤษสําหรับผู�บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 มีวัตถุประสงค<เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝ%กอบรม
ภาษาอังกฤษสําหรับผู�บริหารสถานศึกษา โดยมีขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตร 5 ขั้นตอน 
1) การศึกษาและวิเคราะห<ข�อมูลพื้นฐาน 2) การสร�างหลักสูตรฝ%กอบรม 3) การทดลองใช�
หลักสูตรฝ%กอบรม 4) การประเมินผลหลักสูตรฝ%กอบรม และ 5) การปรับปรุงแก�ไข
หลักสูตรฝ%กอบรม 
  อรวรรนี ไชยปDญหา (2556, หน�า 11) ได�วิจัยการสร�างรูปแบบการพัฒนา
ภาวะผู�นําทีมของผู�บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ในลักษณะหลักสูตรการฝ%กอบรม โดยกําหนด
ขั้นตอนการสร�างหลักสูตร 4 ขั้นตอน ได�แก5 1) การศึกษาและวิเคราะห<ข�อมูลพื้นฐาน
สําหรับสร�างหลักสูตร 2) การสร�างหลักสูตร 3) การตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตร 
และ 4) ปรับปรุงหลักสูตร 
  สายสุนีย< กลางประพันธุ< (2558, หน�า 79) ได�วิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตร
ฝ%กอบรมผู�นํานักเรียนส5งเสริมสุขภาพ มีวิธีการดําเนินการ 4 ขั้นตอน คือ 1) การสร�าง
หลักสูตรฝ%กอบรม 2) การตรวจสอบร5างหลักสูตรฝ%กอบรม 3) การปรับปรุงร5างหลักสูตร
ฝ%กอบรม 4) การจัดทําคู5มือการใช�หลักสูตร 

 7. การฝ.กอบรม 
  7.1 ความหมายของการฝ%กอบรม 
  การฝ%กอบรมเป�นกระบวนการหรือวิธีการที่จะพัฒนาให�บุคคลมีความรู� 
ทักษะ และทัศนคติที่ดีต5องานที่ปฏิบัติ การฝ%กอบรมบุคลากรถือเป�นความจําเป�นอย5างยิ่ง
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สําหรับองค<กรและหน5วยงานต5างๆ การที่จะนําหลักสูตรไปใช�ให�เกิดประโยชน<แก5ผู�ศึกษา 
คือ การนําหลักสูตรไปใช� โดยการนําหลักสูตรไปฝ%กอบรม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
  การฝ%กอบรมเป�นวิธีการที่จะช5วยให�เกิดการเสริมสร�างสมรรถนะของบุคคล
ในการปฏิบัติงาน ซึ่งเมื่อผู�ปฏิบัติงานมีข�อจํากัดทางด�านความรู�หรือทักษะ ทําให�ต�องการ
การเสริมสร�างเพื่อเช่ือมต5อช5องว5างของการปฏิบัติงานที่เกิดจากการขาดความรู�หรือทักษะ
นั้น (Silberman, 1998, p. 1) นอกจากนั้น Rothwell (1996, p. 26) ได�เสนอว5าการฝ%กอบรม
เป�นการจัดกิจกรรมที่มุ5งเน�นด�านการจําแนกแยกแยะ การประกัน การทําให�ม่ันใจ  
การพัฒนา การปรับปรุง โดยผ5านกระบวนการเรียนรู� เพื่อให�บุคลากรมีสมรรถภาพ 
ในการปฏิบัติงานตามที่ต�องการ ดังนั้นการฝ%กอบรมจึงเป�นการสนองตอบในสิ่งที่บุคคล
ต�องการรู�หรือสิ่งที่องค<กรต�องการให�เพิ่มสมรรถภาพ เพื่อมุ5งพัฒนาให�การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และการฝ%กอบรมต�องมีการดําเนินการอย5างเป�นระบบในอันที่จะ
ถ5ายทอดความรู� หรือทักษะจากบุคคลหนึ่งซึ่งมีความรู�หรือมีความสามารถไปสู5อีกบุคคล
หนึ่งที่ไม5มีความรู�หรือขาดทักษะนั้นๆ (Pont, 1995, p. 7) 
   ชูชัย สมิทธไิกร (2547, หน�า 4) ได�ให�ความหมายของการฝ%กอบรม คือ 
กระบวนการจัดการเรียนรู�อย5างเป�นระบบ เพื่อสร�างหรือเพิ่มพูนความรู� ทักษะ 
ความสามารถ และเจตคติ ของบุคลากรอันจะช5วยปรับปรุงให�การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 
   ธนากร ทองประยูร (2551, หน�า 43-44) การฝ%กอบรม หมายถึง 
กระบวนการที่จะช5วยพัฒนาหรือฝ%กฝนบุคลากรในองค<กรให�มีความรู� ความสามารถ ทักษะ
หรือความชํานาญ ความคิดสร�างสรรค< เกิดประสบการณ<ที่เหมาะสมกับภาระงานที่ได�รับ 
รวมถึงการก5อให�เกิดเจตคติที่ดีต5อการปฏิบัติงาน เพื่อนํามาใช�ในการพัฒนาตนเองและ
องค<กรต5อไปการฝ%กอบรมในแต5ละครั้งจําเป�นต�องกําหนดวัตถุประสงค<ในการฝ%กอบรมเพื่อ
ใช�เป�นแนวทางในการคัดเลือกผู�เข�าฝ%กอบรมรวมถึงวิทยากรผู�ให�การฝ%กอบรม และการ
ดําเนินงานตลอดจนการประเมินการฝ%กอบรม ให�บรรลุเปuาประสงค<ในการจัดการฝ%กอบรม 
และก5อให�เกิดผลประโยชน<ที่คุ�มค5ากับงบประมาณและเวลาที่ใช�ไป 
   บุญเกิด กลมทุกสิ่ง (2555, หน�า 40) ได�สรุปไว�ว5า การฝ%กอบรมเป�น
กระบวนการเพิ่มพูนความรู� ความสามารถ ทักษะ และเจตคติของบุคลากรในอันที่จะช5วย
ให�การปฏิบัติงานในหน�าที่ และความรับผิดชอบมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงขึ้น  
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   สรุป การฝ%กอบรม หมายถึง กระบวนการที่มุ5งพัฒนาคุณภาพของ
บุคลากรในองค<กรให�มีความรู� ความสามรถ ในการปฏิบัติงานเพื่อนําไปพัฒนาตนเองและ
องค<กรให�มีคุณภาพและเกิดประสิทธิผล  
  7.2 วัตถุประสงค<ของการฝ%กอบรม 
   การฝ%กอบรมจะมีผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพได�นั้น วัตถุประสงค<ของ 
การฝ%กอบรมมีความสําคัญอย5างยิ่งในการกําหนดขอบเขตนําทางในการจัดกิจกรรม 
การฝ%กอบรมเพื่อให�บรรลุถึงเปuาหมายสูงสุด การฝ%กอบรมโดยทั่วไปนั้น (Rothwell, 1996, 
pp. 12-18) มีวัตถุประสงค<เพื่อ 
    1. เพิ่มพูนความรู� (Knowledge) เพื่อส5งเสริมหรือสร�างเสริมทาง
ปDญญาให�แก5บุคลากรเกี่ยวกับ ระเบียบ กฎเกณฑ< ข�อบังคับ หน�าที่รับผิดชอบ  
การบริหารงาน ซึ่งเป�นการเพิ่มพูนความรู�และสามารถขยายไปถึงการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการนําไปปรับใช�ในสถานการณ<จริงด�วย 
    2. พัฒนาทักษะ (Skill) เป�นการพัฒนาทักษะ ความชํานาญ การแก�ไข
สถานการณ<เฉพาะหน�า การเพิ่มความม่ันใจในการตัดสินใจ ทําให�สามารถปฏิบัตไิด�อย5าง
ถูกต�องมีประสิทธิภาพและถูกต�องโดยใช�เวลาที่น�อยลง 
    3. เปลี่ยนแปลงเจตคติ (Attitude) ทําให�มีขวัญและกําลังใจที่ดี 
ในการทํางาน สามารถทํางานของตนด�วยความยินดีและพอใจ สามารถทํางานร5วมกับผู�อื่น
อย5างมีความสุข สร�างแรงจูงใจในการทํางาน เพื่อให�เกิดการใช�ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานอย5างเต็มศักยภาพ 
   ธนากร ทองประยูร (2551, หน�า 44) วัตถุประสงค<ของการฝ%กอบรม  
จึงเกี่ยวข�องกับ 3 ปDจจัยหลัก คือ ความรู� ทักษะและเจตคติ ถ�าผู�เข�ารับการฝ%กอบรม
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค<หลักทั้ง 3 ประการข�างต�นสามารถเช่ือถือได�ว5าบุคคลที่ผ5าน
การฝ%กอบรมนั้นๆ จะมีส5วนช5วยผลักดันให�องค<กรมีผลผลิตเพิ่มขึ้นอีกทั้งยังมีส5วนช5วยให�
เกิดการพัฒนาอย5างตรงเปuาหมายในการจัดการฝ%กอบรม ผู�ที่ทําหน�าที่ในการดําเนินงาน
รวมถึงวิทยากรผู�ฝ%กอบรม ต�องมีความรู�ถึงชนิดหรือประเภทของการฝ%กอบรมว5ามีอะไรบ�าง 
ซึ่งจะแตกต5างกันออกไปตามความจําเป�นและลักษณะของงาน  
  สรุปได�ว5า วัตถุประสงค<ของการฝ%กอบรม คือ เพื่อเพิ่มพูนองค<ความรู� ความ
เข�าใจ พัฒนาทักษะ และเจตคติที่ดีต5อองค<การ 
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  7.3 ความสําคัญของการฝ%กอบรม 
   สมคิด บางโม (2551, หน�า 15) กล5าวว5า ความสําคัญของการฝ%กอบรม 
มีดังนี้  
    7.3.1 การฝ%กอบรมเป�นกรรมวิธีช5วยปuองกันปDญหา ตามปกติเมื่อ
องค<การรับบุคลากรใหม5จําเป�นต�องฝ%กอบรมให�รู�วิธีทํางานขององค<การ แม�จะมี
ประสบการณ<จากที่อื่นมาแล�วก็ตาม เพราะสภาพการทํางานของแต5ละแห5งย5อม 
แตกต5างกัน 
    7.3.2 การฝ%กอบรมเป�นกรรมวิธีช5วยแก�ปDญหา เมื่อบุคลากรทํางาน
มาเป�นเวลานานจะทําให�เฉื่อยช�า เบื่อหน5าย ไม5กระตือรือร�น การฝ%กอบรมจะช5วยกระตุ�นให�
การทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
    7.3.3 การฝ%กอบรมเป�นการเสริมสร�างวิทยาการที่ทันสมัยให�แก5
บุคลากร ในปDจจุบันวิทยาการเจริญก�าวหน�าไปรวดเร็วมาก การฝ%กอบรมจึงมีบทบาทเข�า
มาช5วยให�มีความรู�ทันสมัยอยู5เสมอ 
    7.3.4 การฝ%กอบรมช5วยให�องค<การเข�มแข็ง เจริญเติบโต และช5วยให�
พนักงานมีประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้น เพราะปDจจุบันมีสภาพการแข5งขันระหว5าง
องค<การรุนแรงมาก 
    7.3.5 การฝ%กอบรมเป�นกรรมวิธีที่ช5วยให�บุคลากรได�เรียนรู�เพิ่มเติม 
โดยไม5ต�องเสียเวลาการทํางานปกติมากจนเกินไป เนื่องจากเป�นการจัดในเวลาที่สั้น อาจ
จัดนอกเวลาการทํางานตามปกติ หรือในวันหยุดสุดสัปดาห< 
   สายสุนีย< กลางประพันธ< (2558, หน�า 55) สรุปว5า การฝ%กอบรมมี
ความสําคัญต5อทุกหน5ายงาน เพราะช5วยส5งเสริมการพัฒนาบุคลากร ช5วยให�องค<การ
เข�มแข็ง เสริมสร�างวิทยาการที่ทันสมัย ทําให�บุคลากรทํางานได�อย5างมีประสิทธิภาพ  
ช5วยปuองกันและแก�ปDญหาต5างๆ ที่เกิดขึ้นในองค<การทุกหน5วยงานต�องการบุคลากรที่
กระตือรือร�น ทํางานดีมีคุณภาพ ซึ่งคนที่จะมีคุณสมบัติเช5นนี้ได�จะต�องผ5านการสะสม
ประสบการณ< หรือผ5านการฝ%กอบรมในรูปแบบต5างๆ  
  สรุปว5า การฝ%กอบรมมีความสําคัญต5อองค<การ เพราะช5วยพัฒนาให�
บุคลากรทํางานอย5างมีประสิทธิภาพ ช5วยปuองกันและแก�ไขปDญหาต5างๆ ที่เกิดขึ้นกับ
องค<การทําให�องค<การเกิดความเข�มแข็ง เจริญก�าวหน�า 
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  7.4 ขั้นตอนในการฝ%กอบรม 
   สมคิด บางโม (2551, หน�า 19-21) เห็นว5าข�นตอนการฝ%กอบรมที่มีความ
กระชับและสามารถนําไปใช�ได�ง5าย มีดังต5อไปนี้ 
    ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห<ความต�องการหรือการหาความจําเป�นใน
การฝ%กอบรม  
    การวิเคราะห<ความต�องการ หรือการหาความจําเป�นในการฝ%กอบรม
เป�นขั้นตอนแรกของการจัดการอบรม ก5อนที่จะมีการสร�างหลักสูตรฝ%กอบรม เพราะการ
วิเคราะห<ดังกล5าวจะช5วยให�ทราบข�อมูลที่จําเป�นสําหรับการออกแบบและพัฒนาโครงการ
ฝ%กอบรม เพื่อให�การฝ%กอบรมสอดคล�องกับความต�องการและปDญหาขององค<การ และเกิด
ประโยชน<สูงสุด เมื่อทราบความต�องการในการฝ%กอบรมแล�วจึงเตรียมการในขั้นตอนต5อไป 
    ขั้นตอนที่ 2การกําหนดวัตถุประสงค<ของการฝ%กอบรม  
    วัตถุประสงค<ของการฝ%กอบรมได�จากการวิเคราะห<ความต�องการหรือ
ความจําเป�นจากขั้นตอนแรก เป�นเสมือนเข็มทิศสําหรับการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
ต5อไป และยังเป�นสิ่งกําหนดแนวทางการประเมินผลอีกด�วย วัตถุประสงค<ของการฝ%กอบรม
ที่ดีควรเป�นวัตถุประสงค<เชิงพฤติกรรม (Behavioral Objective) ซึ่งหมายถึงพฤติกรรมที่
แสดงออกมาและสามารถวัดได� 
    ขั้นตอนที่ 3 การสร�างหลักสูตรฝ%กอบรม  
    หลักสูตรในการฝ%กอบรมย5อมแตกต5างกันไปตามวัตถุประสงค<ของ
การฝ%กอบรม ในการสร�างหลักสูตรฝ%กอบรมนั้น ควรตั้งคณะกรรมการซึ่งประกอบด�วย
ผู�เช่ียวชาญเฉพาพะสาขา หัวหน�าพนักงาน และผู�เกี่ยวข�องโดยตรงร5วมกันร5างหลักสูตร
ก5อนที่จะพัฒนาให�เป�นหลักสูตรที่สมบรูณ<ต5อไป 
    ขั้นตอนที่ 4 การออกแบบโครงการฝ%กอบรม  
    การออกแบบโครงการฝ%กอบรมนับว5ามีความละเอียดอ5อนต�องอาศัย
การพิจารณาไตร5ตรองอย5างรอบครอบ ผู�ดําเนินการฝ%กอบรมหรือวิทยากรจะต�องรู�ว5าจะ
ดําเนินการฝ%กอบรมแบบใดจึงจะช5วยให�ผู�เข�ารับการฝ%กอบรมเกิดการเรียนรู� และพัฒนา
ตามจุดประสงค<ที่วางไว� การออกแบบโครงการฝ%กอบรมจึงต�องคํานึงถึงปDจจัยต5างๆ 
มากมายไม5ว5าจะเป�นเนื้อหา หัวข�อวิชา เทคนิค วิธีการฝ%กอบรม การเลือกสื่อ การสร�าง
เกณฑ<การวัดและประเมินผล วัยของผู�เข�าอบรม และเวลาสําหรับการฝ%กอบรม เป�นต�น 
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    ขั้นตอนที่ 5 การดําเนินการฝ%กอบรม  
    การดําเนินการฝ%กอบรมจะต�องบริหารโครงการเป�น 3 ระยะ ดังนี้ 
     ระยะเตรียมการ คือการเตรียมการก5อนฝ%กอบรม เช5น การจัดทํา
หลักสูตรฝ%กอบรม การประสานงานกับวิทยากร การเตรียมสื่อ การเตรียมสถานที่ให�พร�อม 
เป�นต�น 
     ระยะฝ%กอบรม คือตั้งแต5วันแรกของการฝ%กอบรมจนถึงวันสิ้นสุด 
การฝ%กอบรมในระหว5างนี้อาจมีปDญหาและอุปสรรคต5างๆ เกิดขึ้นได� ดังนั้นจึงควรมี 
การตระเตรียมการแก�ไขปDญหาเฉพาะหน�าไว�ด�วย 
     ระยะหลังฝ%กอบรม จะต�องมีการประเมินผล การส5งหนังสือ
ขอบคุณ การจัดทํารายงานโครงการฝ%กอบรม เป�นต�น 
    ขั้นตอนที่ 6 การประเมินผลการฝ%กอบรม 
    การประเมินผลการฝ%กอบรมเป�นการวัดและประเมินว5า การฝ%กอบรม
เป�นไปตามที่กําหนดไว�และบรรลุวัตถุประสงค<หรือไม5เพียงใด มีปDญหาอุปสรรคอะไรบ�าง 
อาจประเมินเมื่อสิ้นสุดการฝ%กอบรมทันที หรือประเมินติดตามผลเมื่อผู�เข�ารับการฝ%กอบรม
กลับไปปฏิบัติงานแล�ว กระบวนการของการประเมินผลมี 2 ชนิด คือ การสร�างเกณฑ<
สําหรับการประเมิน และการวัดผลโดยใช�วิธีการทดลอง หรือวิธีการที่ไม5ใช5การทดลองก็ได� 
   สายสุนีย< กลางประพันธ< (2558, หน�า 57) สรุปว5า ขั้นตอนการฝ%กอบรม
โดยทั่วๆ ไป มี 6 ขั้นตอน ได�แก5 1) การวิเคราะห<ความต�องการหรือการหาความจําเป�นใน
การฝ%กอบรม 2) การกําหนดวัตถุประสงค<ของการฝ%กอบรม 3) การสร�างหลักสูตรฝ%กอบรม 
4) การออกแบบโครงการฝ%กอบรม 5) การดําเนินการฝ%กอบรม 6) การประเมินผล 
การฝ%กอบรม 
  สรุปได�ว5า ขั้นตอนในการฝ%กอบรมมี 6 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การวิเคราะห< 
ความต�องการหรือการหาความจําเป�นในการฝ%กอบรม 2) การกําหนดวัตถุประสงค<ของ 
การฝ%กอบรม 3) การสร�างหลักสูตรฝ%กอบรม 4) การออกแบบโครงการฝ%กอบรม  
5) การดําเนินการฝ%กอบรม 6) การประเมินผลการฝ%กอบรม 
  7.5 ประเภทของการฝ%กอบรม 
  การฝ%กอบรมมีหลายชนิด นอกจากการฝ%กอบรมเพื่อเพิ่มความรู�และทักษะ
เฉพาะเรื่องให�กับบุคลากรแล�ว ยังมีการอบรมในลักษณะอื่นๆ ดังที่ชูชัย สมิทธไิกร (2548, 
หน�า 7-10) ได�กล5าวไว�เช5น การอบรมเพื่อฟ��นความรู�ใหม5 (Refresher Training) หรือ 
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การฝ%กอบรมในลักษณะที่เป�นการศึกษาต5อเนื่อง (Continuing Education) ซึ่งรูปแบบของ
การอบรมจะแตกต5างกันไปตามความจําเป�นและลักษณะของงานซึ่งหากจะกล5าวอย5าง
กว�างๆ แล�วอาจแบ5งการฝ%กอบรมออกเป�น 2 ประเภทคือ การฝ%กอบรมที่เป�นทางการ 
(Formal Training) และการฝ%กอบรมอย5างไม5เป�นทางการ (Informal Training) 
   1. การฝ%กอบรมก5อนประจําการ (Pre - entry Training) เป�นการฝ%กอบรม
ให�กับผู�เข�าทํางานใหม5หรือเพิ่งจะเริ่มโครงการใหม5 โดยทั่วไปผู�เข�าอบรมมักจะอยู5ในระยะ
ทดลองงาน ซึ่งเนื้อหาของการอบรมจะเน�นในเรื่องของภารกิจแรกเริ่ม และภารกิจทั่วไป
ขององค<กร เนื้อหาโดยทั่วไปจะมีลักษณะผสมผสาน คือมีทั้งการฝ%กอบรมในห�องและ 
การฝ%กภาคสนาม ปกติจะใช�ช5วงเวลาที่ไม5นาน เช5น 2 - 3 วัน แต5บางกรณีอาจจะใช�เวลา 
เป�นเดือน 
   2. การฝ%กอบรมระหว5างประจําการ (In - service Training)  
เป�นการฝ%กอบรมในช5วงที่เข�าทํางานแล�ว หรือผ5านระยะการทดลองงานแล�ว การฝ%กอบรม
จะจัดเป�นระยะๆ ให�กับระดับของบุคลากรที่แตกต5างกัน มีทั้งในเรื่องของการบริหารทั่วไป 
การจัดการอบรมเฉพาะเจ�าหน�าที่ หรือการอบรมเฉพาะเรื่อง ซึ่งระยะเวลายืดหยุ5นได�ตาม
ความต�องการ ส5วนใหญ5จะใช�เวลาไม5นานประมาณ 1 - 3 สัปดาห< 
   3. การฝ%กอบรมในโครงการ (Project Related Training) เป�นการอบรมที่
จัดให�เจ�าหน�าที่ปฏิบัติงานในโครงการ อาทิ เช5น โครงการที่ได�รับทุนอุดหนุนจาก
ต5างประเทศ เป�นการอบรมเฉพาะเรื่อง หรือเฉพาะประเภทของบุคลากร มีทั้งการอบรม
ทางด�านเทคนิคและการอบรมในเชิงการจัดการ จัดอบรมโดยผู�ให�ทุน ปกติจะเป�น 
การอบรมระยะสั้น คือ 1 - 3 เดือน หรือขึ้นอยู5กับความจําเป�นของโครงการ 
   4. การฝ%กอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง (Self - development Training) มี
ความหมายกว�างและครอบคลุม เช5น กรณีบุคคลที่ทํางานมานานและความรู�เริ่มตีบตัน  
เริ่มจะไม5ทันกับข�อมูลหรือวิทยาการสมัยใหม5 ทําให�เกิดความคิดที่จะพัฒนาตนเอง อาจจะ
เป�นการอบรมเพื่อฟ��นฟูความรู�ใหม5ซึ่งส5วนใหญ5เป�นการอบรมเต็มเวลาหรือบางส5วนของ
เวลา โดยหน5วยงานต�นสังกัดจะให�การอนุมัติและสนับสนุนด�านการเงิน มักจะเป�นการ
ออกไปอบรมนอกสถานที่ ระยะเวลาจะขึ้นอยู5กับคุณสมบัติที่หน5วยงานต�องการพัฒนา  
มีทั้งระยะสั้นและระยะยาว หรือบางคนอาจจะลาศึกษาต5อ ซึ่งการศึกษาต5อก็ คือ  
การฝ%กอบรมอย5างเป�นทางการเช5นกัน 



55 

   ประเภทของการฝ%กอบรมสามารถแยกออกเป�น การฝ%กอบรมก5อน
ประจําการระหว5างประจําการ การฝ%กอบรมในโครงการ และการฝ%กอบรมเพื่อพัฒนา
ตนเอง ซึ่งมีจุดมุ5งหมายของการอบรมที่แตกต5างกันตามความต�องการขององค<กรเพื่อ
พัฒนาสมรรถภาพการทํางานของบุคลากรในองค<กร (ธนากร ทองประยูร, 2551, หน�า 
44-45) 
   การทําโครงการฝ%กอบรมแต5ละครั้ง จําเป�นต�องมีการวางแผนการ
ฝ%กอบรมหรือการดําเนินงานที่รัดกุม รอบคอบ ตั้งแต5ก5อนการฝ%กอบรมจนสิ้นสุดการ
ฝ%กอบรม ทั้งนี้เพื่อให�บรรลุวัตถุประสงค<ของการฝ%กอบรมที่ตั้งไว� ฉะนั้นผู�ที่เกี่ยวข�องกับ 
การจัดฝ%กอบรมควรมีความรู�และเข�าใจในการวางแผนการฝ%กอบรมเป�นอย5างดี 
  สรุปได�ว5า ประเภทของการฝ%กอบรมมี 4 ประเภท คือ การฝ%กอบรมก5อน
ประจําการระหว5างประจําการ การฝ%กอบรมในโครงการ และการฝ%กอบรมเพื่อพัฒนา
ตนเอง มีจุดมุ5งหมายของการอบรมที่แตกต5างกันตามความต�องการขององค<กร 
  7.6 การวางแผนการฝ%กอบรม 
  เพื่อผลสัมฤทธิ์อันสูงสุดแก5ผู�เข�ารับการฝ%กอบรม ก5อนการฝ%กอบรมผู�จัด 
การฝ%กอบรมควรให�ความสนใจวางแผนกิจกรรมที่ใช�ในการฝ%กอบรม การจัดการ รวมถึง
ปDญหาที่อาจจะเกิดขึ้น 
   Bader & Bloom (1994, pp. 24-31) ได�เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการ 
วางแผนการฝ%กอบรมที่ส5งผลสูงสุด (High - IMPACT Training Model) ซึ่งมี 6 ขั้นตอน 
ดังต5อไปนี้ 
    1. วิเคราะห<ความต�องการการฝ%กอบรม (Identify Training Needs)    
ผู�พัฒนาการฝ%กอบรมจะต�องสามารถบ5งช้ีให�เห็นถึงความสําคัญของการฝ%กอบรมอย5างมี
เหตุผลที่เหมาะสมเป�นการฝ%กอบรมเพื่อปรับปรุงทักษะเดิมหรือทักษะใหม5 ตัดสินใจเลือก
ทักษะที่ต�องการพัฒนาสอบถามผู�มีส5วนร5วม เพื่อศึกษาพื้นฐานการศึกษา ประสบการณ< 
และบรรยากาศการทํางานของผู�มีส5วนร5วม เข�าใจถึงความรู�สึกของผู�มีส5วนร5วม ประเมิน
คุณค5าของความต�องการการฝ%กอบรมและการสร�างความเช่ือม่ันในการฝ%กอบรม 
    2. วางแผนแนวทางการฝ%กอบรม (Map the Approach) วางแผนอย5าง
มีระบบและไม5มีข�อจํากัด โดยการเข�าใจความต�องการของผู�เข�าร5วมฝ%กอบรม และความ
คาดหวังของผู�จัดอบรม ซึ่งเป�นการวางแผนเกี่ยวกับการนําเสนอ การอภิปราย การปฏิบัติ 



56 

การให�ข�อมูลย�อนกลับ การเลือกสื่อโสตทัศนูปกรณ< การผลิตโปรแกรมตามความต�องการ
ของผู�เข�ารับการฝ%กอบรม ความจําเป�นทางด�านเวลา งบประมาณ และแหล5งทรัพยากร 
    3. ผลิตสื่อหรือเครื่องมือการเรียนรู� (Produce Learning Tools) เป�น
จัดหาสื่อเครื่องมือการเรียนรู�โดยการให�ผู�เช่ียวชาญภายในองค<กร ซึ่งอาจจะผลิตเองหรือ
จัดทําโดยผู�เช่ียวชาญจากภายนอกองค<กร ซึ่งจะต�องตรวจสอบถึงความเหมาะสมของ
กิจกรรมและแบบฝ%ก การเสริมแรงและความต5อเนื่อง ความเหมาะสมของขนาด และ
โครงสร�างของกิจกรรมและโปรแกรมทั้งหมด 
    4. การประยุกต<เทคนิคการฝ%กอบรม (Apply Training Techniques) 
โดยตรวจสอบถึงสิ่งที่ทําให�การฝ%กอบรมบรรลุเปuาหมาย เกิดผลดีแก5ผู�เข�ารับการฝ%กอบรม 
การฝ%กอบรมสามารถสร�างประสบการณ<ที่เพียงพอต5อความต�องการ คุณค5าที่ได�จากการ
อบรม ลักษณะของวิทยากรที่นําเสนอความรู�และทักษะแก5ผู�เข�ารับการอบรม ผู�เข�ารับการ
อบรมได�เกิดทักษะตามที่ต�องการ และมีการติดตามผลที่ชัดเจน 
    5. การคํานวณผลลัพธ<ที่วัดได� (Calculate Measurable Results)   
ด�วยการสอบถามการสังเกตระหว5างการฝ%กอบรม ทั้งการปฏิบัติและการทํางานตามที่
มอบหมาย การติดตามข�อมูลที่ต�องการในระหว5างการอบรม และใช�กระบวนการ
ประเมินผลเชิงลึกถึงการเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดจากการฝ%กอบรม และการประเมินผลโดยการ
ติดตามเป�นช5วงระยะเวลาต5างกัน 
    6. การติดตามผลการฝ%กอบรม (Track Ongoing Follow - Through) 
เป�นการเตรียมการติดตามผลตั้งแต5ก5อนเริ่มการฝ%กอบรม ระหว5างการฝ%กอบรม และหลัง
การฝ%กอบรม เป�นหน�าที่ของผู�จัดการฝ%กอบรมที่ต�องกําหนดบทบาท ความรับผิดชอบ และ
เครื่องมือที่จําเป�นต5อการติดตามผลการฝ%กอบรม 
  7.7 หลักการฝ%กอบรม 
   Bader & Bloom (1994, pp. 7-15) ได�เสนอแนวคิดการจัดฝ%กอบรมให�
ประสบผลสําเร็จ ว5าควรคํานึงถึงสิ่ง ต5อไปนี้ 
    1. การกําหนดรายละเอียดการอบรมและติดตามผล (Defining 
Training Follow - Through) โดยเริ่มตั้งแต5ก5อน ระหว5าง และหลังการฝ%กอบรม เพื่อเป�น
การสร�างความม่ันใจได�ว5าการฝ%กอบรมนั้นเป�นประโยชน<อย5างสูงสุด เป�นการสร�างสภาวะที่
สามารถกล่ันกรองและกระตุ�นให�เกิดการปฏิบัติงาน 
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    2. สร�างมุมมองให�กว�างไกล (The Broader View) โดยการพิจารณา
ถึง 
     2.1 ความชัดเจนของเปuาหมายขององค<กร 
     2.2 การปรับปรุงค5านิยมขององค<กร 
     2.3 งบประมาณสําหรับการฝ%กอบรมที่เพียงพอ 
     2.4 การตรวจสอบผลของการอบรม 
     2.5 บรรยากาศของการเรียนรู�ในองค<กร (Learning Environment) 
เป�นการสร�างพันธะ ความผูกพันให�กับสมาชิก การมีส5วนร5วมในการแสดงความคิดเห็น 
การยอมรับสิ่งใหม5การยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
     2.6 อุปสรรค (Obstacle) ได�แก5 ความไม5พร�อมด�านเวลา ทักษะ
ของการจัดการการใช�เวลา และการขาดการสนับสนุนจากแหล5งทรัพยากรต5างๆ 
    3. ผู�มีส5วนร5วมในการฝ%กอบรม ได�แก5 
     3.1 ผู�จัดการฝ%กอบรม 
     3.2 คณะวิทยากรฝ%กอบรม ทั้งจากภายในและภายนอกองค<กร 
     3.3 ผู�เข�ารับการอบรม 
    4. การสร�างพันธกิจในการดําเนินการติดตาม (The Commitment to 
Follow - Through) เป�นการติดตามสร�างเสริมแรงจูงใจ สนับสนุน ส5งเสริม ให�คําแนะนํา 
ช5วยเหลือ และตรวจสอบผลของการฝ%กอบรม 
   ธนากร ทองประยูร (2555, หน�า 51) แนวคิดเกี่ยวกับหลักการฝ%กอบรม
ให�ประสบผลสําเร็จ ควรพิจารณาถึงความต�องการการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงความรู� 
ความคิด เจตคติ ทักษะ โดยผ5านกระบวนการให�ความรู�และการฝ%กปฏิบัติที่มีแนวคิดทฤษฎี
การเรียนรู� การยอมรับและการมีส5วนร5วมของผู�เข�ารับการฝ%กอบรมมารองรับ ซึ่งทั้งนี้ต�องมี
การประเมินผลและการติดตามเพื่อการปรับปรุงองค<ประกอบของการฝ%กอบรมในอนาคต 
   ขั้นตอนในการวางแผนการฝ%กอบรมที่สําคัญ คือ เทคนิคและ
กระบวนการของการฝ%กอบรมผู�เข�ารับการฝ%กอบรมที่แตกต5างกัน ย5อมต�องใช�เทคนิคและ
วิธีการใช�การฝ%กอบรมที่แตกต5างกันตามลักษณะงาน พฤติกรรมการทํางานและปDจจัยอื่นๆ  
  จากทัศนะข�างต�น สรุปได�ว5า การฝ%กอบรมมีรูปแบบหรือขั้นตอน 
ในการฝ%กอบรมที่แตกต5างกัน ไปตามผู�ที่เข�ารับการอบรม ดังนั้น การใช�เทคนิควิธีการของ
การฝ%กอบรมจะต�องคํานึงถึงผู�ที่เข�าร5วมตามลักษณะของงาน 
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  7.8 เทคนิค วิธีการฝ%กอบรม 
   7.8.1 ประเภทของเทคนิคการฝ%กอบรม 
    สมคิด บางโม (2551, หน�า 85-94) ได�แบ5งประเภทของเทคนิค 
การฝ%กอบรมออกเป�น 2 ประเภทใหญ5ๆ  ดังนี้ 
     7.8.1.1 เทคนิคการฝ%กอบรมโดยใช�วิทยากรเป�นศูนย<กลาง 
การเรียนรู�ผู�วิจัยขอขนําเสนอเฉพาะเทคนิคที่ใช�ในการพัฒนาหลักสูตรฝ%กอบรม
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนสําหรับครู ดังนี้ 
      (1) การสาธิต (Demonstration) เป�นการแสดงให�ผู�เข�ารับ 
การฝ%กอบรมได�เห็นการปฏิบัติจริงแล�วเกิดความเข�าใจถึงกรรมวิธี วิธีการและขั้นตอนของ
การปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติตามได�หลังจากดูการสาธิตแล�ว เหมาะสําหรับการฝ%กทักษะ
ที่เป�นขั้นตอนและมีการใช�เครื่องมือหรืออุปกรณ<ในการปฏิบัติ โดยมีการบรรยาย
ประกอบการสาธิต มีข�อดีคือ เกิดความรู�ความเข�าใจได�ง5ายและเร็วขึ้น มีความน5าเช่ือถือ  
สูงเพิ่มพูนทักษะของผู�เข�ารับการฝ%กอบรมได�ดี ไม5น5าเบื่อหน5าย ได�ทดลองปฏิบัติ เป�นการ
นําเสนอความรู�ในรูปแบบที่เป�นรูปธรรม ผู�เข�ารับการอบรมได�ใช�ประสาทสัมผัสหลายทาง 
ข�อจํากัดคือ ต�องใช5เวลาในการเตรียมการมาก และวิททยากรต�องมีความชํานาญจริงๆ  
มักใช�ร5วมกับเทคนิคอื่นๆ เช5น การบรรยาย การปฏิบัติ การทดลอง เหมาะสมสําหรับ 
การฝ%กอบรมกลุ5มเล็กๆ 
      (2) การแสดงบทบาทสมมติ (Role playing) เป�นเทคนิคที่นําเอา
เรื่องที่เป�นกรณีตัวอย5างมาเสนอในรูปแบบการแสดงบทบาท ให�ผู�เข�ารับการอบรมได�เห็น
ภาพชัดเจน ได�สัมผัสกับประสบการณ<และความรู�สึกที่แท�จริงเกี่ยวกับปDญหาที่เป�นกรณี
ตัวอย5าง การแสดงบทบาทสมมติช5วยให�ผู�เข�ารับการอบรมได�รับทราบข�อมูลและเรื่องราวที่
ตรงกับเนื้อเรื่องที่ใช�ในการศึกษาแนวเดียวกัน ซึ่งต5างจากกรณีศึกษาที่ผู�เข�ารับการอบรม
อ5านเนื้อหาแล�วต�องจินตนาการและตีความหมายของปDญหาในบางครั้งอาจจะทําให�เกิด
ความเข�าใจไขว�เขวได� นอกจากนี้หลังการแสดงบทบาทสมมติแล�ว ผู�เข�ารับการอบรม
สามารถวิเคราะห<ปDญหาได� พร�อมกันทั้งกลุ5มใหญ5หรือกลุ5มย5อยได�ทําให�ได�ข�อสรุปเพื่อ 
การแก�ปDญหา 
      การแสดงบทบาทสมมติผู�ให�การฝ%กอบรมจะต�องเตรียมเรื่อง 
เนื้อหา และบทบาทข�อตัวละครไว�ล5วงหน�าส5วนผู�แสดงบทบาทจะใช�วิธีอาสาสมัครจาก
สมาชิกผู�เข�าอบรม เพื่อให�การแสดงบทบาทได�สมจริงและในการแสดงผู�ให�การอบรมเป�น
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เพียงแต5ให�ข�อมูลพร�อมทั้งช้ีแจ�งได�เข�าใจเนื้อเรื่องและบทบาทของตน ผู�แสดงจะแสดงออก
ตามความรู�สึกนึกคิดของตนในบทที่ได�รับมอบหมายสมาชิกที่ได�เข�ารับการอบรมที่เป�นผู�ดู
จะได�รับการบอกเล5าเรื่องราวและปDญหาอย5างย5อๆ ส5วนราบละเอียดให�สังเกตจาก
พฤติกรรมของผู�แสดง หลักการแสดงบทบาท ผู�เข�ารับการอบรมจะอภิปรายโดยใช�
ประสบการณ<เรียนรู�มาวิเคราะห<ปDญหาจากพฤติกรรมที่แสดงบทบาทสมมติ พร�อมทั้ง
แสดงแนวทางในการแก�ปDญหาข�อดี คือ 1) การใช�บทบาทสมมติช5วยกระตุ�นให�สมาชิกผู�เข�า
รับการอบรมเกิดความสนใจเรื่องท5อบรม 2) ส5งเสริมให�ผู�เข�ารับการอบรมได�แสดงออกด�วย
การปฏิบัติจริง ทําให�ประสิทธิภาพของการเรียนรู�เพิ่มขึ้น 3) เป�ดโอกาสให�ผู�เข�ารับการ
อบรมได�ทดลองแสดงบทบาทตามแนวคิด และสามารถแสดงบทบาทซ้ําได� เพื่อให�เกิด
ความเข�าใจและหาข�อสรุปได� 4) เป�นเทคนิคที่สามารถใช�ได�ทั้งในกรณีที่มีการวางแผน
ล5วงหน�า และไม5ได�ว5างแผนล5วงหน�า 5) ส5งเสริมความคิดริเริ่มของผู�เข�ารับการอบรม
ข�อจํากัด คือ 1) การใช�เทคนิคนี้ผู�ให�การอบรมอาจมีความยุ5งยากเกี่ยวกับการเตรียม 
การล5วงหน�า 2) การแสดงบทบาทสมมติต�องใช�เวลามาก ซึ่งมีผลต5อระยะเวลาการ
ฝ%กอบรม 3) การหาอาสาสมัคร เพื่อแสดงบทบาทเป�นอุปสรรค เพราะบางคนไม5กล�า
แสดงออก 4) ผู�ให�การฝ%กอบรมต�องเป�นผู�มีความสามารถในการเช่ือมโยงความคิดของ
สมาชิกที่เข�าอบรมไปสู5ข�อสรุปได� 
      7.8.1.2 เทคนิคการอบรมโดยใช�ผู�เข�ารับการอบรมเป�น
ศูนย<กลาง มีดังต5อไปนี้ 
       (1) การระดมสมอง (Brainstorming) เป�นการประชุมกลุ5ม
เล็กไม5เกิน 15 คน เป�ดโอกาสให�สมาชิกได�แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย5าง
เสรี โดยไม5คํานึงถึงว5าความคิดนั้นจะถูกหรือผิด ความคิดหรือข�อเสนอแนะทุกอย5างจะถูก
บันทึกไว� แล�วจึงวิเคราะห<หรือประเมินค5าของความคิดเพื่อนําไปสู5ข�อสรุปในเรื่องนั้นๆ เวลา
ที่ใช�ในการแสดงความคิดเห็นไม5เกิน 15 นาที และเวลารวมทั้งสรุปไม5ควรเกิน 1 ช่ัวโมงครึ่ง 
หัวข�อเรื่องที่นํามาระดมสมองควรเป�นเรื่องเดียว ข�อดี คือ ผู�เข�าร5วมการฝ%กอบรมมีส5วนร5วม
มากได�ช5วยกันคิด ช5วยกันเสนอ บรรยากาศเป�นกันเอง ทําให�เกิดความสร�างสรรค< สามารถ
แก�ปDญหาที่เผชิญอยู5ได� ได�ความคิดเห็นจํานวนมากแต5อาจมีคุณค5าน�อย และต�องจํากัดกลุ5ม
ผู�เข�ารับการฝ%กอบรมเพื่อให�ทุกคนได�ร5วมแสดงความคิดเห็น 
       (2) การใช�กิจกรรมนันทนาการ (Recreational Activity) เป�น
การให�ผู�เข�ารับการฝ%กอบรมร5วมกันทํากิจกรรม เช5น การเล5นเกมสั้นๆ การปรบมือเป�น
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จังหวะ กากรร�องเพลงประกอบท5าทาง เป�นต�น โดยเน�นการทํากิจกรรมเป�นกลุ5ม เพื่อมุ5ง
เปลี่ยนทัศนคติและสร�างความสัมพันธ< ตลอดจนสร�างความสนุกสนานระหว5างการ
ฝ%กอบรม ทั้งนี้ไม5ควรใช�เวลาเกิน 20 - 40 นาที ข�อดีคือ ผู�เข�ารับการฝ%กอบรมมีส5วนร5วม
ทุกคน บรรยากาศสนุกสนานรื่นเริง ข�อจํากัดคือ ใช�ได�กับบางสถานการณ< บางหัวข�อวิชา
เท5านั้น ส5วนใหญ5จะใช�สลับกับการบรรยาย และวิทยากรต�องมีทักษะในการนํากลุ5ม 
       (3) การใช�ฐานกิจกรรม เป�นกิจกรรมที่ประยุกต<มาจาก
กิจกรรมวอล<คแรลลี่แต5ไม5ได�แข5งขันกันจริงๆ เพียงแต5ใช�สถานที่ที่กว�างขวางพอที่จะจัดฐาน
กิจกรรมได�หลายๆ ฐาน หรือใช�ห�องเรียนเป�นสถานที่จัดกิจกรรมแต5ละฐานก็ได� ดําเนินการ
โดยแบ5งผู�เข�ารับการฝ%กอบรมเป�นกลุ5ม จัดวิทยากรประจําฐานไว�ฐานละ 1 - 2 คน 
กําหนดเวลาในการทํากิจกรรมในแต5ละฐาน จัดกิจกรรมให�ปฏิบัตโิดยมุ5งให�เกิดความรู� 
ทักษะ และเจตคติตามความมุ5งหมายของการฝ%กอบรมนั้นๆ โดยให�เริ่มทํากิจกรรมพร�อม
กันทุกกลุ5ม และหมุนเวียนกันไปจนครบทุกฐาน แล�วประเมินและสรุปผลการทํากิจกรรม 
ข�อดีคือ ผู�เข�ารับการฝ%กอบรมมีส5วนร5วมในการทํากิจกรรมทุกคน บรรยากาศสนุกสนาน 
ท�าทาย ไม5น5าเบื่อ เป�นการฝ%กอบรมภาคสนาม ข�อจํากัด คือ ต�องใช�สถานที่กว�างขวาง ใช�
วิทยากรหลายคนและใช�เวลาในการเตรียมการมาก 
       (4) การฝ%กปฏิบัติ (Practice) เป�นกิจกรรมการฝ%กอบรมที่ให�
ประสบการณ<ตรงกับผู�เข�ารับการฝ%กอบรม โดยการให�ลงมือฝ%กฝนหรือปฏิบัติจริงหลังจาก
ฟDงบรรยาย ดูการสาธิตหรือทดลองแล�ว ช5วยให�เกิดความรู�ความเข�าใจในทฤษฎีจาก 
การฝ%กปฏิบัติมากขึ้น และเกิดทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆ  
   7.8.2 ความเข�าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเทคนิคการฝ%กอบรมควร มีดังนี้ 
    7.8.2.1 ผู�รับผิดชอบจัดการฝ%กอบรมพึงระลึกไว�เสมอว5า เทคนิค 
การฝ%กอบรมเป�นเพียงเครื่องมือที่จะทําให�ผู�เข�าอบรมเกิดความรู�ความเข�าใจ ทัศนคติ และ
ทักษะเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาที่อบรมเท5านั้น 
    7.8.2.2 เทคนิคการฝ%กอบรมเกือบทุกเทคนิคมีข�อดี หรือจุดเด5นอยู5ใน
ตัวของมันเอง หากผู�ดําเนินการฝ%กอบรมหรือวิทยากรสามารถเลือกใช�ให�เหมาะสมกับวิชา
และกลุ5มผู�เข�ารับการฝ%กอบรมย5อมจะเกิดประโยชน<ทั้งสิ้น หากมีปDญหาหรือข�อขัดข�องที่
เกิดขึ้นในการใช�เทคนิคใด ไม5ใช5เพราะเทคนิคไม5ดี แต5อาจเกิดจากการใช�เทคนิคไม5เป�น หรือ
เลือกใช�เทคนิคไม5ถูกต�องเหมาะสม 
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    7.8.2.3 ในการฝ%กอบรมแต5ละโครงการ หรือแต5ละวิชานั้น วิทยากร
อาจเลือกใช�เทคนิคฝ%กอบรมหลายๆ เทคนิคประกอบกัน ไม5ว5าจะเป�นแบบวิทยากรหรือ
กลุ5มผู�เข�าอบรมเป�นศูนย<กลางก็ตาม หากคิดว5าจะทําให�การเรียนรู�ดีขึ้น 
   7.8.3 หลักการเลือกเทคนิค / กิจกรรมในการฝ%กอบรม 
   การเลือกเทคนิค / กิจกรรมที่เหมาะสมในการฝ%กอบรม เป�นสิ่งสําคัญที่
ช5วยให�การฝ%กอบรมบรรลุวัตถุประสงค< และเกิดประโยชน<ต5อผู�เข�ารับการฝ%กอบรม ซึ่ง
วิทยากรสามารถใช�ตามความเหมาะสม ดังนี้ (สมคิด บางโม, 2551, หน�า 99-100)  
    7.8.3.1 ความเหมาะสม ต�องเหมาะสมกับเพศและวัยของผู�เข�ารับ 
การฝ%กอบรม และเหมาะสมกับสถานที่ หากสถานที่ในการฝ%กอบรมมีจํากัดจนไม5อาจจะจัด
ให�เป�นอย5างอื่นได�นอกจากแบบห�องเรียน ควรใช�เทคนิคการฝ%กอบรมแบบวิทยากรเป�น
ศูนย<กลาง แต5ถ�าหากสามารถจัดแบ5งเป�นกลุ5มได� หรือจัดให�ทุกคนมองเห็นหน�ากันได�  
ควรใช�เทคนิคการฝ%กอบรมแบบกลุ5มเป�นศูนย<กลาง 
    7.8.3.2 จุดประสงค< ควรเป�นกิจกรรมที่ส5งเสริมการเรียนรู� ทักษะ 
และทัศนคติ ตรงตามวัตถุประสงค<ของการฝ%กอบรม 
    7.8.3.3 เวลา หากระยะเวลาในการฝ%กอบรมมีน�อย ควรจะใช�เทคนิค
การฝ%กอบรมแบบวิทยากรเป�นศูนย<กลาง หากมีระยะเวลามากควรจะใช�เทคนิคแบบกลุ5ม
เป�นศูนย<กลาง 
    7.8.3.4 ความน5าสนใจ เป�นกิจกรรมหรือเทคนิคที่น5าสนใจ สนุกสนาน
และมรสภาพการแข5งขัน 
    อรวรรนี ไชยปDญหา (2556, หน�า 103) สรุปไว�ว5า เทคนิค 
การฝ%กอบรมโดยใช�ผู�เข�ารับการฝ%กอบรมเป�นศูนย<กลางการเรียนรู� ได�แก5 การระดมสมอง 
การประชุมใหญ5 การประชุมกลุ5มย5อย กรณีศึกษา เกมการบริหาร การแสดงบทบาทสมมุติ 
การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การทัศนศึกษา การใช�กิจกรรมนันทนาการ การฝ%ก
ประสาทสัมผัส การฝ%กอบรมในงาน และการฝ%กหัดงาน 
    สายสุนีย< กลางประพันธ< (2558, หน�า 61) สรุปไว�ว5า เทคนิคการ
ฝ%กอบรมแบ5งเป�น 2 ประเภท คือ การฝ%กอบรมโดยใช�วิทยากรเป�นศูนย<กลางการเรียนรู� 
และการฝ%กอบรมโดยใช�ผู�เข�ารับการฝ%กอบรมเป�นศูนย<กลางการเรียนรู� เทคนิคการ
ฝ%กอบรมแต5ละประเภทต5างมีจุดเด5นจุดด�อย ดังนั้น ผู�จัดการฝ%กอบรม หรือวิทยากรควร
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เลือกใช�ให�เหมาะสมกับจุดมุ5งหมายของการฝ%กอบรมและต�องคํานึงถึงวัน เวลา สถานที่ 
วัสดุอุปปกรณ< จํานวนและวัยของผู�เข�ารับการฝ%กอบรมอีกด�วย 
   สรุปได�ว5า การฝ%กอบรมจะบรรลุจุดประสงค<มากน�อยเพียงใดขึ้นอยู5กับ
การเลือกเทคนิคที่เหมาะสมกับการฝ%กอบรม ซึ่งเทคนิคการฝ%กอบรมแบ5งออกเป�น 2 
ประเภท คือ การฝ%กอบบรมโดยใช�วิทยากรเป�นศูนย<กลางการเรียนรู� และการฝ%กอบบรม
โดยใช�ผู�เข�ารับการฝ%กอบรมเป�นศูนย<กลางการเรียนรู� 

ประชาคมอาเซียน 

 1. ความเป8นมาของประชาคมอาเซียน 
 สมาคมประชาชาติแห5งเอเชียตะวันออกเฉียงใต� (Association of Southeast 
Asian Nations หรือ ASEAN) ก5อตั้งขึ้นโดยปฎิญญากรุงเทพ (The Bangkok Declaration) 
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 โดยสมาชิกผู�ก5อตั้งมี 5 ประเทศ ได�แก5 อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
ฟ�ลิปป�นส< สิงคโปร< และไทย เพื่อส5งเสริมความร5วมมือซึ่งกันและกันทั้งในทางด�านเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร< และการบริการ ต5อมาอาเซียนได�ขยาย
ความสัมพันธ<ออกไปสู5ประเทศต5างๆ แม�จะมีความแตกต5างทางการเมือง แต5ก็สามารถเพิ่ม
สมาชิกในกลุ5มประเทศขึ้นเป�น 10 ประเทศ ในเวลาต5อมา 
 ประชาคมอาเซียนถือกําเนิดขึ้นอย5างเป�นทางการเมื่อเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2546 
จากการที่ผู�นําการที่ผู�นําอาเซียนได�ร5วมลงนามในปฏิญญาว5าด�วยความร5วมมืออาเซียน ที่
เรียกว5า ข�อตกลงบาหลี 2 (Declaration Of ASEAN Concord ll หรือ Bali Concord) ที่เมือง
บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เห็นชอบให�จัดตั้งเป�นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 
ภายในป� พ.ศ. 2563 
 ต5อมานากรประชุมสุดยอดผู�นําอาเซียน ครั้งที่ 12 ในเดือน มกราคม 2550 ที่
เซบู ประเทศฟ�ลิปป�นส< ผู�นําอาเซียนได�ตกลงให�มีการจัดตั้งประชาคมอาเซียนให�แล�วเสร็จ
ภายในป� พ.ศ. 2558 เร็วขึ้นกว5าที่กําหนดไว�ก5อนหน�านี้ 
 การทํางานได�มีความก�าวหน�าอย5างต5อเนื่อง ดังที่มีต5อการประชุมสุดยอด
อาเซียนครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2552 ที่ชะอํา หัวหิน ประเทศไทยเป�นเจ�าภาพ
ในการจัดการประชุม เพื่อวางแผนงานในการจัดตั้งเป�นประชาคมให�สําเร็จตามเปuาหมาย 
(วิทย< บัณฑิตกุล, 2555, หน�า 37-40)   
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 2. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการดําเนินการด�านการศึกษา 
 จากการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาในอาเซียนสู5
การบรรลุเปuาหมายการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในป� 2558 เมื่อวันจันทร<ที่ 23 สิงหาคม 
2553 ณ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรัฐมนตรีว5าการกระทรวงศึกษาธิการเป�นประธาน 
และผู�เข�าร5วมประชุมประกกอบด�วย ผู�แทนองค<กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ผู�แทน
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ผู�อํานวยการเครือข5ายมหาวิทยาลัยอาเซียนและผู�แทนกรม
อาเซียน กระทรวงการต5างประเทศ ที่ประชุมได�ให�ความเห็นร5างนโยบายเพื่อดําเนินงานตาม
ปฏิญญาชะอํา - หัวหิน ด�านการศึกษา จํานวน 5 นโยบาย (พิมุติ รุจิรากุล, 2556, หน�า 
19-21) ดังนี้ 
  นโยบายที่ 1 การเผยแพร5ความรู� ข�อมูลข5าวสาร และเจตคติเกี่ยวกับอาเซียน 
เพื่อสร�างความตระหนักและเตรียมความพร�อมของครู อาจารย< และบุคลากรทางการ
ศึกษา นักศึกษา นักเรียน และประชาชน เพื่อก�าวเข�าสู5ประชาคมอาเซียน ภายในป� 2558  
  นโยบายที่ 2 การพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนให�มี
ทักษะที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร�อมในการก�าวสู5ประชาคมอาเซียน เช5น ความรู�
ภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ�าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะและความชํานาญการที่
สอดคล�องกับการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรม และการเพิ่มโอกาสในการหา
งานทําของประชาชน รวมทั้งการพิจารณาแผนผลิตกําลังคน 
  นโยบาย 3 การพัฒนามาตรฐานการศึกษาเพื่อเสริมการหมุนเวียนของ
นักศึกษาและครูอาจารย<ในอาเซียน รวมทั้งเพื่อให�มีการยอมรับในคุณสมบัติทางวิชาการ
ร5วมกันในอาเซียน การส5งเสริมความร5วมมือระหว5างสถาบันการศึกษาต5างๆ และการ
แลกเปลี่ยนเยาวชน การพัฒนาระบบการศึกษาทางไกล ซึ่งช5วยสนับสนุนการศึกษาตลอด
ชีวิต การส5งเสริมและการปรับปรุงการศึกษาด�านอาชีวศึกษาและการฝ%กอบรมทางอาชีพ 
ทั้งในขั้นต�นและขั้นต5อเนื่อง ตลอดจนส5งเสริมและเพิ่มพูนความร5วมมือระหว5าง
สถาบันการศึกษาของประเทศสมาชิกของอาเซียน 
  นโยบายที่ 4 การเตรียมความพร�อมเป�ดเสรีการศึกษาในอาเซียนเพื่อรองรับ
การก�าวเข�าสู5ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประกอบด�วย การจัดทําความตกลงยอมรับ
ร5วมกันด�านการศึกษา การพัฒนาความสามารถ ประสบการณ<ในสาขาวิชาชีพสําคัญต5างๆ 
เพื่อรองรับการเป�ดเสรีการศึกษาควบคู5กับการเป�ดเสรีด�านการเคลื่อนย�ายแรงงาน 
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  นโยบายที่ 5 การพัฒนาเยาวชนเพื่อเป�นทรัพยากรสําคัญในการก�าวสู5
ประชาคมอาเซียน 

 3. ภาษากลางอาเซียน 
 ประเทศสมาชิกอาเซียนตกลงกันในธรรมนูญอาเซียน หรือ ASEAN Charter ใน
ข�อที่ 34 ว5าภาษาที่ใช�ในการทํางานของอาเซียน คือภาษาอังกฤษ ดังนั้น เมื่อมีการกําหนด
ไว�เช5นนี้อีกทั้งกรอบความร5วมมือต5างๆ ที่ประเทศไทยลงนามและมีผลบังคับใช� โดยเฉพาะ
ในกรอบองค<การการค�าโลก (World Trade Organization : WTO) ซึ่งมีการกําหนดว5าภาษา
จะต�องไม5เป�นอุปสรรคในเรื่องต5างๆ โดยเฉพาะในทางการค�าและการลงทุนระหว5างประเทศ 
ดังนั้นภาษาอังกฤษซึ่งเป�นภาษาสากลที่เป�นที่ยอมรับมากที่สุดภาษาหนึ่งของโลก จึงเป�น
ภาษาที่ผู�เรียนต�องฝ%กให�สามารถพูดได� สื่อสารได� ไม5ใช5แค5ในระดับไปต5างประเทศแล�วไม5
หลงทาง ไม5อดตาย แต5ต�องเช่ียวชาญในการใช�ภาษาอังกฤษ ถึงระดับสามารถทํางาน และ
เจรจาต5อรองทางธุรกิจได� (ป�ติ ศรีแสนงาม, 2555, หน�า 102) 

 4. บทบาทของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 กับการพัฒนาภาษาอาเซียน 
  4.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2  
  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2 สนับสนุนให�ทุกโรงเรียน
พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพร�อมสู5ประชาคมอาเวียนตามพันธกิจ (Mission) 
ข�อที่ 4 โดยการส5งเสริม ดังนี้ 
   กลุ5มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาจัดอบรมการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษสําหรับครูผู�สอน และบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2  
   โครงการค5ายวิชาการภาษาอังกฤษภาคฤดูร�อนสําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาป�ที่ 1 - 3 เป�นโครงการเพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเตรียม 
ความพร�อมเข�าสู5ประชาคมอาเซียนสําหรับนักเรียน 
   อบรมเชิงปฏิบัติการ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเตรียมความพร�อมสู5
ประชาคมอาเซียน สําหรับผู�บริหารสถานศึกษา 
   จัดกิจกรรมวันอาเซียน ในวันที่ 8 เดือน ตุลาคม เป�นประจําทุกป� เพื่อ
เป�ดโอกาสให�นักเรียนได�เรียนรู�เกี่ยวกับภาษา วัฒนธรรม ความเป�นอยู5ของประชาเซียน 
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   จากข�อความดังกล5าวแสดงให�เห็นถึงการให�ความสําคัญและสนับสนุนใน
การใช� และการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพื่อเตรียมความพร�อม
ให�กับนักเรียนเมื่อเข�าสู5ประชาคมอาเซียน 
  4.2 โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม
เขต 2 
  นําแนวความคิดและพันธกิจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม  
เขต 2 มาปรับใช�ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส5งเสริมให�นักเรียนมีองค<ความรู� 
และมีความสามารถในการใช�ภาษาอังกฤษซึ่งเป�นภาษากลางของอาเซียน เพิ่มช่ัวโมงวิชา
ภาษาอังกฤษและสอดแทรกกิจกรรม เช5น เกม เพลง นิทาน และกิจกรรมที่นักเรียนได�ฝ%ก
พูดตามสถานการณ<ง5ายๆ  
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ5มสาระ 
การเรียนรู�ภาษาต5างประเทศ ได�กําหนด คุณภาพของผู�เรียนหลังจากจบช้ันประถมศึกษา 
ป�ที่ 3 ไว�ดังนี้ 
   (1) ปฏิบัติตามคําส่ัง คําขอร�องที่ฟDง อ5านออกเสียงตัวอักษร คํา กลุ5มคํา 
ประโยคง5ายๆ และบทพูดเข�าจังหวะง5ายๆ ถูกต�องตามหลักการอ5าน บอกความหมายของ
คําและกลุ5มคําที่ฟDงตรงตามความหมายตอบคําถามจากการฟDงหรืออ5านประโยค  
บทสนทนาหรือนิทานง5ายๆ 
   (2) พูดโต�ตอบด�วยคําสั้นๆ ง5ายๆ ในการสื่อสารระหว5างบุคคลตามแบบที่
ฟDง ใช�คําส่ังและคําขอร�องง5ายๆ บอกความต�องการง5ายๆ ของตนเอง พูดขอและให�ข�อมูล
เกี่ยวกับตนเองและเพื่อนบอกความรู�สึกของตนเองเกี่ยวกับสิ่งต5างๆ ใกล�ตัวหรือกิจกรรม
ต5างๆ ตามแบบที่ฟDง 
   (3) พูดให�ข�อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล�ตัว จัดหมวดหมู5คําตาม
ประเภทของบุคคล สัตว<และสิ่งของตามที่ฟDงหรืออ5าน 
   (4) พูดและทําท5าประกอบตามมารยาทสังคม / วัฒนธรรมของเจ�าของ
ภาษา บอกช่ือและคําศัพท<ง5ายๆ เกี่ยวกับเทศกาล / วันสําคัญ / งานฉลอง และชีวิตความ
เป�นอยู5ของเจ�าของงภาษ เข�าร5วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย 
   (5) บอกความแตกต5างของเสียงตัวอักษร คํา กลุ5มคํา และประโยคง5ายๆ
ของภาษาต5างประเทศและภาษาไทย 
   (6) บอกคําศัพท<ที่เกี่ยวข�องกับกลุ5มสาระการเรียนรู�อื่น 
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   (7) ฟDง / พูดในสถานการณ<ง5ายๆ ที่เกิดขึ้นในห�องเรียน 
   (8) ใช�ภาษาต5างประเทศ เพื่อรวบรวมคําศัพท<ที่เกี่ยวข�องใกล�ตัว 
   (9) มีทักษะการใช�ภาษาต5างประเทศ (เน�นการฟDง - พูด) สื่อสารตาม 
หัวเรื่องที่เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล�อมใกล�ตัว อาหาร เครื่องดื่ม และ
เวลาว5างและนันทนาการ ภายในวงคําศัพท<ประมาณ 300 – 450 คํา (คําศัพท<ที่เป�น
รูปธรรม) 
   (10) ใช�ประโยคคําเดียว (One Word Sentence) ประโยคเดี่ยว (Simple 
Sentence) ในการสนทนาโต�ตอบตามสถานการณ<ในชีวิตประจําวัน  
  จากข�อความข�างต�นสรุปได�ว5า ภาษาอังกฤษเป�นภาษาที่มีความสําคัญเป�น
อย5างมากเมื่อก�าวเข�าสู5ประชาคมอาเซียน ซึงผู�วิจัยเห็นความสําคัญจึงได�มีการพัฒนา
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขึ้น เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช�ภาษาอังกฤษ
ของผู�เรียนในระดับช้ันประถมศึกษาตอนต�น  
  จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข�องกับ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพื่อเข�าสู5ประชาคมอาเซียน และหลักสูตรฝ%กอบรมดังที่ได�
กล5าวมาแล�ว ผู�วิจัยสนใจที่จะพัฒนาหลักสูตรการใช�ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ในยุคประชาคมอาเซียนสําหรับครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
นครพนม เขต 2 โดยวิธีการฝ%กอบรมและสร�างหลักสูตรฝ%กอบรม เนื่องจากหลักสูตรเป�น
เครื่องมือในการถ5ายทอดเจตนารมณ<หรือเปuาประสงค<ของการศึกษาสู5การปฏิบัติ เป�นสิ่งที่
นําเอาความมุ5งหมายและนโยบายการศึกษาไปแปลงเป�นการกระทําพื้นฐานในสถานศึกษา 
เป�นกระบวนการในการเพิ่มพูนความรู� ทักษะ และความสามารถของบุคคลเพื่อ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลไปในทิศทางที่ต�องการ โดยกําหนดองค<ประกอบของ
หลักสูตรเพื่อเป�นกรอบแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรฝ%กอบรมการใช�ภาษาอังกฤษเพื่อ 
การสื่อสารเพื่อเข�าสู5ประชาคมอาเซียน 5 องค<ประกอบ ได�แก5 1) หลักการและเหตุผล  
2) จุดประสงค<ของหลักสูตร 3) เนื้อหาหลักสูตรฝ%กอบรม 4) กิจกรรมการฝ%กอบรม  
5) การวัดผลและประเมินผล ได�กําหนดขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรเป�น 3 ระยะ คือ  
ระยะที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรฝ%กอบรมการใช�ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคประชาคม
อาเซียน สําหรับครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  
ระยะที่ 2 ตรวจสอบหลักสูตรตรวจสอบโดยใช�ผู�เช่ียวชาญ (ผู�เช่ียวชาญ (IOC) จํานวน 5 คน 
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คือ ตรวจสอบความเหมาะสมของส5วนประกอบของหลักสูตร และความสอดคล�องของ
ส5วนประกอบของหลักสูตร ระยะที่ 3 สร�างคู5มือหลักสูตรและตรวจสอบคู5มือหลักสูตร  

 5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข�องกับภาษาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
  สุพัตนิจ ภุมรินทร< (2548, บทคัดย5อ) ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรฝ%กอบรม
ภาษาอังกฤษสําหรับหารปฏิบัติงานของข�าราชการตํารวจท5องเที่ยว กองบังคับการตํารวจ
ท5องเที่ยว มีวัตถุประสงค<เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝ%กอบรมภาษาอังกฤษสําหรับการปฏิบัติงาน
ของข�าราชการตํารวจท5องเที่ยว กองบังคับการตํารวจท5องเที่ยว กลุ5มตัวอย5างที่ใช� 
ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข�าราชการตํารวจ กองกํากับการ 2 กองบังคับการตํารวจท5องเที่ยว
จํานวน 30 นาย เครื่องมือที่ใช�เป�นแบบสัมภาษณ<ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต�องการ
จําเป�นในการพัฒนาหลักสูตร แบบประเมินทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนา
หลักสูตรฝ%กอบรมภาษาอังกฤษสําหรับการปฏิบัติงานของข�าราชการตํารวจท5องเที่ยว  
กองบังคับการตํารวจท5องเที่ยวแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ แบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู�เข�ารับการอบรมต5อหลักสูตรฝ%กอบรมภาษาอังกฤษ วิเคราะห<ข�อมูลด�วยค5าร�อยละ 
ค5าเฉลี่ย และค5าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาวิจัย พบว5า กลุ5มตัวอย5างที่เข�ารับ 
การฝ%กอบรมตามหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น มีความคิดเห็นว5าหลักสูตรฝ%กอบรมมีประสิทธิภาพ
เป�นไปตามเกณฑ< 80 / 80 มีค5าเฉลี่ยของคะแนนความรู�และทักษะภาษาอังกฤษ  
หลังการฝ%กอบรมสูงกว5าก5อนฝ%กอบรมอย5างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมี
ข�อเสนอแนะให�เพิ่มหรือยืดหยุ5นระยะเวลาในการทดลองใช�หลักสูตรฝ%กอบรมภาษาอังกฤษ
แก5ข�าราชการตํารวจท5องเที่ยวให�ได�ตามความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานต5อไป 
  คะนึงนิจ ศรโีตกลิ่น (2549, บทคัดย5อ) ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรฝ%กอบรม
ภาษาอังกฤษเพื่อการท5องเที่ยวสําหรับตํารวจภูธร จังหวัดเพชรบุรี มีวัตถุประสงค<เพื่อ
พัฒนาหลักสูตรฝ%กอบรมตํารวจภูธร เรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการท5องเที่ยวสําหรับ
ตํารวจภูธร จังหวัดเพชรบุรี โดยมีขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตร 4 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษา
ข�อมูลพื้นฐาน 2) พัฒนาหลักสูตรฝ%กอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท5องเที่ยวสําหรับ
ตํารวจภูธร จังหวัดเพชรบุรี 3) การทดลองใช�หลักสูตร และ 4) การประเมินผล โดยได�
ทดลองใช�หลักสูตรกับตํารวจภูธร จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 50 นาย รูปแบบการทดลอง คือ 
One Group Pretest – Posttest Design เครื่องมือที่ใช�ในการวิจัย คือ แบบสอบถามข�อมูล
พื้นฐาน แบบสัมภาษณ<ผู�เช่ียวชาญ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการท5องเที่ยว แบบประเมิน
ความสามารถในการใช�ภาษาอังกฤษเพื่อการท5องเที่ยวก5อนและหลังการอบรม (Pretest – 
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Posttest) แบบสอบถามความคิดเห็น และแบบบันทึกพฤติกรรมเฉพาะกิจ (Ad – hoc 
approach to Observation) ทําการวิเคราะห<โดยใช�ค5าร�อยละ ค5าเฉลี่ย และค5าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค5าทีแบบไม5อิสระต5อกัน (t - test dependent) และการวิเคราะห<
เนื้อหา ผลการวิจัยพบว5า 1) ตํารวจมีความต�องการให�มีการจัดการฝ%กอบรมภาษาอังกฤษ
เพื่อการท5องเที่ยวสมํ่าเสมอโดยเน�นการบรรยาย และปฏิบัติควบคู5กันจากวิทยากรชาวไทย
และชาวต5างประเทศ 2) หลักสูตรฝ%กอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท5องเที่ยวสําหรับ
ตํารวจภูธร จังหวัดเพชรบุรี ประกอบด�วย หลักการ ความคาดหวังของหลักสูตร ผู�เข�ารับ
การฝ%กอบรม เนื้อหา วิธีการฝ%กอบรม อุปกรณ<และสื่อ การวัดและการประเมินผล และ
หลักสูตรมีความเหมาะสมสอดคล�อง 3) ตํารวจผู�เข�ารับการอบรม 50 นาย มีความ
กระตือรือร�น ให�ความสนใจในการเรียนรู� ซักถาม และให�ความร5วมมือในการบรรยายและ
ฝ%กปฏิบัติ รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นในการอภิปรายผลการฝ%กปฏิบัติ 4) ก5อนและหลัง
การฝ%กอบรม ตํารวจมีความสามารถในการใช�ภาษาอังกฤษเพื่อการท5องเที่ยวแตกต5างกัน
อย5างมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 โดยหลังการอบรม ตํารวจมีความสามารถในการใช�
ภาษาอังกฤษเพื่อการท5องเที่ยวสูงกว5าก5อนการอบรม และผู�เข�ารับการอบรมมีความคิดเห็น
ว5าหลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับเหมาะสมมาก คือ เน�นประโยชน<ต5อการนําไปใช�ใน
การปฏิบัติงาน ผลของการติดตามผลหลังการอบรม สามารถนําความรู�ที่ได�มาปรับใช�ใน
ชีวิตประจําวัน กับชาวต5างชาตไิด� 
  ธนากร ทองประยูร (2551, บทคัดย5อ) ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรฝ%กอบรม
เรื่องการสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สําหรับครูผู�สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต�น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามีจุดประสงค<
เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝ%กอบรมเรื่องการสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สําหรับครูผู�สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต�น 
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครให�มีประสิทธิภาพตามเกณฑ< 
80 / 80 เพื่อใช�ในการฝ%กอบรมครูผู�สอนวิชาภาษาอังกฤษให�มีความรู�และความเข�าใจ 
ตลอดจนมีความสามารถในการสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
กลุ5มตัวอย5างเป�นครูผู�สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต�น โรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่ฝD�งธนบุรี จํานวน 12 คน โดยได�จาก
การสุ5มตัวอย5างอย5างง5าย และใช�เวลาในการฝ%กอบรม 4 วัน รวมทั้งสิ้น 24 ช่ัวโมง ในช5วง
เดือนมีนาคม 2551 เครื่องมือที่ใช�ในการศึกษาค�นคว�าคือ หลักสูตรฝ%กอบรมเชิงปฏิบัติการ 
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ซึ่งประกอบด�วยแผนการฝ%กอบรม จํานวน 6 แผน แบบทดสอบวัดความรู�ความเข�าใจใน
การสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว5างการฝ%กอบรมและ 
หลังการฝ%กอบรม แบบประเมินผลการฝ%กปฏิบัติ และแบบประเมินการฝ%กอบรม วิเคราะห<
ข�อมูลโดยใช�ค5าเฉลี่ยและค5าร�อยละ ผลการศึกษาค�นคว�าพบว5า หลักสูตรฝ%กอบรมเรื่อง 
การสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สําหรับครูผู�สอนวิชา
ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต�นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร มีประสิทธิภาพสูงตามเกณฑ< 80 / 80 โดยมีค5าประสิทธิภาพเท5ากับ 
90.34 / 86.83 และผู�เข�ารับการฝ%กอบรมมีความคิดเห็นต5อหลักสูตรฝ%กอบรมเป�นไปใน
ทางบวกระดับสูง โดยมีค5าเฉลี่ยที่ 4.44 จากคะแนนเต็ม 5  
  อุษา พระชัย (2554, บทคัดย5อ) ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรฝ%กอบรม
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับบุคลากรทางการแพทย<โรงพยาบาลขอนแก5นราม 
จังหวัดขอนแก5น มีวัตถุประสงค<เพื่อ 1) พัฒนาหลักสูตรฝ%กอบรมภาษาอังกฤษเพื่อ 
การสื่อสารสาหรับบุคลากรทางการแพทย<โรงพยาบาลขอนแก5นราม จังหวัดขอนแก5น  
2) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยบุคลากรทางการแพทย<จํานวนไม5
น�อยกว5าร�อยละ 70 ของจํานวนบุคลากรทางการแพทย<ที่เข�าอบรมทั้งหมดมีผลสัมฤทธิ์
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผ5านเกณฑ< ร�อยละ 70 ขึ้นไป การดําเนินการวิจัยได�แบ5ง
ออกเป�น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรฝ%กอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
และ ระยะที่ 2 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกลุ5มเปuาหมายที่ใช� 
ในการวิจัย คือ บุคลากรทางการแพทย< โรงพยาบาลขอนแก5นราม จังหวัดขอนแก5น 
จังหวัดขอนแก5น จํานวน 20 คน การศึกษาครั้งนี้ใช�กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ คือ  
ในวงจรที่ 1 ใช�แผนการจัดการ เรียนรู�ที่ 1 - 2 วงจรที่ 2 ใช�แผนการจัดการเรียนรู�ที่ 3 - 4 
และ วงจรที่ 3 ใช�แผนการจัดการเรียนรู�ที่ 5 รวมเวลาสอนทั้งหมด 15 ช่ัวโมง เครื่องมือที่ใช�
ในการวิจัย ประกอบด�วยแบบสอบถามความ ต�องการจําเป�น แผนการจัดการเรียนรู� 
จํานวน 5 แผนการจัดการเรียนรู� แบบสังเกตพฤติกรรมผู�เข�ารับการฝ%กอบรม แบบสังเกต
พฤติกรรมผู�ให�การฝ%กอบรม แบบสัมภาษณ<ผู�เข�ารับการฝ%กอบรม แบบทดสอบย5อย 
ท�ายวงจร และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การวิเคราะห<ข�อมูล
ใช�ค5าความถี่ ค5าร�อยละ คะแนนเฉลี่ย และสรุปความเรียง ผลการวิจัยพบว5า 1) การพัฒนา
หลักสูตรฝ%กอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับบุคลากรทางการแพทย<ที่ ได�รับการ
ฝ%กอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสามารถพัฒนาให�สอดคล�องกับสถานการณ< 
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อย5างต5อเนื่องในแต5ละวงจร ผลการทดสอบท�ายวงจรที่ 1 - 3 พบว5าบุคลากรทาง
การแพทย<มีคะแนนเฉลี่ยร�อยละ 76.00, 76.50 และ 77.50 ตามลําดับ ดังนั้นสรุปได�
บุคลากรทางการแพทย<มีพัฒนาการในทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ จากการพัฒนา
หลักสูตรการฝ%กอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพิ่มขึ้นอย5างต5อเนื่อง 2) บุคลากรทาง
การแพทย< จํานวน 17 คน คิดเป�นร�อยละ 73.20 ของจํานวนบุคลากรทางการแพทย<
ทั้งหมดมีผลสัมฤทธิ์ผ5านเกณฑ<ร�อยละ 70 ขึ้นไป 
  วารุณี อัศวโภคิน (2554, บทคัดย5อ) ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรฝ%กอบรม
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวโิรฒ มีวัตถุประสงค<ห�าประการ คือ เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝ%กอบรมการใช�
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวโิรฒ เพื่อศึกษาผลการทดลองใช�หลักสูตรนั้น ศึกษาความพึงพอใจของ 
ผู�เข�ารับการอบรม ศึกษาลักษณะมุ5งอนาคตของกลุ5มตัวอย5างที่มีต5อหลักสูตร และศึกษา
แรงจูงใจภายในของกลุ5มตัวอย5าง กลุ5มตัวอย5างในการวิจัยครั้งนี้ แบ5งเป�น 2 กลุ5ม  
กลุ5มที่หนึ่งกลุ5มตัวอย5างที่ใช�ในการสํารวจความต�องการในการฝ%กอบรมของบุคลากร 
สายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ จํานวน 285 คน และกลุ5มที่สอง 
กลุ5มตัวอย5างที่เข�ารับการฝ%กอบรม เพื่อศึกษาผลการทดลองใช�หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร จํานวน 20 คน เครื่องมือที่ใช�ในการวิจัย ได�แก5 หลักสูตรฝ%กอบรมการใช�
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร แบบประเมินความสอดคล�อง และแบบประเมิน 
ความเหมาะสมของหลักสูตรแบบทดสอบความรู�และทักษะก5อนและหลังการฝ%กอบรม 
แบบสอบถามความพึงพอใจ แบบสอบถามลักษณะมุ5งอนาคต และแบบสอบถามแรงจูงใจ
ภายในของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่มีต5อการฝ%กอบรมการใช�ภาษาอังกฤษเพื่อ 
การสื่อสาร สถิติที่ใช�ในการวิเคราะห<ข�อมูล ได�แก5 ความถี่ ค5าร�อยละ ค5าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และ t - test ผลการวิจัยพบว5า ประการที่หนึ่ง หลักสูตรฝ%กอบรมผ5านเกณฑ<ค5าเฉลี่ยที่
กําหนดไว�สามารถนําไปใช�ได�ประการที่สอง ผลการทดสอบความรู�และทักษะก5อนและ 
หลังการฝ%กอบรมของผู�เข�ารับการฝ%กอบรมพบว5าคะแนนหลังการฝ%กอบรมสูงกว5าคะแนน
ก5อนการฝ%กอบรมอย5างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด�านความพึงพอใจ ผู�เข�ารับ 
การฝ%กอบรมการใช�ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมีความพึงพอใจ อยู5ในระดับมาก  
ด�านลักษณะมุ5งอนาคต ผู�เข�ารับการอบรมมีลักษณะมุ5งอนาคต ด�านทั่วไปและ 
ด�านการฝ%กอบรม อยู5ในระดับสูง และผู�เข�าฝ%กอบรมมีแรงจูงใจภายใน 
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ด�านลักษณะงานและพลังจูงใจในการทํางาน อยู5ในระดับสูง แต5แรงจูงใจภายใน 
ด�านสภาพแวดล�อมการทํางาน อยู5ในระดับปานกลาง 
  บุญเกิด กลมทุกสิ่ง (2555, บทคัดย5อ) ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรฝ%กอบรม
ภาษาอังกฤษสําหรับผู�บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 มีวัตถุประสงค<เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝ%กอบรมภาษาอังกฤษ
สําหรับผู�บริหารสถานศึกษา โดยมีขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตร 5 ขั้นตอน 1) การศึกษา
และวิเคราะห<ข�อมูลพื้นฐาน 2) การสร�างหลักสูตรฝ%กอบรม 3) การทดลองใช�หลักสูตร
ฝ%กอบรม 4) การประเมินผลหลักสูตรฝ%กอบรม และ 5) การปรับปรุงแก�ไขหลักสูตร
ฝ%กอบรม กลุ5มผู�เข�ารับการอบรม ได�แก5 ผู�อํานวยการโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จํานวน 30 คน โดยใช�การวิจัยแบบ One Group 
Pretest Design โดยเปรียบเทียบความแตกต5างของคะแนนการใช�ภาษาอังกฤษ ระหว5าง
ก5อนและหลังการฝ%กอบรม ทําการวิเคราะห<โดยใช�ค5าเฉลี่ยและค5าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
การทดสอบค5าทีแบบไม5เป�นอิสระต5อกัน (t - test Dependent) และการวิเคราะห<เนื้อหา 
ผลการวิจัยพบว5า 1) หลักสูตรฝ%กอบรมภาษาอังกฤษสําหรับผู�บริหารสถานศึกษา 
ประกอบด�วย หลักการ วัตถุประสงค<ของหลักสูตร ผู�เข�ารับการฝ%กอบรม เนื้อหา วิธีการ
ฝ%กอบรม สื่ออุปกรณ< การวัดและประเมินผล เนื้อหาหลักสูตรประกอบด�วย หน5วยที่ 1 : 
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน หน5วยที่ 2 : การอ5านหนังสือพิมพ<ภาษาอังกฤษ หน5วยที่ 3 : 
ภาษาอังกฤษในการประชุม หน5วยที่ 4 : การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส< หน5วยที่ 5 : 
ภาษาอังกฤษสําหรับนําเสนอผลงาน และหลักสูตรฝ%กอบรมมีความเหมาะสมสอดคล�อง
และประสิทธิภาพ 2) ก5อนและหลังการฝ%กอบรม ผู�บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมี
ความสามารถในการใช�ภาษาอังกฤษแตกต5างกันอย5างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3)  
ผู�เข�ารับการฝ%กอบรม จํานวน 30 คน มีความสนใจในการฝ%กทักษะการสื่อสารซักถาม
แลกเปลี่ยนข�อมูล และให�ความร5วมมือในการร5วมกิจกรรมอย5างดียิ่ง 
 จากผลการวิจัยสรุปว5า การพัฒนาหลักสูตรฝ%กอบรมภาษาอังกฤษเพื่อ 
การสื่อสารทําให�ผู�เข�ารับการฝ%กอบรมมีการพัฒนาทักษะด�านการใช�ภาษาอังกฤษเพื่อ 
การสื่อสาร และสามารถนําความรู�ที่ได�ไปใช�ในชีวิตประจําวันและสามารถนําความรู�ไปจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได�อย5างมีประสิทธิภาพ 
 
 



 

บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝ�กอบรมการใช�ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ในยุคประชาคมอาเซียนสําหรับครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 2 แบ1งการดําเนินการวิจัยเป2น 3 ระยะ ดังนี้ 
  ระยะที่ 1 ศึกษาและวิเคราะห5ข�อมูลในการพัฒนาหลักสูตรฝ�กอบรม 
  เป2นการศึกษาข�อมูลพื้นฐานและความต�องการเกี่ยวกับเนื้อหาหลักสูตร
ฝ�กอบรมการใช�ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคประชาคมอาเซียนสําหรับครู สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
   1.1 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง 
   1.2 สอบถามความต�องการเกี่ยวกับเนื้อหาของหลักสูตร 
   1.3 นําข�อมูลมาสังเคราะห5หาประเด็นในการสร�างหลักสูตรฝ�กอบรม 
  ระยะที่ 2 สร�างหลักสูตรฝ�กอบรม 
  เป2นการสร�างหลักสูตรฝ�กอบรม โดยสร�างในประเด็นที่ต�องได�รับการพัฒนา
จากระยะที่ 1 และสร�างเครื่องมือที่ใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล ดังนี้ 
   2.1 หลักสูตรฝ�กอบรม 
   มีวิธีดําเนินการ 4 ขั้น ได�แก1 
    2.1.1 การสร�างหลักสูตรฝ�กอบรม 
    2.1.2 การตรวจสอบร1างหลักสูตรฝ�กอบรม 
    2.1.3 การปรับปรุงร1างหลักสูตรฝ�กอบรม 
    2.1.4 การจัดทําคู1มือการใช�หลักสูตรฝ�กอบรม 
   2.2 เครื่องมือที่ใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล 
   เครื่องมือที่ใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล ได�แก1 แบบตรวจสอบคุณภาพ
ของร1างหลักสูตรฝ�กอบรม 
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  ระยะที่ 3 ประเมินและปรับปรุงหลักสูตรฝ�กอบรม 
  เป2นการปรับปรุงหลักสูตรหลังจากผู�เช่ียวชาญตรวจสอบเพื่อให�ได�หลักสูตร
ฝ�กอบรมฉบับสมบรูณ5 
   รายละเอียดของการดําเนินการวิจัยแต1ละระยะ มีดังนี้ 

ระยะท่ี 1 ศึกษาและวิเคราะห�ข�อมูลในการพัฒนาหลักสูตรฝ)กอบรม 

 การดําเนินงานในระยะนี้ผู�วิจัยได�ดําเนินการ ดังต1อไปนี้ 

  1. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข�อง 

   วิธีดําเนินการ 
    1.1 ศึกษาข�อมูลพื้นฐาน เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข�องกับหลักสูตร
ฝ�กอบรมเพื่อสร�างการพัฒนาหลักสูตรฝ�กอบรมการใช�ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุค
ประชาคมอาเซียนสําหรับครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม 
เขต 2 ประกอบด�วย ศึกษารวบรวมแนวคิดและการพัฒนาหลักสูตร การฝ�กอบรม ทฤษฎี
การเรียนรู� ภาษาและภาษาต1างประเทศ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ตลอดจนงานวิจัยที่
เกี่ยวข�อง เพื่อมาเป2นพื้นฐานข�อมูล ในการพัฒนาหลักสูตรฝ�กอบรมการใช�ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารในยุคประชาคมอาเซียนของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 และศึกษาองค5ประกอบการพัฒนาหลักสูตรฝ�กอบรม เพื่อ
นํามาวิเคราะห5และสังเคราะห5เป2นข�อมูลพื้นฐานสําหรับเป2นแนวทางการหลักสูตรฝ�กอบรม
เพื่อสร�างการพัฒนาหลักสูตรฝ�กอบรมการใช�ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคประชาคม
อาเซียนสําหรับครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

  2. การสอบถามความต�องการเกี่ยวกับเน้ือหาของหลักสูตร 
  เป2นการสํารวจความต�องการเกี่ยวกับเนื้อหาที่มีความต�องการพัฒนามาก
ที่สุดตามลําดับโดยการสอบถามครูระดับช้ันประถมศึกษาปCที่ 3 
   วิธีดําเนินการ 
    2.1 สร�างแบบสอบถามสภาพและความต�องการ “การใช�
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคประชาคมอาเซียนของครูประถมศึกษาช1วงช้ันที่ 3”  
    2.2 นําแบบสอบถามที่ได�ส1งให�ประธานที่ปรึกษาตรวจสอบความ
ถูกต�องและนํามาปรับปรุงแก�ไข 
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    2.3 นําแบบสอบถามที่ได�ไปใช�กับครูระดับช้ันประถมศึกษาปCที่ 3 
จํานวน 30 คน แล�วนําข�อมูลที่ได�มาสรุปเพื่อนําข�อมูลไปร1างหลักสูตรโดยมีเกณฑ5 
การตัดสินความต�องการ พิจารณาเป2นข�อๆ ตามเนื้อหาที่ผู�วิจัยกําหนดถ�าความต�องการ
มากกว1าร�อยละ 50 ขึ้นไป ถือว1า ต�องการพัฒนา และ น�อยกว1า 50ถือว1า ไม1ต�องการ
พัฒนา 

  3. การนําข�อมูลมาสังเคราะห�หาประเด็นในการสร�างหลักสูตร
ฝ)กอบรม 
  นําข�อมูลจากการสํารวจมาสังเคราะห5โดยการวิเคราะห5เนื้อหา (Content 
Analysis) และวิเคราะห5ข�อมูลโดยใช�ค1าร�อยละ เพื่อให�ได�ข�อสรุปเกี่ยวกับความต�องการ
พัฒนาการใช�ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในเนื้อหาที่ได�กําหนดไว� โดยเลือกเนื้อหาที่
ต�องการพัฒนามากมาสร�างเป2นเนื้อหาในหลักสูตรฝ�กอบรมการใช�ภาษาอังกฤษเพื่อ 
การสื่อสารในยุคประชาคมอาเซียนสําหรับครู จากการสํารวจความต�องการโดยกําหนด
เนื้อหาให� 5 หัวข�อ พบว1าทั้ง 5 หัวข�อ เป2นที่ต�องการฝ�กอบรมเกินร�อยละ 50 ของจํานวนครู
ที่สํารวจ ผู�วิจัยจึงนําหัวข�อนั้นมาจัดทําหลักสูตรฝ�กอบรมการใช�ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในยุคประชาคมอาเซียนสําหรับครู ตามหัวข�อ ดังต1อไปนี้  
   หน1วยการเรียนรู�ที่ 1 สัทศาสตร5เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ (Linguistics 
for English teaching) 
   หน1วยการเรียนรู�ที่ 2 การแนะนําตนเองและแนะนําผู�อื่น (Introducing 
oneself and introducing others) 
   หน1วยการเรียนรู�ที่ 3 ภาษาอังกฤษเพื่อโต�ตอบและสนทนา (English for 
general conversations) 
   หน1วยการเรียนรู�ที่ 4 การขอความช1วยเหลือและการถามทิศทาง (English 
asking for help and direction) 
   หน1วยการเรียนรู�ที่ 5 การสนทนาเกี่ยวกับประเทศไทย (Conversation 
about Thailand) 
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ระยะท่ี 2 สร�างหลักสูตรฝ)กอบรม 

 1. หลักสูตรฝ)กอบรม 
 หลักสูตรฝ�กอบรมการใช�ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคประชาคมอาเซียน
สําหรับครู สร�างโดยนําผลการศึกษาจากระยะที่ 1 โดยดําเนินการ ดังนี้ 

  1.1 การคัดเลือกเน้ือหาการสร�างและพัฒนาหลักสูตร  
  ผู�วิจัยได�นําข�อมูลพื้นฐานที่วิเคราะห5ได� มากําหนด เนื้อหา และองค5ประกอบ
ในหลักสูตรฝ�กอบรมการใช�ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคประชาคมอาเซียนสําหรับครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  
   1.1.1 องค5ประกอบของร1างหลักสูตรฝ�กอบรม 
   องค5ประกอบของร1างหลักสูตรฝ�กอบรมการใช�ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในยุคประชาคมอาเซียนสําหรับครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 2 ประกอบด�วย 
    1.1.1.1 หลักการและเหตุผล 
    1.1.1.2 จุดมุ1งหมาย 
    1.1.1.3 โครงสร�างเนื้อหาประกอบด�วย 
     (1) สัทศาสตร5เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ (Linguistics for English 
teaching 
     (2) การแนะนําตนเองและแนะนําผู�อื่น (Introducing oneself and 
introducing others) 
     (3) ภาษาอังกฤษเพื่อโต�ตอบและสนทนา (English for general 
conversations) 
     (4) การขอความช1วยเหลือและการถามทิศทาง (English asking for 
help and direction) 
     (5) การสนทนาเกี่ยวกับประเทศไทย (Conversation about 
Thailand)  
    1.1.1.4 กิจกรรมการฝ�กอบรม     
    1.1.1.5 การวัดและประเมินผล 
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   1.1.2 การกําหนดเนื้อหาในแต1ละส1วนของร1างหลักสูตรฝ�กอบรมการใช�
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคประชาคมอาเซียนสําหรับครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
    1.1.2.1 กําหนดหลักการและเหตุผล โดยพิจารณาข�อมูลที่ได�รับจาก
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง และใช�เป2นแนวทางประกอบในการกําหนด
จุดมุ1งหมายของหลักสูตร   
    1.1.2.2 กําหนดจุดมุ1งหมายของหลักสูตร กําหนดให�สอดคล�องกับ
ความต�องการจําเป2น โดยคาดหวังว1าเมื่อดําเนินการตามจุดมุ1งหมายของหลักสูตรแล�ว
สามารถแก�ปgญหาที่เกิดขึ้นได� ในการวิจัยครั้งนี้กําหนดจุดมุ1งหมายของร1างหลักสูตรไว� 
เพื่อให�ผู�เข�ารับการฝ�กอบรมได�เกิดความรู� ทักษะ และเจตคติ   
    1.1.2.3 กําหนดโครงสร�างเนื้อหา กําหนดเนื้อหาสาระให�สอดคล�องกับ
จุดมุ1งหมายของหลักสูตรและหัวข�อการฝ�กอบรม  
    1.1.2.4 กิจกรรมการฝ�กอบรม กําหนดให�สอดคล�องกับจุดมุ1งหมาย
ของหลักสูตรและเนื้อหาสาระของหลักสูตร 
    1.1.2.5 การวัดและประเมินผลกําหนดให�สอดคล�องกับจุดมุ1งหมาย
และเนื้อหาสาระของหลักสูตร  

  1.2 การตรวจสอบร2างหลักสูตรฝ)กอบรม 
  การตรวจสอบร1างหลักสูตรโดยผู�เช่ียวชาญ เป2นการประเมินเพื่อศึกษา
ข�อบกพร1องที่ควรปรับปรุงแก�ไขในด�านความเหมาะสม และความสอดคล�องภายในระหว1าง
องค5ประกอบต1างๆ ของหลักสูตร มีรายละเอียด ดังนี้   
   1.2.1 สิ่งที่ต�องตรวจสอบ   
    1.2.1.1 ตรวจสอบความเหมาะสมขององค5ประกอบต1างๆ ของร1าง
หลักสูตร ได�แก1 หลักการและเหตุผล จุดมุ1งหมายของหลักสูตร โครงสร�างเนื้อหา กิจกรรม
การฝ�กอบรม การวัดและประเมินผล ว1ามีความเหมาะสมและสามารถนําไปปฏิบัติได�จริง
หรือไม1   
    1.2.1.2 ตรวจสอบความสอดคล�องภายในของร1างหลักสูตร โดย
พิจารณาส1วนประกอบต1างๆ ของร1างหลักสูตร หลักการและเหตุผล จุดมุ1งหมายของ
หลักสูตร โครงสร�างเนื้อหา กิจกรรมการฝ�กอบรม การวัดและประเมินผล ว1ามีความ
สอดคล�องกันหรือไม1 เพียงใด 
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    1.2.1.3 ตรวจสอบคู1มือการใช�หลักสูตรว1าเหมาะสมหรือไม1 
   1.2.2 วิธีการตรวจสอบ 
   ในการวิจัยครั้งนี้กําหนดผู�ตรวจสอบร1างหลักสูตรเป2นผู�เช่ียวชาญ จํานวน 
5 คน ประกอบด�วย บุคคลที่มีความรู� ความสามารถและประสบการณ5 ด�านการสอน
ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา จํานวน 2 คน นักวิชาการสํานักงานเขตพื้นที่ จํานวน 1 คน 
และ ครู จํานวน 2 คน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
    1. ระดับอุดมศึกษา เป2นนักวิชาการที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท
ขึ้นไปด�านการสอนภาษาอังกฤษหรือมีตําแหน1งทางวิชาการไม1ตํ่าว1าผู�ช1วยศาสตราจารย5 
จํานวน 2 คน 
    2. ศึกษานิเทศก5 เป2นผู�ที่มีวิทยฐานะไม1ตํ่ากว1าชํานาญการพิเศษหรือมี
วุฒิการศึกษาไม1ตํ่ากว1าปริญญาโท และเป2นศึกษานิเทศก5วิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 1 คน 
    3. ครู เป2นครูที่มีประสบการณ5ในการสอนภาษาอังกฤษไม1น�อยกว1า 
10 ปC มีวิทยฐานะไม1ตํ่ากว1าชํานาญการพิเศษหรือมีวุฒิการศึกษาไม1ตํ่ากว1าปริญญาโท 
จํานวน 2 คน 
   1.2.3 ลักษณะเครื่องมือและหัวข�อที่ใช�ในการตรวจสอบ 
   นําหลักสูตรฝ�กอบรมการใช�ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคประชาคม
อาเซียนสําหรับครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  
ที่สร�างขึ้นพร�อมแบบประเมินความสอดคล�องและความเหมาะสมไปให�ผู�เช่ียวชาญ จํานวน 
5 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และภาษาที่ใช� เครื่องมือที่ใช�
เป2นแบบสอบถามที่สร�างขึ้นโดยมุ1งตรวจสอบใน 2 ประเด็น คือ 
    (1) ความเหมาะสมของส1วนประกอบของหลักสูตร ลักษณะเครื่องมือ
เป2นแบบสอบถามมาตราส1วนประมาณค1า 5 ระดับ คือ เหมาะสมมากที่สุด เหมาะสมมาก
เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน�อย และเหมาะสมน�อยที่สุดส1วนประกอบที่ประเมิน คือ  
1) หลักการและเหตุผล 2) จุดมุ1งหมาย 3) โครงสร�างเนื้อหา 4) กิจกรรมการฝ�กอบรม และ 
5) การวัดและประเมินผล   
    (2) ความสอดคล�องของส1วนประกอบของหลักสูตร ลักษณะเครื่องมือ
เป2นแบบสอบถาม 3 ระดับ คือ สอดคล�อง ไม1แน1ใจ และไม1สอดคล�อง ส1วนประกอบที่
ประเมิน คือ 1) หลักการและเหตุผล 2) จุดมุ1งหมาย 3) โครงสร�างเนื้อหา 4) กิจกรรม 
การฝ�กอบรม และ 5) การวัดและประเมินผล  
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   1.2.4 การเก็บรวบรวมข�อมูล 
   ผู�วิจัยนําร1างหลักสูตรและแบบประเมินร1างหลักสูตร ไปให�ผู�เช่ียวชาญ
จํานวน 5คน เพื่อตรวจสอบ  
   1.2.5 วิธีการจัดกระทําข�อมูลจากแบบประเมินร1างหลักสูตร ดําเนินการ
ดังนี้ 
    1.2.5.1 ตรวจสอบความสมบูรณ5ของแบบประเมิน 
    1.2.5.2 ตั้งเกณฑ5ในการพิจารณา ดังนี้ 
     (1) การพิจารณาดัชนีความสอดคล�อง(Index of Consistency)  
โดยนําคําตอบของผู�เช่ียวชาญแต1ละคนมาให�ค1าน้ําหนักเป2นคะแนน ดังนี้ 
      มีความเห็น สอดคล�อง  กําหนดคะแนนเป2น + 1 
      มีความเห็น ไม1แน1ใจ   กําหนดคะแนนเป2น   0 
      มีความเห็น ไม1สอดคล�อง  กําหนดคะแนนเป2น - 1 
     (2) การพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรโดยนําคําตอบของ
ผู�เช่ียวชาญแต1ละคนมาให�ค1าน้ําหนักเป2นคะแนน ดังนี้ 
      คะแนน     5     หมายถึง     เหมาะสมมากที่สุด 
      คะแนน     4     หมายถึง     เหมาะสมมาก 
      คะแนน     3     หมายถึง     เหมาะสมปานกลาง 
      คะแนน     2     หมายถึง     เหมาะสมน�อย 
      คะแนน     1     หมายถึง     เหมาะสมน�อยที่สุด 
     การแปลความหมายค1าเฉลี่ยน้ําหนักของคะแนนแบ1งเป2น 5 ระดับ 
ดังนี้ 
      คะแนนเฉลี่ย    4.51 – 5.00    หมายถึง  เหมาะสมมากที่สุด 
      คะแนนเฉลี่ย    3.51 – 4.50    หมายถึง  เหมาะสมมาก 
      คะแนนเฉลี่ย    2.51 – 3.50    หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง 
      คะแนนเฉลี่ย    1.51 – 2.50    หมายถึง  เหมาะสมน�อย 
      คะแนนเฉลี่ย    1.00 – 1.50    หมายถึง  เหมาะสมน�อยที่สุด 
     ในการกําหนดค1าเฉลี่ยของความเหมาะสม คือ ถ�าความคิดเห็น
ของผู�เช่ียวชาญมีค1าเฉลี่ยตั้งแต1 3.51 ขึ้นไป ถือว1าผู�เช่ียวชาญมีความเห็นว1าหลักสูตรที่
พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม สามารถนําไปใช�ได� แต1ถ�าค1าเฉลี่ยน�อยกว1า 3.51 ผู�วิจัยต�อง
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ปรับปรุงแก�ไขตามคําแนะนําของผู�เช่ียวชาญ ซึ่งการวิเคราะห5จะใช�สถิติพื้นฐาน ได�แก1 
ค1าเฉลี่ยผลการตรวจสอบหลักสูตรฝ�กอบรมการใช�ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุค
ประชาคมอาเซียนสําหรับครู พบว1ามีค1าเฉลี่ยเท1ากับ 4.30 ถือว1าผู�เช่ียวชาญมีความเห็นว1า
หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมมาก 
   1.2.6 การวิเคราะห5ข�อมูล 
   การวิเคราะห5ข�อมูลดําเนินการใน 2 ลักษณะ คือ  
    1.2.6.1 ข�อมูลที่ได�จากการสอบถามผู�เช่ียวชาญ เพื่อพิจารณาความ
สอดคล�องของหลักสูตร วิเคราะห5ข�อมูลโดยใช�ดัชนีความสอดคล�อง ถ�าค1าความสอดคล�อง
มีตั้งแต1 .50 ขึ้นไป แสดงว1ามีความสอดคล�องและนําไปใช�ได� 
    1.2.6.2 ข�อมูลที่ได�จากแบบสอบถามผู�เช่ียวชาญ เพื่อพิจารณาความ

เหมาะสมของหลักสูตร วิเคราะห5ข�อมูลโดยใช�ค1าเฉลี่ย (X̅) และส1วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ถ�าค1าเฉลี่ย เท1ากับ 3.51 ขึ้นไป แสดงว1ามีความเหมาะสมมาก ให�คงไว�ในหลักสูตร 

  1.3 การปรับปรุงหลักสูตร 

  ผลจากการประเมินร1างหลักสูตรฝ�กอบรมของผู�เช่ียวชาญ ผู�วิจัยนํามาใช�ใน
การปรับปรุงหลักสูตร โดยกําหนดเกณฑ5ในการพิจารณา ดังนี้  
   1) รวบรวมข�อมูลจากการประเมินความสอดคล�องของหลักสูตรฝ�กอบรม
การใช�ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับครูในยุคประชาคมอาเซียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จากผู�เช่ียวชาญ ถ�าได�ค1าความสอดคล�อง
ตั้งแต1 .50 ขึ้นไป แสดงว1ามีความสอดคล�องและนําไปใช�ถ�าตํ่ากว1า .05 ก็นํามาวิเคราะห5
เพื่อนําไปปรับปรุงแก�ไข 
   2) รวบรวมข�อมูลจากการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรฝ�กอบรม
การใช�ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับครูในยุคประชาคมอาเซียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จากผู�เช่ียวชาญ ถ�าค1าเฉลี่ยของส1วนประกอบ
ของหลักสูตร เท1ากับ 3.51 ขึ้นไป แสดงว1ามีความเหมาะสมมาก ผู�วิจัยจะคงไว�ในหลักสูตร
ฝ�กอบรม แต1ถ�าค1าเฉลี่ยน�อยกว1า 3.51 ผู�วิจัยต�องปรับปรุงแก�ไขตามคําแนะนําของ
ผู�เช่ียวชาญ  
   3) ข�อเสนอแนะของผู�เช่ียวชาญนอกเหนือจากข�อคําถามเมื่อผู�เช่ียวชาญ
ตั้งแต1 3 คนขึ้นไป มีความเห็นสอดคล�องกัน ผู�วิจัยพิจารณานําไปเพิ่มเติมไว�ในหลักสูตร 
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   การปรับปรุงหลักสูตรฝ�กอบรม ปรับปรุงจากผลการประเมินหลักสูตร
ด�วยเครื่องมือต1างๆ และข�อเสนอแนะของผู�เข�ารับการฝ�กอบรม ตลอดจนปgญหา อุปสรรค
ในการดําเนินงาน เพื่อให�ได�หลักสูตรฝ�กอบรมฉบับสมบูรณ5 มีความเหมาะสม 
ในการนําไปใช�และเผยแพร1(หลักสูตรฉบับสมบูรณ5อยู1ในภาคผนวก จ 

  1.4 การจัดทําคู2มือการใช�หลักสูตร 
  หลังจากได�หลักสูตรที่สมบูรณ5แล�ว ผู�วิจัยได�จัดทําคู1มือการใช�หลักสูตรตาม
แนวทางของ สายสุนีย5 กลางประพันธ5 (2558, หน�า 417-455) เสร็จแล�วนําไปให�อาจารย5ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ5ตรวจสอบความถูกต�อง แล�วนํามาปรับปรุงแก�ไขตามข�อเสนอแนะ และ
จัดทําเป2นคู1มือการใช�หลักสูตรฝ�กอบรมการใช�ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับครูในยุค
ประชาคมอาเซียนฉบับสมบูรณ5เพื่อให�ผู�มีส1วนเกี่ยวข�องใช�เป2นแนวทางในการดําเนินการ
ฝ�กอบรมต1อไป คู1มือหลักสูตรฝ�กอบรม ประกอบไปด�วย  
   1.4.1 หลักการและเหตุผล  
   1.4.2 จุดมุ1งหมาย  
   1.4.3 โครงสร�างเนื้อหา  
   1.4.4 กิจกรรมการฝ�กอบรม  
   1.4.5 การวัดผลประเมินผล  
   1.4.6 คุณสมบัติของผู�เข�าฝ�กอบรม 
   1.4.7 คุณสมบัติของวิทยากร 
   1.4.8 คําแนะนําสําหรับวิทยากร 
   1.4.9 เทคนิคการฝ�กอบรม 
   1.4.10 การวางแผนการฝ�กอบรม 
   1.4.11 ขั้นตอนการดําเนินการฝ�กอบรม 
   1.4.12 โครงสร�างหน1วยการเรียนรู� 
   1.4.13 แนวทางการดําเนินการฝ�กอบรม 
   คู1มือการใช�หลักสูตรฉบับสมบูรณ5อยู1ในภาคผนวก ฉ 

  2. เครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล 
  เครื่องมือที่ใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล และการสร�างเครื่องมือเก็บรวบรวม
ข�อมูลแต1ละประเภท มีรายละเอียดในการสร�างและหาประสิทธิภาพเครื่องมือ ดังนี้ 
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   2.1 แบบประเมินคุณภาพของร1างหลักสูตรฝ�กอบรม 
   แบบประเมินคุณภาพของร1างหลักสูตรฝ�กอบรม เพื่อตรวจสอบ 
ความความสอดคล�องและความเหมาะสม มีขั้นตอนการสร�าง ดังนี้ 
    2.1.1 ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข�องกับการสร�างแบบประเมิน
คุณภาพหลักสูตรฝ�กอบรม 
    2.1.2 สร�างแบบประเมินคุณภาพหลักสูตรฝ�กอบรมแบ1งเป2น 2 ส1วน 
คือ การประเมินความสอดคล�องและการประเมินความเหมาะสม 
     ส1วนที่ 1 การประเมินความสอดคล�องของหลักสูตรฝ�กอบรมการ
ใช�ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคประชาคมอาเซียนสําหรับครูได�แก1 สอดคล�อง ไม1แน1ใจ 
ไม1สอดคล�อง พิจารณาผลการประเมินจากค1าดัชนีความสอดคล�อง (Index of Item 
Objective Congruence : IOC) โดยการนําคําตอบของผู�เช่ียวชาญแต1ละคนมาแปลงเป2น
คะแนน ดังนี้  
      มีความเห็น      สอดคล�อง      กําหนดคะแนนเป2น      + 1 
      มีความเห็น      ไม1แน1ใจ         กําหนดคะแนนเป2น         0 
      มีความเห็น      ไม1สอดคล�อง   กําหนดคะแนนเป2น      - 1 
     ส1วนที่ 2 แบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรฝ�กอบรม   
การใช�ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคประชาคมอาเซียนสําหรับครู เป2นแบบสอบถาม
ชนิดมาตราส1วนประมาณค1า 5 ระดับ (Rating Scale) แต1ละระดับคะแนนมีความหมาย ดังนี้ 
      คะแนน     5     หมายถึง     เหมาะสมมากที่สุด 
      คะแนน     4     หมายถึง     เหมาะสมมาก 
      คะแนน     3     หมายถึง     เหมาะสมปานกลาง 
      คะแนน     2     หมายถึง     เหมาะสมน�อย 
      คะแนน     1     หมายถึง     เหมาะสมน�อยที่สุด 
     การแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยแบ1งเป2น 5 ระดับ ได�ดังนี้ 
      คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง  เหมาะสมมากที่สุด 
      คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง  เหมาะสมมาก      
      คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง      
      คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  เหมาะสมน�อย      
      คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง  เหมาะสมน�อยที่สุด   
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    2.1.3 นําแบบประเมินคุณภาพหลักสูตรฝ�กอบรมที่สร�างขึ้นเสนอต1อ
อาจารย5ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ5 เพื่อพิจารณาความถูกต�องเหมาะสมของข�อความ แล�วนํามา
ปรับปรุงแก�ไข 
    2.1.4 นําแบบประเมินคุณภาพหลักสูตรฝ�กอบรมที่ปรับปรุงแก�ไขแล�ว 
ไปให�ผู�เช่ียวชาญ จํานวน 5 คน ประเมินความสอดคล�องและความเหมาะสมแล�วนํามาหา
ค1าดัชนีความสอดคล�อง และปรับปรุงตามข�อเสนอแนะของผู�เช่ียวชาญ 

ระยะท่ี 3 ปรับปรุงหลักสูตรฝ)กอบรม 

 การปรับปรุงหลักสูตรฝ�กอบรม เป2นการปรับปรุงแก�ไขหลักสูตรหลังจากนํา
หลักสูตรไปให�ผู�เช่ียวชาญตรวจสอบแล�วโดยพิจารณาปรับปรุงจากผลการประเมินและ
คําแนะนําของผู�เช่ียวชาญ เพื่อให�ได�หลักสูตรฝ�กอบรมฉบับสมบรูณ5 ที่มีความเหมาะสมใน
การนําไปใช�และเผยแพร1ต1อไป 
 สรุปขั้นตอนการดําเนินการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรฝ�กอบรมการใช�
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับครูในยุคประชาคมอาเซียน เป2นแผนภาพประกอบ  
การดําเนินงานตามขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรฝ�กอบรมทั้ง 3 ระยะดังภาพประกอบ 2 
และตาราง2แผนการดําเนินการวิจัย 

ระยะการวิจัย กิจกรรม ผลท่ีได�รับ 

ระยะท่ี 1 
ศึกษาและวิเคราะห5
ข�อมูลในการพัฒนา
หลักสูตรฝ�กอบรม 
 

1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข�องกับการใช�ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ในยุคประชาคมอาเซียน สําหรับครูและการ
พัฒนาหลักสูตรฝ�กอบรม 
2. สํารวจความต�องการของครูระดับช้ัน
ประถมศึกษาปCท่ี 3เกี่ยวกับเนื้อหาในหลักสูตร 
3. นําข�อมูลมาสังเคราะห5หาประเด็นในการสร�าง
หลักสูตรฝ�กอบรม 

1. ข�อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 
2. เนื้อหาท่ีจะนํามาพัฒนา
หลักสูตร 
3. องค5ประกอบของ
หลักสูตรฝ�กอบรม 5 
องค5ประกอบ 
4. กระบวนการพัฒนา
หลักสูตร 3 ระยะ 
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ระยะการวิจัย กิจกรรม ผลท่ีได�รับ 

ระยะท่ี 2 
สร�างหลักสูตร
ฝ�กอบรม 

1. ร1างหลักสูตรฝ�กอบรมการใช�ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารในยุคประชาคมอาเซียน สําหรับครู 
ประกอบด�วย 
   1.1 หลักการและเหตุผล  
   1.2 จุดมุ1งหมายของหลักสูตร  
   1.3 โครงสร�างเนื้อหา  
   1.4 กิจกรรมการฝ�กอบรม  
   1.5 การวัดและประเมินผล 
2. ตรวจสอบร1างหลักสูตรฝ�กอบรมโดย
ผู�เช่ียวชาญ จํานวน 5 คน พิจารณา 
ความเหมาะสมและความสอดคล�องภายใน
องค5ประกอบของหลักสูตรและคู1มือการใช�
หลักสูตร 
3. จัดทําคู1มือการใช�หลักสูตรฝ�กอบรม 

1. ร1างหลักสูตรฝ�กอบรม
การใช�ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารในยุค
ประชาคมอาเซียน สําหรับ
ครู 
 
 
 
2. ร1างหลักสูตรท่ีมีความ
เหมาะสมและมีความ
สอดคล�อง 
 
3. คู1มือการใช�หลักสูตร 

 
 

ระยะการวิจัย กิจกรรม ผลท่ีได�รับ 

ระยะท่ี 3  
ปรับปรุงหลักสูตร
ฝ�กอบรม 

นําผลการประเมินและคําแนะนําของผู�เช่ียวชาญ 
มาวิเคราะห5ปรับปรุงแก�ไข เพื่อให�ได�หลักสูตร
ฝ�กอบรมฉบับสมบรูณ5 ท่ีมีความเหมาะสมในการ
นําไปใช�และเผยแพร1ต1อไป 

หลักสูตรฝ�กอบรมการใช�
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในยุคประชาคม
อาเซียน สําหรับครู ฉบับ
สมบรูณ5ท่ีมีคุณภาพ 

 

ภาพประกอบ 2 ระยะการดําเนินการวิจัย 
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ตาราง 2 แผนการดําเนินการวิจัย 

ระยะของ

การวิจัย 

วิธีดําเนินการ เคร่ืองมือ ผู�ให�ข�อมูล / 

กลุ1ม

ตัวอย1าง 

การวิเคราะห5ข�อมูล ผลท่ีได�รับ ระยะเวลา 

ระยะท่ี 1 

 ศึกษา

และ
วิเคราะห5

ข�อมูลใน

การ

พัฒนา

หลักสูตร

ฝ�กอบรม 
 

1. ศึกษาเอกสารและ

งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 

 
2. สอบถามความ

ต�องการของครูช้ัน

ประถมศึกษาปCท่ี 3 

 

3. สังเคราะห5ประเด็น

ในการสร�างหลักสูตร
ฝ�กอบรม 

1. เอกสารและ

งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 

 
2. แบบสอบถาม

ความต�องการ 

- 

 

 
ครูท่ี

ปฏิบัติงาน

สอนช้ัน

ประถม 

ศึกษาปCท่ี 3 

จํานวน 30 
คน 

1. วิเคราะห5ข�อมูลเชิง

เนื้อหา 

 
2. วิเคราะห5ข�อมูลโดย

ใช�ค1าเฉลี่ย ( x ) และ

ส1วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 

1. ข�อมูลพื้นฐาน

ภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสาร 
2. องค5ประกอบของ

หลักสูตรฝ�กอบรม 

5 องค5ประกอบ 

 

3. กระบวนการ 

พัฒนาหลักสูตร 3 
ระยะ 

ช1วงเดือน

ม.ค. – 

ก.พ. 
2559 

ระยะท่ี 2 

สร�าง

หลักสูตร

ฝ�กอบรม 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

1. ร1างหลักสูตร

ฝ�กอบรมการใช�

ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารในยุค

ประชาคมอาเซียน 

สําหรับครู 
ประกอบด�วย 

1.1 หลักการและ

เหตุผล  

1.2 จุดมุ1งหมาย  

1.3 โครงสร�างเนื้อหา  

1.4 กิจกรรมการ
ฝ�กอบรม  

1.5 การวัดและ

ประเมินผล 

2. จัดทําเคร่ืองมือท่ี

ใช�ในการเก็บรวบรวม

ข�อมูล ประกอบด�วย 
   2.1 แบบประเมิน

คุณภาพหลักสูตร

ฝ�กอบรม 

3. ตรวจสอบร1าง

หลักสูตรฝ�กอบรม

โดยผู�เช่ียวชาญ  
 

4. ปรับปรุงร1าง

หลักสูตรฝ�กอบรม 

 

5. จัดทําคู1มือการใช�

หลักสูตรฝ�กอบรม 

1. เอกสารและ

งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

2. แบบประเมิน

ความเหมาะสม

และความ
สอดคล�องของร1าง

หลักสูตร 

เอกสาร ตํารา และ

งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 

 

 
 

 

 

 

เอกสาร ตํารา และ

งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 

- 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

ผู�เช่ียวชาญ

จํานวน 5 

คน 
 

 

 

ผู�เช่ียวชาญ

จํานวน 5 

คน 
 

 

 

 

- 

1. วิเคราะห5ข�อมูลเชิง

เนื้อหา 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

2. วิเคราะห5ข�อมูลโดย

ใช�ค1าเฉลี่ย (�̅ ) และ
ส1วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

(S.D) 

 

 

3. วิเคราะห5ข�อมูลโดย

ใช�ดัชนีความสอดคล�อง 
- หาค1าดัชนีความ

สอดคล�อง (IOC) ของ

แบบประเมินคุณภาพ

หลักสูตรฝ�กอบรม 

 

- 

1. ร1างหลักสูตร

ฝ�กอบรมการใช�

ภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสารในยุค

ประชาคมอาเซียน 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

2. หลักสูตร

ฝ�กอบรมการใช�

ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารในยุค

ประชาคมอาเซียนท่ี

มีคุณภาพ 

 

 

แบบประเมิน
คุณภาพหลักสูตร

ฝ�กอบรม 

 

 

คู1มือการใช�หลักสูตร 

 

ช1วงเดือน

มี.ค. – 

ต.ค. 

2560 
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ตาราง 2 (ต1อ) 

ระยะของ
การวิจัย 

วิธีดําเนินการ เคร่ืองมือ ผู�ให�ข�อมูล / 
กลุ1ม

ตัวอย1าง 

การวิเคราะห5ข�อมูล ผลท่ีได�รับ ระยะเวลา 

ระยะท่ี 3 

ปรับปรุง

หลักสูตร

ฝ�กอบรม 

นําผลการตรวจสอบ

และคําแนะนําของ

ผู�เช่ียวชาญ มา

วิเคราะห5ปรับปรุง

แก�ไข เพื่อให�ได�
หลักสูตรฝ�กอบรม

ฉบับสมบรูณ5 ท่ีมี

ความเหมาะสมใน

การนําไปใช�และ

เผยแพร1ต1อไป 

- - 

 

 

- หลักสูตรฝ�กอบรม

การใช�ภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสารใน

ยุคประชาคม

อาเซียน สําหรับครู 
ฉบับสมบรูณ5ท่ีมี

คุณภาพ 

ช1วงเดือน

พ.ย. 

2560 -

ม.ค. 

2561 

 



 

บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 

 ผลการวิเคราะหข�อมูลการวิจัย เรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝ�กอบรมการใช�
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคประชาคมอาเซียนสําหรับครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ผู�วิจัยขอนําเสนอตามลําดับ ดังนี้ 
  1. สัญลักษณที่ใช�ในการวิเคราะหข�อมูล 
  2. ผลการวิเคราะหข�อมูล 
   2.1 การพัฒนาหลักสูตรฝ�กอบรม 
   2.2 การตรวจสอบความเหมาะสม 

สัญลักษณ�ท่ีใช�ในการวิเคราะห�ข�อมูล 

 เพื่อให�เกิดความเข�าใจตรงกันในการแปลความหมายของการวิเคราะหข�อมูล
ผู�วิจัยได�กําหนดความหมายของสัญลักษณที่ใช�ในการวิเคราะหข�อมูล ดังนี้ 
  n  แทน จํานวนคนที่ตอบแบบสอบถาม 

  x ̅  แทน คะแนนเฉลี่ย(Mean) 
  S.D. แทน สBวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  IOC  แทน คBาความสอดคล�อง 

ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 

 ผู�วิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหข�อมูล ตามระยะของการดําเนินการวิจัย 
ตามลําดับ ดังนี้ 

  1. การพัฒนาหลักสูตรฝ&กอบรมการใช�ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ยุคประชาคมอาเซียนสําหรับครู 
  ผู�วิจัยได�ดําเนินการศึกษาและวิเคราะห ดังนี้ 
   1.1 ศึกษาข�อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาหลักสูตร การ
ฝ�กอบรม ทฤษฎีการเรียนรู� ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข�องอื่นๆ 
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ทั้งในประเทศและตBางประเทศ เพื่อนํามาเปPนพื้นฐานในการจัดทําหลักสูตรฝ�กอบรม
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารฯ 
   1.2 สอบถามความต�องการของครูช้ันประถมศึกษาปRที่ 3เกี่ยวกับความ
คิดเห็นและความต�องการในใช�ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคประชาคมอาเซียนสําหรับ
ครู จํานวน 30 ฉบับ ได�รับกลับคืนมา 30 ฉบับ คิดเปPนร�อยละ 100 ผลการวิเคราะหข�อมูล
ทั่วไปของผู�ตอบแบบสอบถาม ปรากฏผล ดังตาราง 3 

ตาราง 3 จํานวนและร�อยละของผู�ตอบแบบสอบถาม 

ข�อมูลทั่วไป จํานวน ร�อยละ 
1. เพศ 

    1.1 ชาย 
    1.2 หญิง 

 

8 
22 

 

26.66 
73.33 

รวม 30 100 

2. วุฒิการศึกษา 
    2.1 ปริญญาตรี   

    2.2 ปริญญาโท   
    2.3 ปริญญาเอก 

 
24 

6 
0 

 
80 

20 
0 

รวม 30 100 

3. อายุ 

    3.1 ระหวBาง 25 - 35 ปR   
    3.2 ระหวBาง 36 - 45 ปR  
    3.3 ระหวBาง 46 ปRขึ้นไป 

 

15 
7 
8 

 

50 
23.33 
26.67 

รวม 30 100 

4. สถานภาพ 
    4.1 ข�าราชการ   
    4.2 ลูกจ�าง 

 
27 
3 

 
90 
10 

รวม 30 100 

5. ประสบการณในการสอน 

    5.1 ตํ่ากวBา 5 ปR   
    5.2 มากกวBา 5 ปR   

    5.3 มากกวBา 10 ปR 

 

6 
14 

10 

 

20 
46.67 

33.33 

รวม 30 100 
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   จากตาราง 3 สรุปได�วBา ผู�ตอบแบบสอบถามมี จํานวน 30 คน เปPน 
เพศชาย 8 คน คิดเปPนร�อยละ 26.66 เพศหญิง 22 คน คิดเปPนร�อยละ 73.33 สBวนใหญBมี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปPนร�อยละ 80 มีอายุระหวBาง 25 - 35 ปR คิดเปPน 
ร�อยละ 50.00 เปPนข�าราชการคิดเปPนร�อยละ 90 และมีประสบการณในการสอนมากกวBา  
5 ปR คิดเปPนร�อยละ 46.67   
   ผลการวิเคราะหความต�องการในการฝ�กอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารปรากฏดังตาราง 4 

ตาราง 4 ความต�องการในการฝ�กอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

เนื้อหา 
ร�อยละ 

(จํานวนครู) 
แปลความ 

ลําดับท่ี
ของความ
ต�องการ 

1) ความถูกต�องของการออกเสยีงภาษาอังกฤษ 
(Correct English Pronunciation) 
    1.1 การออกเสียงของพยัญชนะภาษาอังกฤษ 
    1.2การออกเสียงตัวควบกล้ําของพยัญชนะ
ภาษาอังกฤษ 
    1.3 การรู�จักใช�สBวนตBางๆ ของปากในการออกเสียง
ของพยัญชนะภาษาอังกฤษ เชBน การตวัดลิ้น 

97 ต�องการ 1 

2) การแนะนําตนเองและผู�อื่น (Introducing oneself) 
    2.1 การใช�สํานวนในการแนะนําตนเองและผู�อื่น 
    2.2 การใช�ศัพทในการสนทนา 
    2.3 การใช�คําศัพทหรือประโยคท่ีเปPนสํานวนใน
ภาษาอังกฤษ 

77 ต�องการ 4 

3) ภาษาอังกฤษเพื่อโต�ตอบและสนทนา (English for 
general conversations) 
    3.1การใช�ประโยคคําส่ัง คําขอร�อง ภาษาทBาทาง 
คําแนะนําในโรงเรียน 
    3.2การใช�ศัพทในการสนทนา 
    3.3การใช�คําศัพทหรือประโยคท่ีเปPนสํานวนใน
ภาษาอังกฤษ 
 

80 ต�องการ 3 
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ตาราง 4 (ตBอ) 

เนื้อหา 
ร�อยละ 

(จํานวนครู) 
แปลความ 

ลําดับท่ีของ
ความ

ต�องการ 

4) การทักทายและการพูดสําหรับการให�และการขอ
ความชBวยเหลือ (English greetings and asking  
for help) 
   4.1 การใช�สํานวนในการทักทาย วัฒนธรรมของ
การทักทาย 
   4.2 การสร�างประโยคในการสนทนาด�านการขอ
ความชBวยเหลือ 
   4.3 การใช�ประโยคท่ีเปPนสํานวนในภาษาอังกฤษ 

83 ต�องการ 2 

5) สนทนาเกี่ยวกับประเทศไทย (Conversation about 
Thailand) 
    5.1 การใช�ประโยคของวัฒนธรรม และประเพณี
ตBางๆ ของไทย 
    5.2 การใช�ศัพทในการสนทนา 
    5.3 การใช�คําศัพทหรือประโยคท่ีเปPนสํานวนใน
ภาษาอังกฤษ 

97 ต�องการ 1 

   

   จากตาราง 4 สรุปได�วBาครูมีความต�องการฝ�กอบรมในหนBวยการเรียนรู�
ทุกหนBาย มากกวBาร�อยละที่ผู�วิจัยกําหนด คือ ร�อยละ 50 สามารถนําไปกําหนดเปPนเนื้อหา
ในหลักสูตรได� 
   1.3 รBางหลักสูตรฝ�กอบรมการใช�ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ในยุคประชาคมอาเซียนสําหรับครู จํานวน 15 ช่ัวโมง โดยดําเนินการดังนี้ 
    1.3.1 กําหนดโครงรBางหลักสูตรฝ�กอบรม โดยนําผลการสํารวจความ
ต�องการของครูในการใช�ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มากําหนดเปPนเนื้อหาในหลักสูตร
ฝ�กอบรมและมีหัวข�ออื่นๆ ดังนี้ วัตถุประสงค เนื้อหาหัวข�อวิชา วิธีการอบรม กิจกรรม 
การฝ�กอบรม สื่อการอบรม และการประเมินผล 
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    1.3.2 กําหนดวัตถุประสงคของหลักสูตรฝ�กอบรม เพื่อพัฒนา
หลักสูตรฝ�กอบรมการใช�ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคประชาคมอาเซียนสําหรับครู 
และครูสามารถใช�ภาษาอังกฤษในการสอนได�อยBางมีประสิทธิภาพ  
    1.3.3 เนื้อหาในหลักสูตร ผู�วิจัยได�นําผลการสํารวจความต�องการโดย
ให�รายละเอียดเนื้อหาความต�องการฝ�กอบรม รวมทั้งสิ้น 5 หัวข�อ และพบวBาทั้ง 5 หัวข�อ
เปPนที่ต�องการฝ�กอบรมของครูเกินร�อยละ 50 หรือเกินครึ่งของจํานวนครูที่สํารวจ จัดทํา
หลักสูตรฝ�กอบรมการใช�ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคประชาคมอาเซียนสําหรับครู 
ตามหัวข�อ ดังตBอไปนี้  
     หนBวยการเรียนรู�ที่ 1 สัทศาสตรเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 
(Linguistics for English teaching) 
     หนBวยการเรียนรู�ที่ 2 การแนะนําตนเองและแนะนําผู�อื่น 
(Introducing oneself and introducing others) 
     หนBวยการเรียนรู�ที่ 3 ภาษาอังกฤษเพื่อโต�ตอบและสนทนา 
(English for general conversations) 
     หนBวยการเรียนรู�ที่ 4 การขอความชBวยเหลือและการถามทิศทาง
(English asking for help and direction) 
     หนBวยการเรียนรู�ที่ 5 การสนทนาเกี่ยวกับประเทศไทย 
(Conversation about Thailand) 
    สําหรับเวลาที่ใช�ในการฝ�กอบรม ผู�วิจัยได�กําหนดจากจํานวนเนื้อหา
ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติของแตBละหนBวยการเรียนรู� ซึ่งใช�เวลาในการฝ�กอบรมไมBเทBากัน 
รายละเอียด ดังตาราง 5 
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ตาราง 5 หนBวยการเรียนรู�ในหลักสูตรฝ�กอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

            ในยุคประชาคมอาเซียน 

หน0วยการเรียนรู� โครงสร�างเนื้อหา เวลา 
หนBวยการเรียนรู�ท่ี 1 สัทศาสตรเพื่อการ
สอนภาษาอังกฤษ (Linguistics for 
English teaching) 

1. การออกเสียงพยัญชนะ
ภาษาอังกฤษ L, R, Th, Ch, Sh, V 

 
4 ช่ัวโมง 

หนBวยการเรียนรู�ท่ี 2 การแนะนําตนเอง
และแนะนําผู�อื่น (Introducing oneself 
and introducing others) 

1. Hello my friend 
2. ASEAN national flag and 
greeting 

 
2 ช่ัวโมง 

หนBวยการเรียนรู�ท่ี 3 ภาษาอังกฤษเพื่อ
โต�ตอบและสนทนา (English for general 
conversations) 

1. Let’s go shopping 
 

 
2 ช่ัวโมง 

หนBวยการเรียนรู�ท่ี 4 การขอความ
ชBวยเหลือและการถามทิศทาง (English 
asking for help and direction) 

1. Help me please. 
2. Directions 

 
4 ช่ัวโมง 

หนBวยการเรียนรู�ท่ี 5 สนทนาเกี่ยวกับ
ประเทศไทย (Conversation about 
Thailand) 

1. A happy time  
3 ช่ัวโมง 

รวม 15 
 

    แตBละหนBวยการเรียนรู�มโีครงสร�าง ดังตาราง 5 - 6 
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ตาราง 6 โครงสร�างหนBวยการเรียนรู�หลักสูตรฝ�กอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

            ในยุคประชาคมอาเซียน 

หน0วย
การ

เรียนรู�
ที ่

โครงสร�าง 
เนื้อหา 

ขอบข0าย
เนื้อหา 

จุดประสงค� 
เชิงพฤติกรรม 

วิธีการ / สื่อการ
อบรม 

เวลา 
ในการ

ฝ&กอบรม 

1 สัทศาสตร�เพื่อ
การสอน
ภาษาอังกฤษ 
(Linguistics for 
English 
teaching ) 
 
 
การออกเสียง
พยัญชนะ
ภาษาอังกฤษ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- การออกเสียง
พยัญชนะ
ภาษาอังกฤษ
ท้ัง 26 ตัว 
- การสะกดคํา
แบบแยกหนBวย
เสียง 
- การออกเสียง
พยัญชนะ
ภาษาอังกฤษ 

L, R, Th, Ch, 
Sh, V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ออกเสียง
พยัญชนะ
ภาษาอังกฤษท้ัง 
26 ตัว ได�ถูกต�อง 
- สะกดคาํแบบ
แยกหนBวยเสียง 
ได�ถูกต�อง 
- ออกเสียง
พยัญชนะ

ภาษาอังกฤษ L, 
R, Th, Ch, Sh, 
V ได�ถกูต�อง 

 
 
 
 
 
 
- การสาธิต 
- กิจกรรรม 
- การฝ�กปฏิบัต ิ
- Power point 
- ใบความรู�ท่ี  
1 - 6 
- ใบงานท่ี 1 - 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ใช�เวลา 4 
ช่ัวโมง 
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ตาราง 6 (ตBอ) 

หน0วย
การ

เรียนรู�
ที ่

โครงสร�าง
เนื้อหา 

ขอบข0าย
เนื้อหา 

จุดประสงค�เชิง
พฤติกรรม 

วิธีการ / สื่อการ
อบรม 

เวลา 

ในการ
ฝ&กอบรม 

2 การแนะนํา
ตนเองและ
แนะนาํผู�อื่น 
(Introducing 
oneselfand 
introducing 
others) 
 
Hello my friend 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASEAN national 
flag and 
greeting 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- การใช�สํานวน
ในการแนะนํา
ตนเองและผู�อื่น 
- การใช�ศัพท
ในการสนทนา 
- การใช�
คําศัพทหรือ
ประโยคท่ีเปPน
สํานวนใน
ภาษาอังกฤษ 
 
 
- การนําเสนอ
ข�อมูลของเพื่อน
ใหมB 
- การถามตอบ
โดยใช�ข�อมูล 
ASEAN 
national flag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ใช�สํานวนใน
การแนะนําตนเอง
และผู�อื่นได� 
- ใช�ศัพทในการ
สนทนาได� 
- ใช�คําศัพทหรือ
ประโยคท่ีเปPน
สํานวนใน
ภาษาอังกฤษได� 
 
 
 
- นําเสนอข�อมูล
ของเพื่อนใหมBได� 
- ถามตอบโดยใช�
ข�อมูล ASEAN 
national flagได� 
 

 
 
 
 
 
- บัตรคํา  
- บัตรภาพ  
-กิจกรรม
นันทนาการ 
(เพลง) 
- เกม  
-Post card 
- การฝ�กปฏิบัต ิ
 
 
 
 
 
 
 
- Power point 
- กิจกรรม
นันทนาการ 
(เพลง) 
- การฝ�กปฏิบัต ิ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ใช�เวลา 3
ช่ัวโมง 
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ตาราง 6 (ตBอ) 

หน0วย
การ

เรียนรู�
ที ่

โครงสร�าง
เนื้อหา 

ขอบข0าย
เนื้อหา 

จุดประสงค�เชิง
พฤติกรรม 

วิธีการ / สื่อการ
อบรม 

เวลาใน
การ

ฝ&กอบรม 

3 ภาษาอังกฤษ
เพื่อโต�ตอบและ
สนทนา 
(English for 
general 
conversations) 
Let’s go 
shopping 
 

 
 
 
 
 
 
- สนทนาเพื่อ
ใช�ใน
สถานการณซื้อ
ขายสินค�า 
- การใช�
ประโยคคําส่ัง 
คําขอร�อง 
ภาษาทBาทาง 
คําแนะนํา 

 
 
 
 
 
 
- สนทนาเพื่อใช�
ในสถานการณซื้อ
ขายสินค�าได� 
- ใช�ประโยค
คําส่ัง คาํขอร�อง 
ภาษาทBาทาง 
คําแนะนําได� 

 
 
- บัตรภาพ 
- บัตรคํา 
- กิจกรรม
นันทนาการ (เกม) 
- ใบงาน 
- กิจกรรมการซื้อ
สินค�า (บทบาท
สมมติ) 

 
 
 
 
 
ใช�เวลา 2
ช่ัวโมง 

4 การขอ 
ความช0วยเหลือ
และการถาม
ทิศทาง 
(English asking 
for help and 
direction) 
 
4.1 Help me 
please. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- การใช�สํานวน
ในการทักทาย 
วัฒนธรรมของ 
การทักทาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- ใช�สํานวนใน
การทักทาย 
วัฒนธรรมของ
การทักทายได� 

- เอกสาร
ประกอบ 
การฝ�กอบรม 
- สื่อจาก 
Internet  
- การแบBงกลุBม
อภิปรายและการ
ปฏิบัติการ
บทบาทสมมติ
ประกอบด�วย 
- บัตรคําศัพท  
9 คํา (10 ชุด) 
- บัตรภาพ  

 
 
 
 
 
 
 
 
ใช�เวลา 4
ช่ัวโมง 
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ตาราง 6 (ตBอ) 

หน0วย
การ

เรียนรู�
ที ่

โครงสร�าง
เนื้อหา 

ขอบข0าย
เนื้อหา 

จุดประสงค�เชิง
พฤติกรรม 

วิธีการ / สื่อการ
อบรม 

เวลาใน
การ

ฝ&กอบรม 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 Directions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- การสร�าง
ประโยคในการ
สนทนาด�าน
การขอความ
ชBวยเหลือ 
- การใช�
ประโยคท่ีเปPน
สํานวนใน
ภาษาอังกฤษ 
 
 
 
- การใช�สํานวน
ในการทักทาย 
วัฒนธรรมของ 
การทักทาย 
- การสร�าง
ประโยคในการ
สนทนาด�าน
การขอความ
ชBวยเหลือ 
- การใช�
ประโยคท่ีเปPน
สํานวนใน
ภาษาอังกฤษใน
การถามทิศทาง 

- สร�างประโยคใน
การสนทนาด�าน
การขอความ
ชBวยเหลือได� 
- ใช�ประโยคท่ี
เปPนสํานวนใน
ภาษาอังกฤษได� 
- สามารถพูด /
เขียนการให�
คําแนะนําการ
เจ็บปxวยและแสดง
บทบาทสมมุตไิด� 
- ใช�สํานวนใน
การทักทาย 
วัฒนธรรมของ
การทักทาย 
- เอกสาร
ประกอบการ
ฝ�กอบรม 
- สื่อจาก 
Internet 
- สร�างประโยคใน
การสนทนาด�าน
การขอความ
ชBวยเหลือและ
สามารถพูด
สื่อสารได� 

- กิจกรรม
นันทนาการ 
(เพลง ) 
- กิจกรรม
นันทนาการ (เกม) 
- ใบงาน 1 / 2 
 
 
 
 
 
 
 
- การแบBงกลุBม
อภิปรายและการ
ปฏิบัติการ
บทบาทสมมติ 
- Picture of 
directions 
- Flash card of  
- Vocabularies 
- Map of places 
- กิจกรรม
นันทนาการ 
(เพลง) 
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ตาราง 6 (ตBอ) 

หน0วย
การ

เรียนรู�
ที ่

โครงสร�าง
เนื้อหา 

ขอบข0าย
เนื้อหา 

จุดประสงค�เชิง
พฤติกรรม 

วิธีการ / สื่อการ
อบรม 

เวลาใน
การ

ฝ&กอบรม 

4   - สามารถใช� 
ประโยคท่ีเปPน
สํานวนใน
ภาษาอังกฤษใน
การถามทิศทาง
ได� 

  

5 การสนทนา
เก่ียวกับ
ประเทศไทย 
(Conversation 
about 
Thailand) 
 
A happy time 

 
 
 
 
- การใช�
ประโยค
เกี่ยวกับ
วัฒนธรรม และ
ประเพณีตBางๆ 
ของไทย 
- การใช�ศัพท
ในการสนทนา 
- การใช�
คําศัพทหรือ
ประโยคท่ีเปPน
สํานวนใน
ภาษาอังกฤษ 

 
 
 
 
- สามารถ
อภิปรายถึง
วัฒนธรรม 
ประเพณีและ
เทศกาลพิธีการ
ตBางๆ ของไทย 
- แนะนําประเพณี
และเทศกาลพิธี
กาลตBางๆ ของ
ไทย และอภิปราย
ลักษณะการ
ดําเนินชีวิตของคน
ไทยได� 

 
 
 
 
- บัตรคํา  
- บัตรภาพ  
- กิจกรรม
นันทนาการ 
(เพลง) 
- กิจกรรม
นันทนาการ (เกม) 
- ใบงาน 

 
 
 
 
 
 
 
ใช�เวลา 3
ช่ัวโมง 

  

   รายละเอียดของหนBวยการเรียนรู�แตBละหนBวยอยูBในภาคผนวก จ 
หลักสูตรฝ�กอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคประชาคมอาเซียน หน�า 251-277 
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  2. การประเมินความสอดคล�องของหลักสูตรฝ&กอบรมการใช�
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคประชาคมอาเซียนสําหรับครู  
   2.1 ปรับปรุงหลักสูตรฝ�กอบรมผู�วิจัยนํารBางหลักสูตรฝ�กอบรมไปให�
ผู�เช่ียวชาญ จํานวน 5 คน (ภาคผนวก ก) ตรวจสอบคุณภาพด�านความเหมาะสมและ 
ความสอดคล�องของหลักสูตรฝ�กอบรม โดยมีผลของการดําเนินงาน ดังนี้ 
    2.1.1 ผลการตรวจสอบความสอดคล�องของรBางหลักสูตรฝ�กอบรม
การใช�ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคประชาคมอาเซียนสําหรับครู สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยผู�เช่ียวชาญ จํานวน 5 คน รายละเอียด
ดังตาราง 7 

ตาราง 7 ผลการตรวจสอบความสอดคล�องของรBางหลักสูตรฝ�กอบรมการใช�ภาษาอังกฤษ       
            เพื่อการสื่อสารในยุคประชาคมอาเซียนสําหรับครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่        
            การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
 

ข�อ รายการประเมิน 
คBาดัชนี
ความ

สอดคล�อง 
สรุปผล 

1 
จุดมุBงหมายของหลักสูตรกับโครงสร�างของเนื้อหา
ฝ�กอบรม 

0.80 สอดคล�อง 

2 
จุดมุBงหมายของหลักสูตรกับกระบวนการฝ�กอบรม
และกิจกรรมการฝ�กอบรม 

1.00 สอดคล�อง 

3 จุดมุBงหมายของหลักสูตรกับสื่อประกอบการฝ�กอบรม 1.00 สอดคล�อง 

4 จุดมุBงหมายของหลักสูตรกับการวัดและประเมินผล 1.00 สอดคล�อง 

5 เนื้อหาวิชาฝ�กอบรมกับหนBวยการเรียนรู� 1.00 สอดคล�อง 

6 เนื้อหาของหลักสูตรกับกิจกรรมการฝ�กอบรม 1.00 สอดคล�อง 

7 เนื้อหาของหลักสูตรกับสื่อการฝ�กอบรม 1.00 สอดคล�อง 

8 เนื้อหาของหลักสูตรกับการวัดประเมินผล 1.00 สอดคล�อง 

9 กิจกรรมการฝ�กอบรมกับสื่อการฝ�กอบรม 1.00 สอดคล�อง 

10 กิจกรรมการฝ�กอบรมกับการวัดประเมินผล 0.80 สอดคล�อง 
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ตาราง 7 (ตBอ) 

ข�อ รายการประเมิน 
คBาดัชนี
ความ

สอดคล�อง 
สรุปผล 

11 สื่อการฝ�กอบรมกับการวัดผลประเมินผล 1.00 สอดคล�อง 

12 
วัตถุประสงคในหนBวยการเรียนรู�กับกิจกรรมและ 
วิธีการฝ�กอบรม 

1.00 สอดคล�อง 

13 วัตถุประสงคในหนBวยการเรียนรู�กับสื่อการฝ�กอบรม 1.00 สอดคล�อง 

14 
วัตถุประสงคในหนBวยการเรียนรู�กับการวัดผล
ประเมินผล 

1.00 สอดคล�อง 

15 
จุดมุBงหมายของหลักสูตรกับวัตถุประสงคหนBวย 
การเรียนรู�ที่ 1 สัทศาสตรเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 
(Linguistics for English teaching) 

1.00 สอดคล�อง 

16 
จุดมุBงหมายของหลักสูตรกับวัตถุประสงคหนBวย 
การเรียนรู�ที่ 2 การแนะนําตนเองและแนะนําผู�อื่น 
(Introducing oneself and introducing others) 

1.00 สอดคล�อง 

17 
จุดมุBงหมายของหลักสูตรกับวัตถุประสงคหนBวย 
การเรียนรู�ที่ 3 ภาษาอังกฤษเพื่อโต�ตอบและสนทนา 
(English for general conversations) 

1.00 สอดคล�อง 

18 
จุดมุBงหมายของหลักสูตรกับวัตถุประสงคหนBวย 
การเรียนรู�ที่ 4 การขอความชBวยเหลือและการถาม
ทิศทาง (English asking for help and direction) 

1.00 สอดคล�อง 

19 
จุดมุBงหมายของหลักสูตรกับวัตถุประสงคหนBวย 
การเรียนรู�ที่ 5 การสนทนาเกี่ยวกับประเทศไทย 
(Conversation about Thailand) 

1.00 สอดคล�อง 

 
    จากตาราง 7 ผู�เช่ียวชาญพิจารณาเห็นวBา สBวนประกอบของหลักสูตร 
ฝ�กอบรมมีความสอดคล�องกันในทุกประเด็น โดยมีคBาความสอดคล�องอยูBระหวBาง  
0.80 ถึง 1.00 เปPนไปตามเกณฑที่ตั้งไว� (ภาคผนวก ง) 
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    2.1.2 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรBางหลักสูตรฝ�กอบรม
การใช�ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคประชาคมอาเซียนสําหรับครู สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยผู�เช่ียวชาญ จํานวน 5 คน รายละเอียด 
ดังตาราง 8 

ตาราง 8 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรBางหลักสูตรฝ�กอบรมการใช�ภาษาอังกฤษ       
            เพื่อการสื่อสารในยุคประชาคมอาเซียนสําหรับครู  

ข�อ รายการประเมิน X 
S.D. 

ระดับความ
เหมาะสม 

ลําดับ
ของคBา 

เฉล่ีย 
1 จุดมุBงหมายของหลักสูตรฝ�กอบรม โดยประเมินจาก 

   1.1 ความชัดเจนของจุดมุBงหมายหลักสูตรฝ�กอบรม 4.60 0.89 มากที่สุด 2 

   1.2 ความเปPนไปได�ของจุดมุBงหมายหลักสูตรฝ�กอบรม 4.40 0.54 มาก 1 

   1.3 จุดมุBงหมายหลักสูตรฝ�กอบรมมีความเหมาะสมกับ 
ผู�เข�าฝ�กอบรม 

4.60 0.54 มากที่สุด 2 

2 เนื้อหาสาระหลกัสูตรฝ�กอบรม โดยประเมินจาก 

   2.1 เนื้อหาของหลักสูตรในการนําไปใช�ฝ�กอบรมให� 

บรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตร 

4.20 0.83 มาก 3 

   2.2 การจัดลําดับเนื้อหา 4.00 0.70 มาก 4 

   2.3 เนื้อหาของหลกัสูตรในการนําไปปฏิบัติจริง 4.40 0.54 มาก 2 

3 กระบวนการฝ�กอบรม โดยประเมินจาก 

   3.1 ความเปPนไปได�ที่จะบรรลุจุดมุBงหมายของหลักสูตร
ฝ�กอบรม 

4.20 0.44 มาก 3 

   3.2 ความเหมาะสมของกิจกรรม 4.20 0.44 มาก 3 

   3.3 การนําไปสอนหรือฝ�กอบรมได�จริง 4.40 0.54 มาก 2 

   3.4 ความนBาสนใจของกิจกรรม 4.60 0.54 มากที่สุด 1 

4 สื่อประกอบการฝ�กอบรม โดยประเมินจาก 

   4.1 ความเหมาะสมของสื่อกับกิจกรรม 4.20 0.44 มาก 3 

   4.2 ชBวยให�กิจกรรมบรรลุตามจุดมุBงหมายได�   4.40 0.54 มาก 2 

5 การวัดและประเมินผล โดยประเมินจาก 

   5.1 การตรวจสอบการบรรลุจุดมุBงหมายของหลักสูตร
ฝ�กอบรม 

4.20 0.44 มาก 3 

   5.2 ความเปPนไปได�ในการประเมินผล 4.40 0.54 มาก 2 
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ตาราง 8 (ตBอ) 

ข�อ รายการประเมิน X 
S.D. 

ระดับความ
เหมาะสม 

ลําดับของ
คBา 

เฉลี่ย 

6 ระยะเวลาในการฝ�กอบรม โดยประเมินจาก 

    6.1 ความเหมาะสมของเวลาที่ใช�ในการฝ�กอบรม 4.40 0.54 มาก 2 

    6.2 ความเปPนไปได�ในการชBวยให�บรรลุตามจุดมุBงหมาย 4.40 0.54 มาก 2 

7 การประเมินหนBวยการเรียนรู� 

   7.1 หนBวยการเรียนรู�ที่ 1 สัทศาสตรเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ (Linguistics for English teaching) 

      7.1.1 ความชดัเจนของวัตถุประสงคการฝ�กอบรม 4.60 0.54 มากที่สุด 1 

      7.1.2 ความเหมาะของวัตถุประสงคการฝ�กอบรม 4.40 0.54 มาก 2 

      7.1.3 ความเหมาะสมของเนื้อหาที่ชBวยให� 
บรรลุวัตถุประสงคการฝ�กอบรม 

4.40 0.54 มาก 2 

      7.1.4 ความเหมาะสมของกิจกรรมการฝ�กอบรม 4.40 0.54 มาก 2 

      7.1.5 การนํากิจกรรมไปปฏิบัติจริง 4.60 0.54 มากที่สุด 1 

      7.1.6 ความเหมาะสมของสื่อประกอบการฝ�กอบรม 4.60 0.54 มากที่สุด 1 

      7.1.7 สื่อประกอบการฝ�กอบรมชBวยให�สามารถ 
บรรลุวัตถุประสงคการฝ�กอบรม 

4.00 0.00 มาก 4 

      7.1.8 การวัดและประเมินผลมีความเปPนไปได� 4.00 0.00 มาก 4 

   7.2 หนBวยการเรียนรู�ที่ 2 การแนะนําตนเองแลแนะนําผู�อื่น (Introducing oneself and introducing others) 

      7.2.1 ความชัดเจนของวัตถุประสงคการฝ�กอบรม 4.60 0.54 มากที่สุด 1 

      7.2.2 ความเหมาะของวัตถุประสงคการฝ�กอบรม 4.60 0.54 มากที่สุด 1 

      7.2.3 ความเหมาะสมของเนื้อหาที่ชBวยให� 
บรรลุวัตถุประสงคการฝ�กอบรม 

4.20 0.44 มาก 3 

      7.2.4 ความเหมาะสมของกิจกรรมการฝ�กอบรม 4.20 0.44 มาก 3 

      7.2.5 การนํากิจกรรมไปปฏิบัติจริง 4.40 0.54 มาก 2 

      7.2.6 ความเหมาะสมของสื่อประกอบการฝ�กอบรม 4.00 0.00 มาก 4 

      7.2.7 สื่อประกอบการฝ�กอบรมชBวยให�สามารถ 
บรรลุวัตถุประสงคการฝ�กอบรม 

4.00 0.00 มาก 4 

      7.2.8 การวัดและประเมินผลมคีวามเปPนไปได� 4.20 0.44 มาก 3 

   7.3 หนBวยการเรียนรู�ที่ 3 ภาษาอังกฤษเพื่อโต�ตอบและสนทนา (English for general conversations) 

      7.3.1 ความชัดเจนของวัตถุประสงคการฝ�กอบรม 4.60 0.54 มากที่สุด 1 

      7.3.2 ความเหมาะของวัตถุประสงคการฝ�กอบรม 4.40 0.54 มาก 2 
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ตาราง 8 (ตBอ) 

ข�อ รายการประเมิน X 
S.D. 

ระดับความ
เหมาะสม 

ลําดับของ
คBา 

เฉลี่ย 

7 
      7.3.3 ความเหมาะสมของเนื้อหาที่ชBวยให� 
บรรลุวัตถุประสงคการฝ�กอบรม 

4.20 0.44 มาก 3 

       7.3.4 ความเหมาะสมของกิจกรรมการฝ�กอบรม 
4.40 0.54 มาก 2 

       7.3.5 การนํากิจกรรมไปปฏิบัติจริง 4.40 0.54 มาก 2 

      7.3.6 ความเหมาะสมของสื่อประกอบการฝ�กอบรม 4.20 0.44 มาก 3 

      7.3.7 สื่อประกอบการฝ�กอบรมชBวยให�สามารถ 

บรรลุวัตถุประสงคการฝ�กอบรม 

4.00 0.00 มาก 4 

      7.3.8 การวัดและประเมนิผลมีความเปPนไปได� 4.00 0.00 มาก 4 

   7.4 หนBวยการเรียนรู�ที่ 4 การขอความชBวยเหลือและการถามทิศทาง (English asking for help and direction) 

      7.4.1 ความชัดเจนของวัตถปุระสงคการฝ�กอบรม 4.40 0.54 มาก 2 

      7.4.2 ความเหมาะของวัตถุประสงคการฝ�กอบรม 4.40 0.54 มาก 2 

      7.4.3 ความเหมาะสมของเนื้อหาที่ชBวยให� 

บรรลุวัตถุประสงคการฝ�กอบรม 

4.40 0.54 มาก 2 

      7.4.4 ความเหมาะสมของกิจกรรมการฝ�กอบรม 4.40 0.54 มาก 2 

      7.4.5 การนํากิจกรรมไปปฏิบัติจริง 4.40 0.54 มาก 2 

      7.4.6 ความเหมาะสมของสื่อประกอบการฝ�กอบรม 4.20 0.44 มาก 3 

      7.4.7 สื่อประกอบการฝ�กอบรมชBวยให�สามารถ 
บรรลุวัตถุประสงคการฝ�กอบรม 

4.20 0.44 มาก 3 

      7.4.8 การวัดและประเมินผลมคีวามเปPนไปได� 4.00 0.00 มาก 4 

 

   7.5 หนBวยการเรียนรู�ที่ 5 สนทนาเกี่ยวกับประเทศไทย (Conversation about Thailand) 

      7.5.1 ความชัดเจนของวัตถุประสงคการฝ�กอบรม 4.60 0.54 มากที่สุด 1 

      7.5.2 ความเหมาะของวัตถุประสงคการฝ�กอบรม 4.60 0.54 มากที่สุด 1 

      7.5.3 ความเหมาะสมของเนื้อหาที่ชBวยให� 
บรรลุวัตถุประสงคการฝ�กอบรม 

4.00 0.00 มาก 4 

      7.5.4 ความเหมาะสมของกิจกรรมการฝ�กอบรม 4.00 0.00 มาก 4 

      7.5.5 การนํากิจกรรมไปปฏิบัติจริง 4.20 0.44 มาก 3 

      7.5.6 ความเหมาะสมของสื่อประกอบการฝ�กอบรม 4.20 0.44 มาก 3 

      7.5.7 สื่อประกอบการฝ�กอบรมชBวยให�สามารถ 
บรรลุวัตถุประสงคการฝ�กอบรม 

4.00 0.00 มาก 4 

      7.5.8 การวัดและประเมนิผลมีความเปPนไปได� 4.00 0.00 มาก 4 

ภาพรวม 4.30 0.42 มาก  

  



103 

    จากตาราง 8 ผลการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรโดย
ผู�เช่ียวชาญ พบวBาภาพรวมอยูBในระดับมาก (S.D. = 0.42) เมื่อพิจารณาเปPนรายข�อ พบวBา 
สBวนใหญBมีความเหมาะสมอยูBในระดับมาก ยกเว�น ความชัดเจนของจุดมุBงหมายหลักสูตร
ฝ�กอบรมกระบวนการฝ�กอบรม หัวข�อความนBาสนใจของกิจกรรม หนBวยการเรียนรู�ที่ 1 
สัทศาสตรเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ (Linguistics for English teaching) ในหัวข�อ  
ความชัดเจนของวัตถุประสงคการฝ�กอบรม การนํากิจกรรมไปปฏิบัติจริง ความเหมาะสม
ของสื่อประกอบการฝ�กอบรม หนBวยการเรียนรู�ที่ 2 การแนะนําตนเองแลแนะนําผู�อื่น 
(Introducing oneself and introducing others) ในหัวข�อ ความชัดเจนของวัตถุประสงค 
การฝ�กอบรม ความเหมาะของวัตถุประสงคการฝ�กอบรม หนBวยการเรียนรู�ที่ 3 
ภาษาอังกฤษเพื่อโต�ตอบและสนทนา (English for general conversations) ในหัวข�อ  
ความชัดเจนของวัตถุประสงคการฝ�กอบรม หนBวยการเรียนรู�ที่ 5 สนทนาเกี่ยวกับ 
ประเทศไทย (Conversation about Thailand) ในหัวข�อ ความชัดเจนของวัตถุประสงค 
การฝ�กอบรม ความเหมาะสมของสื่อประกอบการฝ�กอบรม ที่มีคBาเฉลี่ยมากที่สุด 10  

ลําดับแรก ซึ่งมีคBาเฉลี่ยเทBากัน (X = 4.60) สBวนความเหมาะสมกับผู�เข�าอบรมมีคBาเฉลี่ย

ตํ่าสุด (X = 4.20) เมื่อพิจารณาคBาความเบี่ยงเบนมาตรฐานผู�เช่ียวชาญทั้ง 5 มี 
ความคิดเห็นไมBตBางกันมากนัก (ภาคผนวก ง) 
   ดังนั้นจึงสรุปได�วBา หลักสูตรฉบับรBางที่ผู�วิจัยพัฒนาขึ้นมีองคประกอบ
ครบถ�วน เหมาะสมเปPนไปตามเกณฑที่กําหนด และมีความสอดคล�องกันสามารถ 
นําไปใช�ได� 
   ผู�วิจัยนําข�อมูลในการตรวจสอบรBางหลักสูตรฝ�กอบรม จากผู�เช่ียวชาญ 
ทั้ง 5 คน มาวิเคราะหแล�วนําไปปรับปรุงรBางหลักสูตรฝ�กอบรมให�สมบูรณยิ่งขึ้น ดังนี้ 
    1. ผลการวิเคราะหความเหมาะสมของรBางหลักสูตรฝ�กอบรม  
เมื่อเทียบกับเกณฑ พบวBา มีคBาเฉลี่ยเทBากับ 4.30 แสดงวBามีความเหมาะสมมาก  
    2. ผลการวิเคราะหความสอดคล�อง พบวBา คBาดัชนีความสอดคล�อง
อยูBระหวBาง 0.80 ถึง 1.00 แสดงวBามีความสอดคล�องอยูBในระดับมากถือวBาองคประกอบ
รBางหลักสูตรมีความสอดคล�องอยูBในเกณฑ ใช�ได�ไมBต�องทําการปรับปรุง  
    3. ผู�วิจัยได�ปรับปรุงรBางหลักสูตรฝ�กอบรม ตามข�อเสนอแนะของ
ผู�เช่ียวชาญมีสาระสําคัญสรุปได� ดังนี้ 
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    3.1 กิจกรรมการฝ�กอบรมได�ปรับให�เน�นไปในทางปฏิบัติมากขึ้น  
ไมBยากจนเกินไป และเหมาะสมกับวัยของผู�เข�าอบรม 
    3.2 รูปเลBมและรูปแบบการพิมพได�ปรับให�ดูนBาสนใจและจัดเรียง
เนื้อหาให�ดูงBายขึ้น 
 



 

บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ 

 การวิจัย เรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝ�กอบรมการใช�ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ในยุคประชาคมอาเซียนสําหรับครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
นครพนม เขต 2 เป0นการดําเนินการวิจัยในลักษณะของการวิจัยและพัฒนา (Research and 
development) โดยผู�วิจัยได�กําหนดความมุGงหมายของการวิจัย ไว�ดังนี้  
1) เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝ�กอบรมการใช�ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคประชาคมอาเซียน
สําหรับครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  
2) เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของหลักสูตรฝ�กอบรมการใช�ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ในยุคประชาคมอาเซียนสําหรับครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 2 3) เพื่อพัฒนาคูGมือการใช�หลักสูตรฝ�กอบรมการใช�ภาษาอังกฤษเพื่อ 
การสื่อสารในยุคประชาคมอาเซียนสําหรับครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 
 การวิจัยในการพัฒนาหลักสูตรฝ�กอบรมการใช�ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ในยุคประชาคมอาเซียนสําหรับครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 2 แบGงเป0น 3 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 การศึกษาและวิเคราะหJข�อมูล 
ในการพัฒนาหลักสูตรฝ�กอบรมเป0นการศึกษาข�อมูลพื้นฐานปLญหาและความต�องการเพื่อ
นํามาพัฒนาหลักสูตรฝ�กอบรมการใช�ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคประชาคมอาเซียน
สําหรับครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  
โดยแบGงออกเป0น 3 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ดําเนินการโดยศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข�องศึกษาข�อมูลพื้นฐานการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแล�วนํา
ข�อมูลมาสังเคราะหJ เป0นกรอบแนวคิดของการวิจัย ซึ่งผลที่ได�จากการศึกษานํามาใช�เป0น
ข�อมูลในการกําหนดองคJประกอบของหลักสูตรฝ�กอบรมขั้นตอนที่ 2 สอบถามความ
ต�องการของครูช้ันประถมศึกษาปOที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 2 เพื่อนําเนื้อหามาใช�ในการพัฒนาหลักสูตรฝ�กอบรมการใช�ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารในยุคประชาคมอาเซียนสําหรับครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ขั้นตอนที่ 3 สังเคราะหJประเด็นในการสร�างหลักสูตร
ฝ�กอบรม จากผลที่ได�ในขั้นตอนที่ 1 และ 2 ระยะที่ 2 การสร�างหลักสูตรฝ�กอบรมเป0น 
การสร�างและพัฒนาหลักสูตรฝ�กอบรมการใช�ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุค 
ประชาคมอาเซียนสําหรับครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม 
เขต 2 ให�มีความสอดคล�องกับข�อมูลพื้นฐานที่ได�จากการวิเคราะหJระยะที่ 1 โดยแบGง
ออกเป0น 5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การรGางหลักสูตรฝ�กอบรมเป0นการนําผลที่ได�จาก
ระยะที่ 1 มาวิเคราะหJข�อมูลเชิงเนื้อหา และกําหนดเป0นรายละเอียดตGางๆ ของหลักสูตร
ฉบับรGาง ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบรGางหลักสูตรฝ�กอบรมการใช�ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ในยุคประชาคมอาเซียนสําหรับครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 2 เป0นการประเมินรGางหลักสูตร โดยผู�เช่ียวชาญ จํานวน 5 คน ในด�าน  
ความเหมาะสมและความสอดคล�องของโครงสร�าง ขั้นตอนที่ 3 ปรับปรุงรGางหลักสูตร
ฝ�กอบรมนําผลจากการตรวจสอบของที่ปรึกษามาปรับปรุงแก�ไขขั้นตอนที่ 4 จัดทํา
เครื่องมือที่ใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล ได�แกG แบบประเมินความเหมาะสมและความ
สอดคล�องของรGางหลักสูตรขั้นตอนที่ 5 จัดทําคูGมือการใช�หลักสูตรฝ�กอบรมระยะที่ 3 
ปรับปรุงหลักสูตรฝ�กอบรมนําผลการตรวจสอบและประเมินจากผู�เช่ียวชาญมาวิเคราะหJ 
ปรับปรุงแก�ไขให�หลักสูตรมีความสมบูรณJมากยิ่งขึ้น ด�วยการใช�สถิติ ร�อยละ  

คGาเฉลี่ยเลขคณิต (x)̅ คGาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

สรุปผลการวิจัย 

 หลักสูตรฝ�กอบรมการใช�ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคประชาคมอาเซียน
สําหรับครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 สรุปผลได� 
ดังนี้ 
  1. ผลการศึกษาข�อมูลพื้นฐานที่จําเป0นและต�องการในการพัฒนาหลักสูตร  
ได�แกG ทฤษฎี ความหมาย องคJประกอบ เทคนิควิธีการ แนวทางการวัดและประเมินผล 
พบวGาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคประชาคมอาเซียนสําหรับครู มี 5 หนGวยการเรียนรู� 
ได�แกG 1) สัทศาสตรJเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ (Linguistics for English teaching)  
2) การแนะนําตนเองและผู�อื่น (Introducing oneself and introducing others)  
3) ภาษาอังกฤษสําหรับสนทนาทั่วไป (English for general conversations) 4) ภาษาอังกฤษ
เพื่อโต�ตอบและสนทนา (English for general conversations) 5) สนทนาเกี่ยวกับ 



107 

ประเทศไทย (Conversation about Thailand) มีองคJประกอบของหลักสูตรฝ�กอบรมการใช�
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคประชาคมอาเซียนสําหรับครู มี 5 องคJประกอบ คือ  
1) หลักการและเหตุผล 2) จุดประสงคJของหลักสูตร 3) โครงสร�างเนื้อหา 4) กิจกรรม 
การฝ�กอบรม 5) การวัดผลและประเมินผล 
 ผลการสร�างรGางหลักสูตรฝ�กอบรมการใช�ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ในยุคประชาคมอาเซียนสําหรับครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
นครพนม เขต 2 มีองคJประกอบของหลักสูตร 5 องคJประกอบ สรุปได� ดังนี้ 
  1. หลักการและเหตุผล 
  จากสภาพปLจจุบันของการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษยังมีปLญหา 
อยูGมาก เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู� สื่อ และการวัดประเมินผลทาง
ภาษา และปLญหาที่สําคัญ คือ ครูสอนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษา 
สGวนใหญGไมGได�จบด�านภาษาอังกฤษโดยตรง สGงผลให�นักเรียนไมGได�รับการพัฒนาพื้นฐาน
ภาษาที่ถูกต�อง เหมาะสม ขาดความม่ันใจในการใช�ภาษาและไมGสามารถตGอยอดในขั้นสูงขึ้น 
ได�อยGางมีประสิทธิภาพ การจัดตั้งสถาบันภาษาอังกฤษขึ้น เพื่อเป0นหนGวยงานหลัก 
ในการสGงเสริมและพัฒนาปLจจัยตGางๆ ที่สGงผลตGอคุณภาพการเรียนการสอนและการใช�
ภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบ ทั้งด�านการสGงเสริม วิจัยและ
พัฒนาการนําหลักสูตรไปใช�การจัดการเรียนรู� การวัดประเมินผล สื่อและนวัตกรรม 
การเรียนรู�ภาษาอังกฤษ กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษของนักเรียน การพัฒนา
ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข�อง การพัฒนาสถานศึกษาและเครือขGายการพัฒนาการเรียน 
การสอนทุกระดับ องคJกรวิชาชีพด�านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การประสานงาน
ความรGวมมือกับหนGวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและตGางประเทศ รวมไปถึง 
การให�บริการสื่อการเรียนรู� สื่อ On - line การทดสอบระดับความสามารถด�าน
ภาษาอังกฤษ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2555, หน�า 13, 20) 
  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข�องกับวิธีการพัฒนาทักษะ 
การปฏิบัติงาน พบวGา หลักสูตรการฝ�กอบรมเป0นวิธีการที่นิยมใช� เพราะเป0นเครื่องมือ 
ที่สามารถถGายทอดเจตนารมณJสูGการปฏิบัตไิด�ดี เป0นสิ่งที่นําเอาความมุGงหมายและนโยบาย
การศึกษาไปเป0นการปฏิบัติในขั้นพื้นฐานที่เป0นจริงในโรงเรียน สGวนการฝ�กอบรมเป0นอีก
หนึ่งยุทธศาสตรJ ในการเพิ่มพูนความรู� ทักษะ และเจตคติของผู�เข�าฝ�กอบรมให�เปลี่ยนไป
ในทางที่ดีขึ้น ผลการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรที่สามารถเพิ่มพูนความรู� ทักษะและ 
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ความสามารถของผู�เข�าฝ�กอบรมได� เชGน วารุณี อัศวโภคิน (2554, หน�า 136-137) 
ได�ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝ�กอบรมการใช�ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และ คะนึงนิจ ศรโีตกลิ่น (2549, หน�า 120) ได�ทําการวิจัย
เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝ�กอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทGองเที่ยวสําหรับตํารวจภูธร 
จังหวัดเพชรบุรี สายสุนียJ กลางประพันธJ (2558, หน�า 139-141) ได�ทําการวิจัยเรื่อง  
การพัฒนาหลักสูตรฝ�กอบรมผู�นํานักเรียนสGงเสริมสุขภาพในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุดาหาร 
  หลักสูตรฝ�กอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคประชาคมอาเซียน
สําหรับครู เป0นหลักสูตรที่จัดทําขึ้นโดยเฉพาะ จากความต�องการพัฒนาความรู�และทักษะ
การสอนภาษาอังกฤษของครูผู�สอนระดับช้ันประถมศึกษาปOที่ 3 ซึ่งการสอนภาษาอังกฤษ
ในระดับประถมศึกษาตอนต�น จะสอนโดยครูประจําช้ันซึ่งไมGได�จบสาขาการสอน
ภาษาอังกฤษโดยตรง และครูเหลGานี้มีความต�องการฝ�กอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู�ด�าน
ภาษาอังกฤษเป0นอยGางยิ่ง โดยต�องการเสริมสร�างความรู�ด�านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ให�เป0นพื้นฐานในการสอนภาษาอังกฤษให�มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งวิธีการที่สามารถ
แก�ไขปLญหาและชGวยสนับสนุนการสอนของครูช้ันประถมศึกษาปOที่ 3 ให�มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น คือ การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคประชาคมอาเซียนสําหรับ
ครู และจะเป0นแนวทางให�มีการฝ�กอบรมการใช�ภาษาเพื่อการสื่อสารแกGครูอยGางตGอเนื่อง 
ซึ่งเนื้อหาในการฝ�กอบรมจะเกี่ยวข�องกับภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ที่จําเป0นต�องใช�ใน
ชีวิตประจําวันที่เหมาะสมกับระดับความสามารถของผู�เรียน เพื่อให�เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพในการสอน 
  2. จุดมุGงหมายของหลักสูตร มี 3 ข�อ ได�แกG 
   2.1 เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝ�กอบรมการใช�ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ยุคประชาคมอาเซียนสําหรับครู  
   2.2 เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของหลักสูตรฝ�กอบรมการใช�
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคประชาคมอาเซียนสําหรับครู  
   2.3 เพื่อพัฒนาคูGมือการใช�หลักสูตรฝ�กอบรมการใช�ภาษาอังกฤษเพื่อ 
การสื่อสารในยุคประชาคมอาเซียนสําหรับครู  
   2.4 เพื่อให�ครูสามารถใช�ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได�อยGางม่ันใจ 
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   2.5 เพื่อให�ครูนําความรู�ที่ได�ไปประยุกตJใช�ในการจัดการเรียนการสอน
ให�แกGนักเรียนได�อยGางมีประสิทธิภาพ 
  3. โครงสร�างเนื้อหา 
   3.1 หนGวยการเรียนรู�ที่ 1 สัทศาสตรJเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 
(Linguistics for English teaching) 
   3.2 หนGวยการเรียนรู�ที่ 2 การแนะนําตนเองและแนะนําผู�อื่น (Introducing 
oneself and introducing others) 
   3.3 หนGวยการเรียนรู�ที่ 3 ภาษาอังกฤษเพื่อโต�ตอบและสนทนา (English 
for general conversations) 
   3.4 หนGวยการเรียนรู�ที่ 4 การขอความชGวยเหลือและการถามทิศทาง 
(English asking for help and direction) 
   3.5 หนGวยการเรียนรู�ที่ 5 สนทนาเกี่ยวกับประเทศไทย (Conversation 
about Thailand) 
   ใช�เวลาการฝ�กอบรมรวม 15 ช่ัวโมง จํานวน 4 วัน 
  4. กิจกรรมการฝ�กอบรม 
  การจัดกิจกรรมการอบรมตามหลักสูตรฝ�กอบรมนี้ มุGงให�ผู�ฝ�กอบรมมี
ความรู� ความเข�าใจและเกิดทักษะ ตามจุดมุGงหมายของหลักสูตร ได�กําหนดกิจกรรมให�
สอดคล�องกับจุดมุGงหมายและโครงสร�างเนื้อหาของหลักสูตร ดังนี้ 
   4.1 การระดมสมอง (Brainstorming) เป0นการประชุมกลุGมเล็กไมGเกิน  
15 คน เปoดโอกาสให�สมาชิกได�แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยGางเสรี โดยไมG
คํานึงถึงวGาความคิดนั้นจะถูกหรือผิด ความคิดหรือข�อเสนอแนะทุกอยGางจะถูกบันทึกไว� 
แล�วจึงวิเคราะหJหรือประเมินคGาของความคิดเพื่อนําไปสูGข�อสรุปในเรื่องนั้นๆ เวลาที่ใช�ใน
การแสดงความคิดเห็นไมGเกิน 15 นาที และเวลารวมทั้งสรุปไมGควรเกิน 1 ช่ัวโมงครึ่ง หัวข�อ
เรื่องที่นํามาระดมสมองควรเป0นเรื่องเดียว ข�อดีคือ ผู�เข�ารGวมการฝ�กอบรมมีสGวนรGวมมากได�
ชGวยกันคิด ชGวยกันเสนอ บรรยากาศเป0นกันเอง ทําให�เกิดความสร�างสรรคJ สามารถ
แก�ปLญหาที่เผชิญอยูGได� ได�ความคิดเห็นจํานวนมาก ข�อเสียคือ มีคุณคGาน�อย และต�องจํากัด
กลุGมผู�เข�ารับการฝ�กอบรมเพื่อให�ทุกคนได�รGวมแสดงความคิดเห็น 
   4.2 การใช�กิจกรรมนันทนาการ (Recreational Activity) เป0นการให� 
ผู�เข�ารับการฝ�กอบรมรGวมกันทํากิจกรรม เชGน การเลGนเกมสั้นๆ การปรบมือเป0นจังหวะ  
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การร�องเพลงประกอบทGาทาง เป0นต�น โดยเน�นการทํากิจกรรมเป0นกลุGม เพื่อมุGงเปลี่ยน
ทัศนคติและสร�างความสัมพันธJ ตลอดจนสร�างความสนุกสนานระหวGางการฝ�กอบรม ทั้งนี้
ไมGควรใช�เวลาเกิน 20 - 40 นาที ข�อดี คือ ผู�เข�ารับการฝ�กอบรมมีสGวนรGวมทุกคน 
บรรยากาศสนุกสนานรื่นเริง ข�อจํากัด คือ ใช�ได�กับบางสถานการณJ บางหัวข�อวิชาเทGานั้น 
สGวนใหญGจะใช�สลับกับการบรรยาย และวิทยากรต�องมีทักษะในการนํากลุGม 
   4.3 การใช�ฐานกิจกรรม (Activity based) เป0นกิจกรรมที่ประยุกตJมาจาก
กิจกรรมวอลJคแรลลี่แตGไมGได�แขGงขันกันจริงๆ เพียงแตGใช�สถานที่ที่กว�างขวางพอที่จะจัดฐาน
กิจกรรมได�หลายๆ ฐาน หรือใช�ห�องเรียนเป0นสถานที่จัดกิจกรรมแตGละฐานก็ได� ดําเนินการ
โดยแบGงผู�เข�ารับการฝ�กอบรมเป0นกลุGม จัดวิทยากรประจําฐานไว�ฐานละ 1 - 2 คน 
กําหนดเวลาในการทํากิจกรรมในแตGละฐาน จัดกิจกรรมให�ปฏิบัตโิดยมุGงให�เกิดความรู� 
ทักษะ และเจตคติตามความมุGงหมายของการฝ�กอบรมนั้นๆ โดยให�เริ่มทํากิจกรรม 
พร�อมกันทุกกลุGม และหมุนเวียนกันไปจนครบทุกฐาน แล�วประเมินและสรุปผลการทํา
กิจกรรม ข�อดี คือ ผู�เข�ารับการฝ�กอบรมมีสGวนรGวมในการทํากิจกรรมทุกคน บรรยากาศ
สนุกสนาน ท�าทาย ไมGนGาเบื่อ เป0นการฝ�กอบรมภาคสนาม ข�อจํากัด คือ ต�องใช�สถานที่
กว�างขวาง ใช�วิทยากรหลายคนและใช�เวลาในการเตรียมการมาก 
   4.4 การฝ�กปฏิบัติ (Practice) เป0นกิจกรรมการฝ�กอบรมที่ให�
ประสบการณJตรงกับผู�เข�ารับการฝ�กอบรม โดยการให�ลงมือฝ�กฝนหรือปฏิบัติจริงหลัง 
จากฟLงบรรยาย ดูการสาธิตหรือทดลองแล�ว ชGวยให�เกิดความรู�ความเข�าใจในทฤษฎีจาก
การฝ�กปฏิบัติมากขึ้น และเกิดทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆ 
  5. การวัดผลและประเมินผล 
   5.1 ประเมินผลกGอนการอบรม 
    5.1.1 ทดสอบความรู�ความเข�าใจกGอนฝ�กอบรม 
   5.2. ประเมินผลระหวGางอบรม 
    5.2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการมีสGวนรGวมในกิจกรรมตGางๆ  
    5.2.2 ตรวจแบบฝ�กกิจกรรม 
   5.3. ประเมินผลหลังการอบรม 
    5.3.1 ทดสอบความรู�ความเข�าใจกGอนฝ�กอบรม 
    5.3.2 ประเมินความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสาร (ภาคผนวก จ) 
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  2. ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของหลักสูตรฝ�กอบรมการใช�
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคประชาคมอาเซียนสําหรับครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต โดยผู�เช่ียวชาญ จํานวน 5 คน ด�วยเครื่องมือที่ใช�ใน

การวิจัย คือ คGาเฉลี่ย (x�) และสGวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) พบวGาหลักสูตรฝ�กอบรม 
การใช�ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคประชาคมอาเซียนสําหรับครู ทั้ง 5 หัวข�อ  
มีความสอดคล�องตามวัตถุประสงคJ (IOC = 0.80 – 1.00) และมีความเหมาะสมใน 

ระดับมาก ( X = 4.30) ซึ่งมากกวGาเกณฑJที่กําหนดไว� คือ 3.51 จึงถือวGาหลักสูตรฝ�กอบรม 
ที่พัฒนาขึ้นสามารถนําไปใช�ได� 

การอภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝ�กอบรมการใช�ภาษาอังกฤษเพื่อ 
การสื่อสารในยุคประชาคมอาเซียนสําหรับครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 มีประเด็นนGาสนใจนํามาอภิปรายผล ดังนี้ 
  1. ผลการพัฒนาหลักสูตรฝ�กอบรมการใช�ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ในยุคประชาคมอาเซียนสําหรับครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
นครพนม เขต 2 ผู�วิจัยได�ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข�องกับการใช�ภาษาอังกฤษเพื่อ 
การสื่อสารฯ ในด�านแนวคิดและการพัฒนาหลักสูตรฝ�กอบรม ทฤษฎีการเรียนรู� 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และงานวิจัยทั้งในประเทศและตGางประเทศ แล�วนําโครงรGาง
หลักสูตรไปให�ผู�เช่ียวชาญประเมินความสอดคล�องและความเหมาะสม ผลของการประเมิน
ความสอดคล�อง พบวGาคGาดัชนีความสอดคล�องมีคGา ระหวGาง 0.80 - 1.00 แสดงวGา
หลักสูตรตามความคิดเห็นของผู�เช่ียวชาญมีความสอดคล�องทุกประเด็น และผล 
การประเมินความเหมาะสมของแตGละองคJประกอบ มีความเหมาะสมระดับมากถึงมาก

ที่สุด (X = 4.30) ถือวGาหลักสูตรฝ�กอบรมการใช�ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ในยุคประชาคมอาเซียนสําหรับครู ที่พัฒนาขึ้นผGานเกณฑJและสามารถนําไปใช�ได� ทั้งนี้
เนื่องจากผู�วิจัยได�พัฒนาหลักสูตรด�วยการบูรณาการกระบวนการการพัฒนาของแนวคิด
ของ ทาบา (1962, p. 422-425) ที่ได�กําหนดกระบวนการ การพัฒนาหลักสูตรเป0นขั้นตอน 
คือ ต�องวิเคราะหJปLญหา ความต�องการ และความจําเป0นของผู�เรียนในการกําหนด
จุดมุGงหมายโดยอาศัยข�อมูลที่ได�จากการวิเคราะหJปLญหาและความต�องการมาเป0นหลักใน
การพิจารณา การคัดเลือกเนื้อหาวิชาที่จะนํามาใช�ในการเรียนการสอนโดยคํานึงถึง   
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ความเหมาะสมที่จะให�ผู�เรียนได�รับความรู�กGอนหรือหลัง และการประเมินผล ซึ่งจะเป0น
เครื่องช้ีวGาการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรประสบความสําเร็จมากน�อยเพียงใด ดังนั้น 
ผู�วิจัยจึงได�นําหัวข�อที่สํารวจมาจัดลําดับของเนื้อหาวิชาในหลักสูตร และนําทุกขั้นตอนของ
การพัฒนาหลักสูตรมาวิเคราะหJประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก�ไขตามคําแนะนําของ
ผู�เช่ียวชาญ เพื่อสร�างหลักสูตรที่สอดคล�องและเหมาะสมกับสภาพจริงมากที่สุด  
การจัดการเรียนรู� จัดประสบการณJหรือจัดกิจกรรมฝ�กอบรมเป0นสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่ง 
ซึ่งผู�วิจัยยังได�เลือกใช�กระบวนการและขั้นตอนของสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2555 อ�างถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2549)  
ในการกําหนดเป0นกระบวนการฝ�กอบรมนอกจากนี้ยังได�นําเทคนิคการฝ�กอบรม
หลากหลายเทคนิคตามแนวคิดของ สมคิด บางโม (2551, หน�า 85-94) มาประยุกตJใช� คือ 
เทคนิคการฝ�กอบรมโดยมีวิทยากรเป0นศูนยJกลางของการเรียนรู� ได�แกG การบรรยายโดยใช�
สื่อและโสตทัศนูปกรณJประกอบ การสาธิต และเทคนิคการฝ�กอบรมโดยเน�นผู�เข�ารับ 
การฝ�กอบรมเป0นศูนยJกลางการเรียนรู� ได�แกG การระดมสมอง การใช�กิจกรรมนันทนาการ 
การเรียนรู�จากตัวอยGางและการฝ�กปฏิบัติ จากการใช�กระบวนการฝ�กอบรมและเทคนิค 
การฝ�กอบรมหลายๆ เทคนิคประกอบกัน ทําให�สามารถกระตุ�นความสนใจของผู�เข�ารับ 
การฝ�กอบรมได�เป0นอยGางดี และทําให�การเรียนรู�ดีขึ้น สอดคล�องกับแนวคิดของ  
จิรฐา จรวงษJ (2556, หน�า 45-46) กลGาววGา การใช�เทคนิคการฝ�กอบรมที่เหมาะสม
สามารถชGวยให�เกิดการเรียนรู�และการเปลี่ยนแปลงด�านตGางๆ ซึ่งได�แกG ความรู� ทักษะ และ
ทัศนคติของผู�เข�ารับการฝ�กอบรมได�ตามวัตถุประสงคJ สถานการณJและปLจจัยอื่นๆ  
ของโครงการฝ�กอบรมนั้น 
  2. ผลการตรวจสอบหลักสูตรฝ�กอบรมการใช�ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ในยุคประชาคมอาเซียนสําหรับครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
นครพนม เขต 2 โดยผู�เช่ียวชาญ 5 คน พบวGาคGาดัชนีความสอดคล�องอยูGระหวGาง  
0.80 - 1.00 แสดงวGาหลักสูตรตามความคิดเห็นของผู�เช่ียวชาญมีความสอดคล�อง 
ทุกประเด็น และผลการประเมินความเหมาะสมของแตGละองคJประกอบ มีความเหมาะสม

ระดับมากถึงมากที่สุด ( X = 4.30) ถือวGาหลักสูตรฝ�กอบรม ที่พัฒนาขึ้นผGานเกณฑJและ
สามารถนําไปใช�ได�ทั้งนี้เนื่องมาจากผู�วิจัยได�พัฒนาหลักสูตรฝ�กอบรมโดยดําเนินการตาม
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของนักวิชาการด�านหลักสูตร ได�แกG Tyler (1989, p. 1)  
Saylor and Alexander Mode (อ�างถึงใน หรรษา นิลวิเชียร, 2547, หน�า 23-24)  
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Skilbeck (1984, p. 230-239 อ�างถึงใน บุญเลี้ยง ทุมทอง, 2553, หน�า 192-195) และได�
ผGานกระบวนการหาคุณภาพตามขั้นตอน โดยเริ่มตั้งแตGการตรวจสอบความถูกต�อง 
ความเหมาะสมจากคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธJ ได�แก�ไขตามข�อเสนอแนะ 
ตลอดจนผู�เช่ียวชาญที่มีประสบการณJได�ทําการประเมินความเหมาะสมและความ
สอดคล�องของหลักสูตรฝ�กอบรม มีการนําสGวนที่บกพรGองมาปรับปรุงแก�ไขให�สมบูรณJ
ยิ่งขึ้น จนสามารถนําไปใช�ได� ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล�องกับผลการวิจัยของนักการศึกษา
หลายทGานที่ได�พัฒนาหลักสูตรฝ�กอบรมแล�วพบวGาหลักสูตรฝ�กอบรมที่พัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มพูนความรู� ทักษะของผู�เข�ารับการฝ�กอบรมได� เชGน 
สายสุนียJ กลางประพันธJ (2558, หน�า 150) ได�พัฒนาหลักสูตรฝ�กอบรมผู�นํานักเรียน
สGงเสริมสุขภาพในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารและ
วารุณี อัศวโภคิน (2554, หน�า 135-136) เรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝ�กอบรมการใช�
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

ข�อเสนอแนะ 

 จากการวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝ�กอบรมการใช�ภาษาอังกฤษเพื่อ 
การสื่อสารในยุคประชาคมอาเซียนสําหรับครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ได�ข�อเสนอแนะ ดังนี้ 

  1. ข�อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช� 
   1.1 หลักสูตรฝ�กอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคประชาคม
อาเซียนที่ผู�วิจัยสร�างขึ้นเป0นงานวิจัยที่ไมGได�ทดลองใช� หนGวยงานทางการศึกษาหรือ
หนGวยงานที่เกี่ยวข�องสามารถนําไปใช�เป0นต�นแบบในการจัดการฝ�กอบรม และผู�ดําเนิน 
การฝ�กอบรมควรศึกษาหลักสูตรฝ�กอบรม ตลอดจนคูGมือการใช�หลักสูตรฝ�กอบรมให�เข�าใจ
แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาการฝ�กอบรม การจัดกิจกรรมการเรียนรู� สื่อการฝ�กอบรม และ 
การวัดและประเมินผล โดยปรับให�เข�ากับบริบทของหนGวยงานและธรรมชาติของผู�เข�ารับ
การฝ�กอบรม 
   1.2. สถานที่ในการฝ�กอบรม ควรให�เหมาะสมเอื้ออํานวย ตGอการจัด
กิจกรรมการฝ�กอบรม ตรวจสอบความพร�อมของเครื่องมือ อุปกรณJประกอบการฝ�กอบรม
กGอนดําเนินการฝ�กอบรม 
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   1.3 ในกรณีที่ผู�เข�ารับการฝ�กอบรมไมGผGานการประเมินตามกิจกรรม 
การเรียนรู� ให�ผู�ดําเนินการฝ�กอบรมพิจารณาข�อบกพรGองจากเกณฑJการประเมิน 
ตามรายการตGางๆ เพื่อหาทางแก�ไขให�ตรงตามประเด็นที่ไมGผGาน 

ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต'อไป 

 1. ควรมีการวิจัยติดตามผลการฝ�กอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถของผู�เข�ารับ
การฝ�กอบรม 
 2. ควรนําวิธีการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝ�กอบรมนี้ ไปใช�เป0นแนวทาง 
ในการพัฒนาหลักสูตรฝ�กอบรมอื่นๆ เพื่อพัฒนาความสามารถของผู�เรียนในโรงเรียนหรือ
ในสถานศึกษา 
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รายชื่อผู�เชี่ยวชาญ ตรวจสอบร�างหลักสูตรฝ�กอบรมการใช�ภาษาอังกฤษ
เพื่อการส่ือสารในยุคประชาคมอาเซียนสําหรับครู สังกัดสํานกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 และเครื่องมือการวิจัย 

 

1. นางอุไรวรรณ เคนไชยวงศ+ 
ตําแหน�ง ศึกษานิเทศก+ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก+ชํานาญการพิเศษ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
รับผิดชอบงานพัฒนาหลักสูตร 
วุฒิการศึกษา ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน 
   

2. นางอนงค+ลักษณ+ หนูหมอก 
ตําแหน�ง อาจารย+ผู�สอน สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
วุฒิการศึกษา ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน  
(แขนงพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ) 
  

3. นางสาวนวพร วรรณทอง 
ตําแหน�ง อาจารย+ผู�สอน สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
วุฒิการศึกษา ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  

4. นางรุ�งนภา ศรไชย 
ตําแหน�ง ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ สาขาภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนค�อพิทยาคมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 
วุฒิการศึกษา ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
  

5. นายราม โทรัตน+ 
ตําแหน�งครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ สาขาภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนบ�านขว�างคลีชูชาติสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
วุฒิการศึกษา ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 
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ภาคผนวก ข 

หนังสือขอความอนุเคราะห�ในการดําเนินการวิจัย 

 1. ขอความอนุเคราะห�เป�นผู�เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย 
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ภาคผนวก ข 

หนังสือขอความอนุเคราะห�ในการดําเนินการวิจัย 

 1. ขอความอนุเคราะห�เป�นผู�เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย 
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ภาคผนวก ค 
เครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล 

 1. แบบประเมินความเหมาะสมของร"างหลักสูตร 
 2. แบบประเมินความความสอดคล�องของร"างหลักสูตร 
 3.แบบสํารวจสภาพและความต�องการ“การใช�ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพื่อ
รองรับการเข�าสู"ประชาคมอาเซียน ของครูประถมศึกษาป3ที่ 3” 
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แบบประเมินความสอดคล�องและความเหมาะสม 
การพัฒนาหลักสูตรฝ�กอบรมการใช�ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคประชาคม

อาเซียนสําหรับครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
 

คําชี้แจง 
 แบบประเมินนี้เป8นเครื่องมือทําการวิจัย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝ;กอบรม 
การใช�ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคประชาคมอาเซียนสําหรับครู สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ซึ่งแบบประเมินความสอดคล�องและ 
ความเหมาะสมของหลักสูตรฝ;กอบรมนี้ จะเป8นกรอบแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร
ฝ;กอบรมการใช�ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคประชาคมอาเซียนสําหรับครู ทั้งนี้  
ผู�วิจัยได�กําหนดเกณฑAการประเมินความสอดคล�องและความเหมาะสมของหลักสูตร
ฝ;กอบรมไว� ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 แบบประเมินความเหมาะสมของร"างหลักสูตรฝ;กอบรม 
   5     หมายถึง     คุณภาพหลักสูตรฝ;กอบรมอยู"ในระดับมากที่สุด 
   4     หมายถึง     คุณภาพหลักสูตรฝ;กอบรมอยู"ในระดับมาก 
   3     หมายถึง     คุณภาพหลักสูตรฝ;กอบรมอยู"ในระดับปานกลาง 
   2     หมายถึง     คุณภาพหลักสูตรฝ;กอบรมอยู"ในระดับน�อย 
   1     หมายถึง     คุณภาพหลักสูตรฝ;กอบรมอยู"ในระดับน�อยที่สุด 
  ตอนที่ 2 แบบประเมินความสอดคล�องของร"างหลักสูตรฝ;กอบรม 
   + 1    หมายถึง หลักสูตรฝ;กอบรมมีความสอดคล�อง  
     0    หมายถึง ไม"แน"ใจ ว"าหลักสูตรฝ;กอบรมสอดคล�อง  

   - 1    หมายถึง หลักสูตรฝ;กอบรมสอดคล�องไม"มีความสอดคล�อง 
 

 ผู�วิจัยใคร"ขอความอนุเคราะหAจากผู�เช่ียวชาญได�ให�ข�อคิดเห็น ข�อเสนอแนะต"างๆ
ซึ่งจะเป8นสิ่งที่มีคุณค"า และเป8นประโยชนAทําให�การวิจัยมีความชัดเจนและสมบรูณAยิ่งขึ้น
ดังนั้นผู�วิจัยจึงขอรบกวนเวลาของท"านครั้งนี้ และขอขอบพระคุณอย"างสูงที่ท"านได�ให�ความ
อนุเคราะหAดังกล"าว 
 
                  นางสาวอําพร ศรีวรสาร 
                           ผู�วิจัย 
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ตอนท่ี 1 แบบประเมินความเหมาะสมของร3างหลักสูตรฝ�กอบรม 
 ขอให�ท"านผู�ทรงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมของโครงร"างหลักสูตรการใช�
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคประชาคมอาเซียนสําหรับครู ในองคAประกอบต"อไปนี้ 
  1. จุดมุ"งหมายของหลักสูตร 
  2. เนื้อหา 
  3. กระบวนการฝ;กอบรม 
  4. สื่อประกอบการฝ;กอบรม 
  5. การวัดและประเมินผล 
  6. ระยะเวลาในการฝ;กอบรม 
  7. หน"วยการเรียนรู�ที่ 1 – 5 
 

รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น�อย 

น�อย

ที่สุด 

1. จุดมุ"งหมายของหลกัสูตรฝ;กอบรม โดยประเมินจาก      
   1.1 ความชัดเจนของจุดมุ"งหมายหลักสูตรฝ;กอบรม      
   1.2 ความเป8นไปได�ของจุดมุ"งหมายหลักสูตรฝ;กอบรม      
   1.3 จุดมุ"งหมายหลักสูตรฝ;กอบรมมีความเหมาะสมกับ 

ผู�เข�าฝ;กอบรม 
     

2. เนื้อหาสาระหลกัสูตรฝ;กอบรม โดยประเมินจาก      
   2.1 เนื้อหาของหลักสูตรในการนําไปใช�ฝ;กอบรมให�บรรลุ 
จุดมุงหมายของหลักสูตร 

     

   2.2 การจัดลําดับเนื้อหา      
   2.3 เนื้อหาของหลกัสูตรในการนําไปปฏิบัติจริง      
3. กระบวนการฝ;กอบรม โดยประเมินจาก      
   3.1 ความเป8นไปได�ที่จะบรรลุจุดมุ"งหมายของหลักสูตร
ฝ;กอบรม 

     

   3.2 ความเหมาะสมของกิจกรรม      
   3.3 การนําไปสอนหรือฝ;กอบรมได�จริง      
   3.4 ความน"าสนใจของกิจกรรม      
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รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น�อย 
น�อย
ที่สุด 

4. สื่อประกอบการฝ;กอบรม โดยประเมินจาก      
   4.1 ความเหมาะสมของสื่อกับกิจกรรม      
   4.2 ช"วยให�กิจกรรมบรรลุตามจุดมุ"งหมายได�        
5. การวัดและประเมนิผล โดยประเมินจาก      
   5.1 การตรวจสอบการบรรลุจุดมุ"งหมายของหลักสูตร
ฝ;กอบรม 

     

   5.2 ความเป8นไปได�ในการประเมินผล      
6. ระยะเวลาในการฝ;กอบรม โดยประเมินจาก      
   6.1 ความเหมาะสมของเวลาที่ใช�ในการฝ;กอบรม      
   6.2 ความเป8นไปได�ในการช"วยให�บรรลุตามจุดมุ"งหมาย      
7. การประเมินหน"วยการเรียนรู�      
   7.1 หน"วยการเรียนรู�ที่ 1 สัทศาสตรAเพื่อการสอน
ภาษาอังกฤษ (Linguistics for English teaching) 

     

      7.1.1 ความชดัเจนของวัตถุประสงคAการฝ;กอบรม      
      7.1.2 ความเหมาะของวัตถุประสงคAการฝ;กอบรม      
      7.1.3 ความเหมาะสมของเนื้อหาที่ช"วยให�บรรลุ
วัตถุประสงคAการฝ;กอบรม 

     

      7.1.4 ความเหมาะสมของกิจกรรมการฝ;กอบรม      
      7.1.5 การนํากิจกรรมไปปฏิบัติจริง      
      7.1.6 ความเหมาะสมของสื่อประกอบการฝ;กอบรม      
      7.1.7 สื่อประกอบการฝ;กอบรมช"วยให�สามารถบรรลุ
วัตถุประสงคAการฝ;กอบรม 

     

      7.1.8 การวัดและประเมินผลมีความเป8นไปได�      
   7.2 หน"วยการเรียนรู�ที่ 2 การแนะนําตนเองและแนะนาํผู�อื่น 
(Introducing oneself and introducing others) 

     

      7.2.1 ความชัดเจนของวัตถุประสงคAการฝ;กอบรม      
      7.2.2 ความเหมาะของวัตถุประสงคAการฝ;กอบรม      
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รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น�อย 

น�อย

ที่สุด 

      7.2.3 ความเหมาะสมของเนื้อหาที่ช"วยให�บรรลุ
วัตถุประสงคAการฝ;กอบรม 

     

      7.2.4 ความเหมาะสมของกิจกรรมการฝ;กอบรม      
      7.2.5 การนํากิจกรรมไปปฏิบัติจริง      
      7.2.6 ความเหมาะสมของสื่อประกอบการฝ;กอบรม      
      7.2.7 สื่อประกอบการฝ;กอบรมช"วยให�สามารถบรรลุ
วัตถุประสงคAการฝ;กอบรม 

     

      7.2.8 การวัดและประเมินผลมคีวามเป8นไปได�      
   7.3  หน"วยการเรียนรู�ที่ 3 ภาษาอังกฤษเพื่อโต�ตอบและ
สนทนา (English for general conversations) 

     

      7.3.1 ความชัดเจนของวัตถุประสงคAการฝ;กอบรม      
      7.3.2 ความเหมาะของวัตถุประสงคAการฝ;กอบรม      
      7.3.3 ความเหมาะสมของเนื้อหาที่ช"วยให�บรรลุ
วัตถุประสงคAการฝ;กอบรม 

     

      7.3.4 ความเหมาะสมของกิจกรรมการฝ;กอบรม      
      7.3.5 การนํากิจกรรมไปปฏิบัติจริง      
      7.3.6 ความเหมาะสมของสื่อประกอบการฝ;กอบรม      
      7.3.7 สื่อประกอบการฝ;กอบรมช"วยให�สามารถบรรลุ
วัตถุประสงคAการฝ;กอบรม 

     

      7.3.8 การวัดและประเมนิผลมีความเป8นไปได�       
   7.4 หน"วยการเรียนรู�ที่ 4 การขอความช"วยเหลือและการถาม
ทิศทาง (English asking for help and direction) 

     

      7.4.1 ความชัดเจนของวัตถปุระสงคAการฝ;กอบรม      
      7.4.2 ความเหมาะของวัตถุประสงคAการฝ;กอบรม      
      7.4.3 ความเหมาะสมของเนื้อหาที่ช"วยให�บรรลุ

วัตถุประสงคAการฝ;กอบรม 
     

      7.4.4 ความเหมาะสมของกิจกรรมการฝ;กอบรม      
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ข�อคิดเห็นและข�อเสนอแนะอื่นๆ 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
 
                                                       ลงช่ือ.................................................. 
                                                            (.................................................) 
                                                                            ผู�ประเมิน 

                                                       วันที่ ......... เดือน  ............. พ.ศ. ........... 
 
 

รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น�อย 
น�อย
ที่สุด 

      7.4.5 การนํากิจกรรมไปปฏิบัติจริง      
      7.4.6 ความเหมาะสมของสื่อประกอบการฝ;กอบรม      
      7.4.7 สื่อประกอบการฝ;กอบรมช"วยให�สามารถบรรลุ
วัตถุประสงคAการฝ;กอบรม 

     

      7.4.8 การวัดและประเมินผลมคีวามเป8นไปได�      
   7.5 หน"วยการเรียนรู�ที่ 5 สนทนาเกี่ยวกับประเทศไทย 

(Conversation about Thailand) 
     

      7.5.1 ความชัดเจนของวัตถุประสงคAการฝ;กอบรม      
      7.5.2 ความเหมาะของวัตถุประสงคAการฝ;กอบรม      
      7.5.3 ความเหมาะสมของเนื้อหาที่ช"วยให�บรรลุ
วัตถุประสงคAการฝ;กอบรม 

     

      7.5.4 ความเหมาะสมของกิจกรรมการฝ;กอบรม      
      7.5.5 การนํากิจกรรมไปปฏิบัติจริง      
      7.5.6 ความเหมาะสมของสื่อประกอบการฝ;กอบรม      
      7.5.7 สื่อประกอบการฝ;กอบรมช"วยให�สามารถบรรลุ

วัตถุประสงคAการฝ;กอบรม 
     

      7.5.8 การวัดและประเมนิผลมีความเป8นไปได�       
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ตอนท่ี 2 แบบประเมินความสอดคล�องของร3างหลักสูตรฝ�กอบรม 
 คําช้ีแจง ขอให�ท"านผู�ทรงคุณวุฒิพิจารณาความสอดคล�องของโครงร"าง
หลักสูตรฝ;กอบรมในองคAประกอบต"อไปนี้ โดยใส"เครื่องหมาย √ ในระดับความสอดคล�อง
ตามความคิดเห็นของท"าน ตามความหมายดังนี้ 
  +1    หมายถึง  สอดคล�องกัน 
   0    หมายถึง  ไม"แน"ใจ 
     -1     หมายถึง  ไม"สอดคล�องกัน 
 

ข�อ รายการประเมิน 
ระดับความสอดคล�อง 

+1 0 -1 ข�อเสนอแนะ 

1 จุดมุ"งหมายของหลักสูตรกับโครงสร�างของเนื้อหา
ฝ;กอบรม 

    

2 จุดมุ"งหมายของหลักสูตรกับกระบวนการฝ;กอบรมและ
กิจกรรมการฝ;กอบรม 

    

3 จุดมุ"งหมายของหลักสูตรกับสื่อประกอบการฝ;กอบรม     

4 จุดมุ"งหมายของหลักสูตรกับการวัดและประเมินผล     

5 เนื้อหาวิชาฝ;กอบรมกับหน"วยการเรียนรู�     

6 เนื้อหาของหลักสูตรกับกิจกรรมการฝ;กอบรม     

7 เนื้อหาของหลักสูตรกับสื่อการฝ;กอบรม     

8 เนื้อหาของหลักสูตรกับการวัดประเมินผล     

9 กิจกรรมการฝ;กอบรมกับสื่อการฝ;กอบรม     

10 กิจกรรมการฝ;กอบรมกับการวัดประเมินผล     

11 สื่อการฝ;กอบรมกับการวัดผลประเมินผล     

12 วัตถุประสงคAในหน"วยการเรียนรู�กับกิจกรรมและ 
วิธีการฝ;กอบรม 

    

13 วัตถุประสงคAในหน"วยการเรียนรู�กับสื่อการฝ;กอบรม     

14 วัตถุประสงคAในหน"วยการเรียนรู�กับการวัดผล
ประเมินผล 
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ข�อ รายการประเมิน 
ระดับความสอดคล�อง 

+1 0 -1 ข�อเสนอแนะ 

15 จุดมุ"งหมายของหลักสูตรกับวัตถุประสงคAหน"วย 
การเรียนรู�ท่ี 1 ความถูกต�องของการออกเสียง
ภาษาอังกฤษ (Correct English Pronunciation) 

    

16 จุดมุ"งหมายของหลักสูตรกับวัตถุประสงคAหน"วย 
การเรียนรู�ท่ี 2 การแนะนําตนเองและผู�อื่น  
(Introducing oneself and introducing a third) 

    

17 จุดมุ"งหมายของหลักสูตรกับวัตถุประสงคAหน"วย 
การเรียนรู�ท่ี 3 ภาษาอังกฤษเพื่อโต�ตอบและสนทนา  
(English for general conversations) 

    

18 จุดมุ"งหมายของหลักสูตรกับวัตถุประสงคAหน"วย 
การเรียนรู�ท่ี 4 การทักทายและการพูดเพื่อให�และ 
ขอความช"วยเหลือ (English greetings and asking  
for help) 

    

19 จุดมุ"งหมายของหลักสูตรกับวัตถุประสงคAหน"วย 
การเรียนรู�ท่ี 5 สนทนาเกี่ยวกับประเทศไทย  
(Conversation about Thailand) 

    

 
ข�อคิดเห็นและข�อเสนอแนะอื่นๆ 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
 
                                                       ลงช่ือ.................................................. 
                                                            (.................................................) 
                                                                            ผู�ประเมิน 
                                                       วันที่ ......... เดือน  ............. พ.ศ. ........... 
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แบบสํารวจสภาพและความต�องการ 
“การใช�ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพื่อรองรับการเข�าสู3ประชาคมอาเซียน  

ของครูประถมศึกษาป6ท่ี 3” 
 

คําชี้แจง แบบสํารวจนี้มีวัตถุประสงคAเพื่อสํารวจความต�องการการใช�ภาษาอังกฤษเพื่อ 

การสื่อสาร ของครูช้ันประถมศึกษาป3ที่ 3 ผู�ตอบสามารถตอบและแสดงความคิดเห็นได�
อย"างอิสระ คําตอบของผู�ตอบไม"มีข�อถูกหรือข�อผิดและไม"มีผลกระทบต"อการปฏิบัติงาน 
แต"อย"างใด  
 

 ทั้งนี้ ขอความกรุณาให�ท"านได�ตอบแบบสอบถามทุกข�อ โดยเลือกคําตอบที่ตรง
กับความคิดเห็น และความต�องการมากที่สุด พร�อมกันนี้ ผู�วิจัยขอขอบพระคุณอย"างสูงใน
ความร"วมมือของท"านมา ณ โอกาสนี้ 
 

ตอนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไป 
1. เพศ 
   ชาย        หญิง 
2. วุฒิการศึกษา 
  ปริญญาตรี               ปริญญาโท         ปริญญาเอก 
3. อายุ 
     ระหว"าง 25 - 35 ป3     ระหว"าง 36 - 45 ป3 ระหว"าง 46 ป3ขึ้นไป 
4. สถานภาพ 
  ข�าราชการ     ลูกจ�าง   
5. ระยะเวลาในการปฏิบัติ 
  ตํ่ากว"า 5 ป3     มากกว"า 5 ป3           มากกว"า 10 ป3 

 
 
 
 
 
 



145 

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นและความต�องการในการฝ�กอบรมภาษาอังกฤษเพื่อ 
การสื่อสาร 
คําชี้แจง : โปรดใส3เครื่องหมาย √ ให�ตรงกับความคิดเห็น 
  ถ�าต�องการเนื้อหาที่กําหนดให�ใส"เครื่องหมาย √ ในช"องที่ต�องการ 
  ถ�าไม"ต�องการเนื้อหาที่กําหนดให�ใส"เครื่องหมาย √ ในช"องที่ไม"ต�องการมาก 
 

เนื้อหาหลักสูตร นิยาม ต�องการ ไม3ต�องการ หมายเหตุ 
1) สัทศาสตรAเพื่อการสอน
ภาษาอังกฤษ (Linguistics 
for English teaching ) 

1. การออกเสียงของพยัญชนะภาษาอังกฤษ 
2. การออกเสียงตัวควบกลํ้าของพยัญชนะ
ภาษาอังกฤษ 
3. การรู�จักใช�ส"วนต"างๆ ของปากในการออกเสียงของ
พยัญชนะภาษาอังกฤษ เช"น การตวัดล้ิน 

   

2) การแนะนําตนเองและ
แนะนําผู�อื่น (Introducing 
oneself and introducing 
others) 

1. การใช�สํานวนในการแนะนําตนเองและผู�อื่น 
2. การใช�ศัพทAในการสนทนา 
3. การใช�คําศัพทAหรือประโยคท่ีเป8นสํานวนใน
ภาษาอังกฤษ 

   

3) ภาษาอังกฤษเพื่อโต�ตอบ
และสนทนา (English for 
general conversations) 

1. การใช�ประโยคคําส่ัง คําขอร�อง ภาษาท"าทาง 
คําแนะนําในโรงเรียน 
2. การใช�ศัพทAในการสนทนา 
3. การใช�คําศัพทAหรือประโยคท่ีเป8นสํานวนใน
ภาษาอังกฤษ 

   

4) การขอความช"วยเหลือ
และการถามทิศทาง 
(English asking for help 
and direction) 

1. การใช�สํานวนในการทักทาย วัฒนธรรมของ 
การทักทาย 
2. การสร�างประโยคในการสนทนา 
ด�านการขอความช"วยเหลือ 
3. การใช�ประโยคท่ีเป8นสํานวนในภาษาอังกฤษ 

   

5) สนทนาเก่ียวกับประเทศ
ไทย (Conversation about 
Thailand) 

1. การใช�ประโยคของวัฒนธรรม และประเพณีต"างๆ 
ของไทย 
2. การใช�ศัพทAในการสนทนา 
3. การใช�คําศัพทAหรือประโยคท่ีเป8นสํานวนใน
ภาษาอังกฤษ 

   

  

ขอขอบพระคุณในความร"วมมือมา ณ โอกาสนี้ 
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ภาคผนวก ง 
สรุปผลการหาคุณภาพเครื่องมือท่ีใช�ในการวิจยั 

1. ผลการประเมินความเหมาะสมของร�างหลักสูตรฝ�กอบรม 
2. ค�าดัชนีความสอดคล#องของร�างหลักสูตรฝ�กอบรม 
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ตาราง 9 ผลการประเมินความเหมาะสมของร�างหลักสูตรฝ�กอบรมการใช#ภาษาอังกฤษ 
            เพื่อการสื่อสารในยุคประชาคมอาเซียนสําหรับครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่           

            การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยผู#เช่ียวชาญ 5 คน (อ#างอิงหน#า 100) 

ข#อ รายการประเมิน 
ผลการประเมินคนที ่ x ̅ S.D. 

ความ 
หมาย 

1 2 3 4 5    

1 จุดมุ�งหมายของหลักสูตรฝ�กอบรม โดยประเมินจาก 

1.1 ความชัดเจนของจุดมุ�งหมายหลกัสูตร
ฝ�กอบรม 

5 5 3 5 5 4.60 0.89 มาก
ที่สุด 

1.2 ความเปBนไปได#ของจุดมุ�งหมายหลักสูตร
ฝ�กอบรม 

4 5 4 4 5 4.40 0.54 มาก 

1.3 จุดมุ�งหมายหลักสูตรฝ�กอบรมมคีวาม
เหมาะสมกับผู#เข#าฝ�กอบรม 

4 5 4 5 5 4.60 0.54 มาก
ที่สุด 

2 เนื้อหาสาระหลกัสูตรฝ�กอบรม โดยประเมินจาก 

2.1 เนื้อหาของหลักสูตรในการนําไปใช#
ฝ�กอบรมให#บรรลุจุดมุงหมายของหลกัสูตร 

4 4 3 5 5 4.20 0.83 มาก 

2.2 การจัดลําดับเนื้อหา 4 4 3 5 4 4.00 0.70 มาก 

2.3 เนื้อหาของหลกัสูตรในการนําไปปฏิบัติจริง 4 4 4 5 5 4.40 0.54 มาก 

3 กระบวนการฝ�กอบรม โดยประเมินจาก 

3.1 ความเปBนไปได#ที่จะบรรลุจุดมุ�งหมายของ
หลักสูตรฝ�กอบรม 

4 4 4 5 4 4.20 0.44 มาก 

3.2 ความเหมาะสมของกิจกรรม 4 4 4 5 4 4.20 0.44 มาก 

3.3 การนําไปสอนหรือฝ�กอบรมได#จริง 5 4 4 4 5 4.40 0.54 มาก 

3.4 ความน�าสนใจของกิจกรรม 5 4 4 5 5 4.60 0.54 มาก
ที่สุด 

4 สื่อประกอบการฝ�กอบรม โดยประเมินจาก 

4.1 ความเหมาะสมของสื่อกับกิจกรรม 4 4 4 5 4 4.20 0.44 มาก 

4.2 ช�วยให#กิจกรรมบรรลุตามจุดมุ�งหมายได#   4 4 5 4 5 4.40 0.54 มาก 

5 การวัดและประเมินผล โดยประเมินจาก 

 5.1 การตรวจสอบการบรรลุจุดมุ�งหมายของ
หลักสูตรฝ�กอบรม 

4 5 4 4 4 4.20 0.44 มาก 

 5.2 ความเปBนไปได#ในการประเมินผล 4 5 4 4 5 4.40 0.54 มาก 
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ตาราง 9 (ต�อ) 

ข#อ รายการประเมิน 
ผลการประเมินคนที ่ x ̅ S.D. 

ความ 
หมาย 

1 2 3 4 5    

6 ระยะเวลาในการฝ�กอบรม โดยประเมินจาก 

6.1 ความเหมาะสมของเวลาที่ใช# 
ในการฝ�กอบรม 

4 4 4 5 5 4.40 0.54 มาก 

6.2 ความเปBนไปได#ในการช�วยให#บรรลุตาม
จุดมุ�งหมาย 

4 4 4 5 5 4.40 0.54 มาก 

7 การประเมินหน�วยการเรียนรู# 

7.1 หน�วยการเรียนรู#ที่ 1 สัทศาสตรFเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ (Linguistics for English teaching) 

   7.1.1 ความชดัเจนของวัตถุประสงคF 
การฝ�กอบรม 

5 4 5 5 4 4.60 0.54 มาก
ที่สุด 

   7.1.2 ความเหมาะของวัตถุประสงคF 
การฝ�กอบรม 

5 4 4 5 4 4.40 0.54 มาก 

   7.1.3 ความเหมาะสมของเนื้อหาทีช่�วยให# 
บรรลุวัตถุประสงคFการฝ�กอบรม 

5 4 4 5 4 4.40 0.54 มาก 

   7.1.4 ความเหมาะสมของกิจกรรม 
การฝ�กอบรม 

5 4 4 5 4 4.40 0.54 มาก 

   7.1.5 การนํากิจกรรมไปปฏิบัติจริง 4 4 5 5 5 4.60 0.54 มาก

ที่สุด 

   7.1.6 ความเหมาะสมของสื่อประกอบ 
การฝ�กอบรม 

5 4 4 5 5 4.60 0.54 มาก
ที่สุด 

   7.1.7 สื่อประกอบการฝ�กอบรมช�วยให#

สามารถบรรลุวัตถุประสงคFการฝ�กอบรม 

4 4 4 4 4 4.0 0.0 มาก 

   7.1.8 การวัดและประเมินผลมีความเปBนไปได# 4 4 4 4 4 4.0 0.0 มาก 

7.2 หน�วยการเรียนรู#ที่ 2 การแนะนําตนเองและแนะนําผู#อื่น (Introducing oneself and introducing others) 

   7.2.1 ความชัดเจนของวัตถุประสงคF 
การฝ�กอบรม 

5 4 4 5 5 4.60 0.54 มาก
ที่สุด 

   7.2.2 ความเหมาะของวัตถุประสงคF 

การฝ�กอบรม 

5 4 4 5 5 4.60 0.54 มาก

ที่สุด 

   7.2.3 ความเหมาะสมของเนื้อหาทีช่�วยให# 
บรรลุวัตถุประสงคFการฝ�กอบรม 

4 4 4 5 4 4.20 0.44 มาก 

    7.2.4 ความเหมาะสมของกิจกรรม 

การฝ�กอบรม 

4 4 4 5 4 4.20 0.44 มาก 

    7.2.5 การนํากิจกรรมไปปฏิบัติจริง 4 4 5 5 4 4.40 0.54 มาก 
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ตาราง 9 (ต�อ) 

ข#อ รายการประเมิน 
ผลการประเมินคนที ่ x ̅ S.D. 

ความ 
หมาย 

1 2 3 4 5    

7    7.2.6 ความเหมาะสมของสื่อประกอบ 
การฝ�กอบรม 

4 4 4 4 4 4.0 0.00 มาก 

   7.2.7 สื่อประกอบการฝ�กอบรมช�วยให#
สามารถบรรลุวัตถุประสงคFการฝ�กอบรม 

4 4 4 4 4 4.0 0.00 มาก 

   7.2.8 การวัดและประเมินผลม ี
ความเปBนไปได# 

4 4 4 5 4 4.20 0.44 มาก 

7.3 หน�วยการเรียนรู#ที่ 3 ภาษาอังกฤษเพื่อโต#ตอบและสนทนา (English for general conversations) 

   7.3.1 ความชัดเจนของวัตถุประสงคF 
การฝ�กอบรม 

5 4 4 5 5 4.60 0.54 มาก
ที่สุด 

   7.3.2 ความเหมาะของวัตถุประสงคF 

การฝ�กอบรม 

4 4 4 5 5 4.40 0.54 มาก 

   7.3.3 ความเหมาะสมของเนื้อหาทีช่�วยให#
บรรลุวัตถุประสงคFการฝ�กอบรม 

4 4 4 5 4 4.20 0.44 มาก 

   7.3.4 ความเหมาะสมของกิจกรรม 

การฝ�กอบรม 

4 4 5 5 4 4.40 0.54 มาก 

   7.3.5 การนํากิจกรรมไปปฏิบัติจริง 4 4 4 5 5 4.40 0.54 มาก 

   7.3.6 ความเหมาะสมของสื่อประกอบ 

การฝ�กอบรม 

4 4 4 5 4 4.20 0.44 มาก 

   7.3.7 สื่อประกอบการฝ�กอบรมช�วยให#
สามารถบรรลุวัตถุประสงคFการฝ�กอบรม 

4 4 4 4 4 4.00 0.00 มาก 

   7.3.8 การวัดและประเมนิผลม ี
ความเปBนไปได# 

4 4 4 4 4 4.00 0.00 มาก 

7.4 หน�วยการเรียนรู#ที่ 4 การขอความช�วยเหลือและการถามทิศทาง (English asking for help and direction) 

   7.4.1 ความชัดเจนของวัตถปุระสงคF 

การฝ�กอบรม 

4 4 4 5 5 4.40 0.54 มาก 

   7.4.2 ความเหมาะของวัตถุประสงคF 
การฝ�กอบรม 

4 4 4 5 5 4.40 0.54 มาก 

   7.4.3 ความเหมาะสมของเนื้อหาทีช่�วยให#
บรรลุวัตถุประสงคFการฝ�กอบรม 

4 4 4 5 5 4.40 0.54 มาก 

   7.4.4 ความเหมาะสมของกิจกรรม 
การฝ�กอบรม 

4 4 4 5 5 4.40 0.54 มาก 

   7.4.5 การนํากิจกรรมไปปฏิบัติจริง 4 4 4 5 5 4.40 0.54 มาก 
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ตาราง 9 (ต�อ) 

ข#อ รายการประเมิน 
ผลการประเมินคนที ่ x ̅ S.D. 

ความ 
หมาย 

1 2 3 4 5    

7 
 

   7.4.6 ความเหมาะสมของสื่อประกอบ 
การฝ�กอบรม 

4 4 4 5 4 4.20 0.44 มาก 

   7.4.7 สื่อประกอบการฝ�กอบรมช�วยให#

สามารถบรรลุวัตถุประสงคFการฝ�กอบรม 

4 4 4 4 5 4.20 0.44 มาก 

   7.4.8 การวัดและประเมินผลม ี
ความเปBนไปได# 

4 4 4 4 4 4.00 0.00 มาก 

7.5 หน�วยการเรียนรู#ที่ 5 สนทนาเกี่ยวกับประเทศไทย (Conversation about Thailand) 

   7.5.1 ความชัดเจนของวัตถุประสงคF 
การฝ�กอบรม 

5 4 4 5 5 4.60 0.54 มาก
ที่สุด 

   7.5.2 ความเหมาะของวัตถุประสงคF 

การฝ�กอบรม 

5 4 4 5 5 4.60 0.54 มาก

ที่สุด 

   7.5.3 ความเหมาะสมของเนื้อหาทีช่�วยให#
บรรลุวัตถุประสงคFการฝ�กอบรม 

4 4 3 5 4 4.00 0.0 มาก 

   7.5.4 ความเหมาะสมของกิจกรรม 
การฝ�กอบรม 

4 4 3 5 4 4.00 0.0 มาก 

   7.5.5 การนํากิจกรรมไปปฏิบัติจริง 4 4 4 5 4 4.20 0.44 มาก 

   7.5.6 ความเหมาะสมของสื่อประกอบ 
การฝ�กอบรม 

4 4 4 5 4 4.20 0.44 มาก 

   7.5.7 สื่อประกอบการฝ�กอบรมช�วยให#
สามารถบรรลุวัตถุประสงคFการฝ�กอบรม 

4 4 4 4 4 4.00 0.00 มาก 

   7.5.8 การวัดและประเมนิผลม ี
ความเปBนไปได# 

4 4 4 4 4 4.00 0.00 มาก 

 

การแปลความหมายค�าเฉลี่ย 
  คะแนนเฉลี่ย    4.51 – 5.00    หมายถึง    เหมาะสมมากที่สุด 
  คะแนนเฉลี่ย    3.51 – 4.50    หมายถึง    เหมาะสมมาก      
  คะแนนเฉลี่ย    2.51 – 3.50    หมายถึง    เหมาะสมปานกลาง      
  คะแนนเฉลี่ย    1.51 – 2.50    หมายถึง    เหมาะสมน#อย      
  คะแนนเฉลี่ย    1.00 – 1.50    หมายถึง    เหมาะสมน#อยที่สุด     
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ตาราง 10 ดัชนีความสอดคล#องของร�างหลักสูตรฝ�กอบรมการใช#ภาษาอังกฤษ 
            เพื่อการสื่อสารในยุคประชาคมอาเซียนสําหรับครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่    

            การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยผู#เช่ียวชาญ 5 คน (อ#างอิงหน#า 98) 

ข�อ รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

ของผู�เชีย่วชาญคนท่ี �� IOC สรุปผล 

1 2 3 4 5 

1 จุดมุ�งหมายของหลักสูตรกับ
โครงสร#างของเนื้อหา

ฝ�กอบรม 

 
+1 

 
+1 0 

 
+1 

 
+1 4 0.80 สอดคล#อง 

2 จุดมุ�งหมายของหลักสูตรกับ
กระบวนการฝ�กอบรมและ
กิจกรรมการฝ�กอบรม 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 5 1.00 สอดคล#อง 

3 จุดมุ�งหมายของหลักสูตรกับ
สื่อประกอบการฝ�กอบรม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล#อง 

4 จุดมุ�งหมายของหลักสูตรกับ

การวัดและประเมินผล 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล#อง 

5 เนื้อหาวิชาฝ�กอบรมกับหน�วย
การเรียนรู# 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล#อง 

6 เนื้อหาของหลกัสูตรกับ
กิจกรรมการฝ�กอบรม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล#อง 

7 เนื้อหาของหลกัสูตรกับสื่อ
การฝ�กอบรม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล#อง 

8 เนื้อหาของหลกัสูตรกับ 
การวัดประเมินผล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล#อง 

9 กิจกรรมการฝ�กอบรมกับสื่อ
การฝ�กอบรม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล#อง 

10 กิจกรรมการฝ�กอบรมกับ 
การวัดประเมินผล 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 สอดคล#อง 

11 สื่อการฝ�กอบรมกับ 

การวัดผลประเมินผล 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล#อง 

12 วัตถุประสงคFในหน�วย 
การเรียนรู#กับกิจกรรมและ
วิธีการฝ�กอบรม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล#อง 

13 วัตถุประสงคFในหน�วย 
การเรียนรู#กับสื่อ 
การฝ�กอบรม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล#อง 
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ตาราง 10 (ต�อ) 

ข�อ รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

ของผู�เชีย่วชาญคนท่ี �� IOC สรุปผล 

1 2 3 4 5 

14 วัตถุประสงคFในหน�วย 

การเรียนรู#กับการวัดผล
ประเมินผล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล#อง 

15 จุดมุ�งหมายของหลักสูตรกับ
วัตถุประสงคFหน�วยการเรียนรู#

ที่ 1 ความถูกต#องของ 
การออกเสียงภาษาอังกฤษ 
(Correct English 
Pronunciation) 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล#อง 

16 จุดมุ�งหมายของหลักสูตรกับ
วัตถุประสงคFหน�วยการเรียนรู#
ที่ 2 การแนะนําตนเองและ
ผู#อื่น (Introducing oneself 
and introducing a third) 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล#อง 

17 จุดมุ�งหมายของหลักสูตรกับ
วัตถุประสงคFหน�วยการเรียนรู#
ที่ 3 ภาษาอังกฤษเพื่อโต#ตอบ
และสนทนา (English for 

general conversations) 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล#อง 

18 จุดมุ�งหมายของหลักสูตรกับ
วัตถุประสงคFหน�วยการเรียนรู#
ที่ 4 การทักทายและการพูด

เพื่อให#และขอความช�วยเหลือ 
( English greetings and 
asking for help) 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล#อง 

19 จุดมุ�งหมายของหลักสูตรกับ
วัตถุประสงคFหน�วยการเรียนรู#

ที่ 5 สนทนาเกี่ยวกับประเทศ
ไทย (Conversation about 
Thailand) 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล#อง 
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ภาคผนวก จ 

หลักสูตรฝกอบรมการใช�ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ในยุคประชาคมอาเซียนสําหรับครู  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
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หลักสูตรฝ�กอบรมการใช�ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ในยุคประชาคมอาเซียนสําหรับครู  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
นางสาวอําพร ศรีวรสาร 
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คํานํา 

 หลักสูตรฝกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคประชาคมอาเซียนเล1มนี้ 
จัดทําขึ้นเพื่อใช�ประกอบการฝกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ซึ่งได�พัฒนาหลักสูตร
ให�เหมาะสมกับความต�องการของครู โรงเรียน และความสําคัญของการใช�ภาษาให�เข�ากับ
สถานการณ:ป;จจุบัน โดยเน�นการมีส1วนร1วมและฝกปฏิบัติจริง เพื่อให�ครูมีความรู�ความ
เข�าใจในการใช�ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและสามารถนําไปถ1ายทอดให�กับนักเรียนได� 
 หลักสูตรเล1มนี้ประกอบด�วยเนื้อหา 2 ส1วน ส1วนที่ 1 เป>นเนื้อหาความรู�เกี่ยวกับ
หลักสูตรฝกอบรม ส1วนที่ 2 เป>นเนื้อหาที่ใช�สําหรับฝกอบรม ซึ่งแบ1งเป>นหน1วยการเรียนรู� 5 
หน1วยการเรียนรู� และภาคผนวก อันประกอบด�วย ใบความรู� ใบงาน ซึ่งผู�ใช�หลักสูตรจะได�
ความรู�ความเข�าใจและสามารถนําไปประยุกต:ใช�ได�อย1างถูกต�องเหมาะสม 
 
                     นางสาวอําพร ศรีวรสาร 
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สารบัญ 

เนื้อหา                    หน�า 

หลักสูตรฝกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคประชาคมอาเซียนสําหรับครู 
 หลักการและเหตุผล                154 
 จุดมุ1งหมายของหลักสูตร              155 
 โครงสร�างเนื้อหา                 156 
 กิจกรรมการฝกอบรม               156 
 การวัดผลประเมินผล                158 
 คุณสมบัติของผู�เข�าอบรม              158 
 คุณสมบัติของวิทยากร               158 
 คําแนะนําสําหรับวิทยากร              158 
 ขั้นตอนการดําเนินการฝกอบรม            159 
 การกําหนดหน1วยการฝกอบรม             160 
 โครงสร�างหน1วยการเรียนรู�              162 
 หน1วยการเรียนรู�หลักสูตรฝกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 ในยุคประชาคมอาเซียนสําหรับครู            167 
  หน1วยการเรียนรู�ที่ 1 ความถูกต�องของการออกเสียงภาษาอังกฤษ  
  (Correct English Pronunciation)           167 
  หน1วยการเรียนรู�ที่ 2 การแนะนําตนเองและแนะนําผู�อื่น 
  (Introducing oneself and introducing a third)       196 
  หน1วยการเรียนรู�ที่ 3 ภาษาอังกฤษเพื่อโต�ตอบและสนทนา 
  (English for general conversations)          206 
  หน1วยการเรียนรู�ที่ 4 การขอความช1วยเหลือและการถามทิศทาง 
   (English asking for help and direction)         216 
  หน1วยการเรียนรู�ที่ 5 สนทนาเกี่ยวกับประเทศไทย  
  (Conversation about  Thailand)            226 
 แบบทดสอบก1อนเรียน – หลังเรียน           235 
 แบบประเมินความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร     239 
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หลักสูตรฝ�กอบรม 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคประชาคมอาเซียนสําหรับครู 

หลักการและเหตุผล 

 จากสภาพป;จจุบันของการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษยังมีป;ญหา 
อยู1มาก เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู� สื่อ และการวัดประเมินผลทาง
ภาษา และป;ญหาที่สําคัญคือครูสอนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษาส1วน
ใหญ1ไม1ได�จบด�านภาษาอังกฤษโดยตรง ส1งผลให�นักเรียนไม1ได�รับการพัฒนาพื้นฐานภาษา 
ที่ถูกต�อง เหมาะสม ขาดความม่ันใจในการใช�ภาษาและไม1สามารถต1อยอดในขั้นสูงขึ้น 
ได�อย1างมีประสิทธิภาพ การจัดตั้งสถาบันภาษาอังกฤษขึ้น เพื่อเป>นหน1วยงานหลัก 
ในการส1งเสริมและพัฒนาป;จจัยต1างๆ ที่ส1งผลต1อคุณภาพการเรียนการสอนและการใช�
ภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบ ทั้งด�านการส1งเสริม วิจัยและ
พัฒนาการนําหลักสูตรไปใช�การจัดการเรียนรู� การวัดประเมินผล สื่อและนวัตกรรม 
การเรียนรู�ภาษาอังกฤษ กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษของนักเรียน การพัฒนา
ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข�อง การพัฒนาสถานศึกษาและเครือข1ายการพัฒนาการเรียน 
การสอนทุกระดับ องค:กรวิชาชีพด�านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การประสานงาน
ความร1วมมือกับหน1วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและต1างประเทศ รวมไปถึง 
การให�บริการสื่อการเรียนรู� สื่อ On - line การทดสอบระดับความสามารถด�าน
ภาษาอังกฤษ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2555 13:20) 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข�องกับวิธีการพัฒนาทักษะ 
การปฏิบัติงาน พบว1า หลักสูตรการฝกอบรมเป>นวิธีการที่นิยมใช� เพราะเป>นเครื่องมือ 
ที่สามารถถ1ายทอดเจตนารมณ:สู1การปฏิบัตไิด�ดี เป>นสิ่งที่นําเอาความมุ1งหมายและนโยบาย
การศึกษาไปเป>นการปฏิบัติในขั้นพื้นฐานที่เป>นจริงในโรงเรียนส1วนการฝกอบรมเป>นอีกหนึ่ง
ยุทธศาสตร:ในการเพิ่มพูนความรู� ทักษะ และเจตคติของผู�เข�าฝกอบรมให�เปลี่ยนไปในทางที่
ดีขึ้น ผลการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรที่สามารถเพิ่มพูนความรู� ทักษะและ
ความสามารถของผู�เข�าฝกอบรมได� เช1น วารุณี อัศวโภคิน (2554, หน�า 136-137) 
ได�ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการใช�ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และ คะนึงนิจ ศรโีตกลิ่น (2549, หน�า 120) ได�ทําการวิจัย
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เรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท1องเที่ยวสําหรับตํารวจภูธร 
จังหวัดเพชรบุรีสายสุนีย: กลางประพันธ: (2558, หน�า 139-141) ได�ทําการวิจัยเรื่อง  
การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมผู�นํานักเรียนส1งเสริมสุขภาพในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุดาหาร 
 หลักสูตรฝกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคประชาคมอาเซียนสําหรับ
ครูเป>นหลักสูตรที่จัดทําขึ้นโดยเฉพาะ จากความต�องการพัฒนาความรู�และทักษะการสอน
ภาษาอังกฤษของครูผู�สอนระดับช้ันประถมศึกษาปgที่ 3 ซึ่งการสอนภาษาอังกฤษในระดับ
ประถมศึกษาตอนต�น จะสอนโดยครูประจําช้ันซึ่งไม1ได�จบสาขาการสอนภาษาอังกฤษ
โดยตรง และครูเหล1านี้มีความต�องการฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู�ด�านภาษาอังกฤษเป>น
อย1างยิ่ง โดยต�องการเสริมสร�างความรู�ด�านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ให�เป>นพื้นฐานใน
การสอนภาษาอังกฤษให�มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งวิธีการที่สามารถแก�ไขป;ญหาและ
ช1วยสนับสนุนการสอนของครูช้ันประถมศึกษาปgที่ 3ให�มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คือ การพัฒนา
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคประชาคมอาเซียนสําหรับครู และจะเป>น
แนวทางให�มีการฝกอบรมการใช�ภาษาเพื่อการสื่อสารแก1ครูอย1างต1อเนื่อง ซึ่งเนื้อหา 

ในการฝกอบรมจะเกี่ยวข�องกับภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ที่จําเป>นต�องใช�ใน
ชีวิตประจําวันที่เหมาะสมกับระดับความสามารถของผู�เรียน  เพื่อให�เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพในการสอน 

จุดมุ2งหมายของหลักสูตร 

 เมื่อนําหลักสูตรไปใช�ในการฝกอบรมแล�วทําให�หลักสูตรนี้บรรลุตามจุดมุ1งหมาย
และผู�เข�ารับการฝกอบรมมีพฤติกรรมการเรียนรู�โดยสรุป ดังนี้ 
  1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการใช�ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

ในยุคประชาคมอาเซียนสําหรับครู  
  2. เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของหลักสูตรฝกอบรมการใช�ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารในยุคประชาคมอาเซียนสําหรับครู  
  3. เพื่อพัฒนาคู1มือการใช�หลักสูตรฝกอบรมการใช�ภาษาอังกฤษเพื่อ 

การสื่อสารในยุคประชาคมอาเซียนสําหรับครู  
  4. เพื่อให�ครูสามารถใช�ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได�อย1างม่ันใจ 
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  5.เพื่อให�ครูนําความรู�ที่ได�ไปประยุกต:ใช�ในการจัดการเรียนการสอนให�แก1
นักเรียนได�อย1างมีประสิทธิภาพ 

โครงสร�างเนื้อหา 

 เนื้อหาการฝกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคประชาคมอาเซียน  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ประกอบด�วยหน1วย 

การเรียนรู� จํานวน 5 หน1วยการเรียนรู� 
  หน1วยการเรียนรู�ที่ 1 สัทศาสตร:เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ (Linguistics for 
English teaching) 
  หน1วยการเรียนรู�ที่ 2 การแนะนําตนเองและแนะนําผู�อื่น (Introducing oneself 
and introducing others) 
  หน1วยการเรียนรู�ที่ 3 ภาษาอังกฤษเพื่อโต�ตอบและสนทนา (English for 
general conversations) 
  หน1วยการเรียนรู�ที่ 4 การขอความช1วยเหลือและการถามทิศทาง (English 
asking for help and direction) 
  หน1วยการเรียนรู�ที่ 5 สนทนาเกี่ยวกับประเทศไทย (Conversation about 
Thailand) 

กิจกรรมฝ�กอบรม 

 การจัดกิจกรรมการอบรมตามหลักสูตรฝกอบรมนี้ มุ1งให�ผู�ฝกอบรมมีความรู� 
ความเข�าใจและเกิดทักษะ ตามจุดมุ1งหมายของหลักสูตร ได�กําหนดกิจกรรมให�สอดคล�อง
กับจุดมุ1งหมายและโครงสร�างเนื้อหาของหลักสูตร ดังนี้ 
  1. การระดมสมอง (Brainstorming) เป>นการประชุมกลุ1มเล็กไม1เกิน 15 คน 
เปmดโอกาสให�สมาชิกได�แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย1างเสรี โดยไม1
คํานึงถึงว1าความคิดนั้นจะถูกหรือผิด ความคิดหรือข�อเสนอแนะทุกอย1างจะถูกบันทึกไว� 
แล�วจึงวิเคราะห:หรือประเมินค1าของความคิดเพื่อนําไปสู1ข�อสรุปในเรื่องนั้นๆ เวลาที่ใช�ใน
การแสดงความคิดเห็นไม1เกิน 15 นาที และเวลารวมทั้งสรุปไม1ควรเกิน 1 ช่ัวโมงครึ่ง หัวข�อ
เรื่องที่นํามาระดมสมองควรเป>นเรื่องเดียว ข�อดีคือ ผู�เข�าร1วมการฝกอบรมมีส1วนร1วมมากได�
ช1วยกันคิด ช1วยกันเสนอ บรรยากาศเป>นกันเอง ทําให�เกิดความสร�างสรรค: สามารถ
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แก�ป;ญหาที่เผชิญอยู1ได� ได�ความคิดเห็นจํานวนมาก ข�อเสีย คือ มีคุณค1าน�อย และต�อง
จํากัดกลุ1มผู�เข�ารับการฝกอบรมเพื่อให�ทุกคนได�ร1วมแสดงความคิดเห็น 
  2. การใช�กิจกรรมนันทนาการ (Recreational Activity) เป>นการให�ผู�เข�ารับ 
การฝกอบรมร1วมกันทํากิจกรรม เช1น การเล1นเกมสั้นๆ การปรบมือเป>นจังหวะ การร�อง
เพลงประกอบท1าทาง เป>นต�น โดยเน�นการทํากิจกรรมเป>นกลุ1ม เพื่อมุ1งเปลี่ยนทัศนคติและ
สร�างความสัมพันธ: ตลอดจนสร�างความสนุกสนานระหว1างการฝกอบรม ทั้งนี้ไม1ควรใช�
เวลาเกิน 20 - 40 นาที ข�อดีคือ ผู�เข�ารับการฝกอบรมมีส1วนร1วมทุกคน บรรยากาศ
สนุกสนานรื่นเริง ข�อจํากัดคือ ใช�ได�กับบางสถานการณ: บางหัวข�อวิชาเท1านั้น ส1วนใหญ1 
จะใช�สลับกับการบรรยาย และวิทยากรต�องมีทักษะในการนํากลุ1ม 
  3. การใช�ฐานกิจกรรม (Activity based) เป>นกิจกรรมที่ประยุกต:มาจาก
กิจกรรมวอล:คแรลลี่แต1ไม1ได�แข1งขันกันจริงๆ เพียงแต1ใช�สถานที่ที่กว�างขวางพอที่จะจัดฐาน
กิจกรรมได�หลายๆ ฐาน หรือใช�ห�องเรียนเป>นสถานที่จัดกิจกรรมแต1ละฐานก็ได� ดําเนินการ
โดยแบ1งผู�เข�ารับการฝกอบรมเป>นกลุ1ม จัดวิทยากรประจําฐานไว�ฐานละ 1 - 2 คน 
กําหนดเวลาในการทํากิจกรรมในแต1ละฐาน จัดกิจกรรมให�ปฏิบัตโิดยมุ1งให�เกิดความรู� 
ทักษะ และเจตคติตามความมุ1งหมายของการฝกอบรมนั้นๆ โดยให�เริ่มทํากิจกรรมพร�อม
กันทุกกลุ1ม และหมุนเวียนกันไปจนครบทุกฐาน แล�วประเมินและสรุปผลการทํากิจกรรม 
ข�อดีคือ ผู�เข�ารับการฝกอบรมมีส1วนร1วมในการทํากิจกรรมทุกคน บรรยากาศสนุกสนาน 
ท�าทาย ไม1น1าเบื่อ เป>นการฝกอบรมภาคสนาม ข�อจํากัดคือ ต�องใช�สถานที่กว�างขวาง ใช�
วิทยากรหลายคนและใช�เวลาในการเตรียมการมาก 
  4. การฝกปฏิบัติ (Practice) เป>นกิจกรรมการฝกอบรมที่ให�ประสบการณ:ตรง
กับผู�เข�ารับการฝกอบรม โดยการให�ลงมือฝกฝนหรือปฏิบัติจริงหลังจากฟ;งบรรยาย ดูการ
สาธิตหรือทดลองแล�ว ช1วยให�เกิดความรู�ความเข�าใจในทฤษฎีจากการฝกปฏิบัติมากขึ้น 
และเกิดทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆ 
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การวัดผลและประเมินผล 

 1. ประเมินผลก1อนการอบรม 
  1.1 ทดสอบความรู�ความเข�าใจก1อนฝกอบรม 
 2. ประเมินผลระหว1างอบรม 
  2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการมีส1วนร1วมในกิจกรรมต1างๆ  
  2.2 ตรวจแบบฝกกิจกรรม 
 3. ประเมินผลหลังการอบรม 
  3.1 ทดสอบความรู�ความเข�าใจก1อนฝกอบรม 
  3.2 ประเมินความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

คุณสมบัติของผู�เข�าอบรม 

 ผู�ที่เข�าอบรมตามหลักสูตรนี้ เป>นครูผู�สอนระดับช้ันประถมศึกษาปgที่ 3 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

คุณสมบัติของวิทยากร 

 วิทยากรในการฝกอบรมเป>นผู�มีบทบาทสําคัญในการดําเนินการฝกอบรมเพราะ
สามารถทําให�ผู�เข�ารับการฝกอบรมมีความรู� ความเข�าใจ จนกระทั่งเกิดการเรียนรู� 
ตามวัตถุประสงค:ของการฝกอบรม โดยพิจารณาจากความรู�และประสบการณ: 
ของวิทยากร ให�ตรงกับหัวข�อวิชาที่ฝกอบรม ดังนี้ 
  1. เป>นนักวิชาการทางการศึกษาหรือครูที่มีความรู�ความเข�าใจ มี
ความสามารถ และเช่ียวชาญ และมีประสบการณ:ในเรื่องที่ฝกอบรมเป>นอย1างดี 
  2. เป>นผู�ที่สามารถถ1ายทอดความรู� และประสบการณ: ให�ผู�เข�ารับ 
การฝกอบรมเข�าใจ สามารถใช�สื่อประกอบการฝกอบรมได�อย1างเหมาะสม 

คําแนะนําสําหรับวิทยากร 

 วิทยากรเป>นป;จจัยสําคัญ ในการเสนอเนื้อหาสาระ ถ1ายทอดความรู�
ประสบการณ: รวมถึงการกระตุ�นผู�เข�าฝกอบรม ให�เกิดการเรียนรู�ในเนื้อหาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารตามขอบเขตหรือประเด็นต1างๆที่กําหนดไว�ในหลักสูตร  
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ตรงตามวัตถุประสงค:ที่กําหนดไว� ดังนั้นเพื่อให�การฝกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อ 
การสื่อสารในยุคประชาคมอาเซียนสําหรับครู เป>นไปอย1างมีประสิทธิภาพ วิทยากรควร
ดําเนินการ ดังต1อไปนี้ 
  1. ศึกษาทําความเข�าใจ ความสําคัญ ขอบเขตของหลักสูตร มีความรู�และ
เข�าใจวัตถุประสงค:ที่ปรากฏในหลักสูตร รวมทั้งสื่อและวิธีการฝกอบรม 
  2. สร�างความสัมพันธ:กับผู�เข�าฝกอบรมโดยช่ัวโมงแรกของการฝกอบรม จะ
มีการพูดทําความเข�าใจ เพื่อให�เข�าใจวัตถุประสงค:ของการฝกอบรม 
  3. วางแผนดําเนินการระหว1างการฝกอบรมให�เหมาะสมและครอบคลุม ดังนี้ 
   3.1 กําหนดบทบาทและวิธีการฝกอบรม 
   3.2 กํากับเวลาในการบรรยายและการปฏิบัติกิจกรรม 
   3.3 กํากับเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมในแต1ละขั้นตอน 
   3.4 เตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ:ประกอบการฝกอบรม 
   3.5 เตรียมความพร�อมด�านสถานที่ ทดลองสื่อ เครื่องมืออุปกรณ:  
ประกอบการฝกอบรม 
  4. ระหว1างการฝกอบรม วิทยากรทําความเข�าใจกับผู�เข�าฝกอบรม ดังนี้ 
   4.1 ช้ีแจงความเป>นมา ความสําคัญของหลักสูตร และข�อปฏิบัติของผู�เข�า
ฝกอบรม 
   4.2 อํานวยความสะดวก กระตุ�น ให�ผู�เข�าฝกอบรมปฏิบัติกิจกรรมแต1ละ
ขั้นตอนให�มีประสิทธิภาพ 
   4.3 สร�างบรรยากาศ ให�ผู�เข�ารับการฝกอบรมได�เรียนรู�อย1างตั้งใจและ
เพลิดเพลิน และมีความสุข 
   4.4 ประเมินผลและวิเคราะห:ป;ญหาหลังการฝกอบรมแต1ละวัน เพื่อนํามา
แก�ไขการฝกอบรมในวันต1อไป 

ขั้นตอนการดําเนินการฝ�กอบรม 

 ในการฝกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคประชาคมอาเซียน
สําหรับครู เมื่อศึกษาและสํารวจถึงความต�องการของการฝกอบรมแล�ว จึงจําเป>นต�อง 
วางแผนการฝกอบรม โดย  
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  1. การเสนอโครงการแก1ผู�บังคับบัญชา ระบุถึงกิจกรรมต1างๆ ขั้นตอนและ
แนวทางที่จะดําเนินการอย1างละเอียด 
  2. รับสมัครผู�สนใจเข�าร1วมการฝกอบรมและประสานงานการดําเนินการ
ฝกอบรม 
  3. จัดทําหลักสูตรฝกอบรม คู1มือการใช�หลักสูตรฝกอบรมสําหรับวิทยากร
และผู�เกี่ยวข�อง และเอกสารประกอบการฝกอบรมสําหรับผู�เข�าฝกอบรม 
  4. การจัดหาวิทยากร สถานที่ เอกสาร ตลอดจนของบประมาณเพื่อจัดการ 
การฝกอบรมจากหน1วยงาน เพื่อช1วยลดป;ญหาและอุปสรรค และช1วยให�การดําเนินงาน
บรรลุเปsาหมายได�อย1างมีประสิทธิภาพ 
  5. ประชุมคณะวิทยากร และผู�เกี่ยวข�องเพื่อช้ีแจงการฝกอบรมอย1าง
ละเอียด กําหนดบทบาทหน�าที่ และหัวข�อการฝกอบรมตามกิจกรรมของหลักสูตรเพื่อ
เตรียมความพร�อมล1วงหน�า 
  6. การประเมินและติดตามผลการฝกอบรม 

การกาํหนดหน2วยการฝ�กอบรม 

 ผู�วิจัยได�จัดทําหน1วยการเรียนรู�โดยกําหนดช่ือหน1วยการเรียนรู�ให�สอดคล�องกับ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ซึ่งมีทั้งหมด 5 หน1วยการเรียนรู� ประกอบด�วย 
  หน1วยการเรียนรู�ที่ 1 สัทศาสตร:เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ (Linguistics for 
English teaching) 
  หน1วยการเรียนรู�ที่ 2 การแนะนําตนเองและแนะนําผู�อื่น (Introducing 
oneselfand introducing others) 
  หน1วยการเรียนรู�ที่ 3 ภาษาอังกฤษเพื่อโต�ตอบและสนทนา (English for 
general conversations) 
  หน1วยการเรียนรู�ที่ 4 การขอความช1วยเหลือและการถามทิศทาง (English 
asking for help and direction) 
  หน1วยการเรียนรู�ที่ 5 สนทนาเกี่ยวกับประเทศไทย (Conversation about 
Thailand) 
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หน2วยการเรียนรู�หลักสูตรฝ�กอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ในยุคประชาคมอาเซียน 

หน2วยการเรียนรู� โครงสร�างเนื้อหา เวลา 
หน1วยการเรียนรู�ท่ี 1 สัทศาสตร:
เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 
(Linguistics for English teaching) 

1. การออกเสียงพยัญชนะ
ภาษาอังกฤษท้ัง 26 ตัว 
2. การสะกดคําแบบแยกหน1วยเสียง 
3. การออกเสียงพยัญชนะ
ภาษาอังกฤษ L, R, Th, Ch, Sh, V 

 
4 ช่ัวโมง 

หน1วยการเรียนรู�ท่ี 2 การแนะนํา
ตนเองและแนะนําผู�อื่น 
(Introducing oneselfand 
introducing others) 

1. Hello my friend 
2. ASEAN national flag and 
greeting 

 
3 ช่ัวโมง 

หน1วยการเรียนรู�ท่ี 3 ภาษาอังกฤษ
เพื่อโต�ตอบและสนทนา (English 
for general conversations) 

1. Let’s shopping  
2 ช่ัวโมง 

หน1วยการเรียนรู�ท่ี 4 การขอ 
ความช1วยเหลือและการถาม
ทิศทาง (English asking for help 
and direction) 

1. Help me please. 
2. Directions 

 
4 ช่ัวโมง 

หน1วยการเรียนรู�ท่ี 5 สนทนา
เกี่ยวกับประเทศไทย 
(Conversation about Thailand) 

1. A happy time  
2 ช่ัวโมง 

รวม 15 
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โครงสร�างหน2วยการเรยีนรู� 

หน2วย
การ

เรียนรู�
ที ่

โครงสร�าง 
เนื้อหา 

ขอบข2าย
เนื้อหา 

จุดประสงค7 
เชิงพฤติกรรม 

วิธีการ / สื่อ 
การอบรม 

เวลา 
ในการ

ฝ�กอบรม 

1 สัทศาสตร7เพื่อ
การสอน
ภาษาอังกฤษ 
(Linguistics for 
English 
teaching ) 
 
 
การออกเสียง
พยัญชนะ
ภาษาอังกฤษ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- การออกเสียง
พยัญชนะ
ภาษาอังกฤษ
ท้ัง 26 ตัว 
- การสะกดคํา
แบบแยกหน1วย
เสียง 
- การออกเสียง
พยัญชนะ
ภาษาอังกฤษ 

L, R, Th, Ch, 
Sh, V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ออกเสียง
พยัญชนะ
ภาษาอังกฤษท้ัง 
26 ตัว ได�ถูกต�อง 
- สะกดคาํแบบ
แยกหน1วยเสียง 
ได�ถูกต�อง 
- ออกเสียง
พยัญชนะ

ภาษาอังกฤษ L, 
R, Th, Ch, Sh, 
V ได�ถกูต�อง 

 
 
 
 
 
 
- การสาธิต 
- กิจกรรรม 
- การฝกปฏิบัต ิ
- Power point 
- ใบความรู�ท่ี 1 - 
6 
- ใบงานท่ี 1 - 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ใช�เวลา 4 
ช่ัวโมง 
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หน2วย
การ

เรียนรู�
ที ่

โครงสร�าง
เนื้อหา 

ขอบข2าย
เนื้อหา 

จุดประสงค7เชิง
พฤติกรรม 

วิธีการ / สื่อ 

การอบรม 

เวลา 

ในการ
ฝ�กอบรม 

2 การแนะนํา
ตนเองและ
แนะนาํผู�อื่น 
(Introducing 
oneselfand 
introducing 
others) 
 
Hello my friend 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASEAN national 
flag and 
greeting 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- การใช�สํานวน
ในการแนะนํา
ตนเองและผู�อื่น 
- การใช�ศัพท:
ในการสนทนา 
- การใช�
คําศัพท:หรือ
ประโยคท่ีเป>น
สํานวนใน
ภาษาอังกฤษ 
 
 
- การนําเสนอ
ข�อมูลของเพื่อน
ใหม1 
- การถามตอบ
โดยใช�ข�อมูล 
ASEAN 
national flag 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- การใช�สํานวน
ในการแนะนํา
ตนเองและผู�อื่นได� 
- การใช�ศัพท:ใน
การสนทนาได� 
- การใช�คําศัพท:
หรือประโยคท่ีเป>น
สํานวนใน
ภาษาอังกฤษได� 
 
 
 
- การนําเสนอ
ข�อมูลของเพื่อน
ใหม1ได� 
- การถามตอบ
โดยใช�ข�อมูล 
ASEAN national 
flagได� 
 

 
 
 
 
 
- บัตรคํา  
- บัตรภาพ  
-กิจกรรม
นันทนาการ 
(เพลง) 
- เกม  
-Post card 
- การฝกปฏิบัต ิ
 
 
 
 
 
 
 
- Power point 
- กิจกรรม
นันทนาการ 
(เพลง) 
- การฝกปฏิบัต ิ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ใช�เวลา 3
ช่ัวโมง 
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หน2วย
การ

เรียนรู�
ที ่

โครงสร�าง
เนื้อหา 

ขอบข2าย
เนื้อหา 

จุดประสงค7เชิง
พฤติกรรม 

วิธีการ / สื่อ 

การอบรม 

เวลาใน
การ

ฝ�กอบรม 

3 ภาษาอังกฤษ
เพื่อโต�ตอบและ
สนทนา 
(English for 
general 
conversations) 
Let’s go 
shopping 
 

 
 
 
 
 
 
- สนทนาเพื่อ
ใช�ใน
สถานการณ:ซื้อ
ขายสินค�า 
- การใช�
ประโยคคําส่ัง 
คําขอร�อง 
ภาษาท1าทาง 
คําแนะนํา 

 
 
 
 
 
 
- สนทนาเพื่อใช�
ในสถานการณ:ซื้อ
ขายสินค�าได� 
- การใช�ประโยค
คําส่ัง คาํขอร�อง 
ภาษาท1าทาง 
คําแนะนําได� 

 
 
- บัตรภาพ 
- บัตรคํา 
- กิจกรรม
นันทนาการ (เกม) 
- ใบงาน 
- กิจกรรมการซื้อ
สินค�า (บทบาท
สมมติ) 

 
 
 
 
 
ใช�เวลา 2
ช่ัวโมง 

4 การขอ 
ความช2วยเหลือ
และการถาม
ทิศทาง 
(English asking 
for help and 
direction) 
 
4.1 Help me 
please. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- การใช�สํานวน
ในการทักทาย 
วัฒนธรรมของ 
การทักทาย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- ใช�สํานวนใน
การทักทาย 
วัฒนธรรมของ
การทักทายได� 

- เอกสาร
ประกอบ 
การฝกอบรม 
- สื่อจาก 
Internet  
- การแบ1งกลุ1ม
อภิปรายและการ
ปฏิบัติการ
บทบาทสมมติ
ประกอบด�วย 
- บัตรคําศัพท:  
9 คํา (10 ชุด) 
- บัตรภาพ  

 
 
 
 
 
 
 
 
ใช�เวลา 4
ช่ัวโมง 
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หน2วย
การ

เรียนรู�
ที ่

โครงสร�าง
เนื้อหา 

ขอบข2าย
เนื้อหา 

จุดประสงค7เชิง
พฤติกรรม 

วิธีการ / สื่อ 

การอบรม 

เวลาใน
การ

ฝ�กอบรม 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 Directions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- การสร�าง
ประโยคในการ
สนทนาด�าน
การขอความ
ช1วยเหลือ 
- การใช�
ประโยคท่ีเป>น
สํานวนใน
ภาษาอังกฤษ 
 
 
 
- การใช�สํานวน
ในการทักทาย 
วัฒนธรรมของ 
การทักทาย 
- การสร�าง
ประโยคในการ
สนทนาด�าน
การขอความ
ช1วยเหลือ 
- การใช�
ประโยคท่ีเป>น
สํานวนใน
ภาษาอังกฤษใน
การถามทิศทาง 

- สร�างประโยคใน
การสนทนาด�าน
การขอความ
ช1วยเหลือได� 
- ใช�ประโยคท่ี
เป>นสํานวนใน
ภาษาอังกฤษได� 
- สามารถพูด/
เขียนการให�
คําแนะนําการ
เจ็บป|วยและแสดง
บทบาทสมมุตไิด� 
- ใช�สํานวนใน
การทักทาย 
วัฒนธรรมของ
การทักทาย 
- เอกสาร
ประกอบ 
การฝกอบรม 
- สื่อจาก 
Internet 
- สร�างประโยคใน
การสนทนาด�าน
การขอความ
ช1วยเหลือและ
สามารถพูด
สื่อสารได� 
 
 

- กิจกรรม
นันทนาการ 
(เพลง) 
- กิจกรรม
นันทนาการ (เกม) 
- ใบงาน1/ 2 
 
 
 
 
 
 
 
- การแบ1งกลุ1ม
อภิปรายและการ
ปฏิบัติการ
บทบาทสมมติ 
- Picture of 
directions 
- Flash card of  
- Vocabularies 
- Map of places 
- กิจกรรม
นันทนาการ 
(เพลง) 
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หน2วย
การ

เรียนรู�
ที ่

โครงสร�าง
เนื้อหา 

ขอบข2าย
เนื้อหา 

จุดประสงค7เชิง
พฤติกรรม 

วิธีการ / สื่อ 

การอบรม 

เวลาใน
การ

ฝ�กอบรม 

4   - สามารถใช� 
ประโยคท่ีเป>น
สํานวนใน
ภาษาอังกฤษใน
การถามทิศทาง
ได� 

  

5 สนทนาเก่ียวกับ
ประเทศไทย 
(Conversation 
about 
Thailand) 
 
A happy time 

 
 
 
 
- การใช�
ประโยคของ
วัฒนธรรม และ
ประเพณีต1างๆ 
ของไทย 
- การใช�ศัพท:
ในการสนทนา 
- การใช�
คําศัพท:หรือ
ประโยคท่ีเป>น
สํานวนใน
ภาษาอังกฤษ 

 
 
 
 
- สามารถ
อภิปรายถึง
วัฒนธรรม 
ประเพณีและ
เทศกาลพิธีการ
ต1างๆ ของไทย 
- แนะนําประเพณี
และเทศกาลพิธี
กาลต1างๆ ของ
ไทย และอภิปราย
ลักษณะการ
ดําเนินชีวิตของคน
ไทยได� 

 
 
 
 
- บัตรคํา  
- บัตรภาพ  
- กิจกรรม
นันทนาการ 
(เพลง) 
- กิจกรรม
นันทนาการ (เกม) 
- ใบงาน 

 
 
 
 
 
 
 
ใช�เวลา 3
ช่ัวโมง 
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หน2วยการเรยีนรู�ที่ 1ความถูกต�องของการออกเสียงภาษาอังกฤษ  
Subject 1: Correct English Pronunciation 

 

Time: 4 hours 

สาระสําคัญ 
 การอ1านออกเสียงหรือการพูดภาษาอังกฤษมีความแตกต1างจากภาษาไทย  
จึงจําเป>นต�องศึกษาการออกเสียงให�ถูกต�อง ซึ่งต�องใช�ส1วนต1างๆ ของปากในการช1วย 
ในการออกเสียง อวัยวะที่สําคัญของการออกเสียง ได�แก1 ริมฝgปาก ฟ;นบน ฟ;นล1าง ลิ้น 
เหงือก และเพดาน 

จุดประสงค7การเรียนรู� 

 1. พูดถูกต�องและคล1องแคล1ว ตามแบบแผนการออกเสียง 
 2. พูดออกเสียงคํา กลุ1มคํา และประโยคง1ายๆ ตามหลักการออกเสียง 
 3. เพื่อเขียนสะกดคํา บอกความหมาย และจําแนกของคําศัพท:ที่มีเสียงสระ 
ต1างๆ ได�    

เนื้อหา 

 1. การออกเสียงของพยัญชนะภาษาอังกฤษ 
 2. การออกเสียงตัวควบกล้ําของพยัญชนะภาษาอังกฤษ 
 3. การรู�จักใช�ส1วนต1างๆ ของปากในการออกเสียงของพยัญชนะภาษาอังกฤษ  

กิจกรรมการฝ�กอบรม 

 ช่ัวโมงท่ี 1 - 2 
  ข้ันนําเข�าสู2บทเรียน (warm up) 
   1. วิทยากรและผู�เข�าอบรมร�องเพลง Are You Ready?  
    Ready, Ready 
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    Auy..Excited  
    Auy..Excited 
   2. ผู�เข�าฝกอบรมออกเสียงคําว1า Ready พร�อมกัน แล�วบอกเสียงสระของ
คําว1าคือเสียงสระอะไร เป>นเสียงสั้นหรือเสียงยาว 

  ข้ันนําเสนอ (Presentation) 
   3. วิทยากรอธิบายการออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษทั้ง 26 ตัวจาก 
Power point เรื่อง Fun with phonics  
   4. ผู�เข�าฝกอบรมออกเสียงพยัญชนะทั้ง 26 ตัว ตามวิทยากร 
   5. ผู�เข�าฝกอบรมฟ;งวิทยากรอธิบาย แผนภูมิ Phonogramsและร�องเพลง   
Phonogram Sound เพื่อฝกการออกเสียง 

  ข้ันฝ�ก (Practice) 
   6. ผู�เข�าฝกอบรมฝกออกเสียงคําตามแผนภูมิการสะกดคําแบบแยก
หน1วยเสียง 
   7. ผู�เข�าฝกอบรมฝกออกเสียงคําตามบัตรคําและบัตรภาพ 
   8. ผู�เข�าฝกอบรมฟ;งวิทยากรบรรยายจากใบความรู�ที่ 1เรื่อง Consonants 
เสียง / b-n / และการแยกหน1วยเสียงของคําและใบความรู�ที่ 2 เรื่อง Consonants เสียง /   
p - z/ และการแยกหน1วยเสียงของคํา 
  

  ข้ันนําไปใช� (Production) 
   9. ผู�เข�าฝกอบรมทําใบงานที่ 1 เสียงสระ 
   10. ผู�เข�าฝกอบรมทําใบงานที่ 2Short e words 
   11. ผู�เข�าฝกอบรมทําใบงานที่ 3 Long e words   
 

 ช่ัวโมงท่ี 3 - 4 
  ข้ันนําเข�าสู2บทเรียน (warm up) 
   1. วิทยากรและผู�เข�าอบรมพูดคุย ทบทวนการออกเสียงพยัญชนะ 
จากช่ัวโมงก1อน  
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  ข้ันนําเสนอ (Presentation) 
   2. ผู�เข�าฝกอบรมฟ;งวิทยากรบรรยายการออกสียงพยัญชนะ
ภาษาอังกฤษ L, R, Th, Ch, Sh, และV ตามใบความรู�ที่ 3 - 6 

  ข้ันฝ�ก (Practice) 
  3. ผู�เข�าฝกอบรมฝกการพูดประโยคอักษรสัมผัสในใบงานที่1 
   - She sells sea shells on the sea shore 
   - A proper copper coffee pot 
   - Around the rugged rocks the ragged rascal ran 
   - Red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry 
   - A big black bug bit a big black bear 
   - Peter Piper picked a peck of pickled peppers, Where's the peck of 
pickled peppers Peter Piper picked? 
  4. ผู�เข�าฝกอบรมฝกการฟ;งคําแล�วเลือกคําที่ได�ยินจากใบงานที่ 4 การออก
เสียงคําศัพท: 
  5. ผู�เข�าฝกอบรมฝกฟ;งเสียงคําศัพท:ต1างๆ 
 

  ข้ันนําไปใช� (Production) 
   6. ผู�เข�าฝกอบรมทําใบงานที่ 5 การออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษ l 
และ r 
   7. ผู�เข�าฝกอบรมทําใบงานที่ 6 การออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษ th 
   8. ผู�เข�าฝกอบรมทําใบงานที่ 7 การออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษ sh
และ ch 
   9. ผู�เข�าฝกอบรมทําใบงานที่ 8 การออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษ v 
 

  ข้ันสรุป (Wrap up) 
   11. ผู�เข�าฝกอบรมในห�องร1วมซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
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ส่ือการสอน 

 1. เอกสารประกอบการฝกอบรม 
 2. Power point 
 3. ใบความรู� 
 4. ใบงาน 
  

การประเมินผล 

 สังเกตการออกเสียงของผู�เข�ารับการฝกอบรมและการทํากิจกรรม 
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 B b เสียงของตัว / b / คือ เสียง เบอะเช1น bag, cab, baby, bat, ball  cet.     

ตัวอย1างการแยกหน1วยเสียง /b/-/a1/-/g/= bag กระเป�า (เบอะ-แอะ-เกอะ=แบก) 

สะกดคํา คําศัพท7 ความหมาย 
/c/-/a1/-/b/ cab รถยนต:รับจ�าง 

/b/-/a2/+/b/-/y4/ baby เด็กทารก 

/b/-/a1/-/t/ bat ค�างคาว 

 C cเสียงของตัว /c/ จะมี 2 เสียงคือเสียง เบา กับเสียง หนัก 

   c  เสียงหนักคือเสียง /c/ เคอะ เช1น cup cake etc. 
   c  เสียงเบาจะออกเสียงตามช่ือ คือ /c/ (เซอะ) เช1น city cell 
etc. 
                   ตัวอย1างการแยกหน1วยเสียง /c/-/u1/-/p/= cup ถ�วยกาแฟ  
                                          ( เคอะ-อะ-เพอะ=คัพ ) 
/c/-/i1/+/t/-/y4/ = city เมือง (เซอะ-อิ + เทอะ-อี = ซิท)ี 

สะกดคํา คําศัพท7 ความหมาย 
/c1/-/u1/-/p/ cup ถ�วยกาแฟ 

/c2/-/i1/-/t/-/y4/ city เมือง 

 D d เสียงของตัว/d/ คือเสียง เดอะ เช1น dog duck doll etc. 

 ตัวอย1างการแยกหน1วยเสียง /d/-/o4/-/g/= dog สุนัข (เดอะ-ออ-เกอะ = ดอก) 
    

สะกดคํา คําศัพท7 ความหมาย 

/d/-/o4/-/g1/ dog สุนัข 
/d/-/u1/-/ck/ duck เป>ด 

 

ใบความรู�ท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่องConsonants เสียง / b - n / และการแยกหน2วยเสียงของ
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 F f เสียงของตัว /f/ คือ เสียง เฟอะ เสียงตัว f ที่เราได�ยินคือเสียง 

ที่ลมแทรกผ1านฟ;นบนและริมฝgปากล1างออกมา เช1น fish, roof etc 
ตัวอย1างการแยกหน1วยเสียง /f/-/i1/-/sh/ = fish ปลา (เฟอะ-อิ-เชอะ=ฟmช) 
 

สะกดคํา คําศัพท7 ความหมาย 
/f/-/i1/-/sh/ fish ปลา 

/r/-/oo/-/f/ roof หลังคา 

 
 G g เสียงของตัว /g/ มี 2 เสียง คือ เสียง เบา และเสียง หนัก 
   /g/ เสียงหนัก จะออกเสียง เกอะ เช1น girl gun game etc 
  /g/ เสียงเบา จะออกเสียง เจอะ เช1น gym etc 
ตัวอย1างการแยกหน1วยเสียง /g/-/ir/-/l/= girl เด็กผู�หญิง (เกอะ-เออ-อึล=เกิล) 
                             /g/-/y2/-/m/= gym โรงพละ (เจอะ-อิ-อืม=จิม) 
 

สะกดคํา คําศัพท7 ความหมาย 
/g1/-/ir/-/l/ girl เด็กผู�หญิง 

/e1/-/gg/ egg ไข1 

/g2/-/y2/-/m/ gym พละ/โรงพละ 

  H h เสียงของตัว /h/ คือ เฮอะ เช1น hat home etc 
ตัวอย1างการแยกหน1วยเสียง /h/-/a/-/t/= hat กระเป�า (เฮอะ-แอะ-เทอะ=แฮท) 

สะกดคํา คําศัพท7 ความหมาย 

/h/-/a1/-/t/ hat หมวก 

/h/-/ou/-/se/ house บ�าน 
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 J jเสียงของตัว/j/ คือ เจอะ เช1น jam jeep jug etc 
 (ขอให�สังเกตคําว1า jug มีตัว g ลงท�ายต�องมีเสียง /g/ ตามหลังด�วยนะคะ 
คือ เสียง เกอะ แต1ก็ไม1ต�องเป>น จัค - เกอะออกมาแรงๆ แค1ออกเสียง เกอะในลําคอ
เบาๆ) 
jam ออกเสียง แจม ไม1ใช1 ออกเสียง แยม เพราะเสียงของตัว j คือ เสียง เจอะ  
ส1วนเสียงแยมเป>นของคําในภาษาไทย 
  ตัวอย1างการแยกหน1วยเสียง /j/-/a1/-/m/=jam ผลไม�กวน (เจอะ-แอะ-อืม=แจม) 
 

สะกดคํา คําศัพท7 ความหมาย 
/j/-/a1/-/m/ Jam ผลไม�กวน 

/j/-/ee/-/p/ Jeep รถจ๊ีป 

/j/-/u1/-/g/ jug เหยือกน้ํา 
 

 K k เสียงของตัว /k/ คือ เคอะแต1จะเป>นเสียง เคอะ ที่ออกเสียงหนักกว1า
เสียง c เช1น key, kick, cook etc 
          ตัวอย1างการแยกหน1วยเสียง /k/-/ey/ = key ลูกกุญแจ (เคอะ-อี =คี) 

สะกดคํา คําศัพท7 ความหมาย 
/k/-/ey/ key ลูกกุญแจ 

/k/-/i1/-/ck/ kick เตะ 

/c/-/oo/-/k/ cook ทําอาหาร 

 L l เสียงของตัว /l/ คือ อึล (เลอะ)โดยการออกเสีย /l/ นั้นให�ปลายลิ้นแตะไว�
หลังฟ;นหน�าด�านในติดกับเพดานเราก็จะได�เสียงของตัว /l/ ที่ถูกต�อง เช1น leg, doll etc 
 ข�อสังเกตคําที่ลงท�ายด�วย L ต�องออกเสียง /l/ ด�วย เช1น oil ออย – เอิลหรือ style 
สไต-เอิล 
             ตัวอย1างการแยกหน1วยเสียง /l/-/i1/-/p/= lip ปาก (อึล-อิ-เ พอะ=ลิพ) 
 

สะกดคํา คําศัพท7 ความหมาย 
/l/-/i1/-/p/ lip ปาก 

/d/-/o4/-/ll/ doll ตุ�กตา 
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  M m เสียงของตัว /m/ คือ อืม (เมอะ) เช1น man, mom, gum etc 
       ตัวอย1างการแยกหน1วยเสียง /m/-/a1/-/n/= man ผู�ชาย (อืม-แอะ-นือ= แมน ) 
 

สะกดคํา คําศัพท7 ความหมาย 
/m/-/a1/-/n/ man ผู�ชาย 

/m/-/o5/-/m/ mom แม1 

/g/-/u1/-/m/ gum หมากฝร่ัง 
 

 Nn เสียงของตัว/n/ คือ นือ เช1น neck, nose, fan etc 
 เสียง /n/ นือ เวลาออกเสียง เสียงค1อนข�างขึ้นจมูก เช1น เช1น คําว1า wine เราต�อง
ออกเสียง /n/ ไว� ข�างท�ายคําด�วย คือ ไว – นือ เพราะจะไปซ้ํากับเสียงของคําว1า Why 
      ตัวอย1างการแยกหน1วยเสียง /n/-/e1/-/ck/ = neck คอ (นือ-เอะ-เคอะ=เนค) 
     คํานี้มีเสียง /ck/ = “ค” เป>นอักษรควบ แทนหน1วยเสียงเดียวคือ “เคอะ” 
 

คําศัพท7 เสียง ความหมาย 
neck /n/-/e1/-/ck/ คอ 

nose /n/-/o2/-/se/ จมูก 

fan /f/-/a1/-/n/ พัดลม 
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 Pp เสียงของตัว /p/ คือ เพอะ เช1น pin, pan, cap 

 การออกเสียงท�ายของคําที่ลงท�ายด�วย p ก็ต�องออกเช1นกัน คือ cap 
แต1เราไม1ต�องออก แคพ - เพอะ ออกมามากเกินไป แค1ออกเสียงแล�วเปmด 
ริมผีปากก็จะได�เสียงของคําว1า cap ที่ถูกต�องตัวอย1างการแยกหน1วยเสียง /p/-/i1/ 
- /n/= pin (เพอะ – อิ – เนอะ = พิน) 

คําศัพท7 แยกหน2วย
เสียง 

ความหมาย 

pin /p/-/i1/-/n/ เข็มหมุด 

pan /p/-/a1/-/n/ กระทะ 

cap /c/-/a1/-/p/ หมวกแก�ป 

 
 Q q เสียงของตัว /qu/ คือ ควะ (ควู) หรือเสียงคล�ายๆ กับเสียงที่เป>ดร�อง
ข�อสังเกตคําศัพท:ที่มี q จะปรากฏเห็นตัว u ตามหลังเสมอ เช1นqueen, quite, 
quiz etc 
      ตัวอย1างการแยกหน1วยเสียง /qu/-/ee/-/n/= queen ราชินี (ควู – อี – นือ =
ควีน) 

คําศัพท7 แยกหน2วย
เสียง 

ความหมาย 

queen /qu/-/ee/-/n/ ราชินี 

quite /qu/-/i/-/te/ เงียบ 

quiz /qu/-/i1/-/z/ สอบ 

 

ใบความรู�ท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่อง Consonants เสียง /p-z/ และการแยกหน2วยเสียง
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 R r เสียงของตัว /r/ คือ รื่อการออกเสียงของตัว /r/ ทําเสียงเหมือนดื่มน้ํากลั้ว
คอตอนเช�า หรือทําเสียงเหมือนที่เวลาเด็กๆ เล1นรถแล�วทําเสียง รื่อรื่อ ก็จะได�เสียงของ
ตัว r ที่ถูกต�องเช1น red, run etc คําที่ลงท�ายด�วย r ก็ต�องมีเสียง r ข�างท�ายด�วยเช1นกัน  
คือ คําว1า car, flower etc 
         ตัวอย1างการแยกหน1วยเสียง /r/-/e1/-/d/= red สีแดง (รื่อ – เอะ – เดอะ = เรด) 
 

คําศัพท7 แยกหน2วย
เสียง 

ความหมาย 

red /r/-/e1/-/d/ สีแดง 

rat /r/-/a1/-/t/ หนู 

flower /fl/-/ow/-/er/ ดอกไม� 

 S s เสียงของ /s/ จะมี 2 เสียง เซอะและซือ การออกเสียง /s/ นําปลายลิ้น
และส1วนที่ถัดจากปลายลิ้นเข�าไปให�ใกล�มากๆ กับแนวปุ|มเหงือกโคนฟ;นบนฟ;นบนและ
ล1างอยู1ชิดกันมากพ1นลมผ1านยาวให�เป>นเสียงลมออกจากปากเสียงนี้เป>นเสียงไม1ก�องเสียง
เป>นเสียงลมเสียดสีระหว1างลิ้นกับส1วนของปากซึ่งได�แก1เหงือกโคนฟ;นบนและฟ;นบนเสียง
เหมือนออกเสียงซโซ1 คือ เสียง /s/-ce- se เซอะและซือ เช1น sun, bus สองคํานี้จะออก
เสียง /s/ ต1างกัน sun จะออกเสียง /s/ เซอะ เสียงไม1ก�อง ส1วน bus, eggs จะออกเสียง /s/ 
ซือ เสียงก�องออกจากลําคอ คือ จะออกตามเสียงของอักษรตัวหน�า เช1น bus /u/  
เป>นสระ สระทุกตัวจะมีเสียงก�อง และ eggs /g/ เสียงอักษรเสียงก�อง 
      ตัวอย1างการแยกหน1วยเสียง /s/-/u1/-/n/= sun ดวงอาทิตย: (เซอะ-อะ-นือ=ซัน) 
                      /e/-/gg/-/s/= eggs ไข1หลายฟอง (เอะ-เกอะ-เสอะ=เอกส) 
 

คําศัพท7 แยกหน2วย
เสียง 

ความหมาย 

sun /s/-/u1/-/n/ ดวงอาทิตย: 

eggs /e1/-/gg/-/s/ ไข1หลายฟอง 

bus /u/-/u1/-/s/ รถประจําทาง 
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 T t เสียงของตัว /t/ คือ เทอะ เช1น ten, ratเสียง /t/ ที่เราได�คือเสียง เทอะ 

ดังนั้นคําที่ลงท�ายด�วย t ก็ต�องมีเสียงของ /t/ ด�วยกัน เช1น Pat แพท - เทอะ (เบาๆ) แต1
ก็ไม1ต�องออกเสียงท�ายแรงมากจนเป>น แพท-เทอะ (หนักๆ) 
         ตัวอย1างการแยกหน1วยเสียง /t/-/e1/-/n/= ten สิบ (เทอะ – เอะ – นือ = เทน) 
 

คําศัพท7 แยกหน2วย
เสียง 

ความหมาย 

ten /t/-/e1/-/n/ สิบ 

rat /r/-/a1/-/t/ หนู 
 

V vเสียงของตัว /v/ คือ เฟวอะการออกเสียงเสียง /v/ ที่ถูกต�องฟ;นบนกัดริมฝgปากล1าง

ไว�แล�วออกเสียงเฟวอะ สังเกตว1าริมฝgปากล1างจะมีความส่ันสะเทือน เช1น van etc คําที่
ลงท�ายด�วย /v/ ก็ต�องมีเสียง /v/ ข�างท�ายด�วยนะคะ เช1น คําว1า drive five etc 
     ตัวอย1างการแยกหน1วยเสียง /v/-/a1/-/n/=van รถตู� (เฟวะ-แอะ-นือ=แฟวน) 

คําศัพท7 แยกหน2วย
เสียง 

ความหมาย 

van /v/-/a1/-/n/ รถตู� 

dive /d/-/i2/-/ve/ ดําน้ํา 

five /f/-/i2/-/ve/ ห�า 

 W wตัวอักษรนี้มีช่ือว1า ดับเบิลยูเสียงของตัว /w/ คือ เวอะ (วู) เช1น web, 
wig, wall etc และQuestion wordsทั้งหมดที่เรารู�จัก เช1น What Where When Why ก็
ออกเสียง /w / เช1นกัน 
    ตัวอย1างการแยกหน1วยเสียง /w/-/e1/-/b/=web ใยแมงมุม (วู-เอะ-เบอะ =เวบ) 

คําศัพท7 แยกหน2วย
เสียง 

ความหมาย 

web /w/-/e1/-/b/ ใยแมงมุม 

wig /w/-/i1/-/g/ ผมปลอม 

wall /w/-/a4/-/ll/ กําแพง 
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 X xเสียงของ /x/ คือ เคอะซ เป>นเสียง /k/ กับเสียง /s/ ที่ออกเร็วๆ ติดกัน เช1น  
x-ray เสียง /x/ โดยมากจะลงท�ายคําหลายๆ คําที่เรารู�จักแต1ไม1ค1อยยอมออกเสียงกันจึง
ทําให�เสียงของคํานั้นเพี้ยนไป เช1น box ax taxi  etc 
     ตัวอย1างการแยกหน1วยเสียง /b/-/o4/-/x/= boxกล1อง (เบอะ-ออ-เคอะซ=บอคซ) 

คําศัพท7 แยกหน2วย
เสียง 

ความหมาย 

x-ray /x/-/r/-/a2/-/y1/ ฉายแสง 

box /b/-/o4/-/x/ กล1อง 

ax /a1/-/x/ ขวาน 

taxi /t/-/a1/-/x/-/i3/ รถแท็กซี่ 
 

 Y y เสียงของตัว/y / คือ เยอะ เช1น yes, yak, yolk   
            ตัวอย1างการแยกหน1วยเสียง /y/-/e1/-/s/= yes ใช1 (เยอะ-เอะ-เสอะ=เยส) 

คําศัพท7 เสียง ความหมาย 

yes /y/-/e1/-/s/ ใช1 

yak /y/-/a1/-/k/ วัวป|า 

yolk /y/-/ol/-/k/ ไข1แดง 
 

 Z z เสียงของตัว /z / คือ เซอะซตัวอักษรตัวนี้ถ�าคนอังกฤษหรือคน 

ออสเตเลียน จะเรียกว1า แซด  แต1คนอเมริกันจะเรียกว1าซี แต1 เสียงของ /z / นี้ก็ คือ 
เสียงเดียวกันคือเสียงที่จะมีความส่ันสะเทือนระหว1างลิ้นและเพดาน เช1น zoo, doze etc 
           ตัวอย1างการแยกหน1วยเสียง /z/-/oo/= zoo สวนสัตว: (ซือ-อู =ซู) 
 

คําศัพท7 แยกหน2วย
เสียง 

ความหมาย 

zoo /z/-/oo/ สวนสัตว: 

doze /d/-/o2/-/ze/ ม1อยหลับ 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

จุดประสงค เพื่อเขียนสะกดคํา บอกความหมาย และจํา

 รายชื่อสมาชิกกลุ2ม
            
     
                                        

คําชี้แจง ให�นักเรียนอ1านประโยคที่กําหนดให�แล�วจําแนกคําศัพท:ลงในกล1องให�ถูกต�อง  

I’m at home and I’m all alone. 
met with a toad in a boat made of toast.

 

 

สระเดี่ยวเสียง

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบงานท่ี 1 

Vowels 

 
เพื่อเขียนสะกดคํา บอกความหมาย และจําแนกของคําศัพท:ที่มีเสียงสระต1าง

รายชื่อสมาชิกกลุ2ม    1) ........................................................   
             2) .........................................................  

     3) .........................................................  
                                           4) ..........................................................  

ให�นักเรียนอ1านประโยคที่กําหนดให�แล�วจําแนกคําศัพท:ลงในกล1องให�ถูกต�อง  

I’m at home and I’m all alone. A goat in a coat took the road to the coast, where it 
met with a toad in a boat made of toast. 

 

 

 

 

 

 

สระเดี่ยวเสียงสั �น สระเดี่ยวเสียงยาว

 

 

 

 

 

 

 

 

สระผสม 
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แนกของคําศัพท:ที่มีเสียงสระต1างๆ ได� 

...............   ประธานกลุ1ม 
................  เลขากลุ1ม 

.............  สมาชิก 
..............  สมาชิก 

ให�นักเรียนอ1านประโยคที่กําหนดให�แล�วจําแนกคําศัพท:ลงในกล1องให�ถูกต�อง   

the coast, where it 

สระเดี่ยวเสียงยาว 
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สระเดี่ยวเสียง

 

I’m 

at 

and 

in, to 

the, it, met

with, in, of 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key (Vowels) 

สระเดี่ยวเสียงสั �น สระเดี่ยวเสียงยาว

the, it, met 

 

 

home 

all 

alone 

made 

 

 

 

สระผสม 

 

goat 

coat 

took 

road 

coast, where 

toad, boat, toast 

 

สระเดี่ยวเสียงยาว 



จุดประสงค7 เพื่อสะกดคําศัพท: 

 รายชื่อสมาชิกกลุ2ม
     
                                         
                                         

คําชี้แจง ช1วยกันเรียงคําศัพท:ใหม1ให�ถูกต�องพร�อมบอกความหมายของคําศัพท:
Example   vset 
 

1. lseml   
 

2. bwe   
 

3. eltepanh  
 

4. ntes   
 

5. tetn   
 

6. evt    
 

7. hne   

8. gpe   

ใบงานท่ี 2 
 

Short e words 

 
เพื่อสะกดคําศัพท: Short e words และบอกความหมายของคําศัพท:ได�

รายชื่อสมาชิกกลุ2ม  1) .............................................................
      2) .............................................................

                                         3) ..............................................................
                                         4) ..............................................................

ช1วยกันเรียงคําศัพท:ใหม1ให�ถูกต�องพร�อมบอกความหมายของคําศัพท:
       vest      เสื้อกั๊ก   

     ……………   ………………. 

     ……………   ………………. 

     ……………   ………………. 

     ……………   ………………. 

     ……………   ………………. 

     ……………   ………………. 

     ……………   ………………. 
 

     ……………   ………………. 
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และบอกความหมายของคําศัพท:ได�

) .............................................................ประธานกลุ1ม 
) .............................................................เลขากลุ1ม 

..........................................................สมาชิก 
) ..............................................................สมาชิก 

ช1วยกันเรียงคําศัพท:ใหม1ให�ถูกต�องพร�อมบอกความหมายของคําศัพท: 
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1. lseml       smell       ดมกลิ่น 

 
2. bwe       web       ใยแมงมุม 

 
3. eltepanh      elephant      ช�าง 

 
4. ntes        nest      รัง 

 
5. tetn        tent      เต็นท:  

 
6. evt         vet       สัตวแพทย:  

 
7. hne        hen      แม1ไก1 

 
           8. gpe        peg      ที่หนีบผ�า 

 

 

 

 

 

 

Key (Short e words) 
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ใบงานท่ี 3 

 

 

 
จุดประสงค7 เพื่อสะกดคําศัพท: Long e words และบอกความหมายของคําศัพท:ได� 
            รายชื่อสมาชิกกลุ2ม 1) .............................................................  ประธานกลุ1ม 
       2) .............................................................. เลขากลุ1ม 
                                      3) ..............................................................  สมาชิก 
                                      4) ..............................................................  สมาชิก                                     

คําชี้แจง จงเติมสระ Long e wordsที่หายไปให�ตรงกับรูปภาพให�ถูกต�อง 
 

1. s  l 
 

 

  
2. l  f 

 
 

 
3. snze 

 
 

  
4. monk . 

 

 
5. ch se 

 
 

  
6. p ch 

 

 
7. gr n 

 
 

  
8. dr m 

 

 
9. hon . 

  
  10. t cher 

 

Long e words   
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1. seal 

 
 

  
2. leaf 

 
 

 
3. sneeze 

 
 

  
4. monkey 

 

 
5. cheese 

 
 

  
6. peach 

 

 
7. green 

 
 

  
8. dream 

 

 
9. honey 

 
 

  
  10. teacher 

 

 

 

 

 

Key (Long e words)  
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ใบงานท่ี 4 
 
 

การพูดประโยคอักษรสัมผัส 
 
 
 
 

 1. She sells sea shells on the sea shore 
 2.A proper copper coffee pot 
 3.Around the rugged rocks the ragged rascal ran 
 4. Red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry 
 5. A big black bug bit a big black bear 
 6. Peter Piper picked a peck of pickled peppers, 
where’s the peck of pickled peppers Peter Piper picked? 
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การออกเสียงคําศัพท7

Please circle the word you hear in each 
 
  

 1. Every morning monks 

 2. This is a (long / wrong
 3. Grapes grow on 

 4. It’s so hard to 

 5. She kicked him in the 

 6. (Sherry / Cherry)
 7. We need to 

 8. Take a deep 

 9. Do you have a 

 10. The mother cat had a 

                          ใบงานที่ 5 
 
 

การออกเสียงคําศัพท7 
 
 
 

Please circle the word you hear in each (bracket

1. Every morning monks (pray / play). 
long / wrong)(road / load). 

3. Grapes grow on (vines / wines). 
4. It’s so hard to (believe / belief). 
5. She kicked him in the (shin / chin). 

(Sherry / Cherry) wine is sweet. 

7. We need to (wash / watch) the TV. 

8. Take a deep (breath / breathe). 
9. Do you have a (writer / lighter). 
10. The mother cat had a (little / litter) of kittens.

bracket) 

of kittens. 
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ใบความรู�ที่ 3 
  

การออกเสียงพยัญชนะ /l/ และ /r/ 
 
เสียง L ลงท�าย 
 L เทียบกับภาษาไทย คือ ล การออกเสียง ล ลงท�าย ต�องตวัดลิ้นขึ้นมาแตะที่
เพดานปากตรงที่ติดกับโคนฟ;นบน ทําท1าเหมือนจะออกเสียง เลอะ ตามออกมาแต1ไม1ต�อง
ออก แต1ให�ออกเป>นเสียงครางสั้นๆ คล�ายๆ เออะ หรือ อึอ อยู1ในคอออกมานิดหน1อย  
ตัวอย1างคําง1ายๆ 
  - appleแอพเพิล ให�ออกเสียง ล โดยการตวัดลิ้นแตะเพดานปากแล�วเอื้อน
สั้นๆ เหมือนตอนออกเสียง L  
  - cycleไซ เคิล   - Google กู เกิล 
  - toolทูล     - cool คูล 
  - callคอล    - pole โพล 
  - wellเวล 
 มีคําจํานวนมากที่ลงท�ายด�วย –fulเป>นสระเออะเบาๆ รวมกับเสียงปลาย ล แทน 
ก็ออกเป>น เฟmล สั้นๆ เช1น  
  - usefulยูสเฟmล   -hopeful โฮพเฟmล 
 

เสียง R นําหน�า 
 เสียง R แทนด�วย ร แต1ไม1กระดกลิ้นแบบไทย วิธีออกเสียง ร ให�งอลิ้นขึ้นมา 
ให�มันอยู1กลางๆ ช1องปาก ไม1ต�องเกร็งให�มันงอมากนักเอาพอสบายๆ ลิ้นไม1แตะอะไรทั้งสิ้น  
ครางเสียงออกมาว1า เออ ออกมายาวๆ โดยปากค�างอยู1อย1างนั้นเหมือนเรากําลังทดลอง
เสียงขลุ1ยอยู1 ลองส1งเสียง เออ แบบไทยๆ ที่ลิ้นไม1งอ เทียบกับเวลาที่ลิ้นงอ ซึ่งเป>นเสียงเออ
ที่มีเสียง ร ผสมด�วย กลายเป>นเสียง เอรอ ตัวอย1างเช1น 
  - termเทอรม   - firm เฟอรม 
  - germเจอรม   - barn บารน 
  - cornคอรน    - lord หลอรด 
  -  cord คอรด 
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 คราวนี้เป>นเสียง R นําหน�า ลองออกเสียง ring ริง ให�งอลิ้นเท1าเดิมแล�วเป|าเสียง 
ทําเสียง เอรอ สักพักแล�วผลักลม ผลักลิ้นลง และเปลี่ยนรูปปากให�เป>นเสียง ริง ตัวอย1าง
คําเช1น ring run rum rag red read 
 สําหรับพยัญชนะที่กล้ํากับตัว r ก็ให�งอลิ้น ลองพูดคําสามคํานี้ ซึ่งแตกต1างกัน 
เฉพาะตัวกล้ํา fry-ฟรายfiy-ฟลายfi- ฟาย ตัวอย1างคําที่กล้ําด�วย r 
  - friendเฟรน  - print พรินท 
  - cryคราย   - tree ทรี 
  - trainเทรน   - dream ดรีม 
  - countryคัน ทริ 
 

เสียง R ลงท�าย 
 คําที่ลงท�ายด�วย r เวลาอ1านต�องออกเสียงว1า อาร ที่ปลายคําให�งอลิ้นแล�ว 
ออกเสียงครางเอื้อนตอนท�ายนิดหน1อยเป>นเออ หรือ อือ พอได�ยิน ตัวอย1างคําเช1น 
  -farฟาร   -fireฟายร  
  -tire ทายร  -more มอร 
  -doorดอร  -before บี ฟอร 
 

คําท่ีมี L แต2ไม2ออกเสยีง 
 คําที่มี L แต1ไม1ออกเสียง เช1น คําที่ลงท�ายด�วย lf, lk, lm คําเหล1านี้ส1วนใหญ1 
เป>นคําง1ายๆ เช1น half, calf, talk, walk, chalk, folk, calm, palm, 

 
 
 
 
 
 
 



เสียง thแบบแรง 
 แทนเสียงตัว 
ปลายฟ;นบน เอาฟ;นบนและฟ;นล1างประกบลิ้นให�หลวมๆ ให�ปลายลิ้นยื่นออกมาจากฟ;น
เล็กน�อย ไม1เกินครึ่งเซนติเมตร จากนั้นให�เปล1งเสียงออกมาโดยเผยอฟ;นบนขึ้นจากลิ้น และ
ให�ลมผ1านออกมาระหว1างฟ;นบนกับลิ้น
  thankแธงค
  thickธิค 
  thousandเธ�าซึน
เสียง thแบบเบา 
 thแบบเบา หรือแบบเสียงก�อง ซึ่งง1ายกว1า ให�ทําปากเหมือนเดิม แต1ออกเป>น
เสียง ด ออกมา ให�ปากเริ่มต�นเหมือน ธ 
แลบลิ้นออกมาจากฟ;นมากกว1าเดิมสักนิดหน1อย เช1น
  theดิ หรือ เดอะ
  thisดิส 
  motherมา เดอะ
เสียง thลงท�าย 
 ในกรณีที่เป>นเสียงลงท�าย การออกเสียงก็มีหลักการคล�ายกับพยัญชนะอื่นๆ คือ 
ต�องทําปากให�ถูก ออกเสียงลมตอนปลายออกมาได�ยินเป>น ธึด หรือ เธอะ ในกรณีที่เสียงลง
ท�ายเป>น ธ เช1น breath – 
breathe ออกเสียงว1า – บรีด
ยาวขึ้น และมีเสียงเอื้แนตอนท�ายเป>น ดึด หรือ เดอะ พอได�ยิน อย1าลืมว1าเสียง ด จาก 
เหมือนเสียง ด จาก d สะทีเดียว ที่ถูกต�องจะต�องยื่นลิ้นออกมาจากฟ;นมากขึ้นหน1อย เช1น
  Bathe เบด แปลว1า อาบน้ํา
  breathe บรีด มาจากคํานาม 
  smooth สมูด แปลว1า เรียบ หรือทําให�เรียบ

ใบความรู�ที่ 4 
การออกเสียงพยัญชนะ /th/ 

 

แทนเสียงตัว thด�วย ธ วิธีออกเสียง ธ ให�เริ่มต�นทําปากด�วยการเอาลิ้นแตะที่
ปลายฟ;นบน เอาฟ;นบนและฟ;นล1างประกบลิ้นให�หลวมๆ ให�ปลายลิ้นยื่นออกมาจากฟ;น
เล็กน�อย ไม1เกินครึ่งเซนติเมตร จากนั้นให�เปล1งเสียงออกมาโดยเผยอฟ;นบนขึ้นจากลิ้น และ

ลมผ1านออกมาระหว1างฟ;นบนกับลิ้น เช1น 
แธงค   think ธิงค     thin ธิน 

    three ธรี      Thursday เธิรซ เด
เธ�าซึน  marathon แมเระธอน  author ออ เธอระ

แบบเบา หรือแบบเสียงก�อง ซึ่งง1ายกว1า ให�ทําปากเหมือนเดิม แต1ออกเป>น
เสียง ด ออกมา ให�ปากเริ่มต�นเหมือน ธ และไม1ต�องส1งเสียงลมเสียงสีกับฟ;นมากนัก คือ
แลบลิ้นออกมาจากฟ;นมากกว1าเดิมสักนิดหน1อย เช1น 

ดิ หรือ เดอะ  then เดน    they เดย 
    that แด็ท    those โดซ 
มา เดอะ  brother บราเดอะ together ทู เก เดอะ

ในกรณีที่เป>นเสียงลงท�าย การออกเสียงก็มีหลักการคล�ายกับพยัญชนะอื่นๆ คือ 
ต�องทําปากให�ถูก ออกเสียงลมตอนปลายออกมาได�ยินเป>น ธึด หรือ เธอะ ในกรณีที่เสียงลง

 เบรธ - เป>นคํานามแปลว1า ลมหายใจ เมื่อเปลี่ยนเป>นคํากริยา 
บรีด - คราวนี้เสียงลงท�ายเป>นเสียงก�อง ซึ่งทําให�คําๆ

ยาวขึ้น และมีเสียงเอื้แนตอนท�ายเป>น ดึด หรือ เดอะ พอได�ยิน อย1าลืมว1าเสียง ด จาก 
สะทีเดียว ที่ถูกต�องจะต�องยื่นลิ้นออกมาจากฟ;นมากขึ้นหน1อย เช1น
เบด แปลว1า อาบน้ํา มาจากคํานามว1า bath บาธ 

บรีด มาจากคํานาม breath เบรธ 
สมูด แปลว1า เรียบ หรือทําให�เรียบ 
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ให�เริ่มต�นทําปากด�วยการเอาลิ้นแตะที่
ปลายฟ;นบน เอาฟ;นบนและฟ;นล1างประกบลิ้นให�หลวมๆ ให�ปลายลิ้นยื่นออกมาจากฟ;น
เล็กน�อย ไม1เกินครึ่งเซนติเมตร จากนั้นให�เปล1งเสียงออกมาโดยเผยอฟ;นบนขึ้นจากลิ้น และ

เธิรซ เด 
ออ เธอระ 

แบบเบา หรือแบบเสียงก�อง ซึ่งง1ายกว1า ให�ทําปากเหมือนเดิม แต1ออกเป>น
และไม1ต�องส1งเสียงลมเสียงสีกับฟ;นมากนัก คือ

ทู เก เดอะ 

ในกรณีที่เป>นเสียงลงท�าย การออกเสียงก็มีหลักการคล�ายกับพยัญชนะอื่นๆ คือ 
ต�องทําปากให�ถูก ออกเสียงลมตอนปลายออกมาได�ยินเป>น ธึด หรือ เธอะ ในกรณีที่เสียงลง

เป>นคํานามแปลว1า ลมหายใจ เมื่อเปลี่ยนเป>นคํากริยา 
คราวนี้เสียงลงท�ายเป>นเสียงก�อง ซึ่งทําให�คําๆ นี้ออกเสียง 

ยาวขึ้น และมีเสียงเอื้แนตอนท�ายเป>น ดึด หรือ เดอะ พอได�ยิน อย1าลืมว1าเสียง ด จาก thไม1
สะทีเดียว ที่ถูกต�องจะต�องยื่นลิ้นออกมาจากฟ;นมากขึ้นหน1อย เช1น 
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ใบความรู�ที่ 5 

การออกเสียงพยัญชนะ /sh/ และ /ch/ 
 เสียง Ch แทนด�วยเสียง ช แบบกระแทกๆ หรือพูดเหมือนจะพ1นน้ําลาย  
ตอนเริ่มต�นลิ้นจะแตะที่หลังฟ;นบนหน�า อาจจะเหลือมมาตรงเพดานปากหน1อย ออกเสียง
ออกมาเป>นเสียง เชอะ 
 เสียง Sh แทนด�วยเสียง ฉ แบบไม1มีการกระแทรก ออกเสียง ฉู1 เป>นเสียงลม
เฉยๆ ยาวๆ อย1างต1อเนื่อง ลิ้นอย1าแตะฟ;นหน�า หรือเพดาน ให�เสียงลมผ1านออกมา 
อย1างนุ1มนวล 
 การออกเสียง ช กับ ฉ เช1น คําว1า chop–ชอพ-(หรือ ช็อพ) กับ shop–ฉอพ-ลอง
ออกเสียงเทียบกัน shop ถ�าใช�เป>นคํากริยา แปลว1า ซื้อของ หรือบางคนเรียกทับศัพท: ว1า   
ช็อปปm�ง ภาษาอังกฤษเราพูดว1า go shopping–โก-(ฉอพ)-พิง-ถ�าพูดผิดเป>น go chopping  
ก็จะกลายแปลว1า จะไปห่ันหมู หรือห่ันสับอะไรสักอย1าง 
ตัวอย1างคําศัพท: Chและ Sh 
  chopชอพ  shop ฉอพ 
  cheapชีพ  sheep ฉีพ 
  chewชู  shoe ฉู 
  chairแชร  share แฉร 
  chipชิพ  ship ฉิพ 
  choiceช�อยส 

เสียง shและ chลงท�าย 
 เวลาเป>นเสียงลงท�ายก็ทําลักษณะเดียวกัน ช จะหยุดหลังพูดเสียงสระแล�วก็ 
เชอะ ออกมา แต1เสียง ฉ จะมีความต1อเนื่องกับเสียงสระมากกว1า เช1น 
  whichวิช-อันไหน  wish วิฉ–ภาวนา 
  suchสัช     much มัช 
  punish พันนิฉ 

เสียง shและ chเมื่อแทรกอยู2ในคํา 
  teacherทิช-เชอระ  picture พิค-เชอระ 
  measureเม-เฉอระ  official ออฟ-ฟm-เฉียล  
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ใบความรู�ที่ 6 

การออกเสียงพยัญชนะ /v/  

 เสียง v หรือ ฯ ให�จําง1ายๆ ว1าเสียง ฯ ให�ทําปากเหมือนเสียง ฟ แต1พยายามพูด
เป>นเสียง ว ลองออกเสียงเทียบกันดูระหว1าง เฟอะ กับ เฯอะ เวลาทําเสียง เฯอะ นั้น บังคับ
ปากให�เหมือนเสียง เฟอะ ทุกประการ ตั้งแต1เริ่มต�นและตอนเปล1งเสียง แต1พยายาม
ออกเป>นเสียง เวอะ แทนเสียง ฯ ลมจะได�ผ1านฟ;นน�อยกว1า ฟ หน1อย มีความก�องมากว1า
และอาจยาวกว1านิดหน1อย เช1น  
   vanแฯmน   voice ฯอยส   verb  เฯmรบ 
   veryเฯรี   view ฯmว    value แฯลู 
   divideดิ ไฯmด  over โอ เฯอระ  David เด ฯmด 

เสียงลงท�ายด�วย v f 
 เมื่อเสียง ฟ กับ ฯ เป>นเสียงลงท�าย เราต�องทําปากให�ถูกต�องตอนท�าย สําหรับ 
ฟ ให�ออกเสียงลมผ1านฟ;นออกมาเฉยๆ แต1ตัว ฯ ให�ครางออกมาเป>น เฯอะ เล็กๆ อยู1ปลาย
คําแทบไม1ได�ยิน ทั้งสองตัวนี้ออกเสียงคล�ายกันมาก เสียงที่ลงท�ายด�วย ฯ จะก�องกว1า  
และยาวกว1า เช1น 
   Have แฮฯ  half ฮาฟ 
   Live ลิฯ   leave ลิฯ 
   Leaf ลิฟ 
 ความแตกต1างของเสียงลงท�ายนี้จะเริ่มเห็นผลชัดเจน เมื่อมีเสียงสระเพิ่มขึ้นมา 
ลองต1อท�าย serve กับ serf ด�วย –erกับ –ingเช1น  
   server เสิร เฯอระ   serving เสิร ฯmง 
   serfer เสิรเฟอระ  serfing เสิรฟmง 
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ใบงานที่ 6  
 

การออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษ /l/ และ /r/ 
 

Circle or tick the word you hear. 
  
 1.    Lain         rain 

 2.    All          are 

 3.    lake         rake 

 4.    Play         pray 

 5.    Leer         rear 

 6.    Ogle         ogre 

 7.    Stole         store 

 8.    Long         wrong 

 9.    Load         road 

 10.   Feeling        fearing 
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ใบงานที่ 7 
 

การออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษ /th/  
 

Tongue twisters: 
 
 
 1. Thirty - three thirsty, thundering thoroughbreds thumped 
Mr. Thunder on Thursday 
 2. Through thick and thin, Sherry and Seth see things 
through together. 
 3. I thought, I thought of thinking of thanking you. 
 4. Three free throws. Three free throws.  Three free throws.   
 5. Tom threw Tim three thumbtacks. 
 
 
 

 Thistles 
        Thin thistles, thick thistles, 
        Thistles on the track. 
        Slither thinly through them all, 
        And thinly slither back. 
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การออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษ 
 

Circle the word you hear instructor say.
 

 1.  shop    
 2. shin    
 3. ships   
 4. sheep   
 5. sherry   
 6. share   
 7. sheet   
 8. wash   
 9. dish    
 10. wish   
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงานท่ี 8 
 

การออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษ /sh/ และ /ch/

Circle the word you hear instructor say. 

 chop 
 chin 
 chips 
 cheap 
 cherry 
 chair 
 cheat 
 watch 
 ditch 
 which 

/ch/ 
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ใบงานท่ี 9 
 

การออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษ /v/ 
 

Tongue twisters: 
 
 
 1. Walt’s villa is verging on the weird and vile. 
 2. Villa supermarket on Sukhumvit is very expensive. 
 3. Wendell Vaccario wasted vine after vine. 
 4. Woodson’s waistcoast is weirdly vented. 
 5. Groves of vines veered west along the villain’s veranda. 
 6. Vincent vowed vengeance very vehemently. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



202 

หน2วยการเรยีนรู�ที่ 2 การแนะนําตนเองและแนะนําผู�อืน่ 

Subject 2: Introducing oneself and introducing others 
 

 Time: 3 hours 

สาระสําคัญ 
 การแนะนําตนเองเป>นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดของการสื่อสารในการพบกัน 
ครั้งแรก ซึ่งผู�สนทนาทั้งสองจะต�องรู�จักการใช�สํานวนได�อย1างเหมาะสมตามกาลเทศะ และ
เข�าใจประโยคหรือสํานวนพื้นฐานในการแนะนําตนเอง เช1น การแนะนําช่ือของผู�สนทนา 
ความยินดีที่ได�รู�จักกัน ฯลฯ  

จุดประสงค7การฝ�กอบรม 

 1. เข�าใจคําศัพท: ประโยคในการแนะนําตนเองและผู�อื่น 
 2. เข�าใจประโยค ข�อความสั้นๆ บทสนทนา เรื่องสั้นๆ 
 3. ใช�ถ�อยคําสํานวนได�อย1างเหมาะสมตามกาลเทศะ 
 4. ผู�เข�าฝกอบรมสามารถมีปฏิสัมพันธ:ที่ดีต1อชาวต1างชาตใินกลุ1มประเทศ
อาเซียนและประเทศอื่นๆ และให�ข�อมูลเกี่ยวกับตนเองและผู�อื่นได� 

เนื้อหา 

 1. การใช�สํานวนในการแนะนําตนเองและผู�อื่น 
 2. การใช�ศัพท:ในการสนทนา 
 3. การใช�คําศัพท:หรือประโยคที่เป>นสํานวนในภาษาอังกฤษ 

Target Language:     

 Hello! Hi! Good morning every one, Good afternoon every one 
 How are you today? How do you do? Fine! Thanks, and you? 
 What is your name? Hi!, I am ……, nice to meet you.   
 Where do you come from? I come from Thailand. 
 How old are you? I am 10 years old. 
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 Where do you live? I live in Nakhon Phanom . 
 Do you have any brother or sister?  Yes, I have one sister.  
 No, I don’t have any brother and sister. Non. 
 Hi! ….., this is my friend. What is his name? His name is …….. 
 Where does he come from? He is from Brunei. 
 What is your school name? My school name is…………   
 What is your national Greeting? 
 My national Greeting is Sawaddee. 
 Do you like football?  Yes, I like football. No’ I don’t like football. 
 What is your favorite sport?  What is your hobby?  
Vocabulary: Greeting / How are you? / Asking and telling about personal information 
/Countries name / National Greeting / sports / hobby 

กิจกรรมการฝ�กอบรม 

 ช่ัวโมงท่ี 1 
  ข้ันนําเข�าสู2บทเรียน (warm up) 
   1. วิทยากรและผู�เข�าฝกอบรมร�องเพลง Hello! Song. 
    Hello, Hello, Hello! 
    Hello! How do you do? 
    I am glad to meet with you. 
    And you, And you, And you.            
    Lan.Lun…La (4 time) 

  ข้ันนําเสนอ (Presentation) 
   1. นําเสนอคําศัพท: ประโยคเรื่อง การทักทาย และการแนะนําตนเองและ
บุคคลอื่นโดยใช�โปรแกรม power point  
   2. ผู�เข�าฝกอบรมน่ังวงกลมเล1นเกม pass the ball ฝกสนทนาถามตอบ
จากคําศัพท: ประโยค เรื่อง การทักทายและการแนะนําตนเองและบุคคลอื่น 
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  ข้ันฝ�ก (Practice) 
   3. ผู�เข�าฝกอบรมแบ1งกลุ1มย1อย จับคู1ฝกสนทนา ถามตอบโดยใช�คําศัพท: 
ประโยค เรื่อง การทักทายและการแนะนําตนเองและบุคคลอื่น 

  ข้ันนําไปใช� (Production) 
   4. ผู�เข�าฝกอบรมแต1ละคนเขียนข�อมูลตนเองและเพื่อนลงใน My post 
card. 
   5. ทบทวนบทสนทนาโดยใช�กิจกรรมการถามตอบโดยใช�คําศัพท: 
ประโยค เรื่องการทักทายและการแนะนําตนเองและบุคคลอื่น โดยตัวแทนของแต1ละ 
กลุ1มย1อย 
   6. ทบทวนถามตอบโดยใช�คําศัพท: ประโยคบทสนทนา เรื่อง การทักทาย
และการแนะนําตนเองและบุคคลอื่น power point 

 ช่ัวโมงท่ี 2 
  ข้ันนําเสนอ (Presentation) 
   1. วิทยากรนําเสนอคําศัพท: Sport and Hobby โดยใช�โปรแกรม power 
point  
   2. ผู�เข�าอบรมอ1านออกเสียงคําศัพท:และเขียนช่ือ กีฬาที่ชอบและงาน
อดิเรกบนสายรัดข�อมือ 

  ข้ันฝ�ก (Practice) 
   3. ผู�เข�าฝกอบรมแบ1งกลุ1มย1อย นักเรียนเล1นเกม Action! โดยใช�ข�อมูล 
คําศัพท: Sport and Hobby ของตนเอง โดยครูให�ตัวแทนเป>นผู�นําทําท1าทาง กีฬา หรืองาน
อดิเรกที่ตนเองชอบ ตัวแทนผู�เข�าฝกอบรมหนึ่งคนหลับตาเมื่อได�ยินสัญญาณช่ือกลุ1มตัวเอง
ให�ลืมตาแล�วทายว1า ใครเป>น  
    Master circle โดยใช�ประโยค  
    Do you like…….?  
    Are you a master circle? 
    ถ�าตอบถูก คนที่ถูกถามต�องมาเป>นคนทาย 
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  ข้ันนําไปใช� (Production) 
   5. ทบทวนถามตอบกับเพื่อนคนเดิมที่ต1อเนื่องจากกิจกรรมที่ 1 เกี่ยวกับ 
Sport and Hobby ของตนเอง โดยใช�ประโยค 
    Do you like…………..? 
    Yes, I like …..….  No’ I don’t like ……. 
    What is your favorite sport?   
    What is your hobby?  
    กรอกข�อมูลลงใน My post card. 

 ช่ัวโมงท่ี 3 
  ข้ันนําเข�าสู2บทเรียน (warm up) 
   1. วิทยากรและผู�เข�าฝกอบรม พูดคุยเกี่ยวกับประเทศในอาเซียน 

  ข้ันนําเสนอ (Presentation) 
   2. วิทยากรและผู�เข�าฝกอบรมร�องเพลง อาเซียน / เกม นําเสนอคําศัพท: 
ASEAN national flag and greetingโดยใช�โปรแกรม power point 

  ข้ันฝ�ก (Practice) 
   3. ผู�เข�าฝกอบรมฝกสนทนา การถามตอบโดยใช�ข�อมูล ASEAN national 
flag and greeting โดยให�เล1นเกม Oh! My love.โดยใช�เพลง Ring a single round จับกลุ1ม  
3 คน (กลุ1มใหญ1) วาดรูปเพื่อนใหม1 เขียนข�อมูลของเพื่อนลงใน My post card. (New friend)  
โดยใช�ประโยค 
    Hi! ….., this is my friend.   
    What is his name? His name is  …….. 
    Where does he come from? He is from Brunei.  

  ข้ันนําไปใช� (Production) 
   4. ผู�เข�าฝกอบรมแบ1งกลุ1มย1อย จับคู1ภาพและคําทักทาย ฝกสนทนาโดย
ใช�ข�อมูล ASEAN national flag and greeting นําเสนอให�ครบทั้งกลุ1ม กลุ1มไหนเสร็จก1อนได�
คะแนน (Trainers) 
   5. ทบทวนบทสนทนาโดยการนําเสนอข�อมูลของเพื่อนใหม1 โดยลงท�าย
ด�วยคําทักทายของประเทศนั้นๆ 
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   6. ทบทวนถามตอบโดยใช�คําศัพท: ประโยค บทสนทนา เรื่อง  
การทักทายและการแนะนําตนเองและบุคคลอื่นจาก power point 

  ข้ันสรุป (Wrap up)  
   7. ผู�เข�าฝกอบรมนํา My post card. ของแต1ละคน มารวมกันทําเป>น post 
card ของกลุ1ม นําเสนอในกลุ1มและหน�าช้ันเรียน 

ส่ือการสอน 

 1. บัตรคํา 
 2.บัตรภาพ   
 3. เพลง 
 4.เกม  
 5. Post card   
 6. Power point 

การประเมินผล 

 สังเกตการออกเสียงของผู�เข�ารับการฝกอบรมและการทํากิจกรรม 
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 Hello! Song. 
 

 

      Hello, Hello, Hello! 
      Hello! How do you do? 
      I am glad to meet with you. 
      And you, And you, And you.            
      Lan.Lun…La (4 time) 
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Asean Languages 

 

 Greeting (คําทักทาย) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ซาลามัด ดาตัง

เซลามัทปากิ

ซาลามัด ดาตัง

Greeting 

ซาลามัด ดาตัง จุม-เรียบ

เซลามัทปาก ิ สะบายดี

ซาลามัด ดาตัง มิงกะลาบา

กูมูสต�า หนี ห1าว

ซิน จ1าว สวัสดี

Greeting (คําทักทาย) 
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เรียบ-ซัว 

สะบายด ี

มิงกะลาบา 

หนี ห1าว 

สวัสด ี
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หน2วยการเรยีนรู�ที่ 3 ภาษาอังกฤษเพื่อโต�ตอบและสนทนา 
Subject 3: English for general conversations 

 

  Time: 2hours 

สาระสําคัญ 
 การเรียนรู�ทักษะทางภาษาเพื่อสร�างความม่ันใจ ความกล�าและความคุ�นเคยใน
บทสนทนา เข�าใจประโยคของคู1สนทนา ผู�เข�าฝกอบรมสามารถสนทนาโต�ตอบใน
สถานการณ:ต1างๆ และใช�ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจําวันได�อย1างถูกต�องและ
เหมาะสม 

จุดประสงค7การเรียนรู� 

 1. สามารถพูด/ถามตอบเกี่ยวกับการซื้อขายสินค�าได� 
 2. เข�าใจประโยค ข�อความสั้นๆ บทสนทนา เรื่องสั้นๆ 
 3. บอกความหมายคําศัพท:ในร�านค�าต1างๆ ได� 
 4. สามารถใช�ภาษาอังกฤษ ในการฝกทักษะการฟ;ง พูด อ1าน และเขียน
ภาษาอังกฤษได�อย1างถูกต�องและมีประสิทธิภาพ 

เนื้อหา 

 1. การใช�ประโยคคําส่ัง คําขอร�อง ภาษาท1าทาง คําแนะนํา 
 2. การใช�ศัพท:ในการสนทนา 
 3. การใช�คําศัพท:หรือประโยคที่เป>นสํานวนในภาษาอังกฤษในการถาม-ตอบ 
ราคาสินค�า 
 

Vocabularies: Clothing shop, Stationery shop, Sport shop, Pet shop, souvenir shop, 
coffee shop, ice cream parlor, Toy shop, grocery shop, electric shop, Pizza, 
Hamburger,, Noodles, Sandwich, Ice cream, Soup, Hot dog, Soda ,Tissue paper, 
School bag, Eraser, Stapler, Clips, Glue ,Crayon, Paper, Notebook, Goldfish, Rabbit, 



213 

Dog, Cat, Hamster, Parrot, Sport shoes, Tennis racket, Sport suit, Shirt, Jeans, Shorts, 
Dress, Jacket, Bracelets, Necklace, Earring, 

Structure sentences :   
 Shop assistant : Good morning./Good afternoon. Can I help you? 
 Customer :   Yes, please. I want to buy……………….. 
 Customer :   How much does it cost? 
 Shop assistant :  That will be 200 baht.  
 Customer :   It's expensive. Can you lower the price, please? 
 Shop assistant :  No, sorry. That is the price. / Okay, 150 baht.  
 Customer :          Thank you. 
 Shop assistan t:     Here is your change. Thank you. Come again soon. 

กิจกรรมการฝ�กอบรม 

 ข้ันนําเข�าสู2บทเรียน (warm up) 
  1. วิทยากรและผู�เข�าฝกอบรม ร�องเพลง Let’s go shopping. 
  2. ผู�เข�าฝกอบรมพูดช่ือสินค�าคนละ 1 ช่ือ เพื่อนําเข�าสู1เนื้อหา 

 ข้ันนําเสนอ (Presentation) 
  3. ผู�เข�าฝกอบรมดูภาพคําศัพท: เกี่ยวกับร�านค�าและสิ่งของในร�านและ 
ฝกอ1านออกเสียงพร�อมกัน 
  4. ผู�เข�าฝกอบรมเรียนรู�คําศัพท:จากการทําใบงานที่ 1 clothes word search 
และใบงานที่ 2 Food Crossword 

 ข้ันฝ�ก (Practice) 
  5. แจกบัตรคําและบัตรภาพเกี่ยวกับสินค�าต1างๆ ให�นักเรียนคนละ 1 แผ1น    
แล�วให�เล1นเกม Where am I? เพื่อจัดหมวดคําศัพท: โดยครูติดบัตรคําช่ือร�านค�า 10 ร�าน 
ตามมุมต1างๆ ของห�อง จากนั้นให�นักเรียนเข�ากลุ1มตามร�านค�าให�ถูกต�อง เช1น ได�บัตรคํา  
dress ให�นักเรียนวิ่งเข�าร�าน clothing shop นักเรียนได�บตัรภาพพัดลมให�นักเรียนวิ่งไปที่ร�าน 
electric shop เป>นต�น จากนั้นแต1ละร�านร1วมกันตรวจสอบความถูกต�องของคําศัพท: 
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  6. แจกกระดาษชาร:ทให�นักเรียนช1วยกันออกแบบร�านค�าโดยใช�บัตรคําและ 
บัตรภาพที่นักเรียนจับคู1กัน ให�ทุกคนฝกอ1านคําศัพท:ในร�านค�าตนเองให�ถูกต�องและ
คล1องแคล1ว แล�วเอาผลงานติดที่หน�าช้ันเรียน 
  7. ผู�เข�าฝกอบรมทํา Worksheet crossword เกี่ยวกับสินค�าในร�านค�าต1างๆ 
  8. วิทยากรนําเสนอบทสนทนาเพื่อใช�ในสถานการณ:ซื้อขายสินค�าจาก 
dialogue จากนั้นให�นักเรียนจับคู1ฝกถามตอบตามบทสนทนาโดยกําหนดสินค�าและราคาเอง
และสลับบทบาทกันจนคล1อง 

 ข้ันนําไปใช� (Production) 
  9. ให�แต1ละกลุ1ม จัดร�านค�าตามที่ได�รับมอบหมายแล�วให� Role Play เป>น
เจ�าของร�านและลูกค�าในรอบที่ 1 นักเรียน 5 กลุ1มแรกเป>นผู�ขาย 5 กลุ1มหลังเป>นผู�ซื้อ  
รอบละ 10 นาที จากนั้นสลับบทบาทกัน 
  10. ผู�เข�าฝกอบรมที่เป>นผู�ซื้อจะได�รับเงินปลอมให�กลุ1มละ 2,000 บาท  
ให�ไปเลือกซื้อสินค�าในร�านค�าที่สนใจ โดยใช�บทสนทนาที่กําหนด แต1ละกลุ1มหาเทคนิคและ
วิธีการเชิญชวนลูกค�าให�มาซื้อของ ในร�านตน ร�านใดได�เงินมากที่สุดเป>นผู�ชนะ 

 ข้ันสรุป (Wrap up)  

  11. ผู�เข�าฝกอบรมกลุ1มที่ได�เงินมากที่สุดในแต1ละรอบอธิบายเทคนิคการขาย 
ว1ามีวิธีการและเทคนิคใดจึงทําให�ได�เงินมาก 

ส่ือการสอน 

 1. บัตรภาพ 
 2. บัตรคํา 
 3. เกม 
 4. ใบงาน  
 5. Power point 

การประเมินผล 

 สังเกตการออกเสียงของผู�เข�ารับการฝกอบรมและการทํากิจกรรม 
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ใบงานที่ 1 

 

Clothes word search 
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ใบงานที่ 2 

 

Food Crossword 

 



In a clothes shop
 Shop assistant: 
 Customer:  
 Shop assistant: 
 Customer:  
 Shop assistant: 
 Customer:  
 Shop assistant: 
 Customer:  
 Shop assistant: 
  

In a supermarket
 Shop assistant: 
 Customer:  
 Customer:   
 Shop assistant: 
 Customer:  
 Shop assistant: 
 Customer:  
 Shop assistant: 
 
 
 

 

Dialogue 

 
shop 

Shop assistant: What are you looking for? 
  I want some new trainers to play tennis. 

Shop assistant: Here you are. It looks good on you. 
  How much are they? 

Shop assistant: They're 250 baht. 
  They're expensive. Can you lower the price, please.

Shop assistant: No, sorry. That is the price. / Okay, 200 baht.
  Thank you. 

Shop assistant: Here is your change. Thank you. Come again soon.

In a supermarket 
Shop assistant: Good morning. /Good afternoon. How can I help you?

  Yes, please. I want to buy……………….. 
  How much does it cost? 

Shop assistant: That will be 200 baht. 
  It's expensive. Can you lower the price, please?

Shop assistant: No, sorry. That is the price. / Okay, 150 baht.
  Thank you. 

Shop assistant: Here is you change. Thank you. Come again soon.
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They're expensive. Can you lower the price, please. 
baht. 

Here is your change. Thank you. Come again soon. 

Good morning. /Good afternoon. How can I help you? 

It's expensive. Can you lower the price, please? 
No, sorry. That is the price. / Okay, 150 baht. 

gain soon. 
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In a stationery shop

 
 Shop assistant: How can I help you?
 Customer:   What is this?
 Shop assistant: It's a stapler.
 Customer:   What is it used for?
 Shop assistant: It's used for 
 Customer:   I need one for 
 Shop assistant: That will be 30 baht.
 Customer:   It's expensive. Can you lower the price, please?
 Shop assistant: No, sorry. That is the price. / Okay, 25 baht.
 Customer:   Thank you.
 Shop assistant: Here is you chan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In a stationery shop 

How can I help you? 
What is this? 
It's a stapler. 
What is it used for? 
It's used for keeping papers together. 
I need one for school. How much does it cost? 
That will be 30 baht. 
It's expensive. Can you lower the price, please?
No, sorry. That is the price. / Okay, 25 baht. 
Thank you. 
Here is you change. Thank you. Come again soon.

It's expensive. Can you lower the price, please? 

ge. Thank you. Come again soon. 



บัตรคํา-บัตรภาพ 

  

pens 

  

Dolls 

  

key ring

 Air  

conditioner

  

blender

  

Pencil boxes
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key ring 

conditioner 

blender 

boxes 
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bottle opener 

  

Neckties 

  

t-shirt 

  

caps 

  

carrots 

 Chinese  

cabbage 
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Chilies 

 

 

Cucumbers 

 

 

bananas 

 

 

Tomatoes 

 

 

Papaya 

 

 

watermelon 
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หน2วยการเรยีนรู�ที่ 4 การขอความช2วยเหลือและการถามทิศทาง 
Subject 4: English asking for help and direction 

Time: 4hours 

สาระสําคัญ 
 การพูดภาษาอังกฤษที่จําเป>นต�องใช�ในชีวิตประจําวัน เช1น ถามทุกข:สุข วิธีพูด
ขอร�อง ถ�อยคําที่แสดงความสุภาพ ตลอดจนพูดภาษาอังกฤษกับชาวต1างประเทศสําหรับ
การขอความช1วยเหลือ การตอบรับหรือปฏิเสธอย1างสุภาพ การใช�ภาษาและท1าทางสื่อสาร
ได�อย1างถูกต�องตามมารยาทสังคม เหมาะสมกับกาลเทศะ 

จุดประสงค7การเรียนรู� 

 1. เข�าใจคําพูดที่ใช�ในสังคม เช1น การทักทาย อําลา แนะนําให�รู�จัก 
 2. เลือกเรื่องที่เหมาะสมในการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 3. ใช�ภาษาง1ายๆ สําหรับแสดงความต�องการของตน เสนอความช1วยเหลือ  
ขอความช1วยเหลือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 4. สามารถพูด/เขียนการให�คําแนะนําการเจ็บป|วยและแสดงบทบาทสมมุตไิด� 

เนื้อหา 

 1. การใช�สํานวนในการทักทาย วัฒนธรรมของการทักทาย 
 2. การสร�างประโยคในการสนทนาด�านการขอความช1วยเหลือ 
 3. การใช�ประโยคที่เป>นสํานวนในภาษาอังกฤษ 

Target Language 

 -What’s the matter with you? 
 -I have a…….……………….. 

Vocabulary (stomachache, sore throat, headache, toothache, diarrhea, a cold, fever, 
fat, broken leg) 
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กิจกรรมการฝ�กอบรม 
 ชั่วโมงท่ี 1 - 2 (Help me please.) 

  ข้ันนําเข�าสู2บทเรียน (warm up) 
   1. เพลง what’s the matter 
    A: What’s the matter? What’s the matter? 
    Are you OK? 
    B : I am sick today. 

  ข้ันนําเสนอ (Presentation) 
   2. ผู�เข�าฝกอบรมดูภาพคนสุขภาพดี และคนสุขภาพไม1ดีจาก Power 
point ชุดที่ 1 แล�วสนทนากับผู�เข�าฝกอบรม เรื่องการระวังรักษาและการดูแลสุขภาพเป>นสิ่ง
ที่ทุกคนควรระวังเราควรต�องรู�จักระวังรักษา และให�คําแนะนํากับเพื่อนได� 
   3. ผู�เข�าฝกอบรมเรียนรู�ฝกอ1านคําศัพท:จากภาพ Power point 
   4. ร�องเพลง what’s the matter with you? 
   5. ครูแสดงท1าทางอาการเจ็บป|วยให�นักเรียนดู นักเรียนตอบ 
   6. ฝกการอ1านคําศัพท:เกี่ยวกับอาการเจ็บป|วยทั้งช้ันพร�อมกัน 
   7. ตัวแทนผู�เข�าฝกอบรมแต1ละกลุ1มจับฉลาก อาการเจ็บป|วยแล�วแสดง
ท1าทางให�เพื่อนทั้งช้ันตอบฝกการใช�ประโยคถาม – ตอบ ผู�เข�าฝกอบรมแสดงอาการ
เจ็บป|วยที่จับฉลากได�แล�วแสดงท1าทาง 
   S: What’s   the matter with you? ผู�เข�าฝกอบรมทั้งหมดถาม 
   SS: I have a………(แสดงอาการเจ็บป|วยจากคําศัพท:ที่ได�แล�วบอกเพื่อน) 
  ข้ันฝ�ก (Practice) 
   8. ผู�เข�าฝกอบรมฝกปฏิบัติเป>นกลุ1ม 1 คน จะทําหน�าที่เป>นหมอ 9 คนจะ
ได�บัตรคําศัพท:อาการ เจ็บป|วย(เตรียมสลากคําศัพท: 9 คํา stomachache, sore throat, 
headache, toothache, diarrhea, a cold, fever, fat, broken leg 10 ชุด) เล1นเป>นเกมกลุ1มใด
พูดได�ถูกต�องและเสร็จเร็วก1อนชนะได�เป>นกลุ1มที่ 1 /2/3 ให�คะแนน /ถ�าดูเวลาพอให�เปลี่ยน
บทบาทกัน 
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  9. ผู�เข�าฝกอบรมทําใบงานที่ 1 (Heath problems word search puzzle) 
  10. ฝกการใช�ประโยค  You should ………….. 
                 You shouldn’t……………………. 
(power point ชุดที่ 2 คําแนะนําและการปฏิบัติตนเมื่อไม1สบาย) นักเรียนฝกพูดตาม 

  ข้ันนําไปใช� (Production) 
   11. ผู�เข�าฝกอบรมทํา Worksheet You should ………….. 
           You shouldn’t……………………. 
   12. ผู�เข�าฝกอบรมจับคู1กันฝกปฏิบัติเป>นผู�ป|วยและผู�ให�คําแนะนํา pair 
workแล�วเปลี่ยนบทบาทกัน 
   13. ผู�เข�าฝกอบรมทําใบงานที่ 2 (What’s the matter? ) 

  ข้ันสรุป (Wrap up) 
   14. ผู�เข�าฝกอบรมแต1ละกลุ1มรับบทสนทนาแสดงบทบาทสมมุติ (เขียนลง
กระดาษบรูฟที่ตัด 4 ส1วน. ผู�เข�าฝกอบรมภายในกลุ1มช1วยกันวาดภาพและระบายสีเตรียม 
Role play หน�าช้ัน) 
   (ผู�เข�าฝกอบรมอาจใช� what’s wrong with you? มีความหมายเหมือนกับ 

what’s the matter with you?) 

ส่ือการสอน (Help me please.) 

 1. เอกสารประกอบการฝกอบรม 
 2. สื่อจาก Internet 
 3. การแบ1งกลุ1มอภิปรายและการปฏิบัติการบทบาทสมมติ 
 4. บัตรคําศัพท: 9 คํา (10 ชุด) 
 5. บัตรภาพ  
 6. เพลง 
 7. เกม  
 8.ใบงาน 1/2  
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กิจกรรมการฝ�กอบรม 

 ชั่วโมงท่ี 3 - 4 (Directions) 
  Vocabulary : 1) turn right  2) turn left 3) go straight 4) go forward  
5) go backward 6) stop 7) cross the street 8) go to the corner 9) go a block  
10) go two blocks 

  ข้ันนําเข�าสู2บทเรียน (warm up) 
   1. ผู�เข�าฝกอบรมร�องเพลง <a side, a front, a back / Down and up and 
walk walk walk> เพื่อให�รู�จักคําบอกทิศทางง1ายๆ พร�อมแสดงท1าทางประกอบ 
    เพลง a side, a front, a back 
    A side, a side, a side,   
    A side, a front, a back < 2 times > 
    A side, a front, a side, a front, a back 
    เพลง down and up  
    Down and up and walk walkwalk < 2 times > 
    We walk to the left and we walk to the right 
    We turn one around and we walk walkwalk 
    < run / jump / nod > 
   แล�วแบ1งกลุ1มเป>น 10 กลุ1มโดยใช�เพลง ring a single round run away 
    Ring a single round.   
    Elephant run away. 
    Hammers, Paper, Scissors 
    1 2 …Go! 

  ข้ันนําเสนอ (Presentation) 
   2. แจกบัตรภาพที่มีสัญลักษณ:ของทิศทางและบัตรคําศัพท:แก1ผู�เข�า
ฝกอบรมทั้งหมด 10 บัตรภาพ ให�ผู�เข�าฝกอบรมศึกษา 2 นาทีเกี่ยวกับการออกเสียง 
ความหมายและการแสดงท1าทางตามคําอ1านนั้น 



226 

   3. ผู�เข�าฝกอบรมแต1ละกลุ1มรับบัตรคําส่ังที่เป>นข�อความสองถึงสาม
ข�อความให�แสดงการเคลื่อนที่ของร1างกายตามทิศทางที่ได�รับเช1น go forward 5 steps, turn 
left 7 steps and turn right 2 steps<ให�มีวิทยากรประจํากลุ1มตรวจสอบว1าทําถูกหรือไม1 > 

  ข้ันฝ�ก (Practice) 
   4. วิทยากรให�ความรู�เรื่องการบอกทิศทางด�วยแผนผังภาพสถานที่โดย
ขึ้นภาพบนจอ 

  
  
 
 
 
  
 
 
   5.อธิบายการบอกทางทีละข�อตามลําดับดังตัวอย1างข�างล1าง 
    1) Go straight, a block, turn right, the house is on the left. 
    2) Go straight two blocks, turn right a block, turn left, the house is 
on the left. 
    3) Go straight a block, tune left a block, cross thestreet, the house 
is on the corner. 
    4) Go straight,turnleft a block, the house is on the right. 
    5) Go straighttwo blocks, turn left, the house is on the left. 
   6. วิทยากรให�ความรู�การถามทิศทางสามารถถามได�หลายแบบและ 
ผู�เข�าอบรมฝกถามและบอกทาง เช1น  
    A : Excuse me, how can I go to the toy shop ? 
    A : Excuse me, how do I get to the toyshop? 
    A : Excuse me, can you tell me where is  the toy shop ? 
    A : Excuse me, where is the toy shop ? 
    B : Go forward Violet street 30 steps, it is on the left. 
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  ข้ันนําไปใช� (Production) 
   7. แจกภาพแผนผังสถานที่จริงให�ผู�เข�าอบรมกลุ1มละภาพ (ภาพเดียวกับที่
แสดงบนจอ) ให�ฝกถามและบอกช่ือสถานที่ที่กําหนดกลุ1มละ 1 สถานที่ใช�เวลาศึกษาสักครู1
โดยให�ตัวแทนแต1ละกลุ1มออกมารายงานบอกทางที่จะไป 

 

 

Ice cream parlor 

Sports shop 

Pets shop 

Cosmetics shop 

Clothes shop 

Souvenirs shop 

Coffee shop  

Groceries shop 

Toys  shop 

Electrics shop 

Stationeries shop 

 
    กลุ1มที่ 1 ถามว1า electrics shop อยู1ที่ไหน พร�อมกับตอบ 
    กลุ1มที่ 2 ถามว1า pets shop อยู1ที่ไหน พร�อมกับตอบ 
    กลุ1มที่ 3 ถามว1า stationeries shop อยู1ที่ไหน พร�อมกับตอบ 
    กลุ1มที่ 4 ถามว1า groceries shop อยู1ที่ไหน พร�อมกับตอบ 
    กลุ1มที่ 5 ถามว1า souvenirs shop อยู1ที่ไหน พร�อมกับตอบ 
    กลุ1มที่ 6 ถามว1า ice cream parlor shop อยู1ที่ไหน พร�อมกับตอบ 
    กลุ1มที่ 7 ถามว1า clothes shop อยู1ที่ไหน พร�อมกับตอบ 
    กลุ1มที่ 8 ถามว1า cosmetics shop อยู1ที่ไหนพร�อมกับตอบ 

  ข้ันสรุป (Wrap up) 
   8. ผู�เข�าอบรมแสดงบทบาทสมมติ การถามทิศทางตามสถานการณ:ที่
วิทยากรกําหนดให� 

ส่ือการสอน(Directions) 

 1. เอกสารประกอบการฝกอบรม 
 2. สื่อจาก Internet 
 3. การแบ1งกลุ1มอภิปรายและการปฏิบัติการบทบาทสมมติ 
 4. Picture of directions 
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 5. Flash card of Vocabularies 
 6. Map of places 
 7. เพลง a side, a front, a back / Down and up and walk walkwalk 

การประเมินผล 

 สังเกตการออกเสียงของผู�เข�ารับการฝกอบรมและการทํากิจกรรม 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เพลง

  A : What’s the
   Are you OK?
  B : I am
 
 
 
 

 
 

เพลง 
 
 
 
     
     
     
     
 
 
 

เพลง What’s the matter 
 

A : What’s the matter? What’s the matter?
Are you OK? 
: I am sick today. 

เพลง RING A SINGLE ROUND 

 Ring a single round.   
 Elephant run away. 
 Hammers, Paper, Scissors 
 1 2 …Go! 
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matter? What’s the matter? 
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เพลง a side, a front, a back 
 

    A side, a side, a side,   
    A side, a front, a back < 2 times > 
    A side, a front, a side, a front, a back 
 

 

    

เพลง down and up 
  Down and up and walk walkwalk< 2 times > 
  We walk to the left and we walk to the right 
  We turn one around and we walk walkwalk 
  <run /  jump / nod > 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sports shop 

Pets shop 

Picture of directions 

Map of places

 

 

Ice cream parlor 

Cosmetics shop 

Clothes shop 

Souvenirs shop 

Coffee shop  

Groceries shop 

Toys  shop 

Electrics shop 

Stationeries shop 
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หน2วยการเรยีนรู�ที่ 5 สนทนาเก่ียวกับประเทศไทย 
Subject 5 : Conversation about Thailand 
 

 Time: 2 hours 

สาระสําคัญ 
 ประเทศไทยนับได�ว1าเป>นประเทศที่นอกจากมีวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามแล�ว 
สภาพบรรยากาศของทุกๆ ภาคในประเทศ ยังมีความแตกต1างกัน อันเป>นแรงจูงใจให�
นักท1องเที่ยวเดินทางเข�ามาในประเทศกันอย1างมากมาย การที่สามารถแนะนําสถานที่
ท1องเที่ยวต1างๆ ให�แก1ผู�มาเยือน จึงนับว1าเป>นส1วนสําคัญประการหนึ่ง 
 

จุดประสงค7การเรียนรู� 
 

 1. สามารถอภิปรายถึงวัฒนธรรม ประเพณีและเทศกาลพิธีการต1างๆ ของไทย 
 2. แนะนําประเพณีและเทศกาลพิธีกาลต1างๆ ของไทย และอภิปรายลักษณะ
การดําเนินชีวิตของคนไทยได� 
 

เนื้อหา 
 

 1. การใช�ประโยคเพื่ออธิบายเกี่ยวกับวัฒนธรรม และประเพณีต1างๆ ของไทย 
 2. การใช�ศัพท:ในการสนทนา 
 3. การใช�คําศัพท:หรือประโยคที่เป>นสํานวนในภาษาอังกฤษ 
 

 Target Language : (Think back to activities during that holiday and tell 
about what was the best activities ) 
  Where did you go?  
  Where did you stay? 
  How did you go there?  
  What was the weather like? 
  What did you do? 
  Did you have a good time? 
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Vocabulary: Holiday places, Transport, weather, actions / activities 

กิจกรรมการฝ�กอบรม 

 ข้ันนําเข�าสู2บทเรียน (warm up) 
  1. พูดคุยเกี่ยวกับสถานที่ที่ผู�เข�าอบรมแต1ละคนชอบไปมากที่สุดใน 
ประเทศไทย 

 ข้ันนําเสนอ (Presentation) 
  2. ชวนนักท1องเที่ยวร1วมกิจกรรมงานเฉลิมฉลองเทศกาล / งานประเพณีของ
ไทย สัมภาษณ:นักท1องเที่ยวเกี่ยวกับการมาเที่ยวเมืองไทยและสถานที่ต1างๆ ที่เคยไปเที่ยว
มาแล�ว 
  3. นําเสนอ ประโยค / คําศัพท:   
   Where did you go last vacation? 
   I went to ………………… 
   Holiday place  
   Where did you stay? 
   I stayed in  a …………….. 
  4. Game word wheel ทบทวนคําศัพท: 
  5. นําเสนอ ประโยค / คําศัพท:   
   How did you go there? 
   I went to …( holiday places )… by  ………….. 
   Transport 
  6. ทบทวนคําศัพท: 

 ข้ันฝ�ก (Practice) 
  7. ฝกสนทนาถามตอบ โดยใช�เกม Broken words (in a big group) 
  8. ฝกสนทนากลุ1มเล็ก โดยใช�โครงสร�างประโยค 
   Where did you go last vacation? 
   I went to ………………… 
   How did you go there? 
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   I went to …(holiday places)… by  ………….. 
   (จับคู1กลุ1มกลาง 20 คน สองกลุ1มย1อย ผลัดกันออกไปเป>นผู�ตอบคําถาม 
โดยเพื่อนสมาชิกในกลุ1ม อีก 19 คน เป>นผู�ถามกลุ1มใดเสร็จก1อน ได�รับรางวัล) 
  9. วิทยากรและผู�เข�าฝกอบรมร�องเพลง 
      THE HAPPY TIME 
   THE HAPPY TIME ….. WE WENT AROUND  
   THE HAPPY TIME ….. WE WENT AROUND 
      WE WENT AROUND 
    WE LIKE IT A LOT, WE LIKE IT A LOT 
  Toung Ta LoungToungPou, Pou Ta LoungToungToung 
 Left Toung, Right Toung, Aha! ToungToungToungToungToung 
  10. นําเสนอ ประโยค / คําศัพท:   
   What was the weather like last vacation? 
   It’s ……………………. 
   What did you do last vacation? 
   I ……………….. 
  11. ทบทวนคําศัพท:   
  12. ฝกสนทนาถามตอบ โดยใช�เกม Broken words (in a big group) 
  13. ฝกสนทนากลุ1มเล็ก โดยใช�โครงสร�างประโยค 
  14. วิทยากรและผู�เข�าฝกอบรมร�องเพลง THE HAPPY TIME 
      THE HAPPY TIME 
   THE HAPPY TIME ….. WE WENT AROUND  
   THE HAPPY TIME ….. WE WENT AROUND 
      WE WENT AROUND 
   WE LIKE IT A LOT ,WE LIKE IT A LOT 
  Toung Ta LoungToungPou, Pou Ta LoungToungToung 
 Left Toung, Right Toung, Aha! ToungToungToungToungToung 
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  15. นําเสนอคําศัพท: / ประโยค 
   What did you see? 
   I see ……………. 
   What things do you bring to? 
   I brings ……………. 
   ****  I like it a lot because ………………….. 
           I love it a lot because ………………….. 
  16. ฝกสนทนา โดยใช�โครงสร�างประโยค 
   What did you see? 
   I see ……………. 
   What things do you bring to? 
   I brings ……………. 
  17. ทบทวน ประโยค / คําศัพท:   
   Last vacation I went to the sea? 
    In my bag I packed ………………..  
   And I saw ………………………… 

 ข้ันนําไปใช� (Production) 
  18. Work in group of 10. My vacation. 

 ข้ันสรุป (Wrap up) 
  19. ผู�เข�าฝกอบรมแต1ละกลุ1มนําเสนอผลงาน My vacation. หน�าช้ัน 

ส่ือการสอน 

 1. บัตรคํา 
 2. บัตรภาพ   
 3. เพลง 
 4. เกม  
 5. ใบงาน   
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เพลง 

 

 

    THE HAPPY TIME ….. WE WENT AROU
    THE HAPPY TIME ….. WE WENT AROU
       
    WE LIKE IT A LOT, WE LIKE IT A LOT
 
     Toung Ta LoungToungPou,  
     Pou Ta LoungToungToung
     Left 
                    Aha! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เพลง THE HAPPY TIME 

THE HAPPY TIME ….. WE WENT AROUND  
THE HAPPY TIME ….. WE WENT AROUND 

 WE WENT AROUND 
WE LIKE IT A LOT, WE LIKE IT A LOT 

Toung Ta LoungToungPou,   
Pou Ta LoungToungToung 
Left Toung , Right Toung,  
Aha! ToungToungToungToungToung 



Directions: Fill in the blank with your information

 
    

   Where

   I went to…………

    

 

  How did you go
  there? 
  I went …………
  by ……...……
 
  

  

  

  

ใบงานที่ 1 

 

 

Happy time to ASEAN 

 

Directions: Fill in the blank with your information 

Where did you go? 

I went to…………………………………………..

How did you go         What was the weather 
             like? 

I went ……………       ………………
…...……..…        ………………

  

 what did you do? 

 I………………………  
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……………………………….. 

What was the weather 
 

……………… 
………………  
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Hot 

Cold 

Cloudy 
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Rainy 

Sunny 
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My vacation. 
Last Holiday 

 

 

  

      

 

 

       
  

 I went to………………….………………..                      

 By …………………………………………… 

 I stayed in a …………………………… 
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แบบทดสอบข�อเขียนก2อน – หลังฝ�กอบรม 

ข�อ 1 - 4 เลือกคําหรือข�อความท่ีถูกต�องลงในช2องว2าง 
1. I a student, but she  a lecturer. 
 a. are, am  b. am, is  c. is, am   d. are, is 
2.   , you need to make an appointment. 
 a. Normally  b. Sure  c. Certainly  d. Excuse me 
3. Do the Thais call Bangkok by a different ? 
 a. name   b. way  c. city    d. country 
4. Does it ever get cold Thailand? It seems like it’s always ? 
 a. hot    b. cool  c. comfortable d. rainy  

ข�อ 5 - 10 เติมคําในบทสนทนาให�ได�ใจความท่ีสมบรูณ7 
5. Mary : What color do you like? 
   Joy   : …………………………………. 
 a. yellow.  b. play tennis.  c. mango. d. home. 
6. Sunny  : ………………………………..? 
   John : Playing computer games. 
 a. Where do you like?  b. How old are you? 
 c. What’s the weather like? d. What’s you hoppy? 
7. Jame : What’s your favorite subject? 
Tina : ………………………………………. 
 a. orange. b. science. c. pink.  d. noodles. 
8. Mary : Who is he? 
   Joy   : …………………………………. 
 a. She’s my sister. b. He’s my brother.  
 c. My name’s Joy. d. I’m a student. 
9. Seller : Hello,……………………………………..? 
Grace : Do you have any water? 
Seller : Yes, I do. How much water do you want? 
Grace : Two bottles, please. 
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 a. Where do you live?   b. Can I help you?  
 c. How are you? d. Who is she? 
10. Mary : How much does it cost? 
    Joy   : …………………………………. 
 a. It’s twenty baht. b. It’s a cat. c. It’s long. d. It’s Sunday. 
11. A : How do I get to the Public Library , please? 
    B : ………………………………………… 
 a. Far two Kilometers.   
 b. It’s expensive. 
 c. It’s easy to get on walk.  
 d. Walk along this Street for three blocks, then turn left. 
12. A : Do you know where the museum is? 
    B : ………………………………… 
 a. No , it is a ten minute ride.  b. No , you’d better catch the bus. 
 c. It’s comfortable.      d. Yes , it’s on Songran Road. 
13. A : Excuse me , Is the Bank of Bangkok on Oxford Street , please? 
    B : ……………………….. 
 a. No , I think it’s on Grage Street.  
 b. Yes , it’s on Grage Street. 
 c. Yes , It’s on Palm Street.   
 d. It’s on Hill Street , opposite the Shell building. 
14. A : Where’s the Phimai Inn? 
     B : ………………………………. 
 a. You can go by coach.    b. I’m afraid , it is near Phimai School. 
 c. Sorry. I don’t know where it is. d. I don’t know how much it costs. 
15. A : ……………………………… 
     B : It’s behind the main library. 
 a. I’m sorry , I don’t know to get there. 
 b. Could you tell me where the book store is? 
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 c. Excuse me , Is this the post office? 
 d. Pardon me , I don’t know where I am 
16. Visitor : …………………………………? 
Host : Sure. You go along this Street. Turn right at the second light and the night 
bazaar will be on your left. 
 a. Can I get to the company? 
 b. Is the night bazaar on the left side? 
 c. How long does it take from here to the night bazaar? 
 d. Could you tell me the way to the night bazaar? 

ข�อ 17 - 20 เติมคําในเน้ือเรื่องให�ได�ใจความท่ีสมบรูณ7 
Shop assistant:  Good morning./Good  afternoon . ………17………? 
 Customer :  Yes, please. I want to buy a t-shirt  
 Customer :  How much does it …….18……? 
 Shop assistant : That will be 200 baht.  
 Customer :  ……………19………….. Can you lower the price, please? 
 Shop assistant : Okay, 150 baht.  
 Customer :  Thank you. 
 Shop assistant :  ……20……your change.Thank you. Come again soon. 
17. a. Where do you live? b. Can I help you?  
     c. How are you?    d. Who is she? 
18. a. cost.    b.t-shirt. c. many.  d. price. 
19. a. very nice. b. Yes, please.  c. It's expensive d. Thank you.  
20. a. Here is  b. Excuse me.  c. Here are  d. I need 
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เฉลยแบบทดสอบข�อเขียนก2อน – หลังฝ�กอบรม 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  1. b 
  2. c 
  3. c 
  4. d 
  5. a 
  6. d 
  7. b 
  8. b 
  9. b 
  10. a 
  11. d 
  12. d 
  13. a 
  14. c 
  15. b 
  16. d 
  17. b 
  18. a 
  19. c 
  20. a 
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แบบประเมินความสามารถในการพดูภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

สําหรับวทิยากรเป�นผู�ประเมิน 

วิทยากรผู�ประเมิน                  

ชื่อผู�เข�ารับการฝ�กอบรม                

สังกัด         โรงเรียน         

เรื่อง                    

คร้ังที ่     วัน เดือน ป� ที่ประเมิน         

คําชี้แจง กรุณาประเมินตามหัวข�อดังน้ี โดยทําเคร่ืองหมาย √ ลงในช1องท่ีตรงกับคุณลักษณะ 

ของผู�เข�ารับการฝกอบรมในแต1ละข�อ 

หัวข�อที่ประเมิน/ Topic 

ระดับ / Level 

5 
ดีมาก 

4 
ดี 

3 
ปาน
กลาง 

2 
พอใช� 

1 
ควร

ปรับปรุง 

ความสามารถในการฟ�ง 
1. ผู�เข�ารับการฝกอบรมสามารถฟ;งอย1าง
เข�าใจและพูดโต�ตอบได�อย1างเหมาะสมกับเร่ือง
ท่ีสนทนา 

     

2. ผู�เข�ารับการฝกอบรมแสดงท1าทาง 
ในการสื่อความหมายได�อย1างเหมาะสม 

     

ความสามารถในการพูด 
1. ผู�เข�ารับการฝกอบรมพูดโต�ตอบได�อย1าง
คล1องแคล1ว 

     

2. ผู�เข�ารับการฝกอบรมสามรถออกเสียงได�
ถูกต�องเหมาะสมกับการสนทนา 

     

3. ผู�เข�ารับการฝกอบรมสามารถใช�คําศัพท:ใน
การสื่อความหมายได�อย1างเหมาะสม 

     

4. ผู�เข�ารับการฝกอบรมสามารถใช�โครงสร�าง
ไวยากรณ:ท่ีเหมาะสมกับการสนทนา 

     

 
ข�อคิดเห็นอื่นๆ           
 
 
 
 



246 

เกณฑ7การประเมินการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
1. เกณฑ7การประเมินความสามารถในการฟ�ง 
 

 ระดับ การจับใจความสําคัญเรื่องท่ีฟ�ง 
 1 ฟ;งไม1เข�าใจ พูดโต�ตอบไม1ได�เลย 
 2 เข�าใจคําพูดที่พูดช�าๆ และง1ายๆ พยายามโต�ตอบ 
 3 เข�าใจช�า ใช�เวลาในการคิดคําตอบ พูดโต�ตอบได�และผิดเป>นบางครั้ง 
 4 เข�าใจเรื่องที่ฟ;งใช�เวลาในการคิดคําตอบเล็กน�อย พูดโต�ตอบได�บ�าง 
 5 เข�าใจเรื่องที่ฟ;งและสนทนาได�เวลาปกติเพียงครั้งเดียว พูดโต�ตอบได�อย1าง
  เหมาะสม 
 

 ระดับ การแสดงท2าทางในการสื่อความหมาย 
 1 แสดงท1าทางในการสื่อความหมายได�ไม1เหมาะสมบ1อยครั้ง 
 2 แสดงท1าทางในการสื่อความหมายได�บางครั้ง 
 3 แสดงท1าทางในการสื่อความหมายได�เหมาะสมปานกลาง 
 4 แสดงท1าทางในการสื่อความหมายได�เหมาะสมพอประมาณ 
 5 แสดงท1าทางในการสื่อความหมายได�อย1างเหมาะสมตลอดเวลา 
 

2. เกณฑ7การประเมินความสามารถในการพูด 
 

 ระดับ ความคล2องแคล2วในการพูด 
 1 พูดโต�ตอบไม1ได�เลย 
 2 พูดช�ามาก พยายามโต�ตอบโดยใช�คําประมาณ Yes, No 
 3 พูดช�า และไม1คล1อง พูดโต�ตอบได�โดยใช�คําสั้นๆ 
 4 พูดช�า ไม1คล1องบ�างสามารถพูดโต�ตอบได� 
 5 พูดคล1อง โต�ตอบได�ทุกเรื่อง 
 

 ระดับ การออกเสียง 
 1 ออกเสียงผิดมาก ไม1สามารถสื่อให�ผู�ฟ;งเข�าใจ 
 2 ออกเสียงผิดบ1อยสื่อให�ผู�ฟ;งเข�าใจเล็กน�อย 
 3 ออกเสียงผิดบ�าง สื่อให�ผู�ฟ;งพอเข�าใจได� 
 4 ออกเสียงผิดน�อยมาก สื่อให�ผู�ฟ;งเข�าใจเป>นส1วนใหญ1 
 5 ออกเสียงถูกต�อง สื่อให�ผู�ฟ;งเข�าใจได�หมด 
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 ระดับ การใช�คําศัพท7 
 1 ใช�คําศัพท:ผิดมาก 
 2 ใช�คําศัพท:อยู1ในวงจํากัด ใช�ได�เฉพาะที่ท1องมา 
 3 การใช�คําศัพท:ต�องใช�เวลาในการคิด สื่อสารได�พอสมควร 
 4 ใช�คําศัพท:ผิดน�อยมากสื่อสารได�เป>นส1วนใหญ1 
 5 ใช�คําศัพท:เหมาะสมกับเรื่องที่สนทนา 

 ระดับ การใช�โครงสร�างไวยากรณ7 
 1 ใช�โครงสร�างไวยากรณ:ผิดหมด 
 2 ใช�โครงสร�างไวยากรณ:ผิดบ1อยครั้ง 
 3 ใช�โครงสร�างไวยากรณ:ผิดบางครั้ง 
 4 ใช�โครงสร�างไวยากรณ:ถูกต�องเกือบหมด 
 5 ใช�โครงสร�างไวยากรณ:ถูกต�องทั้งหมด 
 
ดัดแปลงมาจากวารุณี อัศวโภคิน. (2554). การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการใช�
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (หน�า 348-350) 
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แบบทดสอบก2อน – หลังการทดสอบ 
เค�าโครงการสนทนา 

1. วิทยากร/ผู�สัมภาษณ:ทักทายและโต�ตอบเป>นภาษาอังกฤษกับผู�เข�ารับการฝกอบรม 
 Interviewer : Good morning. How are you? 
 Interviewer : I’m fine. Thank you, and you? 
2. วิทยากร/ผู�สัมภาษณ:ให�ผู�เข�ารับการฝกอบรมแนะนําตนเองเป>นภาษาอังกฤษกับ 
 Interviewer : Please introduce yourself. 
 Interviewer : My name is ……………………. 
3. วิทยากร/ผู�สัมภาษณ:สนทนาเกี่ยวกับหัวข�อต1อไปนี้ 
 3.1 สนทนาเกี่ยวกับครอบครัว 
 3.2 สนทนาเกี่ยวกับเวลาว1าง 
 3.3 สนทนาเกี่ยวกับสถานที่ท1องเที่ยวในพื้นที่ของผู�เข�าอบรม 

คําชี้แจง 
 วิทยากร/ผู�สัมภาษณ:สามารถปรับเปลี่ยนหรือสลับคําถามได�ตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ให�อยู1ในเนื้อหาที่กําหนด 
 เช1น How many people are there in your family? 
   What do you usually do on weekend? 
   Where are your vacations? 
4. เมื่อจบการสนทนาวิทยากร/ผู�สัมภาษณ:กล1าวขอบคุณผู�เข�าฝกอบรม และกล1าวอําลา
ตามธรรมเนียม 

หมายเหตุ 
 1. ในแต1ละขั้นตอนหากวิทยากร/ผู�สัมภาษณ:หรือผู�เข�ารับการฝกอบรมไม1เข�าใจ 
ให�คู1สนทนาอธิบายซ้ํา และให�วิทยากร/ผู�สัมภาษณ:กล1าวตอบด�วย 
 2. .ในการสนทนาอาจจะมีคําศัพท:หรือโครงสร�างภาษาที่ไม1มใีนเนื้อหาที่อบรม 
ให�ดูเฉพาะกิริยาตอบสนอง การแสดงออก ซึ่งจะไม1ประเมินถึงการใช�โครงสร�างไวยากรณ: 
คําศัพท:  
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ภาคผนวก ฉ 

คู�มือหลักสูตรฝ�กอบรมการใช�ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ในยุคประชาคมอาเซียนสําหรับครู  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
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คู�มือการใช�หลักสูตรฝ�กอบรมการใช�ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ในยุคประชาคมอาเซียนสําหรับครู  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
นางสาวอําพร ศรีวรสาร 
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คํานํา 

 คู�มือการใช�หลักสูตรฝ�กอบรมการใช�ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                
ในยุคประชาคมอาเซียนสําหรับครูฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อให�วิทยากรและผู�เกี่ยวข�องกับ    
การฝ�กอบรมการใช�ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคประชาคมอาเซียนสําหรับครู        
ได�ทราบหลักการและเหตุผล จุดมุ�งหมาย โครงสร�างเนื้อหาสาระ กิจกรรมการฝ�กอบรม 
ตลอดจนการวัดและประเมินผลของหลักสูตร เพื่อจะได�ทราบแนวทางในการเตรียม   
ความพร�อมก�อนการฝ�กอบรม และดําเนินการฝ�กอบรมให�บรรลุวัตถุประสงค9ของหลักสูตร
ที่กําหนดไว� 
 ขอขอบคุณ ผู�ช�วยศาสตราจารย9 ดร.วันเพ็ญ นันทะศรี และ ดร.อรวรรนี  
ไชยป>ญหา อาจารย9ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ9 ที่กรุณาตรวจสอบความถูกต�องและให�
ข�อเสนอแนะในการจัดทําคู�มือการใช�หลักสูตรฝ�กอบรม จนได�คู�มือการใช�หลักสูตร 
ฉบับสมบรูณ9 
 ผู�วิจัยหวังเป@นอย�างยิ่งว�าวิทยากรและผู�เกี่ยวข�องกับการฝ�กอบรม จะนําความรู�
จากคู�มือฉบับนี้ ไปใช�ให�เกิดประโยชน9สูงสุดกับผู�เข�ารับการฝ�กอบรมต�อไป 
 
                  อําพร ศรีวรสาร 
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คําชี้แจงการใช�คู�มือหลักสูตรฝ�กอบรม 

 คู�มือการใช�หลักสูตรฝ�กอบรมการใช�ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุค
ประชาคมอาเซียนสําหรับครูฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อใช�เป@นแนวทางในการฝ�กอบรมการใช�
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคประชาคมอาเซียนสําหรับครู ให�มีประสิทธิและเกิด
ประสิทธิผลตามจุดมุ�งหมายของหลักสูตรฝ�กอบรม ผู�ที่ควรศึกษาคู�มือเล�มนี้คือ วิทยากร
ฝ�กอบรม ผู�ดําเนินการฝ�กอบรม และผู�ที่เกี่ยวข�อง ควรศึกษาคู�มืออย�างละเอียด ดังนี้ 
 1. ศึกษาหลักการและเหตุผล จุดมุ�งหมาย โครงสร�างเนื้อหาสาระ กิจกรรม 
การฝ�กอบรม ตลอดจนการวัดผลประเมินผลการฝ�กอบรมของหลักสูตรให�เข�าใจ 
 2. ศึกษาเทคนิควิธีการสอน รูปแบบการจัดการเรียนรู� และจิตวิทยา 
ในการฝ�กอบรมเพื่อเป@นแนวทางในการประยุกต9ใช�ให�เหมาะสมกับผู�เข�าฝ�กอบรม เวลา 
สถานการณ9 ความพร�อมและบรรยากาศของการฝ�กอบรม 
 3. ศึกษาเนื้อหา การจัดกิจกรรม การใช�สื่อและการประเมินผลการฝ�กอบรมใน
แต�ละหน�วยการเรียนรู�การเรียนรู�ให�เข�าใจว�า แต�ละเรื่องที่ฝ�กอบรมต�องการให�ผู�เข�ารับ 
การฝ�กอบรมเกิดการเรียนรู�อะไร เพื่อเตรียมความพร�อมล�วงหน�า ซึ่งจะทําให�บรรลุ
วัตถุประสงค9ที่กําหนดไว� 
 4. เตรียมสื่อในการฝ�กอบรมให�พร�อมใช�งานทันที เพื่อให�กิจกรรมดําเนินไป
อย�างราบรื่นไม�สะดุด เช�น สื่อวีดโีอ ดีวีดี ควรมีการทดลองก�อนใช�จริง เพราะหากเกิด 
การขัดข�องจะได�แก�ไขได�ทันเวลา 
 5. วิทยากรต�องกระตุ�นและเร�าความสนใจ ให�กําลังใจผู�เข�ารับการฝ�กอบรม
ในขณะปฏิบัติกิจกรรมอย�างสมํ่าเสมอ เพื่อให�ผู�เข�ารับการฝ�กอบรมมีส�วนร�วมในกิจกรรม  
 6. วิทยากรควรสอดแทรกกิจกรรมนันทนาการระหว�างการฝ�กอบรมเป@นช�วงๆ 
เพื่อให�เกิดความสนุกสนาน ไม�น�าเบื่อ และเป@นการส�งเสริมการแสดงออกของผู�เข�ารับ 
การฝ�กอบรม 
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สารบัญ 

เนื้อหา                    หน�า 

 คํานํา                                  253 
 คําช้ีแจงการใช�คู�มือหลักสูตรฝ�กอบรม            254 
 หลักการและเหตุผล                257 
 จุดมุ�งหมายของหลักสูตร              257 
 โครงสร�างเนื้อหา                 258 
 กิจกรรมการฝ�กอบรม               259 
 การวัดผลและประเมินผล              260 
 คุณสมบัติของผู�เข�าอบรม              261 
 คุณสมบัติของวิทยากร               261 
 คําแนะนําสําหรับวิทยากร              261 
 เทคนิคการฝ�กอบรม                262 
 หลักการเลือกเทคนิค/กิจกรรมในการฝ�กอบรม        263 
 การวางแผนการฝ�กอบรม              264 
 ขั้นตอนการดําเนินการฝ�กอบรม            665 
 การกําหนดหน�วยการฝ�กอบรม             266 
 โครงสร�างหน�วยการเรียนรู�              271 
  หน�วยการเรียนรู�ที่ 1 ความถูกต�องของการออกเสียงภาษาอังกฤษ  
  (Correct English Pronunciation)           272 
  หน�วยการเรียนรู�ที่ 2 การแนะนําตนเองและแนะนําผู�อื่น 
  (Introducing oneself and introducing a third)       273 
  หน�วยการเรียนรู�ที่ 3 ภาษาอังกฤษเพื่อโต�ตอบและสนทนา 
  (English for general conversations)          273 
  หน�วยการเรียนรู�ที่ 4 การพูดสําหรับการให�และการขอความช�วยเหลือ 
   (English asking for help)             274 
  หน�วยการเรียนรู�ที่ 5 สนทนาเกี่ยวกับประเทศไทย  
  (Conversation about Thailand)            274 
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 แนวทางการดําเนินการฝ�กอบรม            275 
 แนวทางสรุปและจัดทํารายงานผลการฝ�กอบรม        276 
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หลักการและเหตุผล 

 หลักสูตรฝ�กอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคประชาคมอาเซียนสําหรับ
ครู เป@นหลักสูตรที่จัดทําขึ้นโดยเฉพาะ จากความต�องการพัฒนาความรู�และทักษะการสอน
ภาษาอังกฤษของครูผู�สอนระดับช้ันประถมศึกษาปdที่ 3 ซึ่งการสอนภาษาอังกฤษในระดับ
ประถมศึกษาตอนต�น จะสอนโดยครูประจําช้ันซึ่งไม�ได�จบสาขาการสอนภาษาอังกฤษ
โดยตรง และครูเหล�านี้มีความต�องการฝ�กอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู�ด�านภาษาอังกฤษเป@น
อย�างยิ่ง โดยต�องการเสริมสร�างความรู�ด�านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ให�เป@นพื้นฐานใน
การสอนภาษาอังกฤษให�มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งวิธีการที่จะมาแก�ไขป>ญหาและ    
ช�วยสนับสนุนการสอนของครูช้ันประถมศึกษาปdที่ 3 ให�มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คือการพัฒนา
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคประชาคมอาเซียนสําหรับครู และจะเป@น
แนวทางให�มีการฝ�กอบรมการใช�ภาษาเพื่อการสื่อสารแก�ครูอย�างต�อเนื่อง ซึ่งเนื้อหา       
ในการฝ�กอบรมจะเกี่ยวข�องกับการสื่อสาร ที่จําเป@นต�องใช�ในชีวิตประจําวันที่เหมาะสมกับ
ระดับความสามารถของผู�เรียน เพื่อให�เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการสอนสืบไป 

จุดมุ�งหมายของหลักสูตร 

 เมื่อผู�เข�ารับการฝ�กอบรมได�ฝ�กอบรมตามหลักสูตรนี้แล�ว จะมีพฤติกรรม    
การเรียนรู�โดยสรุป ดังนี้ 
  1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝ�กอบรมการใช�ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร         
ในยุคประชาคมอาเซียนสําหรับครู  
  2. เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของหลักสูตรฝ�กอบรมการใช�ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารในยุคประชาคมอาเซียนสําหรับครู  
  3. เพื่อพัฒนาคู�มือการใช�หลักสูตรฝ�กอบรมการใช�ภาษาอังกฤษเพื่อ      
การสื่อสารในยุคประชาคมอาเซียนสําหรับครู  
  4. เพื่อให�ครูสามารถใช�ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได�อย�างม่ันใจ 
  5. เพื่อให�ครูนําความรู�ที่ได�ไปถ�ายทอดให�แก�นักเรียนได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
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โครงสร�างเนื้อหา 

 เนื้อหารการฝ�กอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุดประชาคมอาเซียน  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษานครพนมเขต 2 ประกอบด�วยหน�วยการเรียนรู� 
จํานวน 5 หน�วยการเรียนรู�ใช�เวลาการฝ�กอบรม 15 ช่ัวโมง (4 วัน) มีรายละเอียด ดังต�อไปนี้ 
  หน�วยการเรียนรู�ที่ 1 สัทศาสตร9เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ (Linguistics for 
English teaching) ใช�เวลา 4 ช่ัวโมง ประกอบด�วย 
   - การออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษทั้ง 26 ตัว 
   - การสะกดคําแบบแยกหน�วยเสียง 
   - การออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษ L, R, Th, Ch, Sh, V 
  หน�วยการเรียนรู�ที่ 2 การแนะนําตนเองและแนะนําผู�อื่น (Introducing oneself 
and introducing others) ใช�เวลา 3 ช่ัวโมง ประกอบด�วย 
   1. Hello my friend 
    - การใช�สํานวนในการแนะนําตนเองและผู�อื่น 
    - การใช�ศัพท9ในการสนทนา 
    - การใช�คําศัพท9หรือประโยคที่เป@นสํานวนในภาษาอังกฤษ 
   2. ASEAN national flag and greeting 
    - การนําเสนอข�อมูลของเพื่อนใหม� 
    - การถามตอบโดยใช�ข�อมูล ASEAN national flag 
  หน�วยการเรียนรู�ที่ 3 ภาษาอังกฤษเพื่อโต�ตอบและสนทนา (English for 
general conversations) ใช�เวลา 2 ช่ัวโมง ประกอบด�วย 
   1. Let’s go shopping 
    - สนทนาเพื่อใช�ในสถานการณ9ซื้อขายสินค�า 
    - การใช�ประโยคคําส่ัง คําขอร�อง ภาษาท�าทาง คําแนะนํา 
  หน�วยการเรียนรู�ที่ 4 การขอความช�วยเหลือและการถามทิศทาง (English 
asking for help and direction) ใช�เวลา 4 ช่ัวโมง ประกอบด�วย 
   1. Help me please. 
    - การใช�สํานวนในการทักทาย วัฒนธรรมของการทักทาย 
    - การสร�างประโยคในการสนทนาด�านการขอความช�วยเหลือ 
    - การใช�ประโยคที่เป@นสํานวนในภาษาอังกฤษ 
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   2. Directions 
    - การใช�สํานวนในการทักทาย วัฒนธรรมของการทักทาย 
    - การสร�างประโยคในการสนทนาด�านการขอความช�วยเหลือ 
    - การใช�ประโยคที่เป@นสํานวนในภาษาอังกฤษในการถามทิศทาง 
  หน�วยการเรียนรู�ที่ 5 สนทนาเกี่ยวกับประเทศไทย (Conversation about 
Thailand) ใช�เวลา 2 ช่ัวโมง ประกอบด�วย 
   1. A happy time 
    - การใช�ประโยคเพื่ออธิบายเกี่ยวกับวัฒนธรรม และประเพณีต�างๆ 
ของไทย 
    - การใช�ศัพท9ในการสนทนา 
    - การใช�คําศัพท9หรือประโยคที่เป@นสํานวนในภาษาอังกฤษ 

กิจกรรมฝ�กอบรม 

 การจัดกิจกรรมการอบรมตามหลักสูตรฝ�กอบรมนี้ มุ�งให�ผู�ฝ�กอบรมมีความรู� 
ความเข�าใจและเกิดทักษะ ตามจุดมุ�งหมายของหลักสูตร ได�กําหนดกิจกรรมให�สอดคล�อง
กับจุดมุ�งหมายและโครงสร�างเนื้อหาของหลักสูตร ดังนี้ 
  1. การระดมสมอง (Brainstorming) เป@นการประชุมกลุ�มเล็กไม�เกิน 15 คน 
เปtดโอกาสให�สมาชิกได�แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย�างเสรี โดยไม�
คํานึงถึงว�าความคิดนั้นจะถูกหรือผิด ความคิดหรือข�อเสนอแนะทุกอย�างจะถูกบันทึกไว� 
แล�วจึงวิเคราะห9หรือประเมินค�าของความคิดเพื่อนําไปสู�ข�อสรุปในเรื่องนั้นๆ เวลาที่ใช�ใน
การแสดงความคิดเห็นไม�เกิน 15 นาที และเวลารวมทั้งสรุปไม�ควรเกิน 1 ช่ัวโมงครึ่ง   
หัวข�อเรื่องที่นํามาระดมสมองควรเป@นเรื่องเดียว ข�อดีคือ ผู�เข�าร�วมการฝ�กอบรมมีส�วนร�วม
มากได�ช�วยกันคิด ช�วยกันเสนอ บรรยากาศเป@นกันเอง ทําให�เกิดความสร�างสรรค9 สามารถ
แก�ป>ญหาที่เผชิญอยู�ได� ได�ความคิดเห็นจํานวนมากแต�อาจมีคุณค�าน�อย และต�องจํากัดกลุ�ม
ผู�เข�ารับการฝ�กอบรมเพื่อให�ทุกคนได�ร�วมแสดงความคิดเห็น 
  2. การใช�กิจกรรมนันทนาการ (Recreational Activity) เป@นการให�ผู�เข�ารับ
การฝ�กอบรมร�วมกันทํากิจกรรม เช�น การเล�นเกมสั้นๆ การปรบมือเป@นจังหวะ กากรร�อง
เพลงประกอบท�าทาง เป@นต�น โดยเน�นการทํากิจกรรมเป@นกลุ�ม เพื่อมุ�งเปลี่ยนทัศนคติและ
สร�างความสัมพันธ9 ตลอดจนสร�างความสนุกสนานระหว�างการฝ�กอบรม ทั้งนี้ไม�ควรใช�
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เวลาเกิน 20 - 40 นาที ข�อดีคือ ผู�เข�ารับการฝ�กอบรมมีส�วนร�วมทุกคน บรรยากาศ
สนุกสนานรื่นเริง ข�อจํากัดคือ ใช�ได�กับบางสถานการณ9 บางหัวข�อวิชาเท�านั้น ส�วนใหญ�จะ
ใช�สลับกับการบรรยาย และวิทยากรต�องมีทักษะในการนํากลุ�ม 
  3. การใช�ฐานกิจกรรม (Activity based) เป@นกิจกรรมที่ประยุกต9มาจาก
กิจกรรมวอล9คแรลลี่แต�ไม�ได�แข�งขันกันจริงๆ เพียงแต�ใช�สถานที่ที่กว�างขวางพอที่จะจัดฐาน
กิจกรรมได�หลายๆ ฐาน หรือใช�ห�องเรียนเป@นสถานที่จัดกิจกรรมแต�ละฐานก็ได� ดําเนินการ
โดยแบ�งผู�เข�ารับการฝ�กอบรมเป@นกลุ�ม จัดวิทยากรประจําฐานไว�ฐานละ 1 - 2 คน 
กําหนดเวลาในการทํากิจกรรมในแต�ละฐาน จัดกิจกรรมให�ปฏิบัตโิดยมุ�งให�เกิดความรู� 
ทักษะ และเจตคติตามความมุ�งหมายของการฝ�กอบรมนั้นๆ โดยให�เริ่มทํากิจกรรมพร�อม
กันทุกกลุ�ม และหมุนเวียนกันไปจนครบทุกฐาน แล�วประเมินและสรุปผลการทํากิจกรรม 
ข�อดี คือ ผู�เข�ารับการฝ�กอบรมมีส�วนร�วมในการทํากิจกรรมทุกคน บรรยากาศสนุกสนาน 
ท�าทาย ไม�น�าเบื่อ เป@นการฝ�กอบรมภาคสนาม ข�อจํากัด คือ ต�องใช�สถานที่กว�างขวาง ใช�
วิทยากรหลายคนและใช�เวลาในการเตรียมการมาก 
  4. การฝ�กปฏิบัติ (Practice) เป@นกิจกรรมการฝ�กอบรมที่ให�ประสบการณ9ตรง
กับผู�เข�ารับการฝ�กอบรม โดยการให�ลงมือฝ�กฝนหรือปฏิบัติจริงหลังจากฟ>งบรรยาย        
ดูการสาธิตหรือทดลองแล�ว ช�วยให�เกิดความรู�ความเข�าใจในทฤษฎีจากการฝ�กปฏิบัติมาก
ขึ้น และเกิดทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆ 

การวัดผลและประเมินผล 

 1. ประเมินผลก�อนการอบรม 
  1.1 ทดสอบความรู�ความเข�าใจก�อนฝ�กอบรม 
 2. ประเมินผลระหว�างอบรม 
  2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการมีส�วนร�วมในกิจกรรมต�างๆ  
  2.2 ตรวจแบบฝ�กกิจกรรม 
 3. ประเมินผลหลังการอบรม 
  3.1 ทดสอบความรู�ความเข�าใจก�อนฝ�กอบรม 
  3.2 ประเมินความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
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คุณสมบัติของผู�เข�ารับการฝ�กอบรม 

 ผู�ที่เข�าอบรมตามหลักสูตรนี้ เป@นครูผู�สอนระดับช้ันประถมศึกษาปdที่ 3      
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษานครพนม เขต 2 

คุณสมบัติของวิทยากร 

 วิทยากรในการฝ�กอบรมเป@นผู�มีบทบาทสําคัญในการดําเนินการฝ�กอบรมเพราะ
สามารถทําให�ผู�เข�ารับการฝ�กอบรมมีความรู� ความเข�าใจ จนกระทั่งเกิดการเรียนรู�ตาม
วัตถุประสงค9ของการฝ�กอบรม โดยพิจารณาจากความรู�และประสบการณ9ของวิทยากร   
ให�ตรงกับหัวข�อวิชาที่ฝ�กอบรม ดังนี้ 
  1. เป@นนักวิชาการทางการศึกษาหรือครูที่มีความรู�ความเข�าใจ มี
ความสามารถ และเช่ียวชาญ และมีประสบการณ9ในเรื่องที่ฝ�กอบรมเป@นอย�างดี 
  2. เป@นผู�ที่สามารถถ�ายทอดความรู� และประสบการณ9 ให�ผู�เข�ารับ         
การฝ�กอบรมเข�าใจ สามารถใช�สื่อประกอบการฝ�กอบรมได�อย�างเหมาะสม 

คําแนะนําสําหรับวิทยากร 

 วิทยากรเป@นป>จจัยสําคัญ ในการเสนอเนื้อหาสาระ ถ�ายทอดความรู�
ประสบการณ9 รวมถึงการกระตุ�นผู�เข�าฝ�กอบรม ให�เกิดการเรียนรู�ในเนื้อหาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารตามขอบเขตหรือประเด็นต�างๆ ที่กําหนดไว�ในหลักสูตร ตรงตาม
วัตถุประสงค9ที่กําหนดไว� ดังนั้น เพื่อให�การฝ�กอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ในยุคประชาคมอาเซียนสําหรับครู เป@นไปอย�างมีประสิทธิภาพ วิทยากรควรดําเนินการ
ดังต�อไปนี้ 
  1. ศึกษาทําความเข�าใจ ความสําคัญ ขอบเขตของหลักสูตร มีความรู�และ
เข�าใจวัตถุประสงค9ที่ปรากฏในหลักสูตร รวมทั้งสื่อและวิธีการฝ�กอบรม 
  2. สร�างความสําพันธ9กับผู�เข�าฝ�กอบรมโดยช่ัวโมงแรกของการฝ�กอบรม จะ
มีการพูดทําความเข�าใจ เพื่อให�เข�าใจวัตถุประสงค9ของการฝ�กอบรม 
  3. วางแผนดําเนินการระหว�างการฝ�กอบรมให�เหมาะสมและครอบคลุม ดังนี้ 
   3.1 กําหนดบทบาทและวิธีการฝ�กอบรม 
   3.2 กํากับเวลาในการบรรยายและการปฏิบัติกิจกรรม 
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   3.3 กํากับเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมในแต�ละขั้นตอน 
   3.4 เตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ9ประกอบการฝ�กอบรม 
   3.5 เตรียมความพร�อมด�านสถานที่ ทดลองสื่อ เครื่องมืออุปกรณ9 
ประกอบการฝ�กอบรม 
  4. ระหว�างการฝ�กอบรม วิทยากรทําความเข�าใจกับผู�เข�าฝ�กอบรม ดังนี้ 
   4.1 ช้ีแจงความเป@นมา ความสําคัญของหลักสูตร และระเบียบของผู�เข�า
ฝ�กอบรม 
   4.2 อํานวยความสะดวก กระตุ�น ให�ผู�เข�าฝ�กอบรมปฏิบัติกิจกรรมแต�ละ
ขั้นตอนให�มีประสิทธิภาพ 
   4.3 สร�างบรรยากาศ ให�ผู�เข�ารับการฝ�กอบรมได�เรียนรู�อย�างตั้งใจและ
เพลิดเพลินและมีความสุข 
   4.4 ประเมินผลและวิเคราะห9ป>ญหาหลังจากเสร็จการฝ�กอบรมแต�ละครั้ง 
เพื่อนํามาแก�ไขการฝ�กอบรมในวันต�อไป 

เทคนิคการฝ�กอบรม 

 เทคนิคการฝ�กออบรม เป@นเครื่องมือไปสู�ความสําเร็จตามจุดมุ�งหมายที่กําหนด
ไว� หากวิทยากรหรือผู�ดําเนินการฝ�กอบรมเลือกใช�ได�อย�างเหมาะสมก็จะทําให�ผู�เข�ารับ   
การฝ�กอบรมเกิดกระบวนการเรียนรู�ที่นํามาสู�การเปลี่ยนแปลงด�านความรู� ความเข�าใจ    
มีทักษะ ในเรื่องที่ฝ�กอบรม จนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามวัตถุประสงค9ของการฝ�กอบรม 
 เทคนิคการฝ�กออบรม แบ�งออกเป@น 2 ประเภทใหญ�ๆ  ได�แก� การฝ�กอบรมโดย
ใช�วิทยากรเป@นศูนย9กลางการเรียนรู� และการอบรมโดยใช�ผู�เข�ารับการอบรมเป@นศูนย9กลาง 
มีดังนี้ (สมคิด บางโม, 2551, หน�า 85-94) 
  1. เทคนิคการฝ�กอบรมโดยใช�วิทยากรเป@นศูนย9กลางการเรียนรู� ได�แก�  
1) การสาธิต 2) การแสดงบทบาทสมมตติ 
  2. เทคนิคการอบรมโดยใช�ผู�เข�ารับการฝ�กอบรมเป@นศูนย9กลาง ได�แก�  
1) การระดมสมอง 2) การใช�กิจกรรมนันทนาการ 3) การใช�ฐานกิจกรรม 4) การฝ�กปฏิบัติ 
ซึ่งรายละเอียดแต�ละเทคนิคได�กล�าวไว�แล�วในหัวข�อกิจกรรมการฝ�กอบรม 
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หลักการเลือกเทคนิค/กิจกรรมในการฝ�กอบรม 

 การเลือกเทคนิค/กิจกรรมที่เหมาะสมในการฝ�กอบรม เป@นสิ่งสําคัญที่ช�วยให�
การฝ�กอบรมบรรลุวัตถุประสงค9 และเกิดประโยชน9ต�อผู�เข�ารับการฝ�กอบรม ซึ่งวิทยากร
สามารถใช�ตามความเหมาะสม ดังนี้ (สมคิด บางโม, 2551, หน�า 99-100)  
  1. ความเหมาะสม ต�องเหมาะสมกับเพศและวัยของผู�เข�ารับการฝ�กอบรม 
และเหมาะสมกับสถานที่ หากสถานที่ในการฝ�กอบรมมีจํากัดจนไม�อาจจะจัดให�เป@นอย�าง
อื่นได�นอกจากแบบห�องเรียน ควรใช�เทคนิคการฝ�กอบรมแบบวิทยากรเป@นศูนย9กลาง แต�ถ�า
หากสามารถจัดแบ�งเป@นกลุ�มได� หรือจัดให�ทุกคนมองเห็นหน�ากันได� ควรใช�เทคนิค 
การฝ�กอบรมแบบกลุ�มเป@นศูนย9กลาง 
  2. จุดประสงค9 ควรเป@นกิจกรรมที่ส�งเสริมการเรียนรู� ทักษะ และทัศนคติ 
ตรงตามวัตถุประสงค9ของการฝ�กอบรม 
  3. เวลา หากระยะเวลาในการฝ�กอบรมมีน�อย ควรจะใช�เทคนิคการฝ�กอบรม
แบบวิทยากรเป@นศูนย9กลาง หากมีระยะเวลามากควรจะใช�เทคนิคแบบกลุ�มเป@นศูนย9กลาง 
  4.ความน�าสนใจ เป@นกิจกรรมหรือเทคนิคที่น�าสนใจ สนุกสนานและมร
สภาพการแข�งขัน 
  ความเข�าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเทคนิคการฝ�กอบรม ควรมีดังนี้ 
   1. ผู�รับผิดชอบจัดการฝ�กอบรมพึงระลึกไว�เสมอว�า เทคนิคการฝ�กอบรม
เป@นเพียงเครื่องมือที่จะทําให�ผู�เข�าอบรมเกิดความรู�ความเข�าใจ ทัศนคติ และทักษะเกี่ยวกับ
เนื้อหาวิชาที่อบรมเท�านั้น 
   2. เทคนิคการฝ�กอบรมเกือบทุกเทคนิคมีข�อดี หรือจุดเด�นอยู�ในตัวของ
มันเอง หากผู�ดําเนินการฝ�กอบรมหรือวิทยากรสามารถเลือกใช�ให�เหมาะสมกับวิชาและ
กลุ�มผู�เข�ารับการฝ�กอบรมย�อมจะเกิดประโยชน9ทั้งสิ้น หากมีป>ญหาหรือข�อขัดข�องที่เกิดขึ้น
ในการใช�เทคนิคใด ไม�ใช�เพราะเทคนิคไม�ดี แต�อาจเกิดจากการใช�เทคนิคไม�เป@น หรือ
เลือกใช�เทคนิคไม�ถูกต�องเหมาะสม 
   3. ในการฝ�กอบรมแต�ละโครงการ หรือแต�ละวิชานั้น วิทยากรอาจ
เลือกใช�เทคนิคฝ�กอบรมหลายๆ เทคนิคประกอบกัน ไม�ว�าจะเป@นแบบวิทยากรหรือกลุ�ม 
ผู�เข�าอบรมเป@นศูนย9กลางก็ตาม หากคิดว�าจะทําให�การเรียนรู�ดีขึ้น 
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การวางแผนการฝ�กอบรม 

 เพื่อผลสัมฤทธิ์อันสูงสุดแก�ผู�เข�ารับการฝ�กอบรม ก�อนการฝ�กอบรมผู�จัดการ
ฝ�กอบรมควรให�ความสนใจวางแผนกิจกรรมที่ใช�ในการฝ�กอบรม การจัดการ รวมถึงป>ญหา
ที่อาจจะเกิดขึ้น 
  Bader & Bloom (1994, pp. 24-31) ได�เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการวาง
แผนการฝ�กอบรมที่ส�งผลสูงสุด (High - IMPACT Training Model) ซึ่งมี 6 ขั้นตอน 
ดังต�อไปนี้ 
   1. วิเคราะห9ความต�องการการฝ�กอบรม (Identify Training Needs)  
ผู�พัฒนาการฝ�กอบรมจะต�องสามารถบ�งช้ีให�เห็นถึงความสําคัญของการฝ�กอบรมอย�างมี
เหตุผลที่เหมาะสมเป@นการฝ�กอบรมเพื่อปรับปรุงทักษะเดิมหรือทักษะใหม� ตัดสินใจเลือก
ทักษะที่ต�องการพัฒนาสอบถามผู�มีส�วนร�วม เพื่อศึกษาพื้นฐานการศึกษา ประสบการณ9 
และบรรยากาศการทํางานของผู�มีส�วนร�วม เข�าใจถึงความรู�สึกของผู�มีส�วนร�วม ประเมิน
คุณค�าของความต�องการการฝ�กอบรมและการสร�างความเช่ือม่ันในการฝ�กอบรม 
   2. วางแผนแนวทางการฝ�กอบรม (Map the Approach) วางแผนอย�างมี
ระบบและไม�มีข�อจํากัด โดยการเข�าใจความต�องการของผู�เข�าร�วมฝ�กอบรม และความ
คาดหวังของผู�จัดอบรม ซึ่งเป@นการวางแผนเกี่ยวกับการนําเสนอ การอภิปราย การปฏิบัติ 
การให�ข�อมูลย�อนกลับ การเลือกสื่อโสตทัศนูปกรณ9 การผลิตโปรแกรมตามความต�องการ
ของผู�เข�ารับการฝ�กอบรม ความจําเป@นทางด�านเวลา งบประมาณ และแหล�งทรัพยากร 
   3. ผลิตสื่อหรือเครื่องมือการเรียนรู� (Produce Learning Tools) เป@นจัดหา
สื่อเครื่องมือการเรียนรู�โดยการให�ผู�เช่ียวชาญภายในองค9กร ซึ่งอาจจะผลิตเองหรือจัดทํา
โดยผู�เช่ียวชาญจากภายนอกองค9กร ซึ่งจะต�องตรวจสอบถึงความเหมาะสมของกิจกรรม
และแบบฝ�ก การเสริมแรงและความต�อเนื่อง ความเหมาะสมของขนาด และโครงสร�างของ
กิจกรรมและโปรแกรมทั้งหมด 
   4. การประยุกต9เทคนิคการฝ�กอบรม (Apply Training Techniques) โดย
ตรวจสอบถึงสิ่งที่ทําให�การฝ�กอบรมบรรลุเป{าหมาย เกิดผลดีแก�ผู�เข�ารับการฝ�กอบรม การ
ฝ�กอบรมสามารถสร�างประสบการณ9ที่เพียงพอต�อความต�องการ คุณค�าที่ได�จากการอบรม 
ลักษณะของวิทยากรที่นําเสนอความรู�และทักษะแก�ผู�เข�ารับการอบรม ผู�เข�ารับการอบรมได�
เกิดทักษะตามที่ต�องการ และมีการติดตามผลที่ชัดเจน 
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   5. การคํานวณผลลัพธ9ที่วัดได� (Calculate Measurable Results)  
ด�วย การสอบถามการสังเกตระหว�างการฝ�กอบรม ทั้งการปฏิบัติและการทํางานตามที่
มอบหมาย การติดตามข�อมูลที่ต�องการในระหว�างการอบรม และใช�กระบวนการ
ประเมินผลเชิงลึกถึงการเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดจากการฝ�กอบรม และการประเมินผลโดย 
การติดตามเป@นช�วงระยะเวลาต�างกัน 
   6. การติดตามผลการฝ�กอบรม (Track Ongoing Follow - Through)  
เป@นการเตรียมการติดตามผลตั้งแต�ก�อนเริ่มการฝ�กอบรม ระหว�างการฝ�กอบรม และหลัง
การฝ�กอบรม เป@นหน�าที่ของผู�จัดการฝ�กอบรมที่ต�องกําหนดบทบาท ความรับผิดชอบ และ
เครื่องมือที่จําเป@นต�อการติดตามผลการฝ�กอบรม 

ขั้นตอนการดําเนินการฝ�กอบรม 

 ในการฝ�กอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคประชาคมอาเซียน
สําหรับครู เมื่อศึกษาและสํารวจถึงความต�องการของการฝ�กอบรมแล�ว จึงจําเป@นต�อง   
วางแผนการฝ�กอบรม โดย  
  1. การเสนอโครงการแกผู�บังคับบัญชา ระบุถึงกิจกรรมต�างๆ ขั้นตอนและ
แนวทางที่จะดําเนินการอย�างละเอียด 
  2. รับสมัครผู�สนใจเข�าร�วมการฝ�กอบรมและประสานงานการดําเนินการ
ฝ�กอบรม 
  3. จัดทําหลักสูตรฝ�กอบรม คู�มือการใช�หลักสูตรฝ�กอบรมสําหรับวิทยากร
และผู�เกี่ยวข�อง และเอกสารประกอบการฝ�กอบรมสําหรับผู�เข�าฝ�กอบรม 
  4. การจัดหาวิทยากร สถานที่ เอกสาร ตลอดจนขอจัดสรรงบประมาณเพื่อ
จัดการการฝ�กอบรมจากหน�วยงาน เพื่อช�วยลดป>ญหาและอุปสรรค และช�วยให�การ
ดําเนินงานบรรลุเป{าหมายได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
  5. ประชุมคณะวิทยากร และผู�เกี่ยวข�องเพื่อช้ีแจงการฝ�กอบรมอย�าง
ละเอียด กําหนดบทบาทหน�าที่ และหัวข�อการฝ�กอบรมตามกิจกรรมของหลักสูตรเพื่อ
เตรียมความพร�อมล�วงหน�า 
  6. การประเมินและติดตามผลการฝ�กอบรม 
 
 



267 

กําหนดการการฝ�กอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ในยุคประชาคมอาเซียนสําหรับครู 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครพนม เขต 2 

วันเดือนป7 เวลา กิจกรรม 

 08.00 - 09.30 น. 
 

09.30 - 09.45 น. 
09.45 - 10.00 น. 
10.00 - 12.00 น. 

 
 

12.00 - 13.00 น. 
13.00 - 13.30 น. 
13.30 - 14.30 น. 

 
 

14.30 - 14.45 น. 
14.45 - 15.45 น. 

ผู�เข�ารับการฝ�กอบรมรายงานตัว ทดสอบ
ความรู�ก�อนการฝ�กอบรม 
กิจกรรมนันทนาการ 
พักเบรก 
หน�วยการเรียนรู�ที่ 1 สัทศาสตร9เพื่อการสอน
ภาษาอังกฤษ (Linguistics for English 
teaching) 
พักกลางวัน 
กิจกรรมนันทนาการ 
หน�วยการเรียนรู�ที่ 1 สัทศาสตร9เพื่อการสอน
ภาษาอังกฤษ (Linguistics for English 
teaching) 
พักเบรก 
หน�วยการเรียนรู�ที่ 1 สัทศาสตร9เพื่อการสอน
ภาษาอังกฤษ (Linguistics for English 
teaching 
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วันเดือนป7 เวลา กิจกรรม 

 08.00 - 09.00 น. 
 

09.00 - 10.00 น. 
 

 
10.00 - 10.15 น. 
10.15 - 11.15 น. 

 
 
 

11.15 - 12.15 น. 
 
 
 

12.15 - 13.00 น. 
13.00 - 14.15 น. 
14.15 - 15.15 น. 

 
 
 

15.15 - 15.25 น. 
15.25 - 16.15 น. 

กิจกรรมนันทนาการและทบทวนหัวข�อ 
ที่อบรมในวันที่ 1 
หน�วยการเรียนรู�ที่ 2 การแนะนําตนเองและ
แนะนําผู�อื่น (Introducing oneself and 
introducing a third) เรื่องที่ 1 Hello my friend 
พักเบรก 
หน�วยการเรียนรู�ที่ 2 การแนะนําตนเองและ
แนะนําผู�อื่น (Introducing oneself and 
introducing a third) เรื่องที่ 1. Hello myfriend 
(ต�อ) 
หน�วยการเรียนรู�ที่ 2 การแนะนําตนเองและ
แนะนําผู�อื่น (Introducing oneself and 
introducing a third) เรื่องที่ 2. ASEAN 
national flag and greeting 
พักกลางวัน 
กิจกรรมนันทนาการ 
หน�วยการเรียนรู�ที่ 3 ภาษาอังกฤษเพื่อ
โต�ตอบและสนทนา (English for general 
conversations) 
เรื่อง Let’s go shopping 
พักเบรก 
หน�วยการเรียนรู�ที่ 3 ภาษาอังกฤษเพื่อ
โต�ตอบและสนทนา (English for general 
conversations) เรื่อง  Let’s go shopping (ต�อ) 
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วันเดือนป7 เวลา กิจกรรม 

 08.00 - 09.00 น 
. 

09.00 - 10.00 น. 
 
 
 

10.15 - 10.25 น. 
10.25 - 10.55 น. 
10.55 - 11.55 น. 

 
 
 

11.45 - 13.00 น. 
13.00 - 13.30 น. 

 
 
 

13.30 - 13.45 น. 
13.45 - 14.00 น. 
14.00 - 15.00 น. 

 
 
 

15.00 - 16.00 น. 

กิจกรรมนันทนาการ และทบทวนหัวข�อที่
อบรมในวันที่ 2 
หน�วยการเรียนรู�ที่ 4 การทักทายและการพูด
สําหรับการให�และการขอความช�วยเหลือ 
(English greetings and asking for help)  
เรื่องที่ 1. Help me please. 
พักเบรก 
กิจกรรมนันทนาการ 
หน�วยการเรียนรู�ที่ 4 การทักทายและการพูด
สําหรับการให�และการขอความช�วยเหลือ 
(English greetings and asking  
for help) เรื่องที่ 1. Help me please. (ต�อ) 
พักกลางวัน 
หน�วยการเรียนรู�ที่ 4 การทักทายและการพูด
สําหรับการให�และการขอความช�วยเหลือ 
(English greetings and asking for help)  
เรื่องที่ 2. Directions 
พักเบรก 
กิจกรรมนันทนาการ 
หน�วยการเรียนรู�ที่ 4 การทักทายและการพูด
สําหรับการให�และการขอความช�วยเหลือ 
(English greetings and asking for help)  
เรื่องที่ 2. Directions (ต�อ) 
หน�วยการเรียนรู�ที่ 5 สนทนาเกี่ยวกับ 
ประเทศไทย (Conversation about Thailand) 
เรื่อง A happy time 
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วันเดือนป7 เวลา กิจกรรม 

 08.00 - 09.00 น 
. 

09.00 - 10.00 น. 
 
 

10.00 - 10.25 น. 
10.25 - 10.55 น. 
10.55 - 11.55 น. 

 
 

11.45 - 13.00 น. 
13.00 - 13.30 น. 
13.30 - 14.00 น. 
14.00 - 15.00 น. 

กิจกรรมนันทนาการ และทบทวนหัวข�อที่
อบรมในวันที่ 3 
หน�วยการเรียนรู�ที่ 5 สนทนาเกี่ยวกับ 
ประเทศไทย (Conversation about Thailand)  
เรื่อง A happy time(ต�อ) 
พักเบรก 
กิจกรรมนันทนาการ 
หน�วยการเรียนรู�ที่ 5 สนทนาเกี่ยวกับ 
ประเทศไทย (Conversation about Thailand)  
เรื่อง A happy time (ต�อ) 
พักกลางวัน 
สรุปกิจกรรมการฝ�กอบรม 
ทดสอบความรู�หลังฝ�กอบรม 
พิธีปtด / มอบเกียรติบัตร 

การกาํหนดหน�วยการฝ�กอบรม 

 ผู�วิจัยได�จัดทําหน�วยการเรียนรู�โดยกําหนดซื่อหน�วยการเรียนรู�ให�สอดคล�องกับ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ซึ่งมีทั้งหมด 5 หน�วยการเรียนรู� ประกอบด�วย 
  หน�วยการเรียนรู�ที่ 1สัทศาสตร9เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ (Linguistics for 
English teaching) 
  หน�วยการเรียนรู�ที่ 2 การแนะนําตนเองและแนะนําผู�อื่น (Introducing oneself 
and introducing others) 
  หน�วยการเรียนรู�ที่ 3 ภาษาอังกฤษเพื่อโต�ตอบและสนทนา (English for 
general conversations) 
  หน�วยการเรียนรู�ที่ 4 การขอความช�วยเหลือและการถามทิศทาง (English 
asking for help and direction) 
  หน�วยการเรียนรู�ที่ 5 สนทนาเกี่ยวกับประเทศไทย (Conversation about 
Thailand) 



271 

หน�วยการเรียนรู�หลักสูตรฝ�กอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ในยุคประชาคมอาเซียน 

หน�วยการเรียนรู� โครงสร�างเนื้อหา เวลา 

หน�วยการเรียนรู�ท่ี 1 สัทศาสตร9เพื่อ
การสอนภาษาอังกฤษ (Linguistics for 
English teaching) 

1. การออกเสียงพยัญชนะ
ภาษาอังกฤษท้ัง 26 ตัว 
2. การสะกดคําแบบแยกหน�วยเสียง 
3. การออกเสียงพยัญชนะ
ภาษาอังกฤษ L, R, Th, Ch, Sh, V 

 
4 ช่ัวโมง 

หน�วยการเรียนรู�ท่ี 2การแนะนําตนเอง
และแนะนําผู�อื่น (Introducing oneself 
and introducing others) 

1. Hello my friend 
2. ASEAN national flag and 
greeting 

 
3 ช่ัวโมง 

หน�วยการเรียนรู�ท่ี 3ภาษาอังกฤษเพื่อ
โต�ตอบและสนทนา (English for 
general conversations) 

1. Let’s go shopping 
 

 
2 ช่ัวโมง 

หน�วยการเรียนรู�ท่ี 4 การขอ 
ความช�วยเหลือและการถามทิศทาง 
(English asking for help and 
direction)) 

1. Help me please. 
2. Directions 

 
4 ช่ัวโมง 

หน�วยการเรียนรู�ท่ี 5 สนทนาเกี่ยวกับ
ประเทศไทย (Conversation about 
Thailand) 

1. A happy time  
2 ช่ัวโมง 

รวม 15 
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โครงสร�างหน�วยการเรียนรู�หลักสูตรฝ�กอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

ในยุคประชาคมอาเซียน 

หน�วย
การ

เรียนรู�
ที ่

โครงสร�าง
เนื้อหา 

ขอบข�ายเนื้อหา 
จุดประสงค: 

เชิงพฤติกรรม 

วิธีการ/สื่อการ
อบรม 

เวลาใน
การ

ฝ�กอบรม 

1 สัทศาสตร:
เพื่อการสอน
ภาษาอังกฤษ 
(Linguistics 
for English 
teaching) 
 
การออกเสียง
พยัญชนะ
ภาษาอังกฤษ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- การออกเสียง
พยัญชนะ
ภาษาอังกฤษท้ัง 
26 ตัว 
- การสะกดคํา
แบบแยกหน�วย
เสียง 
 
- การออกเสียง
พยัญชนะ

ภาษาอังกฤษ L, 
R, Th, Ch, Sh, 
V 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ออกเสียง
พยัญชนะ
ภาษาอังกฤษท้ัง 26 
ตัว ได�ถูกต�อง 
- สะกดคาํแบบแยก
หน�วยเสียง 
ได�ถูกต�อง 
- ออกเสียง
พยัญชนะ

ภาษาอังกฤษ L, R, 
Th, Ch, Sh, V ได�

ถูกต�อง 

 
- การสาธิต 
- กิจกรรรม 
- การฝ�กปฏิบัต ิ
- ภาพประกอบ
เสียงจากวีดี
ทัศน9ทาง
อินเตอร9เน็ต 
- ใบความรู�ท่ี  
1-4 
- ใบงานท่ี 1-6 

 

 

 

 

 

 

 

ใช�เวลา 4 
ช่ัวโมง 
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หน�วย
การ

เรียนรู�
ที ่

โครงสร�าง
เนื้อหา 

ขอบข�ายเนื้อหา 
จุดประสงค:เชิง

พฤติกรรม 
วิธีการ/สื่อการ

อบรม 

เวลาใน

การ

ฝ�กอบรม 

2 การแนะนํา
ตนเองและ
แนะนาํผู�อื่น 
(Introducing 
oneself and 
introducing 
others) 
 
ประกอบด�วย 
 
2.1 Hello my 
friend 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 ASEAN 
national flag 
and greeting 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- การใช�สํานวน
ในการแนะนํา
ตนเองและผู�อื่น 
- การใช�ศัพท9ใน
การสนทนา 
- การใช�คําศัพท9
หรือประโยคท่ีเป@น
สํานวนใน
ภาษาอังกฤษ 
 
- การนําเสนอ
ข�อมูลของเพื่อน
ใหม� 
- การถามตอบ
โดยใช�ข�อมูล 
ASEAN national 
flag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- การใช�สํานวนใน
การแนะนําตนเอง
และผู�อื่นได� 
- การใช�ศัพท9ในการ
สนทนาได� 
- การใช�คําศัพท9
หรือประโยคท่ีเป@น
สํานวนในภาษา 
 
- การนําเสนอ
ข�อมูลของเพื่อนใหม�
ได� 
อังกฤษได� 
- การถามตอบโดย
ใช�ข�อมูล ASEAN 
national flagได� 

 
- บัตรคํา  
- บัตรภาพ  
-กิจกรรม
นันทนาการ 
(เพลง) 
- เกม   
-Post card 
- การฝ�กป 
ฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Power point 
- กิจกรรม
นันทนาการ 
(เพลง) 
- การฝ�กปฏิบัต ิ
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใช�เวลา 3 
ช่ัวโมง 
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หน�วย
การ

เรียนรู�
ที ่

โครงสร�าง
เนื้อหา 

ขอบข�ายเนื้อหา 
จุดประสงค:เชิง

พฤติกรรม 
วิธีการ/สื่อการ

อบรม 

เวลาใน

การ

ฝ�กอบรม 

3 ภาษาอังกฤษ
เพื่อโต�ตอบ
และสนทนา 
(English for 
general 
conversation
s) 
 
1. Let’s go 
shopping 

 
 
 
- สนทนาเพื่อใช�
ในสถานการณ9ซื้อ
ขายสินค�า 
- การใช�ประโยค
คําส่ัง คาํขอร�อง 
ภาษาท�าทาง 
คําแนะนํา 

 
 
 
- สนทนาเพื่อใช�ใน
สถานการณ9ซื้อขาย
สินค�าได� 
- การใช�ประโยค
คําส่ัง คาํขอร�อง 
ภาษาท�าทาง 
คําแนะนําได� 

 
- บัตรภาพ  
- บัตรคํา 
- กิจกรรม
นันทนาการ 
(เกม) 
- ใบงาน 
- กิจกรรมการ
ซื้อสินค�า 
(บทบาทสมมติ) 

 

 

 

 

 

ใช�เวลา 2
ช่ัวโมง 

4 การขอความ
ช�วยเหลือ
และการถาม
ทิศทาง 
(English 
asking for 
help and 
direction) 
 
1. Help me 
please. 

- การใช�สํานวน
ในการทักทาย 
วัฒนธรรมของ 
การทักทาย 
- การสร�าง
ประโยคในการ
สนทนาด�านการ
ขอความ
ช�วยเหลือ 
- การใช�ประโยค
ท่ีเป@นสํานวนใน
ภาษาอังกฤษ 
 

- ใช�สํานวนในการ
ทักทาย วัฒนธรรม
ของการทักทายได� 
- สร�างประโยคใน
การสนทนาด�านการ
ขอความช�วยเหลือ
ได� 
- ใช�ประโยคท่ีเป@น
สํานวนใน
ภาษาอังกฤษได� 
- สามารถพูด/เขียน
การให�คําแนะนํา
การเจ็บป�วยและ
แสดงบทบาทสมมุติ
ได� 

- เอกสาร
ประกอบ 
การฝ�กอบรม 
- สื่อจาก 
Internet  
- การแบ�งกลุ�ม
อภิปรายและ
การปฏิบัติการ
บทบาทสมมติ 
- บัตรคําศัพท9 
9 คํา (10 ชุด) 
- บัตรภาพ  
- กิจกรรม
นันทนาการ 
(เพลง) 
- กิจกรรม
นันทนาการ 
(เกม)  
- ใบงาน1/ 2 

 

 

 

 

 

ใช�เวลา 4
ช่ัวโมง 
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หน�วย
การ

เรียนรู�
ที ่

โครงสร�าง
เนื้อหา 

ขอบข�ายเนื้อหา 
จุดประสงค:เชิง

พฤติกรรม 
วิธีการ/สื่อการ

อบรม 

เวลาใน

การ

ฝ�กอบรม 

4 2. Directions 
 

- การใช�สํานวน
ในการทักทาย 
วัฒนธรรมของ 
การทักทาย 
- การสร�าง
ประโยคในการ
สนทนาด�านการ
ขอความ
ช�วยเหลือ 
- การใช�ประโยค
ท่ีเป@นสํานวนใน
ภาษาอังกฤษใน
การถามทิศทาง 

- ใช�สํานวนในการ
ทักทาย วัฒนธรรม
ของการทักทาย 
- สร�างประโยคใน
การสนทนาด�านการ
ขอความช�วยเหลือ
และสามารถพูด
สื่อสารได� 
- สามารถใช�
ประโยคท่ีเป@น
สํานวนใน
ภาษาอังกฤษในการ
ถามทิศทางได� 
 

- เอกสาร
ประกอบการ
ฝ�กอบรม 
- สื่อจาก 
Internet  
- การแบ�งกลุ�ม
อภิปรายและ
การปฏิบัติการ
บทบาทสมมติ 
- Picture of 
directions 
- Flash card of  
- Vocabularies 
- Map of 
places 
- กิจกรรม
นันทนาการ 
(เพลง) 

 

5 สนทนา
เก่ียวกับ
ประเทศไทย 
(Conversatio
n about 
Thailand) 
 
A happy time 

- การใช�ประโยค
ของวัฒนธรรม 
และประเพณี
ต�างๆ ของไทย 
- การใช�ศัพท9ใน
การสนทนา 
- การใช�คําศัพท9
หรือประโยคท่ีเป@น
สํานวนใน
ภาษาอังกฤษ 

- สามารถอภิปราย
ถึงวัฒนธรรม 
ประเพณีและ
เทศกาลพิธีการ
ต�างๆ ของไทย 
- แนะนําประเพณี
และเทศกาลพิธีกาล
ต�างๆ ของไทย และ
อภิปรายลักษณะ
การดําเนินชีวิตของ
คนไทยได� 

- บัตรคํา  
- บัตรภาพ  
- กิจกรรม
นันทนาการ 
(เพลง) 
- กิจกรรม
นันทนาการ 
(เกม) 
- ใบงาน 

 

 

 

ใช�เวลา 2
ช่ัวโมง 
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แนวทางดําเนินการฝ�กอบรม 

 การใช�หลักสูตรฝ�กอบรมที่สามารถทําให�ผู�เข�ารับการฝ�กอบรมทุกคนบรรลุ
จุดมุ�งหมายของหลักสูตรฝ�กอบรมทุกข�อนั้น ย�อมขึ้นอยู�กับผู�ดําเนินการฝ�กอบรมและ
วิทยากรทุกคนที่จะสามารถดําเนินการอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยจะต�องมี
ความชัดเจนในองค9ประกอบต�างๆ ที่สําคัญดังที่นําเสนอมาแล�วในคู�มือการใช�หลักสูตร
ฝ�กอบรมนี้ และจําเป@นต�องใช�คู�มือนี้ประกอบหลักสูตรฝ�กอบรมตลอดการฝ�กอบรม  
จํานวน 4 วัน นอกจากนนี้วิทยากรจะต�องดําเนินการเป@นทีม อย�างเป@นระบบโดยยึด
หลักสูตรฝ�กอบรมเป@นหลัก ซึ่งสาสมารถสรุปแนวทางการฝ�กอบรม ได�ดังนี้ 

  ข้ันการเตรียม 
   1. ศึกษาและวิเคราะห9หลักสูตรฝ�กอบรม และคู�มือการใช�หลักสูตร
ฝ�กอบรมให�มีความรู�ความเข�าใจที่ชัดเจน และวางแนวปฏิบัติร�วมกันทุกกิจกรรมการเรียนรู� 
   2. ประชุมวางแผนเพื่อเตรียมการร�วมกัน และสร�างความเข�าใจให�ชัดเจน 
ทุกประเด็นและมอบหมายภารกิจต�างๆ 
   3. เตรียมสื่อการเรียนรู� เครื่องมือวัดและประเมินผล ตามที่กําหนดไว�ใน
แต�ละหน�วยการเรียนรู�ตามหลักสูตรฝ�กอบรมให�ครบถ�วน ตามจํานวนผู�เข�ารับการฝ�กอบรม
ให�เสร็จสมบรูณ9ก�อนการฝ�กอบรม 
   4. เตรียมสถานที่ให�เอื้ออํานวยต�อการเรียนรู� 
   5. แจ�งกําหนดการฝ�กอบรมให�ผู�เข�ารับการฝ�กอบรมทราบล�วงหน�า 
อย�างน�อย 1 สัปดาห9  

  ข้ันดําเนินการฝ�กอบรม 
   1. คณะวิทยากรปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนที่กําหนดไว�ในแต�ละหน�วย
การเรียนรู� โดยยึดตามตารางการฝ�กอบรมตามหลักสูตรเป@นหลัก 
   2. ประเมินผลการฝ�กอบรมตามที่ระบุไว�ในแต�ละหน�วยการเรียนรู�ให�
ครบถ�วน โดยใช�เครื่องมือที่กําหนดไว�แล�วในหลักสูตรฝ�กอบรม 
   3. ดําเนินการประชุมเพื่อสรุปผลการดําเนินการฝ�กรายวันหลังเสร็จสิ้น
การฝ�กอบรมในแต�ละวัน เพื่อปรับปรุงการดําเนินการฝ�กอบรมในวันถัดไป 
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  ข้ันประเมินผลการฝ�กอบรม 
   1. ประเมินผลการเรียนรู�ของผู�เข�ารับการฝ�กอบรมทุกคนทั้งก�อนและหลัง
การฝ�กอบรมในแต�ละหน�วยการเรียนรู� โดยคณะวิทยากรและผู�ดําเนินงาน โดยใช�เครื่องมือ
ที่กําหนดไว� 
   เมื่อคณะวิทยากรและผู�ดําเนินงานทําการประเมินผลการฝ�กอบรมตาม
หลักสูตรฝ�กอบรมครบถ�วนแล�วก็ดําเนินการวิเคราะห9ผลว�า ได�ผลเป@นไปตามเป{าหมายที่
กําหนดไว�หรือไม� อย�างไร และนําเสนอโดยการจัดทํารายงานผลการดําเนินการฝ�กอบรม
ตามลําดับ 

แนวทางสรุปและจัดทํารายงานผลการฝ�กอบรม 

 เมื่อคณะวิทยากรดําเนินการฝ�กอบรมตามหลักสูตรฝ�กอบรมครบถ�วนแล�ว
สามารถจัดทํารายงานผลดําเนินการฝ�กอบรมตามความต�องการ หรือตามจุดมุ�งหมายของ
การฝ�กอบรม ซึ่งมีขั้นตอนโดยสรุป ดังนี้ 
  1. เก็บรวบรวมข�อมูลที่ได�จากเครื่องมือประเมินหลักสูตรฝ�กอบรมทุกชนิด 
  2. วิเคราะห9ข�อมูลที่ได�โดยใช�สถิติที่กําหนดไว� 
  3. แปรผลและเปรียบเทียบข�อมูลกับจุดประสงค9ที่กําหนดไว�ในหลักสูตร
ฝ�กอบรม 
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