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51254907: สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน  
คําสําคัญ: การพัฒนาหลักสูตร / คายภาษาอังกฤษ / ทักษะการพดูภาษาอังกฤษ  

สุนีตา โฆษิตชัยวัฒน : การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมคายภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสรางทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษความรูดานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษและทักษะสังคมสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะ
ศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร.  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ: ผศ.ดร.บํารุง โตรัตน, ผศ.ดร.จํานง แกวเพ็ชร และ 
ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม. 315 หนา. 

 
การวิจัยคร้ังน้ี มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมคายภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสรางทักษะการพูด

ภาษาอังกฤษความรูดานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษและทักษะสังคมสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะ
ศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร มีวัตถุประสงคการวิจัยดังน้ี 1) เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการจําเปนใน
การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมที่มีเน้ือหาสาระเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะ
ศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร    2) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรมคายภาษาอังกฤษให มี
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2)  ตามเกณฑ 75/75  และ  3) เพื่อประเมิน
ประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรมโดยศึกษาประเด็นตาง ๆ ดังน้ี  3.1) เปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาอังกฤษของ
นักศึกษากอนและหลังฝกอบรมและศึกษาขนาดของผล  3.2) เปรียบเทียบความรูดานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษของ
นักศึกษากอนและหลังฝกอบรมและศึกษาขนาดของผล  3.3) เปรียบเทียบความตระหนักรูดานทักษะสังคมของนักศึกษา
กอนและหลังฝกอบรมและศึกษาขนาดของผล  และ 3.4) ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอหลักสูตร
ฝกอบรมเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1) หลักสูตรฝกอบรมคายภาษาอังกฤษ  2) แบบทดสอบทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษทางตรงและทางออม  3) แบบทดสอบความรูดานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ  4) แบบประเมินความ
ตระหนักรูดานทักษะสังคม  และ 5) แบบประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตรฝกอบรมกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาช้ันปที่ 4 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2555 จํานวน 38 คน โดยวิธีการเลือก
แบบเจาะจง ใชเวลาในการทดลอง 20 ชั่วโมง เปนเวลา 3 วัน   วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก  คาเฉล่ีย คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  คาขนาดของผล (Effect Size) และ คาสถิติทดสอบ t แบบไมเปนอิสระตอกัน 

ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 
1.  ขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร ไดแก หนาที่ภาษาที่จําเปนสําหรับครูสอนภาษาอังกฤษระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน  กิจกรรมสําหรับคายภาษาอังกฤษและทักษะสังคมที่จําเปนสําหรับครูสอนภาษาอังกฤษตลอดจน
พบวากลุมตัวอยางประเมินตนเองดานความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ และความรูความเขาใจดานกิจกรรมคาย
ภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ยอยูในระดับปานกลางเทาน้ัน  

2.  หลักสูตรคายภาษาอังกฤษท่ีผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ โดยคาประสิทธิภาพของกระบวนการ  
(E1) = 81.12 และคาประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) = 80.90 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 75/75 

3.   ผลการประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรมหลังจากนําหลักสูตรฝกอบรมไปใช พบวา 
 3.1  ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลังฝกอบรมสูงกวากอนฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 และมีผลขนาดใหญมาก   
 3.2  ความรูดานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลังฝกอบรมสูงกวากอนฝกอบรมอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีผลขนาดใหญมาก   
 3.3 ความตระหนักรูดานทักษะสังคมของนักศึกษาหลังฝกอบรมสูงกวากอนฝกอบรมอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีผลขนาดใหญ   
 3.4  นักศึกษากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอหลักสูตรฝกอบรมในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด 

_______________________________________________________________________________________ 
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน                         บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยศิลปากร        
ลายมือชือ่นักศึกษา ................................................................................                       ปการศึกษา  2555 
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 The research aims to develop an English Camp Training Program to enhance English 
speaking skills, English camp activity knowledge and social skills of English major students, Faculty of 
Education, Silpakorn University. The objectives were 1) to investigate fundamental data for English major 
students, Faculty of Education, Silpakorn University in order to develop the training program using ASEAN 
community content based on the needs analysis results; 2) to develop a training program to meet the 
efficiency criteria of E1/E2 = 75/75, that compared the percentage of formative assessment scores with 
the summative assessment scores; and  3) to investigate effectiveness of the training program as follows:     
3.1) to compare English speaking abilities of the students before and after the training and its effect size, 
3.2) to compare English camp activity knowledge of the students before and after the training and its 
effect size, 3.3) to compare students’ social skills self-awareness before and after the training and its 
effect size, and 3.4) to survey students’ satisfaction with the training program. The research instruments 
used for this study were: 1) an English Camp Training Program; 2) direct and indirect speaking ability tests; 
3) a test of English camp activity knowledge; 4) self-checklist of social skills awareness; and 5) a 
satisfaction survey on the quality of the training. The samples were 38 fourth-year undergraduate 
students, majoring in English, Faculty of Education, Silpakorn University, class of 2012, using purposive 
sampling technique. The training was conducted in 3 days and was for 20 hours in total . The mean, 
standard deviation of items, independent t-test, and effect size were used to analyze the data. 

The research findings were as follows: 
1.  The fundamental data to develop the training program such as language functions for 

secondary EFL teachers, English camp activities, and social skills were identified. The needs assessment 
survey showed that the average scores of the self-assessment in English speaking skills and knowledge of 
organizing English camp were at medium level.  

2.  The developed training program in the field tryout stage reached the efficiency that 
compared the percentage of formative assessment scores (E1) = 81.12 with the summative assessment 
scores (E2) = 80.90, which was higher than the established requirement of 75/75.  

3.  After implementation of the English Camp Training Program, the learning evaluation 
revealed the following results: 3.1) The average scores of English speaking skills in post-test were 
significantly higher than pre-test scores at the .05 level and its effect size was very large.  3.2) The 
average scores of English camp activity knowledge in post-test were significantly higher than pre-test 
scores at the .05 level and its effect size was very large.  3.3) The average scores of social skills self-
awareness in post-test were significantly higher than pre-test scores at the .05 level and its effect size 
was large.   3.4) The satisfaction survey indicated that students’ overall satisfaction toward the training 
program was at the highest level. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยความกรุณายิ่งจาก อาจารยที่ปรึกษาหลัก ผศ .ดร.บํารุง 

โตรัตน อาจารยที่ปรึษารวมผศ.ดร.จํานง แกวเพ็ชร  และผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม  ผูวิจัยขอ
กราบขอบพระคุณอาจารยทั้ง 3 ทานที่ไดเสียสละเวลาอันมีคาใหคําปรึกษาและชี้แนะอยางละเอียดใน
ทุกขั้นตอนการดําเนินการดวยความทุมเทต้ังแตเริ่มตนจนงานวิจัยชิ้นนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 

ขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสงี่ยม โตรัตน ผูซึ่งคอยดูแลเอาใจใส 
หวงใย อบรมส่ังสอน และใหคําปรึกษาดวยดีตลอดมา และกรุณาเปนประธานกรรมการสอบใหกับ
ผูวิจัยอีกดวย 

ขอกราบขอบพระคุณ ดร.นิสัย แกวแสนไชย ที่ใหความกรุณาเปนผูทรงคุณวุฒิ  และขอ
กราบขอบพระคุณ  อาจารย ดร.วิภาดา ประสารทรัพย  อาจารย ดร.กันตดนัย วรจิตติพล อาจารย
ขจิต ฝอยทอง  ผศ.ดร.อารีรักษ มีแจง และ ผศ.ดร.ภมรารัตน วิริยะการุณย  ที่กรุณาเปนผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย พรอมแสดงความคิดเห็นและใหขอแนะนําที่เปนประโยชนในการ
พัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้  

ขอขอบพระคุณ ดร.พนอ สงวนแกว  อาจารยวชิระ จันทราชอาจารยมัณฑนา พันธุดี  ที่
กรุณาสละเวลามาชวยเปนวิทยากรฝกอบรมตลอดทั้ง 3 วัน และใหความชวยเหลืออ่ืนๆอีกมากมาย  
และในโอกาสน้ีขอขอบคุณเพ่ือนๆรวมรุนปริญญาเอกทุกทาน ที่รวมแลกเปล่ียนความรู คอยให
คําปรึกษา และใหกําลังใจมาโดยตลอด  

ขอบคุณนักศึกษาชั้นปที่ 4 ปการศึกษา 2555สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยศิลปากร และนักศึกษาชั้นปที่ 4  ปการศึกษา 2555 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   ที่ใหความรวมมือในการเก็บขอมูลดวย
ความเต็มใจ   และขอขอบคุณอาจารยกนกเนตร วรวงษ รวมทั้ง น.ส.ศุภิสรา รอดบุญ และทุกๆทานที่
มีสวนชวยใหวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี  

ขอขอบคุณ สาขาการสอนภาษาตางประเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร และบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ใหเงินทุนสนับสนุน
คาใชจายในการศึกษาครั้งนี้ 

ทายที่สุดขอกราบขอบพระคุณคุณพอคุณแมที่เปนแรงบันดาลใจและสงเสริมใหผูวิจัยได
ศึกษาเลาเรียนจนถึงระดับดุษฎีบัณฑิต  และ ขอขอบคุณกําลังใจดีๆ จาก เภสัชกรพิธาน  ด.ญ.พนิตา  
และ ด.ช.ภูมิพัฒน โฆษิตชัยวัฒน และจากสมาชิกทุกคนในครอบครัวโฆษิตชัยวัฒน และอภัยรัตน ที่
ชวยใหผูวิจัยเลาเรียนจนประสบผลสําเร็จในที่สุด   
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