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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 
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ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน                         บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยศิลปากร        
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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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กราบขอบพระคุณอาจารยทั้ง 3 ทานที่ไดเสียสละเวลาอันมีคาใหคําปรึกษาและชี้แนะอยางละเอียดใน
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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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คาเฉลี่ย ( ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนการเขียนแผนการจัด
กิจกรรมของนักศึกษากลุมตัวอยาง………………………………………………….….. 

เปรียบเทียบคะแนนจากการทําแบบประเมินความตระหนักรูดานทักษะสังคมกอน
และหลังฝกอบรม และคารอยละของผลตางของคะแนนจากการทดลอง
ภาคสนาม………………………………………………………………………………….…….. 

เปรียบเทียบคาเฉล่ีย ( ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาทดสอบ (t)  
ของคะแนนจากการประเมินทักษะสังคมของนักศึกษากอนและ 
หลังฝกอบรม……………………………………………………………………………...…….. 

คาเฉล่ีย ( ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนจากการสังเกตการสงเสริมให 
เกิดการพัฒนาทักษะสังคมทายโมดูลฝกอบรมโดยวิทยากรผูชวย  

          3 ทาน…………………………………………………………………………………………...... 
คาเฉล่ีย ( ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจตอการฝกอบรม 

ของนักศึกษากลุมตัวอยาง…………………………………………………………….……. 
คาเฉล่ีย ( ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)ของคะแนนการประเมินกิจกรรมทาย 
           โมดูลฝกอบรมของนักศึกษากลุมตัวอยาง…………………………………………….. 
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บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
 ปจจุบันภาษาอังกฤษมีบทบาทสําคัญตอคนไทยทุกชาติทั่วโลก เนื่องจากภาษาอังกฤษ
เปนภาษาสากลท่ีใชสื่อสารระหวางประเทศ  ยิ่งไปกวานั้น อาเซียนไดกําหนดทิศทางท่ีแนชัดวา
ความรวมมือระหวางประเทศสมาชิกจะตองเดินไปสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community : AEC) ภายในป 2558   โดยกฎบัตรอาเซียนขอ 34  บัญญัติวา ภาษาท่ี
ใชในการทํางานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ  นั่นหมายความวาประชาชนพลเมืองใน 10 ประเทศ
อาเซียนจะตองใชภาษาอังกฤษในการติดตอสื่อสารกันนอกเหนือจากการใชภาษาประจําชาติ  จึง
กลาวไดวา ภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือสําคัญสําหรับพลเมืองอาเซียนในการส่ือสารและสรางสัมพันธ
สูโลกกวางของภูมิภาคอาเซียน   และภาษาอังกฤษจะเปนภาษาที่สองของพลเมืองอาเซียนคูกับ
ภาษาประจําชาติของแตละประเทศอีกดวย (สมเกียรติ ออนวิมล , 2554)   ดังนั้นเพ่ือเตรียมความ
พรอมและปรับตัวใหเทาทันสถานการณใหสามารถรับมือกับภาวะการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
กระทรวงศึกษาธิการไดเล็งเห็นความสําคัญและความจําเปนของภาษาอังกฤษ จึงไดกําหนด
แผนพัฒนาการศึกษาโดยกําหนดใหภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศที่เปนสาระการเรียนรู
พ้ืนฐานซ่ึงนักเรียนทุกคนตองไดเรียนรู  มีการกําหนดมาตรฐานตัวชี้วัดความรูความสามารถในการ
ฟง  พูด  อาน  เขียน  ความเขาใจวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆที่มีคุณคา  โดย
กําหนดใหผูเรียนที่ผานการศึกษาข้ันการศึกษาพ้ืนฐานจะตองสามารถใชภาษาในการพูดสื่อสารได   
เพ่ือพัฒนาคุณภาพของเยาวชนใหมีความพรอมดานภาษาอังกฤษเพ่ือกาวสูอาเซียนและเวทีโลกได
อยางสงางาม (กระทรวงศึกษาธิการ , 2555 ) และบัณฑิตไทยควรไดรับการพัฒนาใหสามารถใช
ภาษาอังกฤษในการส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือสรางโอกาสใหแกตนเองใหสามารถทํางานใน
ประเทศเพ่ือนบานไดดวย (ธัญญลักษณ วีระสมบัติ, 2555: 21)       
 จากอดีตที่ผานมาพบวาประเทศไทยยังมีปญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
และคนไทยมีปญหาในการใชทักษะภาษาอังกฤษเปนอยางมาก  ประกอบกับเด็กไทยขาดโอกาสท่ี
เอ้ืออํานวยตอการใชภาษาอังกฤษ จึงทําใหขาดความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษเพราะไมมี
ประสบการณ รวมถึงพ้ืนฐานอุปนิสัยของคนไทยท่ีไมชอบการฝกฝนเพราะกลัววาจะพูดผิด (อริสรา 
ธนาปกิจ, 2555)  ขอมูลจากแหลงตางๆพบวา นักเรียนไทยจํานวนมากท่ีเรียนภาษาอังกฤษมาหลาย
ปแตไมสามารถพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งความรูความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษของเยาวชนยังอยูในระดับที่ตองไดรับการปรับปรุง (กระทรวงศึกษาธิการ , 2551)   
ผลการวิจัยของ ศุลีรัตน ภัทรานนท (2532: 56)  พบวา ระดับความสามารถดานการพูดของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอยูเพียงระดับข้ันที่ 1 คือ ทักษะกลไก เทานั้น  ซึ่งสอดคลอง
กับผลการวิจัยของ  ศรีเงิน  แพสุพัฒน  (2541) และ สงบ ลักษณะ (2544)  พบวา  นักเรียนไทยมี 
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ความสามารถทางภาษาเพ่ือการสนทนาภาษาอังกฤษอยูในระดับออนมากถึงแมวาจะผานการเรียน
ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนมาไมต่ํากวา 10 ปก็ตาม   และจากการจัดอันดับของ English Proficiency 
Index (EFI)  ซึ่งแบงออกเปน 5 ระดับ คือ  มีทักษะภาษาอังกฤษระดับสูงมาก  จนถึง  ระดับต่ํา
มาก  ปรากฏวา ประเทศไทยถูกจัดอยูในระดับต่ํามาก  (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2555)  
นอกจากน้ัน  การเก็บขอมูลคะแนนทักษะภาษาอังกฤษจากการสอบ TOEFL ของบัณฑิตจาก
ประเทศอาเซียน ยังพบวา ประเทศสิงคโปรกับประเทศฟลิปปนสเปนสองประเทศท่ีไดคะแนนเฉลี่ย
สูงกวา 550 สวนประเทศมาเลเซีย  อินโดนีเซีย พมา เวียดนาม และกัมพูชา ไดคะแนนเฉลี่ย
มากกวา 500  ในขณะที่คะแนนเฉลี่ยของบัณฑิตไทยตํ่ากวา 500 คะแนน   (กาญจนา ปราบพาล  
และ   ประกายแกว โอภานนทอมตะ อางถึงใน ธัญญลักษณ วีระสมบัติ, 2555: 20)  

ปญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยสวนใหญสืบเนื่องมาจาก “ครู” 
ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูได  (Saggaf, 1982; Finocchiaro, 1989; 
Darling-Hammond, 1997; Elmore and Burney, 1999)    สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ (2542) และ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2549)  พบปญหามากมายท่ี
เกิดมาจากครูสอนภาษาอังกฤษ    ทั้งนี้ รายงานผลการประเมินความสามารถตนเองของครูสอน
ภาษาอังกฤษ  ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2549) ระบุ
วา ครูรอยละ 51.91 มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในระดับท่ีตองปรับปรุง  รวมทั้งครู  ขาด
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน และขาดความสามารถในการจัด
สภาพแวดลอมที่เอ้ือแกการเรียนรูของผูเรียนใหมีความรูอยางเหมาะสมอีกดวย   การท่ีครูสอน
ภาษาอังกฤษมิไดใหความสําคัญกับการใชภาษาเพ่ือการส่ือสารอยางจริงจัง ครูสวนใหญมุงเนนให
นักเรียนสามารถทําขอสอบเพ่ือสอบเขามหาวิทยาลัย (นัยนา ศิริมานะกุล , 2543) ประกอบกับ
จํานวนนักเรียนในชั้นเรียนมากเกินไป ทําใหไมสามารถดูแลหรือจัดใหนักเรียนฝกพูดภาษาอังกฤษได
อยางทั่วถึง  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน , 2549)    Ellis (2004) กลาวเสริมวา 
การสอนท่ีเนนการฝกซ้ําๆ อยางไมมีความหมาย โดยมองขามการเรียนรูภาษาท่ีเปนธรรมชาติ  รวม
ไปถึงการสอนภาษาอังกฤษท่ีมักใชภาษาแมในการสอนจะสงผลใหการเรียนภาษาขาดประสิทธิภาพ  
ทําใหผูเรียนไมมีโอกาสพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดานการพูดและการฟง (Mountford, 1986: 3) การ
ที่ผูเรียนขาดประสบการณการพูดเพ่ือสื่อสารจริงจะทําใหเกิดความวิตกกังวลและความเครียด สงผล
ใหผูเรียนพยายามหลีกเลี่ยงการใชภาษาอังกฤษ ทําใหไมสามารถใชภาษาในการสื่อสารไดในที่สุด 
(Horwitz and Young, 1991; Xiao, 2009)  

อยางไรก็ตาม ทักษะการพูดภาษาอังกฤษเปนทักษะที่มีความสําคัญตอการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ เปนทักษะที่แสดงถึงระดับความสามารถในการเรียนรูภาษาอังกฤษ  และเปนตัวบงชี้
ถึงความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ  (Richards, 2008: 19)   คนที่เรียนภาษาหากไม
สามารถพูดภาษานั้นไดอยางคลองแคลว ถือวาเปนผูที่มีความรูในภาษาน้ันไมเพียงพอ  (Chanstain, 
1976: 330; Oller, 1973: 306)  ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของ  Ur (1996: 120) ที่กลาววา ทักษะ
การพูด เปนทักษะที่แสดงใหเห็นวา ผูพูดมีความรูในภาษานั้นอยางชัดเจน  กระทรวงศึกษาธิการ จึง
ไดมีนโยบายปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการสอน เรงพัฒนาครูผูสอน โดยเนนการจัดการเรียนการ
สอนใหมีคุณภาพเพ่ือเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก นอกจากน้ียังเล็งเห็น
ความสําคัญของทักษะการใชภาษาอังกฤษในการส่ือสารในชีวิตประจําวัน จึงไดกําหนดแผน
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ยุทธศาสตรปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งกําหนดใหทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมคาย
ภาษาอังกฤษเปนประจําทุกป  เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการฝกพูดภาษาอังกฤษใหกับนักเรียนไทย 
เนื่องจากคายภาษาอังกฤษจะชวยเสริมสรางประสบการณและความรู เพ่ือใหผูเขาคายมีโอกาสใช
ภาษาอังกฤษจริงในบรรยากาศที่ผอนคลาย (อาริน สะอีดี และ สุรัยยา สุไลมาน, 2551)    เปนการ
สรางบรรยากาศท่ีสมจริงในการฝกใชภาษาอังกฤษแกผูเขาคายในบรรยากาศที่ไมตึงเครียดเหมือน
บรรยากาศในหองเรียน   เปนบรรยากาศที่ผอนคลายและสนุกสนาน  การใชเกม  เพลง  และ
กิจกรรมเพ่ือนันทนาการตางๆ จะชวยใหเกิดการเรียนรูและใชภาษาอยางเปนธรรมชาติ   (Morrow, 
1983;   Willis, 1998;  Lochana and Deb, 2006)  คายภาษาอังกฤษจึงเปนการเปดโอกาสใหได
ใชภาษาอังกฤษในสถานการณตางๆอยางมั่นใจมากขึ้น เปนการสรางสถานการณใหการส่ือสาร
เปนไปอยางมีจุดมุงหมายและสงเสริมใหผู เรียนไดพัฒนาทักษะการพูดภาษา โดยเสริมสราง
ประสบการณทางภาษาใหแกผูเรียนโดยตรง (Willis, 1998; Hashim, 2006; Nurhakim, 2009)  
อีกท้ังเปนการสงเสริมใหไดพัฒนาการใชภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น (Hinson and Park,  2009) 
เพ่ิมแรงจูงใจและเสริมสรางเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษแกผู เขารวมกิจกรรมคาย
ภาษาอังกฤษ (ถิรลักษณ เอกนัยน, 2548; นิธิวดี โพธิ์จักร, 2549; สุริยา ตนทอง, 2549)         

คายภาษาอังกฤษเปนกิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกเวลาเรียนที่มีประโยชนตอผูเขารวม
ในดานการพัฒนาทักษะสังคม (กาญจนา จันทะดวง, 2542)   คายภาษาอังกฤษเปดโอกาสใหผูเรียน
ไดฝกทํางานรวมกัน รูจักแกปญหารวมกัน  สรางความสัมพันธที่ดีตอกัน  ซ่ึงมีประโยชนตอทั้งผูเรียน
และครูผูสอน  (Wighting, Nisbet and Tindall, 2005)  และจากผลงานวิจัยของ Biernat (1989) 
พบวา นักเรียนที่ผานการเขารวมกิจกรรมเสริมพิเศษนอกหลักสูตรการเรียนแบบปกติ (Extra-
curricular Activities)  มีโอกาสประสบความสําเร็จในการศึกษาระดับอุดมศึกษาสูงมาก  รวมทั้งผู
ที่ผานกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับศิลปะการแสดงมักจะไดเปรียบในการสอบสัมภาษณเพ่ือเขาเรียนตอใน
ระดับมหาวิทยาลัย  เนื่องจากมีทักษะสังคมที่เปนประโยชนในการอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคม  Malouf 
(1998) กลาววา นักเรียนที่เขารวมในกิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกเวลาเรียนยอมมีโอกาสประสบ
ความสําเร็จในการเรียนวิชาตางๆมากข้ึน เนื่องจากเกิดแรงจูงใจในทางบวกจากการทํากิจกรรมที่ตน
สนใจในบรรยากาศที่ไมกดดันนอกหองเรียน ทําใหเกิดความภาคภูมิใจในตนเองตามมา  อีกทั้งยัง
ไดรับการพัฒนาในทางบวกทั้งดานกายภาพและดานความคิดที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตของ
ตนเองตอผูอื่น   (Ferari and Mcneely, 2007;  Garton, Miltenberger and Pruett, 2007)   

จากการคนควางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนานักศึกษาครูสอนภาษาอังกฤษ พบวา 
งานวิจัยตางๆจะมุงเนนการพัฒนาทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษของครูและเทคนิควิธีสอน
ในชั้นเรียน อาทิ การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเรื่องการสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร สําหรับครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร  (ธนากร ทองประยูร , 2551) การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครู
ภาษาอังกฤษเรื่อง การสอนวิชาภาษาอังกฤษโครงงาน  ระดับมัธยมศึกษาสําหรับครู   ในกลุมสห
วิทยาเขตเมืองสิงห จังหวัดกาญจนบุรี (ระพีพรรณ เจริญทัศนศิริ , 2545)    การพัฒนาหลักสูตร
ฝกอบรมภาษาศาสตรประยุกตเบื้องตนเพ่ือพัฒนาคุณภาพของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับ
ประถมศึกษา   (ณัฐวิภา วิริยา, 2553)   นอกจากน้ีอาจเปนการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาครูสอนวิชา
ภาษาอังกฤษที่มไิดจบสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ดังเชนงานวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการฝกอบรม
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ครูสอนภาษาอังกฤษแบบคายกิจกรรมสําหรับครูผูสอนภาษาอังกฤษ ชวงชั้นที่ 1-2  ที่สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอ่ืนที่ไมใชสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (อนุวัต ชัยเกียรติธรรม, 2552)  
เปนตน  นอกจากน้ันงานวิจัยสวนใหญที่ศึกษาโดยใชกลุมตัวอยางท่ีเปนนักศึกษาครูนั้น  พบวามีการ
มุงเนนศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะความสามารถในการใชภาษาอังกฤษโดยใชเทคนิควิธีสอน 
กิจกรรมและส่ือในรูปแบบตางๆ  เทานั้น เชน งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษดวย
กิจกรรมงานปฏิบัติ กรณีศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี (Nantipa Santadkarn, 2006)  การใชกิจกรรมการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกสเพ่ือ
เพ่ิมพูนความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ  และความรูดานวัฒนธรรมของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ชั้นปที่ 1 สถาบันราชภัฏเชียงใหม   (อรอุมา สุนทโรทก, 2546)  การพัฒนารูปแบบ
การเรียนรูดวยตนเองในรายวิชาการเขียนเพ่ือการส่ือสาร 1 สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย (Wanida Ploysangwal, 2546)  งานวิจัยเรื่องการ
พัฒนาทักษะการออกเสียงเสียดแทรกในภาษาอังกฤษโดยการปฏิบัติจริงตามคูมือการออกเสียงเสียด
แทรกในภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ (สําราญ ทาวเงิน, 2550)  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่เรียนโดยเนนกิจกรรมที่เปนภาระงานกับกิจกรรมท่ีเปนหัวเร่ือง 
(กชกร ธิปตดี, 2546)  อยางไรก็ตามงานวิจัยที่กลาวมาขางตนมิไดมุงเนนการพัฒนาทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ 

 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนผูที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือ
ประกาศนียบัตรอ่ืนที่กระทรวงศึกษาเทียบเทา โดยปรัชญาของหลักสูตรคือ มุงใหการศึกษาและ
พัฒนาบุคลากรดานการสอนภาษาอังกฤษ และการอบรมคุณธรรม ความคิด  กลวิธีในการสอนและ
การอบรม มีความรับผิดชอบเห็นการณไกลในการประกอบสัมมาชีพดานการสอนภาษาตางประเทศ 
และสามารถปรับปรุงเน้ือหาววิชาการสอนใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  และ
สภาพปญหาของสังคมไทย  มีวัตถุประสงคเ พ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู  ความสามารถดาน
ภาษาอังกฤษ  มีความสามารถในการถายทอดความรูภาษาอังกฤษ  การผลิตสื่อการสอน  การ
ประเมิน  การวิจัยในขั้นเรียน  รวมทั้งสามารถนําความรูไปใชและหาความรูใหมไดดวยตนเอง  โดย
นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนแตละภาคการศึกษาไมนอยกวา 12 หนวยกิต และไมเกิน 22 หนวย
กิต ใชเวลาในการศึกษาท้ังสิ้น 5 ปการศึกษา ซึ่งผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
5 ป ตองไดหนวยกิจสะสมไมนอยกวา 170 หนวยกิจ  โดยใหมีการฝกปฏิบัติการสอนเปนเวลา 2 
ภาคการศึกษา จํานวนหนวยกิตที่ตองลงทะเบียนเรียนแบงออกเปน 3 หมวด คือ 1) หมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป ที่แบงยอยเปนกลุมวิชามนุษยศาสตรจํานวน 6 หนวยกิต  กลุมวิชาสังคมศาสตรจํานวน  
6 หนวยกิต กลุมวิชาคณิตศาสตรกับวิทยาศาสตรจํานวน  6 หนวยกิต  และกลุมวิชาภาษาจํานวน 
12 หนวยกิต  2) หมวดวิชาเฉพาะจํานวนไมนอยกวา 128 หนวยกิต แบงยอยเปน 2.1) กลุมวิชาชีพ
ครูจํานวนไมนอยกวา 53 หนวยกิต ที่แบงออกเปน วิชาชีพครูบังคับ จํานวน 45 หนวยกิต และ
วิชาชีพครูเลือก จํานวนไมนอยกวา 8 หนวยกิต  2.2) กลุมวิชาเอกจํานวนไมนอยกวา 75 หนวยกิต 
ที่แบงออกเปน วิชาเอกบังคับ จํานวน 55 หนวยกิต และวิชาเอกเลือก จํานวนไมนอยกวา 20 หนวย
กิต และ 3) หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 10 หนวยกิต       และเมื่อศึกษารายวิชาตางๆที่
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นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียน พบวา ไมมีวิชาใดในหลักสูตร เกี่ยวของกับการพัฒนาทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดคายภาษาอังกฤษแตอยางใด  

จากสภาพปญหาและความสําคัญของภาษาอังกฤษซึ่งนับวันจะมีบทบาทท่ีสําคัญเพ่ิม
มากขึ้นในชีวิตประจําวัน  ผูวิจัยจึงเล็งเห็นความจําเปนในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือ
เสริมสรางทักษะการพูดอังกฤษ  ความรูดานกิจกรรมภาษาอังกฤษ และทักษะสังคม  สําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ในรูปแบบของหลักสูตรเสริมพิเศษนอกชั้นเรียนโดยมีเนื้อหาเกี่ยวของกับประชาคมอาเซียนซึ่ง
ปจจุบันเปนประเด็นที่กําลังไดรับความสนใจ และกระทรวงศึกษาธิการไดใหความสําคัญ  โดยเนน
การพัฒนาทักษะการพูดอังกฤษเพ่ือการจัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ   เนนพัฒนาทักษะสังคมเพ่ือ
การเปนครูสอนภาษาอังกฤษที่ดี    มีการวัดและประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรอยางเปนระบบ  
เพ่ือเตรียมความพรอมในการออกไปปฏิบัติการวิชาชีพครูในฐานะครูสอนภาษาอังกฤษในระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนตอไป  ดังที่ Kennedy (2002) กลาววาครูผูสอนภาษาเปนภาษาที่สองหรือ
ภาษาตางประเทศจําเปนตองไดรับการฝกอบรมเพ่ือใหมีความรูและความสามารถอยางครบถวนทั้ง
ดานทักษะและเทคนิควิธีสอน เพ่ือการจัดกิจกรรมที่มุงเนนใหเกิดการใชภาษาอังกฤษอยางมี
ประสิทธิภาพ  ประกอบกับ เทพนาคร  ทาคง (2546)  เสนอวา ควรมีการฝกฝนนักศึกษาครูเพ่ือให
สามารถประกอบอาชีพเปนครูสอนภาษาอังกฤษท่ีดี  สอดคลองกับแนวคิดของ Kuh et al. (1991) 
ที่กลาววา  สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาควรสงเสริมใหนักศึกษาใชเวลานอกชั้นเรียนทํา
กิจกรรมที่เปนประโยชนตอการเรียนรูในสาขาของตนอยางมีเปาหมาย เพราะจะเปนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียนรู  และสามารถนําความรูไปปรับใชจริง ทั้งนี้เพ่ือการ
ประกอบอาชีพครูสอนภาษาอังกฤษท่ีมีคุณภาพตอไป   
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
กรอบแนวคิดการวิจัยครั้งนี้แสดงดังแผนภูมิที่ 1  
 

 
    

   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

ขอมูลจากการศึกษา ตํารา  เอกสาร 
งานวิจัยตางๆ 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  

สาขาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 

คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ป พ.ศ. 2547  

ศึกษาหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 สําหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน 

Activity Based 

Learning 

หนาที่ภาษาสําหรับครู
ภาษาอังกฤษ 

กิจกรรมภาษาอังกฤษที่เหมาะสม
กับการจัดคายภาษาอังกฤษ 

ทักษะสังคมท่ีจําเปนสําหรับครู
สอนภาษาอังกฤษ   

เนื้อหาสาระเกีย่วกับประชาคม
อาเซียนและประเทศสมาชิก   
 

ขอมูลจากการสอบถามกลุมตัวอยาง 
สอบถามความตองการฝกอบรม 

ดานหนาท่ีภาษาและทักษะการ

ปจจัยนําเขา  
(I t)

กระบวนการ  
(P )

จุดประสงค 
- ดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
- ดานความรูดานกิจกรรมสําหรับ 
คายฯ 
-ดานทักษะสังคม 
เนื้อหาสาระ 
- เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
- เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน 
วิธีการดําเนินการ 
ใชแนวทางการเรียนรูโดยใชกิจกรรม
เปนฐาน (Activity Based 
Learning)  แบงเปนขั้นตอน 

ดังนี้ 
1.ขั้นกิจกรรมเพ่ือนําเขาสูเนื้อหา  
(Warm Up Activity) 
2.ขั้นกิจกรรมเสริมทักษะภาษา   
(Encouraging Activity) 
3.ขั้นกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนกจิกรรม
หลัก  (Enhancing 
Activity) 
4.ขั้นกิจกรรมหลัก  (Main 
Activity) 
5.ขั้นการสนทนาทายโมดูล  

(Discussion) 
แนวทางการประเมินผล 

ทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษ 

ความรูดาน
กิจกรรมคาย
ภาษาอังกฤษ 

ความตระหนักรู
ดานทักษะสังคม 

ความพึงพอใจตอ
หลักสูตรฝกอบรม 

ผลลัพธทีไ่ด 
(Output) 
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วัตถุประสงคการวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้เปนการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมคายภาษาอังกฤษเพ่ือเสริมสรางทักษะ

การพูดภาษาอังกฤษ ความรูดานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ และทักษะสังคม สําหรับนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร มีวัตถุประสงค ของการวิจัย 
ดังตอไปน้ี 

1. เพ่ือศึกษาขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมคายภาษาอังกฤษเพ่ือ
เสริมสรางทักษะการพูดภาษาอังกฤษ กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ และทักษะสังคม สําหรับนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  

2. เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรมคายภาษาอังกฤษเพ่ือ
เสริมสรางทักษะการพูดภาษาอังกฤษ กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ และทักษะสังคม สําหรับนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 
75/75 
 3.  เพ่ือประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรมคายภาษาอังกฤษเพ่ือเสริมสราง
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ และทักษะสังคม สําหรับนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยศึกษาประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 
 3.1  เปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษากอนและหลังการ
ฝกอบรมและศึกษาขนาดของผล 
 3.2  เปรียบเทียบความรูดานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษของนักศึกษากอนและหลัง
การฝกอบรมและศึกษาขนาดของผล 
 3.3  เปรียบเทียบความตระหนักรูดานทักษะสังคมของนักศึกษากอนและหลังการ
ฝกอบรมและศึกษาขนาดของผล 
 3.4  ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอหลักสูตรฝกอบรม 

 
คําถามการวิจัย   

ในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมคายภาษาอังกฤษเพ่ือเสริมสรางทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษ ความรูดานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ และทักษะสังคม สําหรับนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากรครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดคําถามในการวิจัยไว
ดังนี้ 

1. ขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมคายภาษาอังกฤษเพ่ือเสริมสราง
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ความรูดานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ และทักษะสังคม สําหรับนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบดวยอะไรบาง  

2. หลักสูตรฝกอบรมคายภาษาอังกฤษเพ่ือเสริมสรางทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
ความรูดานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ และทักษะสังคม สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 หรือไม 

3. หลักสูตรฝกอบรมคายภาษาอังกฤษที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพหรือไม อยางไร โดย
พิจารณาจากดานตางๆ ดังนี้ 
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     3.1  ดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษภายหลังฝกอบรมสูงขึ้นกวากอนฝกอบรม
หรือไม อยางไร และมีขนาดของผลเทาใด 
      3.2  ดานความรูดานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษภายหลังฝกอบรมสูงขึ้นกวากอน
ฝกอบรมหรือไม อยางไร และมีขนาดของผลเทาใด 
      3.3  ความตระหนักรูดานทักษะสังคมภายหลังฝกอบรมสูงขึ้นกวากอนฝกอบรม
หรือไม อยางไร และมีขนาดของผลเทาใด 
      3.4  กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอหลักสูตรฝกอบรมคายภาษาอังกฤษในระดับ
มากหรือไม  
 
สมมติฐานการวิจัย  

จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับมาตรฐานนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
มาตรฐานครูสอนภาษาอังกฤษ  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร      หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการพูดภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาตางประเทศ ประโยชนและความสําคัญของคายภาษาอังกฤษ และทักษะสังคมท่ีเปน
ประโยชนตอครูสอนภาษาอังกฤษ ทําใหสามารถตั้งสมมติฐานการวิจัยได ดังนี้ 
 1.  หลักสูตรฝกอบรมคายภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 
75/75 
 2.  กลุมตัวอยางมีทักษะการพูดภาษาอังกฤษภายหลังฝกอบรมสูงขึ้นกวากอน
ฝกอบรม และมีผลขนาดใหญ 
 3. กลุมตัวอยางมีความรูดานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษภายหลังฝกอบรมสูงขึ้นกวา
กอนฝกอบรม และมีผลขนาดใหญ 

4. กลุมตัวอยางมีความตระหนักรูดานทักษะสังคมภายหลังฝกอบรมสูงขึ้นกวากอน
ฝกอบรม และมีผลขนาดใหญ 
 5.  กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอหลักสูตรฝกอบรมคายภาษาอังกฤษในระดับมาก 
 
ขอบเขตการวิจัย  

การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมคร้ังนี้ ผูวิจัยกําหนดขอบเขตการดําเนินการดังนี้ 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากร   คือ นักศึกษาชั้นปที่  4 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ  ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร   
กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาชั้นปที่ 4 ปภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 หลักสูตรศึกษา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  จํานวน 38 คน  โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

2. ตัวแปรที่ศึกษา 
2.1  ตัวแปรตน 
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 หลักสูตรฝกอบรมคายภาษาอังกฤษเพ่ือเสริมสรางทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
ความรูดานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ และทักษะสังคม สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  

2.2  ตัวแปรตาม 
2.2.1 ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษากลุมตัวอยาง  
2.2.2 ความรูดานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษของนักศึกษากลุมตัวอยาง 
2.2.3 ความตระหนักรูดานทักษะสังคมของนักศึกษากลุมตัวอยาง  
2.2.4 ความพึงพอใจในการฝกอบรมของนักศึกษากลุมตัวอยาง 

3. ระยะเวลาในการทดลอง  
 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชเวลาในการฝกอบรมท้ังสิ้น 20 ชั่วโมงเปนเวลา 3 วัน 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
1. หลักสูตรฝกอบรมคายภาษาอังกฤษ   หมายถึง   โปรแกรมฝกอบรมเพ่ือเสริมสราง

ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ความรูดานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ และทักษะสังคม สําหรับนักศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
โดยเนื้อหาไดมาจากการวิเคราะหหนาที่ภาษาสําหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน การวิเคราะหกิจกรรมที่เหมาะสมสําหรับคายภาษาอังกฤษ  และทักษะสังคมที่
จําเปนสําหรับครูสอนภาษาอังกฤษ โดยใชแนวทางของการเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐานเปนหลักใน
การออกแบบหลักสูตรที่เนนบริบทที่เกี่ยวของกับประชาคมอาเซียนและประเทศสมาชิก มีการ
ดําเนินการทั้งสิ้น 5 หนวยยอยของการฝกอบรมท่ีเรียกวา โมดูลการฝกอบรม ที่ประกอบไปดวย 6 
ขั้นตอนดังนี้    1) ขั้นกิจกรรมทางภาษาเพ่ือนําเขาสูเนื้อหา  (Warm Up Activity)  2) ขั้นกิจกรรม
เสริมทักษะภาษา   (Encouraging Activity)   3) ขั้นกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมหลัก  
(Enhancing Activity)  4) ขั้นกิจกรรมหลัก  (Main Activity)  5) ขั้นการสนทนาทายโมดูล  
(Discussion) และ 6) ขั้นทดสอบทายโมดูล (Check Point)  

2. แบบทดสอบทักษะการพูด หมายถึง  แบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้น เพ่ือใชวัดทักษะ
การพูดภาษาอังกฤษ แบงออกเปน 2 ฉบับ คือ แบบทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษทางออม 
เปนแบบทดสอบแบบปรนัย จํานวน 40 ขอ 40 คะแนน ใชเวลา 30 นาที มีเนื้อหาเกี่ยวกับหนาที่
ภาษาท่ีจําเปนสําหรับครูสอนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาตอนตน และ แบบทดสอบทักษะการ
พูดภาษาอังกฤษทางตรง ที่ แบงเปน 2 สวน  คือ สวนที่ 1 เปนการสัมภาษณเรื่องทั่วๆไป มีคะแนน
เต็ม 20 คะแนน และ สวนท่ี 2 เปนการใหผูเขาอบรมแสดงบทบาทสมมติในสถานการณของครูสอน
ภาษาอังกฤษท่ีพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ 4 ชวง คือ ชวงที่ 1  เปนการ
พูดกระตุนใหเกิดความสนใจและเกริ่นนําเขาสูกิจกรรม  ชวงที่ 2  เปนการพูดเพ่ือแบงกลุมผูเลน  
ชวงที่ 3  เปนการบอกกติกาการเลน  และ ชวงที่ 4  เปนการประกาศหมดเวลาการเลนและการ
ประกาศผลผูชนะ มีคะแนนเต็มชวงละ 20 คะแนน  รวมคะแนนท้ังสองสวนเทากับ 100 คะแนน  

3. ทักษะการพูด หมายถึง ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา  วัดโดย
ใชคะแนนจากการทําแบบทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษทางตรง และ คะแนนท่ีไดจากการทํา
แบบทดสอบทักษะการพูดทางออม โดยคิดเปนอัตราสวน 2 ตอ 1 



10 

 

 

 

4. แบบทดสอบความรูดานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ หมายถึง แบบทดสอบที่ผูวิจัย
สรางขึ้น เพ่ือวัดความรูดานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษและประชาคมอาเซียนและประเทศสมาชิก  
เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอๆละ 1 คะแนนมีคะแนนรวมทั้งสิ้น 40 คะแนน ใชเวลาใน
การทําแบบทดสอบ 30 นาที 

5. ความรูดานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ หมายถึง  ความรูที่เกี่ยวกับกิจกรรมคาย
ภาษาอังกฤษและประชาคมอาเซียนและประเทศสมาชิก  วัดโดยใชคะแนนจากการทําแบบทดสอบ
วัดความรูดานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

6. แบบประเมินความตระหนักรูดานทักษะสังคม หมายถึง แบบประเมินที่ผูวิจัยสราง
ขึ้นเพ่ือวัดความตระหนักรูดานทักษะสังคมท่ีจําเปนตอครูสอนภาษาอังกฤษ เปนแบบประเมินตนเอง 
5 ระดับ ตั้งแตระดับสูงที่สุด จนถึงระดับต่ําที่สุด ที่แบงเปน 2 ตอน คือ ทักษะเพ่ือการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ (Communication Skills) จํานวน 5 รายการ  และทักษะเพ่ือการสรางสัมพันธภาพ 
(Interpersonal Skills) จํานวน 15 รายการ 

7. ความตระหนักรูดานทักษะสังคม หมายถึง การรับรูไดตอทักษะสังคมที่ตนเองมี วัด
โดยใชคะแนนจากแบบประเมินความตระหนักรูดานทักษะสังคมที่ผูวิจัยสรางขั้น  

8. ความพึงพอใจตอหลักสูตรฝกอบรม หมายถึง  ความรูสึกนึกคิดของนักศึกษาท่ีมีตอ
การฝกอบรมคายภาษาอังกฤษ   โดยใชคะแนนจากการตอบแบบวัดความพึงพอใจที่มีตอหลักสูตร
ฝกอบรม ที่แบงออกเปน  ดานตางๆ คือ ดานเนื้อหา  ดานวิทยากร   ดานกิจกรรมการฝกอบรม  
ดานสื่อที่ใชฝกอบรม  ดานการประเมินผล และ ดานประโยชนที่ไดรับ  ในรูปแบบวัดประมาณคา 5 
ระดับ ตั้งแตระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด จนถึงระดับความพึงพอใจนอยที่สุด   

9. นักศึกษา หมายถึง  ผูที่กําลังศึกษาชั้นปที่ 4 ปการศึกษา 2555  หลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับประโยชน ดังนี้ 
1. ไดหลักสูตรฝกอบรมคายภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนานักศึกษา

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร ใหมีทักษะการพูดภาษาอังกฤษ  
ความรูดานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ และทักษะสังคมสูงขึ้น 

2. เพ่ือเปนแนวทางในการจัดคายภาษาอังกฤษแกครูสอนภาษาอังกฤษที่มีความสนใจ 
3. เพ่ือเปนรูปแบบการเตรียมความพรอมแกนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร กอนออกไปฝกปฏิบัติการวิชาชีพ
ครูสอนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

4. เ พ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาครูและครูสอนภาษาอังกฤษ 
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บทที่ 2 

 
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 
                ในการวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมคายภาษาอังกฤษเพ่ือเสริมสรางทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษ ความรูเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ และทักษะสังคม  สําหรับนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารดานตางๆ 
ไดแก 1) คายภาษาอังกฤษ 2) การพูดภาษาอังกฤษ  3) ทักษะสังคม  4) การพัฒนาหลักสูตร 5) 
ขอมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและประเทศสมาชิก  และ 6) งานวิจัยที่เกี่ยวของเพ่ือนําขอมูลมา
เปนแนวทางในการพัฒนาเครื่องมือในบทท่ี 3 มีลําดับการนําเสนอ ดังนี้ 

1. คายภาษาอังกฤษ  
1.1  ความหมายของคายภาษาอังกฤษ 
1.2  จุดมุงหมายและประโยชนของการจัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ 
1.3  ประเภทของคายภาษาอังกฤษ 
1.4  ขอควรคํานึงในการวางแผนจัดคายภาษาอังกฤษ 
1.5  กิจกรรมในคายภาษาอังกฤษ 

              1.6  การเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐาน 
      1.6.1  ความเปนมาของการเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐาน 
      1.6.2  แนวคิดและหลักการการเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐาน 
      1.6.3  วิธีการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐาน 
      1.6.4  ประโยชนของการเรียนรูภาษาโดยใชกิจกรรมเปนฐาน 

2. การพูดภาษาอังกฤษ 
 2.1  ความหมายของการพูดภาษาอังกฤษ 
 2.2  องคประกอบของการพูดภาษาอังกฤษ 
 2.3  การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 

2.4  หนาที่ภาษาและรูปแบบการพูดของครูสอนภาษาอังกฤษ 
2.5  การประเมินความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ 

3. ทักษะสังคม 
3.1  ความหมายของทักษะสังคม 
3.2  ความสําคัญของทักษะสังคม 
3.3  องคประกอบของทักษะสังคม 
3.4  การพัฒนาทักษะสังคม 
3.5  การวัดประเมินทักษะสังคม  
3.6  เครื่องมือที่ใชในการวัดทักษะสังคม 
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4. การพัฒนาหลักสูตร 
 4.1  ความหมายของหลักสูตร 

4.2  หลักสูตรฝกอบรม 
4.3  ความสําคัญของหลักสูตร 
4.4  องคประกอบของหลักสูตร 
4.5  แนวคิดและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร 
4.6  การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ 

 4.7  การนําหลักสูตรไปใช 
4.8  การประเมินหลักสูตร 

      5. ขอมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและประเทศสมาชิก   
5.1  ประวัติความเปนมาของอาเซียน 
5.2  ขอมูลเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ 

            6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
6.1  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับคายภาษาอังกฤษ 
6.2  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทักษะการพูด 
6.3  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะสังคม 
 

 
 

1. คายภาษาอังกฤษ 
 

คายภาษาอังกฤษ เปนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จัดขึ้นเพ่ือใหผูเขาคายมีพัฒนาการทาง
ภาษาท่ีเพ่ิมข้ึนนอกเหนือจากการเรียนในหองเรียนปกติ   ดังนั้นจึงมีผูใหความสําคัญกับการจัดคาย
ภาษาอังกฤษ และทําการศึกษาคนควาในประเด็นตางๆ ดังนี้ 
 

1.1 ความหมายของคายภาษาอังกฤษ 
มีนักการศึกษาและผูเชี่ยวชาญหลายทานไดทําการศึกษาและใหความหมายของคาย

ภาษาอังกฤษไวอยางหลากหลาย แตมีความหมายใกลเคียงกัน ดังนี้ 
McNeely (2004) ไดใหความหมายของคาย วาเปนการวางแผนเพื่อเพ่ิมเติม

ประสบการณการเรียนรูนอกหองเรียน โดยจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับวัยและจุดมุงหมายของการ
จัดคายนั้นๆ กิจกรรมท่ีจัด มีตั้งแตกิจกรรมเก่ียวกับกีฬา กายบริหาร  จนถึง ศิลปหัตถกรรม  การ
เรียนรูจากธรรมชาติ  การใชเกมการละเลน และกิจกรรมเพ่ือความบันเทิงตางๆ เพ่ือเสริมสรางการ
เรียนรูจากประสบการณที่ไดรับในคาย  ในขณะเดียวกัน  American Camp Association (2005) 
ใหความหมายของคาย วาเปนการสรางกิจกรรมนอกหองเรียนที่มีการออกแบบและจัดขึ้น อัน
ประกอบไปดวยกิจกรรมนันทนาการเพ่ือความสนุกสําหรับ เด็ก เยาวชน และผูใหญ   ควรเปนการ
จัดกิจกรรมนอกหองเรียน วางแผนอยางเปนระบบ มีประโยชนและมีความพิเศษท่ีจะทําใหเกิดความ
เปลี่ยนแปลงในทางบวกแกผูเขารวมกิจกรรมคายทุกคน  ซ่ึงสอดคลองกับ ศิริพันธ โรจนุตมะ 
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(2541: 3) ที่ไดนิยามคําวา คายภาษาอังกฤษ วาคือการจัดประสบการณการเรียนรูทางภาษานอก
หองเรียนที่มุงเนนใหผูเรียนไดพัฒนาความรูความสามารถในการสื่อสารตามระดับภาษาที่เรียน และ 
สงเสริมใหสมาชิกของคาย พัฒนาความรู ความชํานาญทางภาษา ในสถานการณจริง   เนนความ
สนุกสนานเพลิดเพลินในการใชภาษา ซึ่งแฝงอยูในรูปของการใชกิจกรรมทางภาษาและเกมตาง ๆ 
 คายภาษาอังกฤษถือเปนการจัดกิจกรรมเพ่ือใหโอกาสแกเยาวชนในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพเชนเดียวกับชาวตางชาติเจาของภาษา โดยคํานึงถึงวัฒนธรรมของ
เจาของภาษาดวย  เปนการจัดกิจกรรมทางภาษาตางๆ ทั้งในและนอกหองเรียน เพ่ือเพ่ิม
ความสามารถตอการเรียนรูภาษาอังกฤษ (Park, 2010) และเปนแหลงสรางสรรคประสบการณทาง
ภาษาโดยเนนการจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการจัดประสบการณตรงในการเรียนรูภาษา นอกเหนือจาก
การเรียนในบรรยากาศเดิมของหองเรียนและนําภาษาอังกฤษมาเปนสื่อกลางในการสื่อสาร เปนการ
พัฒนาประสบการณการเรียนรูภาษาอังกฤษใหกับผูเรียน อีกทั้งผูเรียนมีโอกาสไดเรียนรูการใชชีวิต
รวมกับผูอ่ืนเปนหมูคณะและนํามาซึ่งการพัฒนาทางจิตใจและสังคมของตัวผูเรียนเอง (ศิริญา 
ตระกูลสุ, 2541: 7)   

นักวิชาการหลายทานมีความเห็นสอดคลองไปในทํานองเดียวกันวา คายภาษาอังกฤษ  
คือ สถานท่ีที่มีการจัดประสบการณการเรียนรูภาษาอังกฤษ และการใชชีวิตรวมกันเปนกลุมเพ่ือฝก
ภาษานอกหองเรียน ในบรรยากาศท่ีผอนคลาย  สนุกสนาน และมีเปนความอิสระ โดยมีผูที่ผานการ
อบรมหรือผูเชี่ยวชาญเปนผูดําเนินกิจกรรมและคอยใหความชวยเหลือขณะท่ีผูเรียนมีการรวม
กิจกรรมตางๆ เชน การเลนเกมฝกภาษา การรองเพลง การแสดงบทบาทสมมติ  ทั้งนี้เพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการใชภาษาของผูเรียน   รวมทั้งเกิดการเรียนรูในเร่ืองของการใชชีวิตรวมกันเปน
หมูคณะ  (สุริยา  ตนทอง, 2549: 13; ณีราวรรณ, จิตตรีนิตย, 2552: 26; เพ็ญภักดิ์ สมจิตร และ
คณะ, 2550 : 10) โดย Pupipat et al. (2006: 5)  ไดเพ่ิมเติมวาคายภาษาอังกฤษน้ัน มิใชเปน
เพียงการเรียนรูภาษาภายนอกหองเรียน แตจะตองเปนการเรียนรูภาษาในบรรยากาศที่ผอนคลาย  
เนนความบันเทิง และขณะเดียวกันก็มีการเนนใหผูเขาคายมีความมั่นใจในการใชภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร โดยใชกิจกรรมท่ีหลากหลาย และมีการเวียนปฏิบัติภาระงานท่ีเกิดขึ้นจริงในชีวิตประจําวัน 
ในลักษณะของฐานการเรียนรู จึงเปนการเปดโอกาสใหผูเขาคายไดแลกเปล่ียนความคิดเห็นทั้งกับผู
เขาคายดวยกันและกับทีมงานผูจัดคาย กระบวนการตางๆเหลานี้สามารถเสริมสรางประสิทธิภาพใน
การทํางานรวมกับผูอ่ืนรวมทั้งกอใหเกิดภาวะผูนําใหแกผูเรียนไดอีกดวย 

 
จากความหมายของคายภาษาอังกฤษท่ีกลาวมาแลวขางตนสามารถสรุปไดวา คาย

ภาษาอังกฤษ คือ คายที่จัดข้ึนเพ่ือใหผูเขาคายไดฝกและมีประสบการณในการใชภาษาอยางมี
จุดมุงหมายในสถานการณจริง นอกเหนือจากการเรียนรูในชั้นเรียน โดยมีบรรยากาศที่ผอนคลาย 
และสนุกสนาน มีการใชกิจกรรมทางภาษาในหลายรูปแบบท่ีสรางสรรค และเสริมสรางความมั่นใจ
ในการใชภาษาอังกฤษมากย่ิงขึ้น  ทั้งนี้เพ่ือประโยชนแกผูเขาคายในแงของการเพ่ิมพูนความรู การ
พัฒนาทักษะทางภาษา รวมไปถึงสามารถใชทักษะทางสังคมไดอยางเปนธรรมชาติ   
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1.2 จุดมุงหมายและประโยชนของการจัดคายภาษาอังกฤษ 
     การจัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษน้ัน จําเปนตองคํานึงถึงจุดมุงหมายเปนหลัก เพ่ือเปน

การกําหนดทิศทางในการดําเนินกิจกรรมใหเกิดผลลัพธที่นาพอใจกับผูเขาคาย โดยจุดมุงหมาย
ดังกลาวทําใหผูเขาคายทราบถึงประโยชนที่จะไดรับจากการเขารวมกิจกรรม ซึ่งคายภาษาอังกฤษ
โดยทั่วไปมีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาทักษะในการใชภาษาอังกฤษดานตางๆใหแกผูเขาคาย  ทั้งนี้ไดมีผู
ทําการศึกษาคนควาขอมูลที่เกี่ยวของกับประโยชนของการจัดคายภาษาอังกฤษไว อาทิ เพ่ือให
ผูเรียนไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน มีโอกาสฝกการทํางานและอยูรวมกับผูอ่ืน อันจะนํามาซ่ึงการ
พัฒนาทางสังคมและอารมณ รวมทั้งการใหผูเรียนไดเปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนรูจากการเรียนใน
หองเรียนเปนการเรียนนอกหองเรียนที่เอ้ือตอการเรียนรูมากยิ่งขึ้น (ศิริญา ตระกูลสุ, 2541: 9 ; ศิริ
ยา คนิวรานนท, 2541: 13 ; รัตนาภรณ โพธิ์ทอง, 2544: 20)   

     Wighting Nisbet และ Tindall (2005) มีความเห็นสอดคลองกับเฉลียวศรี พิบูลชล 
(2535: 30) ในลักษณะเดียวกันวา การจัดคายภาษาอังกฤษเปนการเปดโอกาสใหผูเขาคายมี
ประสบการณในการใชภาษาอยางสมจริง และในขณะเดียวกันก็เปนการเปล่ียนบรรยากาศการเรียน
การสอนนอกหองเรียนเพ่ือเพ่ิมพูนความคลองแคลวในการใชภาษา กลาวคือ ในขณะที่ผูเรียนสนุก
กับการทํากิจกรรมทางภาษา ผูเรียนก็ไดฝกใชภาษาในเวลาเดียวกันดวย   การใชภาษาในระหวาง
การทํากิจกรรมน้ีเปนการเรียนภาษาโดยไมรูตัว จึงเปนการเพ่ิมพูนความคลองแคลวในการใชภาษา  
และ เพ่ือความสนุกสนานในรูปแบบการเรียนที่แตกตางจากการเรียนการสอนในหองเรียน   อีกทั้ง
เปนการสรางสัมพันธภาพอันดีระหวางครูและนักเรียน  โดยครูที่รวมจัดคายสามารถเรียนรูวิธีการ
สอนใหมๆจากวิทยากรท่ีรวมจัดคายไดอีกดวย  

สําหรับจุดประสงคของการจัดคายภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาน้ัน         
Pupipat et al. (2006: 6) กลาววา เพื่อเปดโอกาสใหผูเขาคายไดพัฒนาทักษะทางภาษาโดยเฉพาะ 
การพูดและการฟง  ภายใตกิจกรรมท่ีหลากหลาย  เพ่ือสรางทัศนคติที่ดีและเปนการความมั่นใจใน
การสื่อสาร โดยใชภาษาอังกฤษเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางภาษาเพ่ือเสริมสรางทักษะในการใช
ภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูอ่ืน  เพ่ือเสริมสรางทักษะทางสังคม การเรียนรู
แบบรวมมือ คุณธรรมและจริยธรรม  และเพ่ือเสริมสรางทักษะการคิดวิเคราะหอยางมีวิจารณญาณ
และสรางสรรค เปนการรับรูวัฒนธรรมทางภาษาอีกทางหน่ึง 

 
      จากจุดมุงหมายและประโยชนของการจัดคายภาษาอังกฤษที่กลาวมาขางตน ผูวิจัย
สามารถสรุปไดวา จุดมุงหมายที่สําคัญและประโยชนของการจัดคายภาษาอังกฤษ คือ เพ่ือเปด
โอกาสใหผูเขาคายสามารถใชภาษาอยางมีจดุมุงหมายนอกเหนือจากการเรียนในหองเรียนปกติ ทํา
ใหผูเขาคายสามารถพูดภาษาอังกฤษไดคลองแคลวขึ้นในสถานการณจริง ผูเขาคายมีโอกาสไดเรียนรู
และมีพัฒนาการทางภาษาที่ดีขึ้นจากการรวมกิจกรรมที่หลากหลายและสนุกสนาน อาทิเชน การ
เลนเกม การรองเพลง  เปนตน  นอกจากนั้นผูเขาคายยังไดสรางสัมพันธภาพอันดีตอกัน และเปน
การเพ่ิมทัศนคติในทางบวกตอการเรียนรูภาษาของผูเขาคายและผูจัดคายอีกดวย 
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1.3  ประเภทของคายภาษาอังกฤษ  
      ปจจุบันคายภาษาอังกฤษมมีากมายหลายประเภท โดยการแบงประเภทของคายนั้นจะ
ขึ้นอยูกับลักษณะ รูปแบบ ระยะเวลา สถานท่ี และรายละเอียดตางๆของการจัดคายที่ผูจัดคาย
กําหนดขึ้น ทั้งนี้มีนักการศึกษา และผูเชี่ยวชาญหลายทาน ไดแบงประเภทของคายภาษาอังกฤษ
ออกเปน 2 ประเภทใหญคือ คายกลางวัน (Day Camp) และ คายคางคืน (Overnight Camp) มี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 

 คายกลางวัน (Day Camp) หมายถึง คายที่จัดเฉพาะในเวลากลางวันเทานั้น ผูเรียนจะ
อยูทํากิจกรรมตาง ๆ ตามที่กําหนดไวในชวงกลางวัน และไมมีการคางคืน อาจจัดภายในหรือ
ภายนอกสถานศึกษา ขึ้นอยูกับงบประมาณและความเหมาะสม   คายกลางวันในแตละวัน อาจมี
การกําหนดหัวขอเรื่องตามความสนใจของนักศึกษาที่มาเขาคาย อาทิ เชน แฟชั่น เทคโนโลยี เปน
ตน Pupipat et al. (2006) และ เจริญ จิตวารินทร (2547: 11) ไดแนะนําวาควรจัดอยางนอย 2 
วันโดยอาจจัดติดตอกันหรือสัปดาหละ 1 วันก็ได สวน คายคางคืน (Overnight Camp) หมายถึง 
คายพักแรมท่ีอยูคางคืน อาจเปนคืนเดียวหรือหลายคืนก็ได ซึ่งผูเรียนจะตองอยูประจําที่คายทั้ง
กลางวันและกลางคืนจนครบกําหนดระยะเวลาการจัดคายตามที่กําหนดไว   (ประพันธศิริ สุเสารัจ, 
2540;  ศิริยา คนิวรานนท, 2541; เจริญ จิตวารินทร, 2547; Pupipat et al., 2006) ระบุวา คาย
คางคืนจําเปนตองมีการเตรียมพรอมที่ยุงยากมากกวา เนื่องจากตองจัดเตรียมกิจกรรมมากกวา และ
ผูเขาคายตองอยูรวมกันนานกวา ดังนั้นจึงตองพยายามสงเสริมใหผูเขาคายมีความสนิทสนมกันใน
เวลาอันรวดเร็ว(Pupipat et al., 2006) นอกจาน้ีหากมีการจัดคายพักแรมในโรงเรียน ควรจัดอยาง
นอย 2 วัน 1 คืน แตถาจัดภายนอกโรงเรียน อาจทําการเลือกสถานท่ีตามความเหมาะสมและควรใช
เวลาอยางนอย 3 วัน 2 คืนในการจัดกิจกรรม (เจริญ จิตวารินทร, 2547) 
  จากที่กลาวมาขางตนถึงประเภทของคายภาษาอังกฤษพอสรุปไดวา คายภาษอังกฤษ
สามารถแบงออกเปน  2 ประเภท กลาวคือ คายกลางวัน และ คายคางคืน ทั้งสองแบบอาจจัด
ภายในหรือภายนอกสถานศึกษาก็ได ทั้งนี้ข้ึนอยูกับงบประมาณและความเหมาะสม และคายทั้งสอง
ประเภทนั้น ผูเรียนจะตองอยูประจําที่คายจนครบระยะเวลาที่กําหนดไว      

   
1.4  ขอควรคํานึงในการวางแผนจัดคายภาษาอังกฤษ 

     การจัดคายใดๆก็ตาม เราจําเปนตองคํานึงถึงการวางแผนการจัดคาย เพ่ือใหผลลัพธที่
เกิดขึ้นเปนไปตามวัตถุประสงคที่วางไว และเพ่ือใหผูเขารวมกิจกรรมไดรับประโยชนสูงสุดหลังจาก
การเขารวมกิจกรรม สําหรับหลักการสําคัญของการจัดคายภาษาอังกฤษ คือ ผูเขาคายตองไดรับ
ความรูและพัฒนาการทางภาษาในบรรยากาศที่ผอนคลายและสนุกสนาน มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย  
ทั้งท่ีเนนการเคลื่อนไหวและการใชความคิด เพ่ือใหเกิดการส่ือสารอยางเปนธรรมชาติ  

 ดังนั้นในการเตรียมการเพ่ือจัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษจึงเปนเรื่องที่ยุงยาก ตองมีการ
เตรียมความพรอมมากมายหลายอยาง การวางแผนและตัดสินใจในเรื่องตางๆจึงเปนสิ่งสําคัญ  อาทิ 
ควรจัดคายภายใน หรือ ภายนอกมหาวิทยาลัย  มีการคางคืนหรือไม  มีสนามสําหรับเลนกีฬาตางๆ  
มีหองประชุม  โรงอาหาร หรือรานคาใกลเคียงหรือไม   สถานท่ีที่จัดและท่ีพักแรมมีสิ่งอํานวยความ
สะดวก และวัสดุอุปกรณครบถวนหรือไม อยางไร เชน คอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต เคร่ืองเลน CD  
LCD และ เครื่องเสียง  มีงบประมาณเทาใด  จํานวนและคุณสมบัติของผูเขาคาย  จํานวนผูใหการ
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ชวยเหลือในการจัดคาย    จํานวนครู วิทยากรชาวไทยและชาวตางชาติ   ลักษณะของคายเนน
วิชาการมากนอยเพียงใด   มีการพาไปเท่ียวนอกสถานท่ีหรือไม  ความปลอดภัย สถานพยาบาล   มี
ขอกําหนดของกฎหมายการละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม อยางไร  ควรจัดทําเอกสารคาย และ
ประชาสัมพันธคายอยางไร  รวมถึงขอบังคับในการใหผูเขาคายใชภาษาอังกฤษมีมากนอยเพียงใด 
และจะลงโทษผูไมปฏิบัติตามอยางไร (Pupipat et al., 2006)  

     สถานที่ในการจัดคายภาษาอังกฤษ ควรมีเนื้อท่ีกวางขวาง และเปนที่โลง สามารถใชจัด
กิจกรรมกับเด็กจํานวนมากได  ควรมีบรรยากาศดี และมีความเปนสวนตัว  ปลอดภัย  สะดวกสบาย 
มีหองอาหาร หรือหองโถง  และอยูไมไกลจนเกินไป เพ่ือประหยัดคาใชจายในการเดินทาง  และควร
มีการสนับสนุนใหผูเรียนม่ันใจและกลาใชภาษาอังกฤษใหมากที่สุดตลอดเวลาท่ีรวมกิจกรรมในคาย 
เพ่ือชวยใหนักเรียนสามารถใชภาษาไดอยางคลองแคลวในท่ีสุด   นั่นหมายถึง เมื่อนักเรียนพูดผิด
จะตองไมตําหนิหรือพยายามแกไขขอผิดพลาดใหนักเรียนขาดความมั่นใจ หรือเสียหนา  ควรสราง
บรรยากาศในการเรียนรูที่อบอุนเพ่ือใหนักเรียนรูสึกเปนอิสระในการใชภาษาใหมากที่สุด    (เฉลียว
ศร ีพิบูลชล, 2535; รัตนาภรณ โพธิ์ทอง, 2544; Brown, 2001)   

 ดังนั้นสิ่งท่ีผูจัดคายควรใหความสําคัญ และวางแผนเตรียมการ ไดแก การคํานึงถึง
ประเด็นสําคัญตางๆ อาทิ สถานท่ีในการจัดคายที่มีเนื้อที่กวางขวางเพียงพอ มีบรรยากาศและ
สภาพแวดลอมเหมาะสมตอการจัดกิจกรรม   ระยะเวลาในการจัดคาย  ระยะเวลาของแตละ
กิจกรรม และระยะเวลาการหยุดพักระหวางกิจกรรม    วัสดุอุปกรณสําหรับกิจกรรมตางๆ 
งบประมาณท่ีจําเปนตองจัดสรร  คุณสมบัติและจํานวนผูเขาคายเพ่ือการออกแบบกิจกรรม จํานวน
เจาหนาที่ผูชวยเหลือในการจัดคาย  จํานวนครู และวิทยากรชาวไทยและชาวตางชาติ  รวมถึง กฎ  
กติกา ที่ควรแจงใหผูเขาคายปฏิบัติและผูที่เก่ียวของทราบ เปนตน 

 
1.5  กิจกรรมในคายภาษาอังกฤษ 
  ในการจัดคายภาษาอังกฤษ การวางแผนจัดกิจกรรมทางภาษาถือเปนเร่ืองที่สําคัญมาก 
เนื่องจากจุดประสงคหลักของการจัดคายภาษาอังกฤษ ก็คือ การพัฒนาทักษะทางภาษาดานตางๆ
ของผูเขาคาย ดังนั้นผูจัดคายจึงมีความจําเปนที่จะตองศึกษารูปแบบ และหลักการในการจัด
กิจกรรมทางภาษาเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเขารวมกิจกรรมทุกคน ทั้งนี้มีผูสนใจศึกษาคนควา
และใหขอแนะนําในประเด็นตางๆท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมทางภาษา ดังตอไปน้ี 
 
      1.5.1  แนวทางในการจัดกิจกรรมสําหรับคายภาษาอังกฤษ 

     การจัดคายภาษาอังกฤษจําเปนตองมีแนวทางในการจัดกิจกรรม เพ่ือใหเกิดความ
เหมาะสมระหวางรูปแบบของกิจกรรม กับสถานที่ที่ใชในการจัดกิจกรรม รวมทั้งระยะเวลาที่ใชใน
การดําเนินกิจกรรมน้ันๆดวย นักการศึกษาและผูเชี่ยวชาญหลายทาน ไดใหขอคิดและขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับแนวทางในการจัดกิจกรรมสําหรับคายภาษาอังกฤษไว ดังนี้ 

     ในการตัดสินใจเลือกกิจกรรมตางๆเพ่ือจัดคายภาษาอังกฤษน้ัน กิจกรรมที่ใชควรมี
ลักษณะเปนกิจกรรมท่ียากตอการจัดในหองเรียน ตองใชพ้ืนที่ ใชเสียง ซึ่งอาจรบกวนหองขางเคียง  
หากจัดในชั่วโมงเรียนปกติ    กิจกรรมแรกๆ ควรเปนกิจกรรมที่ชวยสรางความคุนเคยใหแกผูเขา
คาย (Ice-breaking Activity) กิจกรรมตางๆควรมุงเนนฝกความคลองแคลวทางภาษา กิจกรรมควร
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เปดโอกาสใหนักเรียนได ลุก นั่ง เดิน ทํากิจกรรมสลับกับกิจกรรมที่นั่งอยูตลอดเวลา เปนกิจกรรมที่
เปดโอกาสใหผูเรียนใชภาษามากที่สุดโดย ใหนักเรียนจัดกิจกรรมเอง เชน การแสดงละคร หรือ 
บทบาทสมมติ ควรเลือกกิจกรรมท่ีนักเรียนสนใจ    เนนความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ใชอุปกรณไม
มากนัก และเปนกิจกรรมที่ฝกใหนักเรียนเปนคนชางสังเกต (เฉลียวศรี พิบูลชล, 2535) 

     ลักษณะของกิจกรรมในคายภาษาอังกฤษอาจมีทั้งกิจกรรมในรมและกลางแจง  ทั้ง
ประเภทเดี่ยวและกลุมที่ทุกคนสามารถเขารวมได เปดโอกาสใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธ  และทํางาน
รวมกันเปนกลุม  เพ่ือฝกการเปนผูนําและผูตาม มีการจัดเวลาในการเลน การทํางาน และการ
พักผอนในสัดสวนพอเหมาะ    เปนกิจกรรมที่เนื้อหากอใหเกิดการปลูกฝงพฤติกรรมและบุคลิกภาพ
ที่สมดุลกัน  เปนกิจกรรมที่คํานึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผูเรียน ไมควรเปนกิจกรรมที่หนัก
เกินไป    กิจกรรมตองเหมาะสมกับเพศ วัย ความตองการและความสนใจของผูเรียน มีความ
ประหยัด กอใหเกิดการรวมมือ วางแผน และจัดเตรียมทุกฝายที่เกี่ยวของ  (ประพันธศิริ สุเสารัจ, 
2540) 
           แนวทางการจัดกิจกรรมในคายภาษาอังกฤษน้ัน ควรจัดกิจกรรมท่ีสรางความคุนเคย 
เพ่ือใหผูเรียนไดคุนเคยและใกลชิดกัน  ควรจัดกิจกรรมที่มีเน้ือหางายไปสูเนื้อหาและวิธีการดําเนิน
กิจกรรมท่ียากข้ึน โดยกิจกรรมชวงแรก ควรจัดกิจกรรมท่ีผูเรียนไมตองใชภาษาในการสื่อสารมาก
นักแตจะใชภาษาทาทางในการสื่อสารความหมาย   ควรจัดกิจกรรมท่ีผูเรียนมีโอกาสลุก เดิน นั่ง ทํา
กิจกรรม  ควรจัดกิจกรรมที่ใหผูเรียนไดเปลี่ยนสถานที่ โดยมีทั้งกิจกรรมในรมและกิจกรรมกลางแจง 
หรือใชประโยชนจากสถานที่ในการจัดกิจกรรม เพ่ือเปนการเปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนและใช
ประโยชนจากสถานที่    ควรจัดกิจกรรมท่ีมีสื่อแบบตาง ๆ เชน รูปภาพ ของจริง เพ่ือสรางความ
สนุกสนาน เพลิดเพลินในการทํากิจกรรม   ควรจัดกิจกรรมเพ่ือใหผูเขาคายไดบริหารรางกาย  โดย
ครูหรือนักเรียนเปนผูนํากิจกรรม และใชภาษางาย ๆ ในการออกคําสั่ง เปนตน  และควรจัดกิจกรรม
สอดแทรกเพ่ือสรางความสนุกสนานและบรรยากาศท่ีผอนคลายแกผูเรียน และ ศิริยา คนิวรานนท 
(2541)    กับ กาญจนา จันทะดวง (2542) ยังเพ่ิมเติมอีกวาการจัดกิจกรรมในคายภาษาอังกฤษน้ัน 
ควรเปนกิจกรรมที่เนนการทํางานเปนกลุม เพ่ือการฝกใชภาษาอังกฤษที่หลากหลายและสมจริง 

 กลาวโดยสรุป การจัดกิจกรรมในคายภาษาอังกฤษนั้น ประเด็นสําคัญที่ผูจัดคายจะตอง
คํานึงถึงในการเลือกจัดกิจกรรมในแตละชวงของคายภาษาอังกฤษ ก็คือ    กิจกรรมในชวงแรกควร
เปนกิจกรรมที่เนนสรางความคุนเคยใหแกผูเขาคาย กอใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน  
เหมาะสมกับเพศ วัย  กิจกรรมชวงกลาง ควรเปนการฝกความคลองแคลวทางภาษา โดยมีการ
เรียงลําดับกิจกรรม จากเนื้อหาและวิธีการจัดระดับงาย ไปสูระดับท่ียากข้ึน เหมาะสมกับระดับ
ความสามารถของผูเขาคาย  และเนนใหผูเขาคายไดใชภาษามากที่สุด    กิจกรรมในชวงทายควร
เปนการบูรณการความรูและทักษะตางๆอยางสรางสรรคและไดแสดงออกตามความสามารถที่ตน
ถนัด โดยมีการกําหนดระยะเวลาอยางเหมาะสม 

 
1.5.2  ประเภทและรูปแบบของกิจกรรมในคายภาษาอังกฤษ 

 กิจกรรมท่ีใชในคายภาษาอังกฤษนั้น มีการแบงประเภทตามรูปแบบและลักษณะของ
กิจกรรมที่แตกตางกันไป  โดยสามารถแบงออกเปน 2 ประเภทใหญๆ ไดแก กิจกรรมดานวิชาการ 
และกิจกรรมดานนันทนาการ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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 1) กิจกรรมดานวิชาการ เปนกิจกรรมทีจ่ัดขึ้นเสริมจากหลักสูตรปกติ โดยเปดโอกาสให
ผูเรียนไดฝกใชทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะคือ ฟง พูด อาน และเขียน มุงเนนการฝกความ
คลองแคลวในการใชภาษาตามรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย เนนความสนุกสนานเพลิดเพลินที่แฝง
ความรูทางภาษาไปพรอมๆกัน และ 2) กิจกรรมดานนันทนาการ เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือความ
สนุกสนาน มีความผอนคลาย สงเสริมการแสดงออก และสามัคคี สงเสริมสัมพันธภาพระหวางผูเขา
คาย เชน การออกกําลังกาย การรองเพลงที่มีทาทางประกอบ การเลนเกม การชมวีดีทัศน การเลน
รอบกองไฟ และการประกวดตางๆ    (ศิริยา คนิวรานนท, 2541; เจริญ จิตวารินทร, 2547) 

หากพิจารณาตามรูปแบบของกิจกรรมแลว คายภาษาอังกฤษแตละคายตางมีรูปแบบท่ี
แตกตางกัน  ซึ่ง เฉลียวศรี พิบูลชล (2535) ไดแบงกิจกรรมฝกภาษาที่ใชในคายภาษาอังกฤษ 
ออกเปน 5 ประเภท คือ   กิจกรรมสรางความคุนเคย   กิจกรรมที่ใชสถานที่รวมกันในการจัด
กิจกรรม   กิจกรรมเพ่ือฝกทบทวนคําศัพท   กิจกรรมเพ่ือฝกโครงสรางทางภาษา  และ กิจกรรม
เพ่ือฝกความเขาใจในการอาน ในขณะที่ ศิริยา คนิวรานนท (2541) แบงรูปแบบของกิจกรรมที่ใชใน
คายภาษาอังกฤษเปน 7 ประเภทคือ  1) กิจกรรมเพ่ือสรางความคุนเคย (Ice–breaking Activity) 
เปนกิจกรรมท่ีจัดในชวงตนๆ ของกิจกรรมในวันแรก เพ่ือใหผูเรียนที่มาจากตางหองเรียนสราง
ความคุนเคยกัน และชวยใหผูเรียนรูสึกผอนคลาย กอนที่จะทํากิจกรรมอ่ืนๆ ตอไป  2) กิจกรรมเพ่ือ
ฝกทบทวนศัพท (Word Games) เปนกิจกรรมฝกคําศัพทโดยคิดและพูดคําศัพทหรือประโยคที่มี
คําศัพท มีการใชบัตรคําท่ีกําหนดให เปนกิจกรรมทบทวนคําศัพทที่ผูเรียนรูมาแลว  3) กิจกรรมเพ่ือ
ฝกโครงสรางภาษา (Structure Games) เปนกิจกรรมที่ฝกสรางประโยค หรือพูดประโยคที่ถูกตอง 
เชน ใหผูเรียนแตงประโยคใหถูกตองตาม Tense ที่กําหนดให  4) กิจกรรมการใชทักษะสัมพันธ 
(Integrated Skills) เปนกิจกรรมที่ผูเรียนไดใชทักษะการฟง พูด อาน และเขียนในเวลาเดียวกัน  5) 
กิจกรรมท่ีใชสถานที่กลางแจง (Out of Classroom Activities) เปนกิจกรรมที่ใชประโยชนจากเน้ือ
ที่กวางๆนอกหองเรียน ซึ่งไมสามารถจัดในหองเรียนหรืออาคารได  6)  กิจกรรมสนทนาเพ่ือ
แลกเปล่ียนขอมูล (Communication Games) เปนกิจกรรมที่มีลักษณะเปนการหาขอมูลเพ่ิมเติม
หรือมีการแกปญหารวมกัน โดยที่คนใดคนหน่ึงรูขอมูลเพียงบางสวนในขณะที่คนอ่ืนๆจะรูในสวนที่
ไมเหมือนกัน ตองการส่ือสารโดยการสนทนากันเพ่ือใหไดขอมูลครบถวน ถือเปนกิจกรรมที่สราง
สถานการณใหผูเรียนมีความจําเปนตองใชภาษา เพ่ือสื่อความหมายซ่ึงกันและกัน  และ 7) กิจกรรม
การแสดงบทบาทสมมติ (Role-play) เปนกิจกรรมที่ใหผูเรียนมีโอกาสไดแสดงออกท้ังกริยาทาทาง
ในการแสดงตามบทบาทที่กําหนดให ซึ่งจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการสอนทักษะการฟง–พูด
ภาษา อีกทั้งยังใหผูเรียนไดคิดเพ่ือหาคําตอบโตตอบในการพูดคุยสนทนาซ่ึงเปนกิจกรรมที่ใกลเคียง
กับสถานการณจริงอีกดวย  สวน Maley และ Duff (2002) ไดแบงกิจกรรมทางภาษาออกเปน 7 
ประเภทเชนเดียวกัน คือ 1) กิจกรรมสรางความคุนเคย 2) กิจกรรมฝกการสังเกต 3) กิจกรรมแปล
ความ 4) กิจกรรมสรางสรรคและประดิษฐ 5) กิจกรรมคําศัพท (Word - Play)   6) กิจกรรมแกไข
ปญหา และ 7) กิจกรรมบทกวีและเพลงตางๆ  

 
1.6  การเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐาน 

 การเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐาน (Activity Based Learning) เปนแนวทางการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนการจัดการเรียนรูที่ใชกิจกรรมทางภาษาที่ตรงกับความสนใจของ
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ผูเรียนเพื่อใหเกิดการเรียนรูดวยตนเองอยางสรางสรรคและเปนธรรมชาติ โดยคํานึงถึงบรรยากาศที่
ผอนคลาย ไมกดดัน และสนุกสนานโดยมีการจัดใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรมตางๆ การ
เรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐานมีประวัติความเปนมาและหลักการท่ีนาสนใจ ดังนี้ 

 
1.6.1  ความเปนมาของการเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐาน 

 การเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐาน (Activity Based Learning) เปนแนวทางการ
เรียนรูที่คิดคนโดยชาวอังกฤษชื่อ David Horsburgh ในราวป ค.ศ. 1944 สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2  
เพ่ือใชในการสอนใหกับโรงเรียน Rishi Valley  ในประเทศอินเดีย  ตอมาเขาจึงตัดสินใจต้ังรกราก
อยูที่นั่นและเร่ิมกอตั้งโรงเรียน Neel Bagh   ทางโรงเรียนไดมีการจัดใหมีการเรียนรูโดยใชกิจกรรม
เปนฐานกับหลักสูตรที่หลากหลาย ไมวาจะเปนวิชาทั่วไป เชน ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร  
สันสกฤต หรือแมแตวิชาพิเศษ เชน ดนตรี  ชางไม การทําสวน การตัดเย็บ เปนตน  ซึ่งตอมาเปนที่
ยอมรับวาเปนแนวทางการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพแนวทางหนึ่ง (Anandalakshmy et al, 2004) 
 

1.6.2  แนวคิดและหลักการการเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐาน 
การเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐานมุงคํานึงถึงสิ่งที่ผูเรียนสนใจ อารมณของผูเรียน 

ทักษะและความสามารถของผูเรียนเปนหลัก ในการผลักดันใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง ถือเปนการ
จัดประสบการณใหผูเรียนไดเรียนรูผานการฝกปฏิบัติกิจกรรมตางๆดวยตัวผูเรียนเองอยางเปน
ธรรมชาติ ในบรรยากาศที่ผอนคลาย ไมกดดัน เพ่ือการเรียนรูอยางแทจริง และคงทน  โดยใช
แนวคิดเชิงสรางสรรคเพ่ือออกแบบสื่อการเรียนรูที่เหมาะสมกับวิชาการตางๆ และเลือกใชกิจกรรมที่
หลากหลาย หากผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมมากเทาใด การเรียนรูยอมเกิดขึ้นมากเทานั้น (Nayak 
and Rao, 2002) แนวทางการเรียนรูแบบนี้เหมาะสําหรับผูเรียนทุกเพศทุกวัยที่มีความกระตือรือรน
ในการทํากิจกรรม ไมวาจะเปนกิจกรรมที่ใชความคิดหรือกิจกรรมที่เนนการเคลื่อนไหวก็ตาม 
(Rowland and Birkett, 1992)  และเปนการเรียนรูอยางเปนระบบท่ีมีการวัดและประเมินผล
เชื่อมโยงไปยังจุดมุงหมายของการเรียนรู (Bricker and Cripe, 1992) 
 

1.6.3  วิธีการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐาน 
 การเรียนรู โดยใชกิจกรรมเปนฐาน เปนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  

สามารถทําไดโดยแบงหลักสูตรออกเปนหนวยยอยๆ แตละหนวยมีสื่อการเรียนรูที่เหมาะสมที่ตรงกับ
ความสนใจของผูเรียน เพ่ือการเรียนรูไดดวยตนเองจากการทํากิจกรรมโดยใชสื่อเหลานั้น  กิจกรรม
ที่นิยมใชกับการเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐานควรมีความหลากหลาย อาทิ การถกเถียงเพ่ือหาขอยุติ  
การแสดงบทบาทสมมติ  การแสดงละคร การใช เกม บทกลอน  การวาดภาพ และ การรองเพลง 
(Shahid, Abid and Afifa, 2005)  โดยใหผูเรียนไดทดลองฝกปฏิบัติกิจกรรมอยางจริงจัง  และมี
การเปดโอกาสใหผูเรียนสรุปผลการเรียนรูดวยตนเอง และสามารถประยุกตความรูที่ไดใหเปน
ประโยชนตอชีวิตและการทํางานได โดยมีครูผูสอนเปนผูแนะนําและคอยใหความชวยเหลือแก
ผูเรียนอยูหางๆ  แสดงบทบาทในขอบเขตจํากัดเฉพาะเมื่อผูเรียนตองการความชวยเหลือเทานั้น 
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1.6.4  ประโยชนของการเรียนรูภาษาโดยใชกิจกรรมเปนฐาน 
 การเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐาน (Activity Based Learning) ชวยใหบรรยากาศใน 

การเรียนภาษาสนุกสนาน  ผอนคลาย ไมกดดัน  ผูเรียนจะมีความเชื่อมั่นในการใชภาษา  จากการ
เปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกใชภาษาคลายกับการใชภาษาในชีวิตจริงอยางมีความหมาย กอรปกับการ
คัดเลือกเนื้อหาที่ตรงกับความสนใจของผูเรียน จะทําใหผูเรียนเกิดความสนใจ และอยากติดตาม  
กอใหเกิดการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมและเพ่ิมปฏิสัมพันธระหวางผูเรียน อีกทั้งสงเสริมใหผูเรียน
รูจักการเคารพตนเองและผูอ่ืน (Hendricks, 1997)  ผูเรียนมีโอกาสแกปญหาและตัดสินใจใน
สถานการณตางๆดวยตนเองอีกดวย (Nayak and Rao, 2002)   
       สรุปไดวา แนวทางการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐานเหมาะสมกับการออกแบบ
หลักสูตรฝกอบรมคายภาษาอังกฤษ ที่มุงใหผูเขารับการฝกอบรมไดปฏิบัติกิจกรรมทางภาษา
มากมายหลายกิจกรรม เพ่ือเปนการฝกใชภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งกิจกรรมทางภาษา
นั้นมีมากมายหลายประเภท  การแบงประเภทของกิจกรรมก็แตกตางกันไป ตามรูปแบบ  ลักษณะ 
วัตถุประสงค  สถานที่ทีใ่ช  ประโยชนที่ไดรับจากกิจกรรม  แลวแตวาผูแบงประเภทจะยึดอะไรเปน
หลัก  ดังนั้นการที่จะเลือกกิจกรรมประเภทใดไปใชจึงตองมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคเปน
สําคัญ    สวนการเลือกกิจกรรมมาใชในการจัดคายภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษา สาขาภาษาอังกฤษ   
คณะศึกษาศาสตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร ในคร้ังนี้ ผูวิจัยไดเลือกสรรกิจกรรมที่เนนการพัฒนา
ทักษะการพูดเปนหลัก อยางไรก็ตาม ประเด็นสําคัญที่ตองคํานึงถึงในการเลือกกิจกรรมสําหรับคาย
ภาษาอังกฤษก็คือ เปนกิจกรรมท่ีสรางความคุนเคย เพ่ิมทักษะสัมพันธ และเปดโอกาสใหผูเขารวม
อบรมไดแสดงออกอยางอิสระในบรรยากาศที่สนุกสนานและไมกดดัน โดยใชสื่อที่หลากหลายและ
เปนไปตามความสนใจของผูเขาอบรมเปนสําคัญ    สําหรับการคัดเลือกกิจกรรมสําหรับหลักสูตร
ฝกอบรมการฝกอบรมคายภาษาอังกฤษเพ่ือเสริมสรางทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ความรูเกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ และทักษะสังคม สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะ
ศึกษาศาสตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร ในครั้งนี้ ผูวิจัย ไดคัดสรรกิจกรรมทางภาษามากมายท่ี
เหมาะสมกับคายภาษาอังกฤษ อาทิ กิจกรรมเพ่ือความคุนเคย  กิจกรรมเพ่ือพัฒนาคําศัพทและ
ทักษะทางภาษา   กิจกรรมสรางสรรคและประดิษฐ  กิจกรรมที่ใชสถานท่ีกลางแจง  กิจกรรมแกไข
ปญหา  กิจกรรมเก่ียวกับบทกวีและเพลงตางๆ กิจกรรมสนทนาเพ่ือแลกเปล่ียนขอมูล และกิจกรรม
การแสดงบทบาทสมมติ เปนตน 

 
2. การพูดภาษาอังกฤษ 

 
        การพูดภาษาอังกฤษเปนทักษะที่มีความสําคัญตอการเรียนรูภาษาอังกฤษในฐานะ

ภาษาตางประเทศ ความสําเร็จพื้นฐานของผูเรียนสามารถประเมินไดจาก การใชทักษะการพูดอยาง
ถูกตองและมีประสิทธิภาพ โดยผูเรียนสามารถพูดไดอยางเปนธรรมชาติและสื่อสารกับผูอ่ืนเขาใจ มี
การเลียนเสียงเจาของภาษาไดอยางคลายคลึง ทั้งนี้ มีผู เชี่ยวชาญดานภาษาหลายทานได
ทําการศึกษา เสนอแนวคิดและความรูเกี่ยวกับการพูดภาษาอังกฤษไวอยางนาสนใจในประเด็นตางๆ 
ดังตอไปน้ี 
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2.1  ความหมายของการพูดภาษาอังกฤษ 

 การพูด เปนพฤติกรรมทางภาษาท่ีเราใชในการส่ือสาร เปนการเปลงเสียงออกมาเปน
ภาษาเพื่อถายทอดความรู  ความคิด ความรูสึก หรือความตองการของผูพูดไปยังผูฟง  โดยใช
ถอยคํา  น้ําเสียง  และอากัปกิริยา จนเปนที่เขาใจกัน ภาษาที่เราใชในการพูดจึงเปนสิ่งสําคัญ 
ผูเชี่ยวชาญดานภาษาหลายทานใหความหมายของการพูดภาษาอังกฤษไวดังนี้ 

 Valette (1977) ใหคําจํากัดความของการพูดไววา การพูดเปนทักษะทางสังคม 
สําหรับการพูดโดยใชภาษาท่ีสองนั้นจะมีเปาหมายอยูที่การเรียนรูและฝกฝนจนกวาจะสามารถพูดได
ถูกตอง จนเกิดความเคยชิน   กลาวคือ การพูดนั้นมิใชเปนเพียงการออกเสียงชัดเจน จังหวะ เสียง
สูงต่ํา แตมีจุดมุงหมายสําคัญคือ การทําใหผู อ่ืนเขาใจเรื่องที่ตนตองการสื่อสาร การใชภาษาได
ถูกตองและเหมาะสม รวมทั้งเปนที่ยอมรับของเจาของภาษาดวย   ในขณะท่ี Paulston และ 
Bruder (1978) ใหความหมายของการพูด วา เปนการปฏิสัมพันธที่เกิดขึ้นระหวางผูพูดและผูฟง
เพ่ือแลกเปล่ียนขอมูลตามแบบแผนของสังคม ซึ่งสอดคลองกับ Bygate (2001) ที่กลาววา การพูด
เก่ียวของกับการตัดสินใจในการเลือกสรรคําพูด เพ่ือใหตรงกับความรูสึกและความตองการสื่อ
ความหมายกับผูฟง สวน Littlewood (1995) เห็นวา ผูพูดจะตองเลือกใชคําพูดใหเหมาะสมกับ
บริบทดวย  

 การพูดมีความเก่ียวของกับความคลองแคลวในการใชภาษา การเลือกใชคําศัพท และ
โครงสรางทางภาษาไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ (Cohen, 1994) สวน Krashen และ Terrell 
(1983) เห็นวา การพูดจะสัมพันธกับการฟง ดังนั้น ผูพูดภาษาที่สองจะพูดไดคลองเพียงใด
ยอมขึ้นอยูกับปจจัยนําเขาที่มาจากการฟงดวยเชนกัน 

 จากความหมายของการพูดภาษาอังกฤษดังกลาวขางตน  สรุปไดวา  การพูด
ภาษาอังกฤษ  หมายถึง  การปฏิสัมพันธทางวาจาระหวางผูพูดและผูฟง เพ่ือแลกเปล่ียนขอมูล โดย
คํานึงถึงความถูกตอง เหมาะสม ของการใชภาษาใหเหมาะสมกับบริบท และเปนที่ยอมรับของ
เจาของภาษา 

 
2.2  องคประกอบของการพูดภาษาอังกฤษ 

 การพูดเปนส่ิงจําเปนสําหรับการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การที่เราสามารถใชภาษาได
อยางถูกตองและเหมาะสม ทําใหการพูดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการพูดภาษาอังกฤษให
ไดผลดีจึงประกอบดวยองคประกอบหลายประการ ซ่ึงแตละองคประกอบลวนสงผลตอประสิทธิภาพ 
และความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษทั้งสิ้น ดังที่ผู เชี่ยวชาญดานภาษาหลายทาน ได
ทําการศึกษาคนควาและวิจัย รวมทั้งใหขอเสนอแนะเก่ียวกับองคประกอบของความสามารถในการ
พูด ไวดังนี้ 

 Canale และ Swain (1980)  ไดจําแนกความสามารถในการพูดภาษาไว  4 ดาน         
คือ  1) ความสามารถดานไวยากรณและโครงสรางของภาษา (Grammatical Competence) เปน
ความสามารถเก่ียวกับภาษาในระดับประโยค  ประกอบดวยเสียง  คําศัพท  และโครงสรางประโยค   
2) ความสามารถดานภาษาศาสตรสังคม (Sociolinguistic Competence) เปนความสามารถที่
เกี่ยวของกับการใชภาษาตามความเหมาะสมของสังคมที่ใชภาษานั้นๆ ซึ่งจําเปนตองคํานึงถึง
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วัตถุประสงคในการพูด บุคคลที่เกี่ยวของ  และสถานการณตางๆเปนสําคัญ  3) ความสามารถใน
การใชถอยความ (Discourse Competence) เปนความสามารถในการใชภาษาในการเชื่อมโยง
ถอยคํา ประโยค  และขอความใหสัมพันธกันเพ่ือสื่อความหมาย  และ 4) ความสามารถในการใชกล
ยุทธทางภาษา (Strategic Competence) เปนความสามารถในการใชกลยุทธที่เกี่ยวกับการใช
ภาษาเพ่ือส่ือความหมาย รวมถึงทาทางในขณะท่ีพูด (Speech Acts) อีกดวย   

 Bachman (1990)  ไดเสนอกรอบแนวคิดเกี่ยวกับความสามารถในการใชภาษาเพ่ือ
การสื่อสาร วาประกอบดวยองคประกอบ 2 สวน  คือ  ความรูความสามารถทางภาษา (Language  
Knowledge) และความสามารถทางกลวิธีในการใชภาษา  (Strategic Competence)  ตอมา 
Bachman และ Palmer (1996) ไดปรับแนวคิดเก่ียวกับขอบเขตของความรูความสามารถในการใช
ภาษาเพ่ือการส่ือสาร วาประกอบดวยความรูใน 2 ดาน ใหญ คือ 1) ความรูทางภาษา (Language  
Knowledge)  หมายถึง  ขอมูลที่ผูใชภาษาเก็บไวในความทรงจําและพรอมจะนําออกมาใชในการ
สรางถอยคํา หรือตีความถอยคําตางๆ  ประกอบดวยความรู 2 ประเภท ไดแก ความรูในการ
จัดระบบและเรียบเรียง (Organizational knowledge) ซึ่งแบงยอยออกเปน การจัดระบบดาน
ความรูทางไวยากรณ (Grammatical knowledge) และ การจัดระบบดานความรูเกี่ยวกับคําศัพท   
ซึ่งใชในการเรียบเรียงคําพูด ประโยค ใหเปนขอความ (Textual knowledge)  และ ความรูในการ
นําไปปฏิบัติ  (Pragmatic knowledge) เปนความรู ที่ประกอบไปดวยความรูในเร่ืองหนาที่ของ
ภาษา (Functional knowledge) เปนความรูเกี่ยวกับการเชื่อมโยงคํา  ประโยค  หรือขอความ
ตางๆ เพ่ือส่ือความหมายตามความตองการของผูใชภาษา และความรู เ กี่ยวกับการใชคําพูด  
ประโยคและขอความใหเหมาะกับสถานการณตางๆตามที่สังคมท่ัวไปยอมรับ  (Sociolinguistic 
knowledge) 2)  ความรูความสามารถทางกลวิธี (Strategic competence) หมายถึง 
ความสามารถในการใชกลยุทธเพ่ือดําเนินการเกี่ยวกับการใชภาษา ซึ่งจะเก่ียวของกับความคิดใน
ระดับสูง เพ่ือเชื่อมโยงกับความสามารถทางภาษา ในการใชภาษานั้นๆ ผูใชภาษาตองใชความรูใน
เนื้อหาที่เก่ียวของตามความตองการท่ีจะสื่อความหมาย ประกอบกับ ความสามารถในการจัดการคิด
หรือนําภาษาไปใชใหเหมาะสมกับสถานการณ  กระบวนการคิดนี้มี 3 องคประกอบ คือ การกําหนด
เปาหมาย การประเมินผล  และการวางแผนนําความรูความสามารถที่มีอยูมาใชใหไดผลอยางไร  
ดังนั้นผูใชภาษาจะตองวางแผนวา ตองการจะทําอะไร เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย จะทําโดยวิธีใด  ทํา
แลวไดผลลัพธออกมาอยางไร เปนตน 

 สําหรับ Heaton (1990) สรุปวา การพูดเกี่ยวของกับ การออกเสียง (Pronunciation) 
ไวยากรณ และโครงสรางของภาษา (Grammar and Structure) จังหวะและการเวนวรรค 
(Intonation and Pauses) การเลือกใชคํา (Vocabulary) การส่ือความหมาย (Meaning)  สวน    
Weir (1993)  กลาววา ความสามารถในการพูด ประกอบดวย  1) ความคลองแคลวในการใชภาษา 
(Fluency)   2) ความเหมาะสมของการเลือกใชภาษา (Appropriateness) รวมไปถึงความสุภาพ
ของการใชภาษาดวย   3) ความถูกตองดานไวยากรณและโครงสรางรวมทั้งความรูดานภาษา  
(Accuracy)  และ 4) ความยาว ความหลากหลายของคําศัพทและความซับซอนของโครงสร างทาง
ภาษาท่ีใชในการพูด (Range)  ขณะที่ Underhill (1994) แยกองคประกอบเปนไวยากรณ 
(Grammar) คําศัพท (Vocabulary) การออกเสียงชัดเจน สูงต่ําและการเนนเสียง (Pronunciation, 
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Intonation and Stress)  รูปแบบและความคลองแคลวในการใชภาษา (Style and Fluency) 
และ เนื้อหา (Content)        

 
 กลาวโดยสรุป การพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวของกับองคประกอบหลายดาน อาทิ ความ

คลองแคลวในการใชภาษา ความเหมาะสมของการเลือกใชภาษา  ความสุภาพของการใชภาษา 
ความถูกตองดานไวยากรณและโครงสราง ความรูดานภาษาและความยาว ความหลากหลายของ
คําศัพทและความซับซอนของโครงสรางทางภาษาที่ใชในการพูด เปนตน นอกจากน้ียังเกี่ยวของกับ
ความสามารถในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร ซึ่งประกอบดวยความสามารถดานไวยากรณและ
โครงสรางของภาษาความสามารถดานภาษาศาสตรสังคม ความสามารถในการใชภาษาเชื่อมโยง
ถอยคํา ประโยคและขอความใหสัมพันธกันเพ่ือสื่อความหมาย  และความสามารถในการใชกลยุทธ
ทางภาษา มากไปกวานั้นองคประกอบของการพูดภาษาอังกฤษยังเกี่ยวของกับการออกเสียง 
ไวยากรณและโครงสรางของภาษา จังหวะและการเวนวรรค  การเลือกใชคํา การส่ือความหมาย 
คําศัพท การออกเสียงชัดเจน สูงต่ําและการเนนเสียง รูปแบบและความคลองแคลวในการใชภาษา 
ตลอดจนเนื้อหาของส่ิงที่พูด 

 
2.3  การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 

 การพูดเปนทักษะหนึ่งในการใชภาษาท่ีตองสัมพันธกับการออกเสียง  การส่ือ
ความหมาย  ทาทาง  และบริบททางสังคม  เชน  บทบาท  ฐานะของบุคคล  สภาพจิตใจของบุคคล
ที่รวมส่ือสาร  รวมถึงวัฒนธรรมของสังคมนั้น  การพัฒนาทักษะการพูดจึงตองสงเสริมใหผูเรียนได
พัฒนาทั้งความรูทางภาษาและทักษะการใชภาษาเพ่ือการส่ือสาร เพ่ือใหการพูดมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งผูเชี่ยวชาญดานภาษาไดเสนอแนวคิด  หลักการ รวมถึงเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ  ไวดังนี้ 

 
 2.3.1 แนวคิดและหลักการในการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 

 การสอนทักษะการพูดนั้น ครูผูสอนควรคํานึงถึงจุดมุงหมายของหลักสูตร เปนสําคัญ 
ควรสอนใหผูเรียนมีความรูที่จําเปนในการนําไปใชพูด และเนนใหผูเรียนไดฝกการฟงจนกระทั่งมาก
เพียงพอที่จะนําไปสูการพูดไดในที่สุด (Widdowson, 1978) นอกจากนี้ยังมีผูเชี่ยวชาญ และนักการ
ศึกษาไดเสนอแนวคิดอ่ืนๆที่เก่ียวของกับการพัฒนาทักษะการพูดเพ่ิมเติม ดังนี้  

 ขณะที่ Byrne (1990) กลาววา ในการสอนทักษะการพูดนั้นจําเปนตองฝกนักเรียน 2 
ดาน คือ การฝกเรื่อง คําศัพท การออกเสียงและรูปแบบไวยากรณ และ การสรางโอกาสเพ่ือให
ผูเรียนไดแสดงออก โดยการใหภาระงานท่ีเหมาะสมในการชวยกระตุนใหนักเรียนฝกปฏิบัติ ทั้งนี้
ผูสอนตองใหความสนใจในเร่ืองของความถูกตอง และความคลองแคลวในสัดสวนที่แตกตางกันไป 
ขึ้นอยูกับจุดมุงหมายของการเรียนและระดับของผูเรียนเปนสําคัญ  

 สําหรับ Richards (1990) และ Bygate (1987) นั้นไดเสนอแนวคิดในการสอนทักษะ
การพูดคลายคลึงกันวา การสอนพูดที่เหมาะสมควรมีการผสมผสานการสอนท้ังแบบตรงและแบบ
ออม  กลาวคือ  ควรเริ่มดวยวิธีการของแนวคิดการสอนแบบตรง (Direct  Approach)  คือ  การ
สอนโดยจัดโปรแกรมการสนทนาโดยเฉพาะ  ผูสอนจะสอนคําศัพทที่เกี่ยวของ กฎไวยากรณ กลวิธี  
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และกระบวนการท่ีจะนําไปสูการพูดเพ่ือฝกใหผูเรียนไดพูดในสถานการณตางๆอยางมีขั้นตอน โดย
เนนความถูกตองของภาษาที่ใชในการสนทนา แลวจึงสอนตามแนวคิด การสอนแบบออม (Indirect  
Approach)  คือ  การสอนโดยใหผูเรียนทําการสนทนาเพ่ือกอใหเกิดปฏิสัมพันธกัน  เปนการ
กระตุนใหผูเรียนไดเรียนรูและสามารถพูดสนทนาไดดวยตนเอง  โดยไมมีการสอนวิธีการพูดโตตอบ
สนทนาโดยตรงแกผูเรียน  และไมมีการใหความรูดานภาษากอนเร่ิมทํากิจกรรมแตอยางใด ทั้งนี้ 
เพ่ือเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกพูดดวยตนเองอยางแทจริง  

 อยางไรก็ตาม Thornbury (2005) ใหความคิดเห็นวา  ไมวาจะเปนแนวคิดการสอน
แบบตรงหรือแบบออม  มีผลกระทบตอการฝกฝนการพูดในหองเรียนเพียงเล็กนอยเทานั้น  สิ่ง
สําคัญที่ผูสอนควรเนน  คือ  การฝกพูดจริงๆเพ่ือพัฒนาทักษะการพูดสื่อสารระหวางบุคคล  ซึ่ง 
Lynch (1996) ไดเสริมอีกวา การเปดโอกาสใหผูเรียนไดพูดจริง จะทําใหผูพูดไดใชความคิดริเริ่มที่
กวางขวางมากข้ึน รวมทั้งไดฝก กลยุทธในการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลที่จําเปนซึ่งจะนําไปสู
การพัฒนาทักษะการพูดสื่อสารในชีวิตจริงได 

 Burns และ Joyce  (2002) ไดเสนอแนวทางในการสอนพูดวา ในการเรียนภาษานั้น
ครูผูสอนควรใหผูเรียนไดเรียนรูภาษาพูดในหลายๆรูปแบบ โดยเปดโอกาสใหผูเรียนไดวิเคราะห
รูปแบบไวยากรณและโครงสรางที่ใชในถอยความภาษาพูดประเภทตางๆ     มีความรูเกี่ยวกับบริบท
ทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีตอการใชภาษาพูดประเภทตางๆ  เพ่ือใหผูเรียนเขาใจวัตถุประสงคทาง
สังคมและวัฒนธรรมของการมีปฏิสัมพันธระหวางการพูด ที่มีจุดมุงหมายเพ่ือการปฏิสัมพันธ เพ่ือ
แลกเปล่ียนขอมูล และการปฏิสัมพันธเพ่ือการสรางความสัมพันธทางสังคม   เรียนรูวิธีที่จะมีสวน
รวมในการปฏิสัมพันธในการพูดที่มีลักษณะตางกัน เพ่ือใหผูเรียนเขาใจอิทธิพลของบริบทที่มีตอการ
เลือกภาษาในการใชพูด   เรียนรูวิธีการสรางขอความท่ีเปนภาษาพูดที่แตกตางจากภาษาเขียน  
พัฒนาทักษะในการทํานายวาจะเกิดอะไรขึ้นตอไปในการสนทนา รวมถึง พัฒนาความคลองแคลว
และความถูกตองในการใชภาษา  และเรียนรูที่จะใชกลวิธีหลากหลายในการพูด 

 มีนักการศึกษากลาวถึงการสอนทักษะการพูดไวอยางนาสนใจ วาควรมุงเนนใหผูเรียน
ไดใชทักษะการพูดเพ่ือการส่ือสารไดในสถานการณจริง โดยครูผูสอนจะตองใหความถูกตองและ
ชัดเจนในเรื่องของ รูปแบบ โครงสราง  กฎไวยากรณ  การออกเสียงตางๆ  ดังนั้นกิจกรรมการสอน
จึงตองเปดโอกาสใหผูเรียนไดปฏิบัติตามแบบหรือตัวอยางที่กําหนดเพ่ือนําไปสูขั้นการสอนพูดที่มี
ประสิทธิภาพและไดผลสัมฤทธิ์สูงสุด  ซึ่งครูผูสอนตองคํานึงถึงความถูกตอง เหมาะสมกับ
สถานการณ และระดับความสามารถของผูเรียน โดยใหแนวทางการจัดกิจกรรมการสอนทักษะการ
พูดแกครูสอนภาษา ไววา ควรจัดบรรยากาศของหองใหมีความสนุกสนาน เพ่ือเปนการสรางเจตคติ
ที่ดีตอการเรียนภาษา ใชสื่อการสอนท่ีหลากหลาย และควรฝกกิจกรรมจากงายไปหายาก ไมควร
แกไขขอผิดพลาดของผูเรียนทุกจุดเพ่ือมิใหผูเรียนเกิดความทอถอยและขาดความเชื่อมั่น ควรชมเชย
ผู เรียน ใหกําลังใจบอยๆ เพราะเปนแรงกระตุนที่สรางความเชื่อมั่นใหกับผู เรียน  ครูสอน
ภาษาอังกฤษควรฝกทักษะและความสามารถในการใชภาษาใหพัฒนากาวหนาอยูเสมอ และควรใช
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารใหมากที่สุด (กุศยา  แสงเดช, 2548)  
  สรุปไดวาแนวคิดในการสอนพูดประกอบดวย 2 แนวทางสําคัญคือ 1) การสอนแบบ
ตรง เนนใหผูเรียนไดรับความรูที่เกี่ยวของกับการพูด ไมวาจะเปนกฎไวยากรณ คําศัพท การออก
เสียง  และ  กลยุทธที่เกี่ยวของกับการพูด บริบท  วัฒนธรรมที่เจาของภาษาใชกัน และ 2) การสอน
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แบบออม โดยการจัดกิจกรรมและสรางสถานการณเพ่ือเอ้ืออํานวยใหผูเรียนไดมีโอกาสพูดอยาง
อิสระ เพ่ือพัฒนาทักษะการพูดอยางเปนธรรมชาติ ทั้งนี้ครูผูสอนจําเปนตองวางแผนในการกําหนด
สัดสวนของการผสมผสานแนวทางการสอนท้ัง 2 แบบ ใหเหมาะสมกับผูเรียน เพ่ือใหการสอนบรรลุ
วัตถุประสงคที่ตั้งไว 
 

 2.3.2 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
 ทักษะการพูด เปนทักษะที่สําคัญในการเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองหรือภาษา 

ตางประเทศ การใชเทคนิคและวิธีการตางๆเขามามีสวนชวยจึงสามารถทําใหเราเขาใจ และฝก
ปฏิบัติไดงายขึ้น ทั้งนี้มีผูเชี่ยวชาญดานภาษาเสนอข้ันตอนการสอนทักษะการพูดไวอยางนาสนใจ 
ดังนี้ 

 Scott (1981) กลาววา การสอนทักษะการพูดสามารถแบงออกเปน 3 ขั้นตอน  คือ 1) 
ขั้นการบอกวัตถุประสงค  ครูควรบอกวัตถุประสงคในการเรียนรูใหผูเรียนทราบ เพ่ือผูเรียนจะไดรู
ทิศทางของการเรียน และนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว   2) ขั้นการนําเสนอเน้ือหา  การ
นําเสนอเนื้อหาควรจะอยูในรูปของบริบท  ตองใหผูเรียนสังเกตรูปแบบและลักษณะของภาษาท่ีใช
พูด  ความหมายของขอความซ่ึงจะตองขึ้นกับบริบท  เชน  ผูพูดเปนใคร พูดอยูกับใคร  ผูสนทนา
พยายามจะบอกอะไร ที่ไหน เมื่อไร ดวยวัตถุประสงคใด เนื้อหาท่ีพูดมีใจความวาอยางไร    และ 3) 
ขั้นการฝกและการถายโอน  การฝกควรกระทําทันทีหลังจากไดมีการนําเสนอเน้ือหาไปแลว  อาจทํา
การฝกพูดพรอมกันทีละหลายคน หรือฝกเปนคู  ควรใหผูเรียนไดฟงภาษาหลายๆรูปแบบ และเปน
สํานวนภาษาท่ีเจาของภาษาใชจริง  และเปดโอกาสใหผูเรียนมีอิสระในการเลือกใชภาษาใน
สถานการณตางๆที่สมจริง โดยอาจใช การแสดงบทบาทสมมติ  หรือ สถานการณจําลอง เปนตน   

 สุภัทรา อักษรานุเคราะห  (2532) กําหนดขั้นตอนการสอนทักษะการพูดเปน 4 
ขั้นตอน ดังตอไปนี้ คือ 1) ตั้งจุดประสงค ผูสอนจะตองต้ังจุดประสงควาจะใหผูเรียนทําอะไรโดยมี
จุดประสงคปลายทาง (Terminal objective) เปนขอกําหนดที่ผูเรียนจะตองบรรลุเปาหมายท่ีวางไว 
และจุดประสงคนําทาง (Enabling Objective) เปนทักษะยอยที่ผูเรียนตองฝกกอนจะบรรลุ
จุดประสงคปลายทาง   2)  การดําเนินการสอน เรื่องที่จะนํามาสอนจะปรากฏอยูในจุดประสงคนํา
ทาง ผูสอนจะตองนํามาสอนโดยใชสื่อการสอนประเภทตางๆ  มีการถามตอบซักซอมความเขาใจใน
เรื่องท่ีสอนเปนลําดับ  ถือเปนการใหความรูทางภาษาศาสตร 3)  การฝกพูด เปนขั้นตอนท่ีเปนหัวใจ
ของการฝกทักษะการพูดเพ่ือการส่ือสาร ทั้งนี้จะตองตรงกับจุดประสงคปลายทางที่กําหนดไวแลว 
ผูสอนจะใชกิจกรรม ตลอดจนกลวิธีตางๆ เชน ใหถามตอบเปนกลุมใหญ  กลุมเล็ก หรือเปนคูๆ  
ตามความเหมาะสมกับเรื่องที่สอนและลักษณะของผูเรียน ตลอดจนใชสื่อการสอนประเภทตางๆ มา
ชวยใหนาสนใจดวย  4) การถายโอน เปนการจัดกิจกรรมหลังการฝกสนทนาตามบทเรียนแลว คือ 
ผูเรียนมีโอกาสนําบทเรียนนั้นมาปรับเปลี่ยนและสรางบทสนทนาใหม เพ่ือฝกทักษะการพูด 
นอกจากผูสอนจะเตรียมผูเรียนในลักษณะที่เปนการยึดกลุมเปนศูนยกลางของการเรียนการสอน  
โดยการจัดกิจกรรมเปนกลุม ทั้งกลุมใหญ กลุมยอย และแบบจับคู  เพ่ือเปนการสงเสริมใหผูเรียนมี
สวนรวมในการฝกทักษะการพูด โดยผูสอนควรจัดกิจกรรมออกเปน 4 ระยะ คือ   กิจกรรมกอนการ
สนทนา (Pre-Conversation Activities) เปนการเตรียมผูเรียนโดยสรางความสนใจ ทบทวน มีการ
ใชสื่อการสอนตางๆ เขาชวย    การสนทนาโดยการกําหนดขอบขายใหทั้งหมด (Controlled 
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Conversation) ผูเรียนจะตองฝกสนทนาโตตอบเปนกลุมหรือเปนคูๆ การสนทนาโดยกําหนด
ขอบขายใหครึ่งหนึ่ง (Semi-Controlled Conversation) มีการใหผูเรียนเลือกคํามา ถาม-ตอบ ใน
บทสนทนาที่ไมสมบูรณ และ การสนทนาโดยเสรี (Free Conversation) คือ การสรางสถานการณ
ใหผูเรียนมีโอกาสสนทนาโตตอบกันเองอยางอิสระ โดยผูเรียนเลือกใชศัพทและโครงสรางเองตาม
ความเหมาะสม แลวแสดงบทบาทสมมติแกปญหา หรืออภิปราย เปนตน  

 กิจกรรมการสอนพูดตองกระตุนใหผูเรียนไดใชความรูทางภาษาอยางแทจริง ซึ่งจะตอง
อาศัย การฝกซอม (Rehearsal)  การใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) และ การทําใหผูเรียนสนใจ
และอยากมีสวนรวม (Engagement)  โดยมีขั้นตอนการสอนทักษะการพูดไว 3 ขั้นตอน  ไดแก การ
แนะนําความรูใหม  เปนข้ันที่ผูสอนแนะนํากฎเกณฑทางภาษาท่ีผูเรียนไมเคยเรียนรูมากอน  ผูสอน
จะตองนําเสนอใหผูเรียนเขาใจถึงความหมาย  การใช ตลอดจน รูปแบบของโครงสราง  ซึ่งการ
นําเสนอควรอยูในรูปของบริบทการใชภาษาที่คลายกับชีวิตจริงของผูเรียน  การฝกภาษา ในขั้นนี้
ผูเรียนจะฝกใชภาษาภายใตการควบคุมของผูสอน เชน การฝกออกเสียงตามผูสอน  การฝกโดยใช
กิจกรรมเติมขอมูลที่ไมขาดหายไป  การใชเกม การฝกพูดโดยใชโครงสรางทางภาษาที่เรียนมากอน
หนา   และการทํากิจกรรมเพ่ือการส่ือสาร เปนขั้นที่ผูเรียนฝกใชภาษาในลักษณะท่ีสมจริงคลายกับ
การสื่อสารที่เกิดข้ึนในชีวิตประจําวันอยางมีเปาหมาย  ซึ่งผูเรียนสามารถเลือกใชภาษาไดอยางอิสระ 
เชน การใชกิจกรรมการแกปญหา   การแสดงบทบาทสมมติ หรือใชสถานการณจําลอง (Harmer, 
1991)  

Byrne (1990)  ไดเสนอวาการสอนทักษะการพูดสามารถแบงไดเปน 3 ขั้นตอน คือ  
ขั้นการนําเสนอเนื้อหา  เปนข้ันตอนท่ีผูสอนจะตองใหความรูทางภาษา  มีการนําเสนอเน้ือหาในรูป
ของบริบทการสนทนาที่ใชภาษาตางๆจริง  แลวใหผูเรียนสังเกต  ตลอดจนสรุปกฎเกณฑตางๆดวย
ตนเอง  ในขั้นตอนนี้ผูสอนควรสอนใหผูเรียนเกิดความเขาใจเนื้อหาเปนอยางดี เนื่องจากผูเรียน
จะตองนําความรูในขั้นนี้ไปใชในขั้นการฝกฝนตอไป ขั้นการฝกฝน  เปนขั้นตอนที่ผูสอนวางแผน
เพ่ือใหผูเรียนไดฝกใชความรูที่ไดในขั้นตนอยางคลองแคลว  อาจทําการฝกออกเสียงทั้งชั้นพรอมๆ
กัน  การฝกเปล่ียนโครงสรางประโยคเพ่ือใหผูเรียนจํากฎเกณฑไวยากรณได  อยางไรก็ตามผูสอน
ควรทําการฝกในลักษณะที่ผูเรียนไดใชภาษาอยางมีจุดมุงหมาย เชน ใชเกม รูปภาพ  เปน สื่อ
ประกอบและกระตุนใหผูเรียนไดฝกใชภาษาดวยความเขาใจ  ในขั้นนี้จุดประสงคสําคัญคือ  ความ
ถูกตองและความคลองแคลวในการใชภาษา   และขั้นการนําภาษาไปใช  เปนขั้นตอนท่ีผูสอนเปด
โอกาสใหผูเรียนไดนําความรูทางภาษามาใชในการส่ือสารอยางมีความหมาย โดยไมคํานึ งถึง
ขอผิดพลาดเล็กนอยที่อาจเกิดข้ึนในการใชภาษาของผูเรียนเทาใดนัก ผูสอนจะเปนเพียงผูแนะนํา  
และคอยใหคําปรึกษาเทานั้น  

 การสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาทักษะการพูดไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น การเลือก
จัดกิจกรรมใหผูเรียน ถือเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่ง เพราะกิจกรรมท่ีเหมาะสมจะสามารถชวยใหผูเรียน
ไดรับการพัฒนาทั้งดานความรูทางภาษา  ทักษะและกลวิธีตางๆที่จําเปนสําหรับการพูดไปพรอมๆ
กัน  ดังนั้น จึงมีนักการศึกษานําเสนอรูปแบบกิจกรรมทางภาษาเพ่ือการพัฒนาความสามารถในการ
พูดภาษาอังกฤษที่นาสนใจไวมากมาย ดังนี้  

 Finocchiaro และ Brumfit  (1983) นําเสนอกิจกรรมการสอนพูดภาษาไว 11 
กิจกรรม ดังนี้ 1) ใหตอบคําถาม ซึ่งครูหรือเพ่ือนในชั้นเปนผูถาม 2) บอกใหเพ่ือนทําตามคําสั่ง  3)  
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ใหนักเรียนถามหรือตอบคําถามของเพ่ือนในชั้น เกี่ยวกับประสบการณตางๆนอกชั้นเรียน 4) ใหบอก
ลักษณะวัตถุสิ่งของตางๆ จากรูปภาพ   5)  ใหเลาประสบการณตางๆ ของนักเรียน  โดยครูอาจให
คําสําคัญตางๆหรือกําหนดหัวขอให   6)  ใหรายงานเก่ียวกับเรื่องราวตางๆ ตามกําหนดหัวขอให   
7)  จัดสถานการณตางๆ ในชั้นเรียน  ใหนักเรียนใชบทสนทนาตางๆ กันไป 8)  ใหเลนเกมตางๆ ทาง
ภาษา  9)  ใหโตวาที  อภิปราย  แสดงความคิดเห็นในหัวขอตางๆ  10)  ใหฝกการสนทนาทาง
โทรศัพท และ 11) ใหแสดงบทบาทสมมุติ       นอกจากน้ัน Littlewood (1995) ไดแบงกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาความสามารถใน การพูดออกเปน  2 ประเภท ตามวัตถุประสงคของการทํากิจกรรม คือ 
1) กิจกรรมที่เนนปฏิสัมพันธระหวางผูพูด (Functional  Communication  Activities)  การทํา
กิจกรรมประเภทนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือใหผูเรียนใชภาษาเปนเครื่องมือในการสื่อสารใหบรรลุผลตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไว  ซึ่งแบงยอยออกเปน  4 ประเภท ไดแก ก. กิจกรรมแลกเปล่ียนขอมูลโดย
จํากัดขอบเขตของปฏิสัมพันธระหวางการสนทนา  ไดแก  กิจกรรมที่ใหคนหาวา ใครมีรูปภาพ
เหมือนกัน  กิจกรรมการพูดเรียงลําดับเหตุการณจากภาพ กิจกรรมพูดแลกเปลี่ยนขอมูลโดยท่ี A 
และ B มีขอมูลคนละสวนและตองนํามารวมกันจึงจะไดขอมูลที่สมบูรณ   กิจกรรมพูดคนหาวามีสิ่ง
ใดหายไปจากภาพ หรือ กิจกรรมเกมการเดาเพ่ือคนหาขอมูล Guessing Game  และ Twenty 
Questions เปนตน  ข.  กิจกรรมการแลกเปลี่ยนโดยไมจํากัดขอบเขตของปฏิสัมพันธระหวางการ
สนทนา  เชน กิจกรรมการพูดอธิบายวารูป 2 รูป แตกตางกันอยางไร  กิจกรรมการบอกทิศทางโดย
ใชแผนท่ี  เปนตน  ค.  กิจกรรมการใชขอมูลรวมกันและหาขอสรุปจากขอมูล  ไดแก กิจกรรมการ
เรียงลําดับรูปภาพที่แตละคนมี จากนั้นนํามาผูกตอเปนเร่ืองราว  กิจกรรมการรวบรวมขอมูลจาก
หลายคนเพ่ือนําไปใชในการแกปญหา เปนตน   ง. กิจกรรมการหาขอสรุปจากขอมูล  ไดแก การ
แกปญหาตางๆ  การเรียงลําดับความสําคัญ การแตงเรื่องจากรูปที่กําหนดให เปนตน  2) กิจกรรมที่
เนนปฏิสัมพันธทางสังคม (Social  Interaction  Activities) กิจกรรมประเภทนี้จะกําหนด
สถานการณและบทบาทของผูเรียน แลวใหผูเรียนเลือกใชภาษาใหเหมาะกับสถานการณและ
บทบาทของตนเอง  ในการจัดกิจกรรมประเภทนี้ ทําได 2 ลักษณะ คือ 1) การใชบริบทของ
หองเรียนในการสื่อสาร  เพื่อใหผูเรียนฝกใชภาษาในการส่ือสารจริง เชน ผูสอนใชภาษาตางประเทศ
ในการจัดการชั้นเรียน  ผูสอนใชภาษาตางประเทศเปนสื่อกลางในการสอนวิชาตางๆ การกําหนดให
ผูเรียนมีการถกเถียงระหวางปฏิบัติงานกลุมโดยใชภาษาตางประเทศ การใหผูเรียนสรางบทสนทนา
และแสดงบทบาทสมมติในเร่ืองที่เกี่ยวของกับประสบการณตางๆในชั้นเรียน และ 2) การใช
สถานการณจําลองหรือการแสดงบทบาทสมมติ  เพ่ือใหผูเรียนไดมีโอกาสฝกใชภาษาเพ่ือการส่ือสาร
ในลักษณะที่ใกลเคียงกับชีวิตจริงมากท่ีสุด 

 Bygate (1987) ไดเสนอกิจกรรมที่เหมาะสําหรับการฝกทักษะการพูด ไว 4 กิจกรรม 
ดังนี้ 1) กิจกรรมการเติมขอมูลที่ขาดหายไปใหสมบูรณ  เปนกิจกรรมที่ผูพูดและผูฟงไดรับขอมูลที่ไม
สมบูรณ และทั้ง 2 ฝายตองสนทนาเพ่ือทําใหขอมูลสมบูรณใหได  2) เกมที่มุงเนนใหเกิดการพูด
สื่อสาร เชน เกมบรรยายแลววาดภาพประกอบ  เกมบรรยายเพ่ือเรียงลําดับเหตุการณที่เกิดขึ้นใน
ภาพ   เกมหาความแตกตางของภาพ  3) สถานการณจําลอง  เปนกิจกรรมที่ผูเรียนตองตัดสินใจ
จากความรูและประสบการณของตนเองเพ่ือแกปญหาในสถานการณตางๆที่คลายกับสิ่งที่พบเจอใน
ชีวิตจริง 4) การทําโครงงาน  ผูเรียนจะตองทํางานรวมกันเปนกลุมเพ่ือวางแผนดําเนินการโครงงาน
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ในทุกขั้นตอน  ตั้งแตการ  กําหนดเปาหมาย  คนควาหาขอมูล  อภิปรายรวมกันเพ่ือตัดสินแกปญหา
ตางๆที่เกิดขึ้น และรายงานผล 

 Lazaraton (2001) ไดเสนอกิจกรรมที่ใชเพ่ือพัฒนาทักษะการพูดของผูเรียน 
ภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสองหรือภาษาตางประเทศไว 6 ประเภท ดังนี้  1) การอภิปราย ผูสอน
เตรียมเรื่องมาใหผูเรียนอาน ฟง หรือชมวีดีทัศน แลวให ผูเรียนอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว  อาจ
ทําเปนคูหรือกลุม 2) การพูด เปนกิจกรรมที่มีการกําหนดหัวขอในการพูดตามระดับของผูเรียนและ
ใหสอดคลองกับจุดมุงหมายของการเรียนการสอน  ควรจัดใหผูเรียนที่เปนผูฟงรวมประเมินผลการ
พูดของเพ่ือนในชั้นเรียนดวย   3) บทบาทสมมติ  เปนกิจกรรมการฝกพูดในสถานการณที่มีความ
แตกตางในดานสังคมและวัฒนธรรม  เชน การพูดเพ่ืออวยพร การพูดเพ่ือแสดงความเลียใจ  เปนตน  
4) การสนทนา เปนกิจกรรมที่ผูเรียนไดวิเคราะหและสังเคราะหภาษาท่ีผูเรียนหรือผูอ่ืนสรางขึ้นและ
นําไปสูการพัฒนาทักษะการพูดในท่ีสุด   5) การบันทึกการสนทนา   กระทําโดยผูสอนบันทึกคําสั่ง
หรือมอบหมายงานลงแถบเสียง  แลวใหผูเรียนบันทึกโตตอบกลับมา  จากนั้นผูสอนจะใหขอแนะนํา
ดานเนื้อหาและวิธีการพูดหลังจากฟงแบบเสียงดังกลาว 6) กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ใชในการฝกความถูกตอง
ของการใชภาษา  เชน การสนทนาสั้นๆ การ สัมภาษณแบบมีโครงสราง 

 นอกเหนือจากกิจกรรมการพูดตางๆท่ีครูควรจัดใหแกผูเรียนดังที่กลาวมาขางตนแลว  
Brown (2001) ไดเพ่ิมเติมวา ครูควรมีการวางแผนจัดกิจกรรมท่ีฝกทั้งการฟงและพูดไปพรอมๆกัน 
เพ่ือเนนองคประกอบที่จําเปนตางๆในการพัฒนาทักษะการพูด ตั้งแต เรื่องกฎไวยากรณ เนื้อหา  
ความหมาย  จนถึงความคลองแคลวของการพูดภาษา ผานกิจกรรมท่ีสามารถจูงใจใหผูเรียนอยาก
ฝก  และครูตองใหขอมูลยอนกลับที่เหมาะสมแกผูเรียนดวย   Lazaraton (2001) กับ Burns และ 
Joyce (2002) เสริมวา การเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสองหรือภาษาตางประเทศน้ัน ควร
สนับสนุนใหผูเรียนไดใชภาษานอกชั้นเรียนใหมากที่สุด เพ่ือสรางแรงจูงใจ เพ่ิมความหลากหลาย 
เพ่ิมประสบการณในการใชภาษาไดเสมือนจริงอยางมีความหมาย โดยแนะนําถึงกลยุทธที่ครูควร
นําไปใชวา ครูควรอธิบายใหผูเรียนตระหนักถึงประโยชนของการฝกภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียนเพ่ือ
พัฒนาการทางภาษา  และชวยใหขอแนะนําที่เปนประโยชน รวมทั้งจัดกิจกรรมการพูดใหผูเรียนได
ใชภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียน เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนไดฝกการใชภาษาในการส่ือสารไดอยางมี
เปาหมายโดยเชื่อมโยงกับประสบการณจริง  

 จากข้ันตอนการสอนทักษะการพูดที่กลาวมาขางตน สามารถสรุปไดวาขั้นตอนสําคัญใน 
การสอนทักษะการพูดประกอบดวย 1) ขั้นการบอกวัตถุประสงค  เพ่ือใหผูเรียนเขาใจชัดเจนวาจะ
เรียนรูอะไร  และเมื่อเรียนจบแลวจะตองสามารถเขาใจและนําไปใชได  2) ขั้นการนําเสนอเนื้อหา 
ซึ่งตองมีปริมาณที่มากเพียงพอเพ่ือใหผูเรียนสามารถนําความรู ความเขาใจ ในข้ันนี้ไปใชฝกปฏิบัติ
ในข้ันตอไป      3) ขั้นการฝกซอมและการใหขอมูลยอนกลับ เพ่ือเพ่ิมความคลองแคลว  ถูกตอง  
และเหมาะสมในการพูดภาษา กิจกรรมสําหรับใชในการพัฒนาความสามารถในการพูด  แบง
ออกเปน กิจกรรมเพ่ือการแลกเปล่ียนขอมูล โดยจํากัดขอบเขตของปฏิสัมพันธระหวางการสนทนา 
เชน กิจกรรมการเติมขอมูลที่ขาดหายไปใหสมบูรณ  เกมตางๆ และ  กิจกรรมการแลกเปล่ียนโดยไม
จํากัดขอบเขตของปฏิสัมพันธระหวางการสนทนา เชน การสัมภาษณ  การใชสถานการณจําลอง  
บทบาทสมมุติ  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวาครูผูสอนจะเลือกกิจกรรมรูปแบบใด  ไปใชอยางไร ใหเหมาะสมกับ
ผูเรียนแตละระดับ ในแตละโอกาสอยางมีประสิทธิภาพ   ทั้งนี้ผูสอนตองคํานึงถึงการพูดภาษาเพ่ือ
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การสื่อสารท่ีแทจริง โดยมีจุดมุงหมายและมีการใหขอมูลยอนกลับที่เปนประโยชนแกผูเรียนเปน
สําคัญ  
 

 2.3.3 การสรางปฏิสัมพันธในการทํางานเปนกลุมและการจัดกลุม  
 การสรางปฏิสัมพันธในการทํางานเปนกลุมและการจัดกลุมในการเรียนรูภาษาเปนเร่ือง

ทีส่ําคัญ ครูสอนภาษาควรคําถึงความเหมาะสมของการแบงกลุมยอยเพ่ือการฝกใชภาษา ทั้งนี้จะทํา
ใหผูเรียนไดฝกการพูดในสถานการณที่เสมือนจริง และลดความกดดันจากสภาพแวดลอม นําไปสู
การเรียนรูภาษาท่ีมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น   

 Brown (2001) ไดแนะนําเทคนิคการแบงกลุมในการเรียนการสอนภาษาไววา ในการ
เรียนการสอนภาษาควรแบงผูเรียนเพ่ือทํากิจกรรมเปนคู ภาระงานน้ันตองใชเวลาไมมากนัก  ใช
ภาษางายๆ ไมซับซอน  มีการควบคุมรูปแบบและโครงสรางภาษาที่ใช มีการฝกพูดบทสนทนาเปนคู  
อาจเปนการถามตอบอยางงายๆ เพ่ือเนนการฝกพูดซ้ําๆ เปนการระดมสมองภายในระยะเวลาท่ี
จํากัด ใหนักเรียนแลกเปลี่ยนงานเขียนกันเพ่ือตรวจสอบความถูกตอง  เปนการเตรียมความพรอม
กอนที่จะไปรวมกับกลุมใหญ การแบงกลุมยอยควรใชกับกิจกรรมทางภาษาที่แตกตางกัน เชน เกม
ทางภาษา (Games)  การแสดงบทบาทสมมติและการกําหนดสถานการณจริง (Role-play and 
Simulations)  การแสดงละคร (Drama)  การทําโครงงาน (Projects)  การสัมภาษณ (Interview)  
การระดมสมอง (Brainstroming)  การเติมขอมูลเพ่ือเติมเต็มสวนที่ขาดหายไป (Information 
Gap)  จิกซอร  (Jigsaw) การแกปญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving and Decision 
Making) หรือ  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  (Opinion Exchange) ในการแบงกลุมผูเรียนนั้นครู
ควรคํานึงถึงประเด็นสําคัญ ตางๆ ดังนี้คือ 1) การอธิบายจุดประสงค และบอกรายละเอียดของ
กิจกรรม 2) การอธิบายถึงประโยชนของการแบงกลุมยอยโดยเฉพาะอยางยิ่งในเร่ืองของโอกาสท่ี
สมาชิกจะไดฝกภาษามากยิ่งขึ้น 3) การสาธิตทํากิจกรรมใหดู เพ่ือใหแนใจวาทุกกลุมเขาใจขั้นตอน
การทํากิจกรรม 4) การบอกคําส่ังในการทํากิจกรรมไดอยางชัดเจนและเปนที่เขาใจตรงกัน อัน
ประกอบดวย เปาหมายของการทํากิจกรรม  กฎ กติกา ขอกําหนด เวลา และการกําหนดบทบาท
ของผูเรียน เปนตน 5) เงื่อนไขในการแบงกลุมผูเรียนเปนกลุมยอย  เชน แบงตามความสามารถ  
ตามความสนใจ  ตามลักษณะของผูเรียน  ตามเพศ เปนตน 6) ตรวจสอบความเขาใจเก่ียวกับ
ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติกิจกรรมจากผูเรียน และ 7) พยายามใหทุกคนในกลุมและทุกกลุมมี
สวนรวมในการทํากิจกรรม 

 ในขณะที่ผูเรียนทํางานเปนกลุมยอย ครูผูสอนตองคอยใหคําปรึกษา ใหความชวยเหลือ 
และเอาใจใสในการปฏิบัติงานกลุมยอยทุกกลุมอยางเทาเทียมกัน  และหลังจากการปฏิบัติกลุมยอย
เสร็จสิ้นควรทําการรวมเปนกลุมใหญ โดยใหตัวแทนของทุกกลุมออกมาพูดรายงานถึงสิ่งที่ไดเรียนรู
ตามจุดประสงค  ปญหาที่แตละกลุมประสบ  วิธีการแกปญหาตางๆ  เพ่ือครูจะไดใหขอมูลยอนกลับ
อันเปนประโยชนตอผูเรียนทุกคน    
 
2.4   หนาที่ภาษาและรูปแบบการพูดของครูสอนภาษาอังกฤษ  

 ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองหรือภาษาตางประเทศน้ัน  รูปแบบ
และวิธีการสอนถือเปนตัวกลางสําคัญที่จะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  ดังนั้น หากครูผูสอนใช
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ภาษาอังกฤษในการพูดส่ือสารกับผูเรียน ถือเปนวิธีการหนึ่งในการเพ่ิมประสบการณในการเรียนรู 
รวมทั้งเพ่ิมการมีปฏิสัมพันธในการใชภาษาของผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ และสมจริงมากที่สุด 
(Parrish, 2004) มีผูเชี่ยวชาญไดทําการศึกษาหนาที่ภาษาและรูปแบบการพูดภาษาของครูสอน
ภาษาอังกฤษ ไวดังนี้ 

 Doff (1994) กลาววา ครูสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองหรือเปนภาษาตางประเทศ
ควรพูดภาษาอังกฤษกับผูเรียนในกิจกรรมตางๆ ไดแก การแนะนําบทเรียน การตรวจสอบการเขา
ชั้นเรียน การจัดที่นั่งใหกับผูเรียน การนําเสนอภาษา การนําเสนอเนื้อหา   การถามคําถามท่ี
เกี่ยวกับเนื้อหาตางๆ   การตรวจสอบความถูกตอง และการใหการบาน  

 สวน Spratt (1994) ไดกลาวถึงหนาที่ภาษาท่ีจําเปนสําหรับครูสอนภาษา ไดแก การ
เห็นดวยและไมเห็นดวย การแสดงความลังเลใจ การแกไขขอผิดพลาดดวยตนเอง การกลาวซ้ําใน
รูปแบบภาษาท่ีตางกัน การหยุดพูดหรือการพูดขัดจังหวะ การแสดงความสนใจ การแสดงความเห็น
อกเห็นใจ การแสดงความชื่นชมยินดี การเปล่ียนเรื่องพูด การนําเสนอแนวความคิด การพูดอธิบาย
เพ่ือชี้แจง การสรุปความ การเชิญชวนใหแสดงความคิดเห็น การใหคําแนะนํา การออกคําสั่ง การ
พูดเพ่ือแสดงความตองการ การถามเพ่ือความกระจาง การกลาวถึงแผนการ  การทํานายและแสดง
ความแนใจ    การแสดงความไมแนใจและความกระตือรือรน การนําเสนอความคิดเห็น การ
ตรวจสอบหาขอยุติตางๆ   และการเชื่อมโยงแนวความคิดในบทสนทนา  

 ในขณะเดียวกัน Nunan (2003) สรุปถึงสถานการณที่ครูสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่
สองหรือเปนภาษาตางประเทศจําเปนตองพูดสื่อสารกับผูเรียน คือ การถามคําถามเพ่ือทดสอบ
ความรูทางภาษาของผูเรียน  การถามคําถามเพ่ือใหไดขอมูลตางๆ   การอธิบายกฎไวยากรณตางๆ   
การอธิบายความหมายของคําศัพทตางๆ  การอธิบายหนาที่ภาษา    การอธิบายประเด็นที่เกี่ยวของ
กับเนื้อหาท่ีสอน    การออกคําสั่ง การชมเชยผูเรียน  และการวิพากยวิจารณ เปนตน 
      Coniam และ Falvey (2002) สรุปวาครูสอนภาษาจําเปนตองพูดสื่อสารกับผูเรียนโดย
ใชภาษาเพ่ือกิจกรรมตางๆ ไดแก  การนําเสนอภาษาที่ เนนในเรื่องของ การอธิบาย  การชี้แจง การ
นําเสนอ การปรับปรุง  การจัดระบบขอความ การนําเขาสูขั้นตอนตางๆของการสอน การออกคําสั่ง
ในสถานการณตางๆ   การโนมนาวใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น การสนทนาโตตอบกับผูเรียน  การ
ตอบคําถาม การพูดสนทนากับกับผูเรียน    การใชภาษาใหเหมาะสมกับระดับของผูเรียน   การ
ตรวจสอบความถูกตอง และการใหขอมูลยอนกลับ  ในขณะที่  Parrish (2004) เสนอวา ครูสอน
ภาษาจําเปนตองรูหนาที่ภาษาเพ่ือพูดในกิจกรรมตางๆ เชน การพูดทักทาย การสอน  การออกคําสั่ง
ตางๆ   การใหขอมูลยอนกลับ การเชื่อมโยงเนื้อหาตางๆ และการตรวจสอบความเขาใจของผูเรียน  

 จากการศึกษาคูมือสําหรับการทดสอบความรูเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ของผูใชภาษาอ่ืนๆ  (Teaching Knowledge Test : TKT, 2010)  พบวา มีการระบุถึงหนาที่ภาษา
ที่ครูสอนภาษาควรรูไวดังนี้ คือ การเห็นดวยและไมเห็นดวย การถามคําถาม  การชี้แจงเพ่ือความ
กระจางในสิ่งที่พูด การเปรียบเทียบความเหมือนและความตาง  การสาธิต การอธิบายถึงเหตุและผล 
การอธิบายข้ันตอน การอธิบายประเด็นตางๆ การประเมินผลงานของตนเองและผูอ่ืน   การแสดง
ความคิดเห็น    การสรุป  การยกตัวอยาง  การใหขอมูล การตั้ งสมมติฐาน การสอน  การตีความ
ขอมูล  การพูดชักชวน  การทํานายและคาดการณ การสรุปความ การนําเสนอผลงาน และการพูด
แนะนํา  
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 กลาวโดยสรุป การพูดภาษาของครูสอนภาษาอังกฤษ มีเปาหมายสําคัญเพ่ือใชพูด
สื่อสารกับผูเรียน ดังนั้น หนาที่ภาษาท่ีใชจึงควรเปนหนาที่ภาษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทั้ง
ที่ใชในหองเรียนและนอกหองเรียน เชน  การพูดออกคําสั่ง การถามตอบ การอธิบาย การใหเหตุผล   
การยกตัวอยาง การพูดชักจูงโนมนาว การเห็นดวยและไมเห็นดวย การกลาวชมเชย เปนตน 

 
2.5  การประเมินความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ 

 การประเมินความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษนั้น สิ่งสําคัญที่จะตองคํานึงถึง คือ 
เราตองการจะวัดอะไร มีวิธีการวัดอยางไร วิธีใดที่จะสะทอนถึงความสามารถท่ีแทจริงของผูพูด  การ
เลือกใชวิธีวัดใหเหมาะสมจึงเปนท่ีเรื่องสําคัญ ทั้งนี้มีนักการศึกษาและผูเชี่ยวชาญหลายทาน ไดแบง
เกณฑในการประเมินความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ ไวดังนี้  

 จากการศึกษาจากแนวคิดของ อัจฉรา วงศโสธร (2538) ที่แบงการวัดทักษะการพูดไว 
3 แบบ คือ 1) การวัดแบบตรง เปนวิธีวัดที่ใหผูเขารับการทดสอบไดแสดงความสามารถในการพูด
ตามสถานการณจริงอยางเปนธรรมชาติ  เชน การสนทนาตามหัวขอที่กําหนดใหกับคูสนทนา  หรือ
โดยใชบทบาทสมมติที่กําหนด  2) การวัดแบบกึ่งตรง  เปนวิธีการวัดที่ใชตัวกระตุนหรือตัวขอสอบที่
มีการเตรียมไวลวงหนา เชน การทดสอบการพูดที่บันทึกขอคําถามไวในเทป  ใหผู เขาสอบ
บันทึกเสียงของตนเองลงในเทป การสอบที่สถานการณสอบอยูในหองปฏิบัติการ  การใหผูเรียนดู
รูปภาพแสดงเหตุการณที่เกิดข้ึนแลวเลาเร่ืองตามภาพ  และ 3) การวัดแบบออม เปนวิธีวัดทักษะ
การพูดโดยใชทักษะรับสารเปนส่ือในการวัด เชน การพูดประโยคซ้ําตามผูสอนหรือตนแบบ การพูด
ตามสถานการณสั้นๆที่ไดฟงจากแถบบันทึกเสียง  ใหฟงบทสนทนาท่ีไมสมบูรณแลวเลือกคําพูดโดย
ใชการอาน  ผูเขาสอบตองเลือกคําพูดโตตอบที่เหมาะสม หรืออาจใหผูเขาสอบเขียนตอบแทนการ
เลือกตอบก็ได 

 สําหรับเกณฑประเมินความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ นั้นเปนเร่ืองสําคัญที่
จะตองทําการพิจารณาให เหมาะสมกับกิจกรรมการพูดดวย  เกณฑการใหคะแนนการพูด
ภาษาอังกฤษ แบงเปน 2 รูปแบบ  คือ เกณฑการใหคะแนนแบบพิจารณาความสามารถโดยรวม 
(Holistic Rating Scale) และ เกณฑการใหคะแนนแบบวิเคราะหรายละเอียด (Analytic Rating 
Scale) ที่พิจารณาความสามารถแยกเปนจุดยอยๆ  O’Sullivan (2008)  ทั้งนี้ จากการศึกษา
ผลงานของผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผลการพูดภาษา พบรายละเอียดที่นาสนใจ ดังนี้ 

 
2.5.1 เกณฑการใหคะแนนแบบพิจารณาความสามารถโดยรวม (Holistic Rating 

Scale) 
 เกณฑการใหคะแนนแบบน้ี จะประเมินความสามารถในการพูดหลายๆดานพรอมกัน

แลวจึงใหคะแนนเปนคาระดับที่ลดหล่ันกันตามความสามารถโดยรวมของผูพูด ดังตัวอยาง ตอไปน้ี 
 การกําหนดเกณฑการใหคะแนนความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของ Oller 

(1979)    มีการแบงไว 5 ระดับ คือ 
 ระดับ 1  สามารถใชภาษาไดในวงจํากัด สามารถถามและตอบคําถามในเร่ืองที่รูจัก 

คุนเคย และเขาใจคําถามและขอความงายๆได 
 ระดับ 2  สามารถใชภาษาตามความจําเปนทางสังคม และการทํางานไดอยางจํากัด  
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สามารถสนทนา ในสถานการณทางสังคมท่ัวไปไดอยางมั่นใจ แตไมคลองนัก 
 ระดับ 3  สามารถใชกฎเกณฑทางไวยากรณและคําศัพทไดอยางถูกตองเพียงพอท่ีจะ

รวมสนทนา ไดอยางเปนทางการในเกือบทุกเร่ือง สามารถพูดคุยในเร่ืองที่สนใจเปนพิเศษ หรือเรื่อง
ที่มีความรูความสามารถเฉพาะ ไดอยางคลองพอประมาณ มีความเขาใจในเร่ืองที่ฟงคอนขาง
สมบูรณ มีวงศัพทที่ใชมากพอจนแทบไมตองพูดซ้ํา สําเนียงยังไมคอยดี แตการใชไวยากรณดี ผูฟงที่
เปนเจาของภาษาแทบจะไมมีปญหาในการฟง 

 ระดับ 4  สามารถใชภาษาไดอยางคลองแคลว และถูกตองในการพูดทุกระดับที่
เกี่ยวกับความจําเปน  ดานอาชีพการงาน มีความเขาใจและความสามารถเขารวมในการสนทนาเร่ือง
ที่ผูพูดมีประสบการณอยางคลองแคลว และมีการใชคําศัพทแมนยํา ถูกตอง สามารถโตตอบไดอยาง
เหมาะสมในทุกสถานการณ แทบไมมีการออกเสียงและการใชไวยากรณผิด สามารถแปล หรือ
ตีความจากขอความท่ัวไปที่ไมเปนทางการจากภาษาหน่ึงไปยังอีกภาษาหนึ่งได 

 ระดับ 5 สามารถพูดไดดีเหมือนเจาของภาษาท่ีมีการศึกษาดี พูดไดชัดและคลองในทุก 
เรื่องทุกระดับ   เชนเดียวกับเจาของภาษา เขาใจอยางเต็มที่ในทุกดานของการพูด รวมถึงวงศัพท
และสํานวนที่ใช สามารถใชภาษาพูดพาดพิงถึงประเด็นทางวัฒนธรรม 

 Carroll (1982)  ไดกําหนดเกณฑการประเมินผลความสามารถในการพูดโดยแบง
ความสามารถของผูพูดออกเปน 10 ระดับ (Band 0-9) คือ ระดับที่ไมสามารถพูดโตตอบไดเลย ถือ
วามีความสามารถในการพูดอยูในระดับ 0-1  ไปจนถึงระดับที่ พูดไดดีเยี่ยมใหอยูในระดับ 9  ซึ่งใน
แตละระดับมีความเหล่ือมลํ้าในประเด็นยอยๆตางๆ ดังนี้    1) ความยาวของเนื้อหาท่ีพูด (Size)    
2) ความซบัซอนของเน้ือหาท่ีพูด (Complexity)  3) ความหลากหลายของการใชทักษะตางๆ หนาท่ี
ภาษาและนํ้าเสียง (Range) 4) ความเร็วในการพูด (Speed)  5) ความสามารถในการพูดเมื่อมีการ
เปลี่ยนหัวขอสนทนา (Flexibility)  6) ความถูกตองตามหลักการใชภาษา ในเรื่องศัพท  เสียง  
โครงสราง (Accuracy) 7)  ความเหมาะสมของการเลือกใชคําพูด (Appropriacy)  8) 
ความสามารถในการส่ือสารดวยตนเองโดยไมมีการขอใหขยายความ (Independence)  9) การ
ขอใหพูดซ้ํา  (Repetition) และ  10) การลังเลในการพูด (Hesitation) 

 Heaton (1990) ไดนําเสนอเกณฑในการประเมินผลความสามารถในการพูด โดย
กําหนดมาตราสวนในการประมาณคาเปน 6 ระดับ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 ระดับ 6 หมายถึง การออกเสียงอยูในระดับดี มีขอผิดพลาดดานไวยากรณเพียง 2 -3 
ประเด็น  ใชคําศัพทไดเหมาะสม  มีการหยุดชะงักในการพูดเล็กนอย  มีการถามเพ่ือความเขาใจใน
สิ่งที่พูดนอยมาก  มีการใชทักษะการพูดที่เรียนมาไดอยางเหมาะสมครบถวน 

 ระดับ 5 หมายถึง การออกเสียงคอนขางไดรับอิทธิพลจากภาษาที่ 1 อยูบาง มี
ขอผิดพลาดดานไวยากรณเล็กนอย ใชเวลาในการนึกถึงคําศัพทที่จะใชพูดบาง การพูดตะกุกตะกัก
บาง  สื่อความหมายไดคอนขางชัดเจน  มีการถามเพ่ือความเขาใจในสิ่งที่พูดบาง  มีการใชทักษะการ
พูดที่เรียนมาไดอยางเหมาะสมเกือบทั้งหมด 

 ระดับ 4 หมายถึง การออกเสียงไดรับอิทธิพลจากภาษาที่ 1 เล็กนอย  มีขอผิดพลาด
ดานไวยากรณในประเด็นสําคัญอยูบางจนทําใหผูฟงสับสน ใชเวลาในการนึกถึงคําศัพทที่จะใชพูดจึง
มีการหยุดชะงักในระหวางที่พูด ตองถามเพ่ือความเขาใจในสิ่งที่พูดบาง  มีการใชทักษะการพูดท่ี
เรียนมาไดอยางเหมาะสมเปนสวนใหญ 
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 ระดับ 3 หมายถึง การออกเสียงไดรับอิทธิพลจากภาษาที่ 1 อยูมาก มีขอผิดพลาดดาน 
การออกเสียงและไวยากรณจนทําใหผูฟงสับสนบอยคร้ัง มีการหยุดชะงักนานในระหวางที่พูดอยูบาง 
รูคําศัพทในวงที่คอนขางจํากัดแตก็ยังสามารถทําใหผูฟงเขาใจได ตองถามเพ่ือความเขาใจในส่ิงที่พูด
บาง  มีการใชทักษะการพูดที่เรียนมาไดอยางเหมาะสมบาง 

 ระดับ 2 หมายถึง มีการออกเสียงผิดอยางเห็นไดชัดอยูบาง  มีขอผิดพลาดดาน
ไวยากรณระดับพ้ืนฐานอยูบาง  ใชเวลาในการหยุดคิดคําศัพทที่จะใชพูด จึงมีการหยุดชะงักใน
ระหวางการพูดนานหลายครั้ง  รูคําศัพทในวงท่ีจํากัดทําใหผูฟงเขาใจคอนขางลําบาก ตองถามเพ่ือ
ความเขาใจในส่ิงที่พูดบอยครั้ง และตองใชความพยายามอยางมากในการอธิบายใหผูฟงเขาใจ  มี
การใชทักษะการพูดที่เรียนมาไดอยางเหมาะสมเพียงเล็กนอย 

 ระดับ 1 หมายถึง มีการออกเสียงผิดอยางเห็นไดชัดหลายเสียง  มีขอผิดพลาดดาน 
ไวยากรณระดับพ้ืนฐานอยูมาก  ใชเวลานึกถึงคําศัพทที่จะใชพูดนานมาก จึงมีการหยุดชะงักในการ
พูดนานๆและบอยคร้ัง รูคําศัพทในวงที่จํากัดมากจึงทําใหผูฟงไมสามารถเขาใจในส่ิงที่พูดได มีการใช
ทักษะการพูดที่เรียนมาไดอยางเหมาะสมนอยมาก 
 

2.5.2 เกณฑการใหคะแนนแบบวิเคราะหรายละเอียด (Analytic Rating Scale) 
 เกณฑการใหคะแนนแบบน้ี จะประเมินความสามารถในการพูดในดานตางๆแยกขาด 

จากกัน  และการประเมินความสามารถในการพูดของผูสอบพูด จะเปนการรวมคะแนนดานตางๆ
เขาดวยกัน การกําหนดเกณฑการใหคะแนนจึงแยกออกเปนสวนๆ  ดังตัวอยางตอไปน้ี 

 เกณฑการใหคะแนนความสามารถในการพูดแบบวิเคราะหความสามารถเปนจุดยอยๆ  
โดยใชหลักเกณฑของ FSI (Foreign Service Institute) ซึ่งเปนสถาบันสอบสัมภาษณ
ภาษาตางประเทศท่ีไดรับความนิยมและนําไปใชอยางแพรหลาย ไดกําหนดเกณฑการใหคะแนน
ความสามารถดานการพูดในดานตางๆไวดังรายละเอียดตอไปน้ี  (อางถึงใน O’Sullivan, 2008)  

ดานการออกเสียง (Accent) 
ระดับ 1  ออกเสียงในลักษณะที่ไมสามารถเขาใจได 
ระดับ 2  ออกเสียงผิดมาก ยากแกการเขาใจ ตองถามซํ้าบอยๆ 
ระดับ 3  ใชสําเนียงไมเหมือนเจาของภาษาเลย ออกเสียงผิดอยูบางทําใหเขาใจผิด

เปนบางครั้ง 
ระดับ 4  ใชสําเนียงไมเหมือนเจาของภาษาและออกเสียงผิดในบางคร้ัง 
ระดับ 5  ไมมีการออกเสียงผิด แตสําเนียงยังไมเหมือนเจาของภาษา 
ระดับ 6  ออกเสียงไดเสมือนกับเจาของภาษา  

ดานไวยากรณ (Grammar) 
ระดับ 1  ใชไวยากรณผิดหมด ยกเวนสํานวนที่เตรียมไวลวงหนา 
ระดับ 2  พูดผิดมาก มีความรูดานไวยากรณนอย ทําใหสื่อสารตอไมได 
ระดับ 3  พูดผิดบอยครั้ง ฟงยากมากและมีหลายประเด็นที่ไมเขาใจ 
ระดับ 4  มีที่ผิดบางในบางคร้ัง  แตผูฟงสามารถเขาใจได 
ระดับ 5  ผิดโครงสรางไวยากรณนอยมาก 
ระดับ 6  ใชโครงสรางไวยากรณในประเด็นเล็กนอยมาก 
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ดานคําศัพท (Vocabulary) 

ระดับ 1  ใชศัพทผิดแมแตการบทสนทนาเรื่องงาย ๆ 
ระดับ 2  ใชคําศัพทในวงจํากัดเฉพาะเร่ืองงายๆของตนเทานั้น 
ระดับ 3  ใชศัพทผิดบาง ใชศัพทในวงจํากัดทําใหบางครั้งเกิดการติดขัด 
ระดับ 4  รูคําศัพทเพียงพอที่จะพูดคุย ในเรื่องที่ตนสนใจเปนบางเรื่อง 
ระดับ 5  รูศัพทกวางและตรงกับเรื่องท่ีสนทนาจึงสามารถตอบคําถามได 
ระดับ 6  ใชคําศัพทถูกตองและกวางขวางเทียบเทากับเจาของภาษา 

ดานความคลองแคลวในการใชภาษา (Fluency) 
ระดับ 1  พูดตะกุกตะกักและไมเปนประโยค จนทําใหพูดสนทนาไมรูเรื่องเกือบ 

ทั้งหมด 
ระดับ 2  พูดชามากและติดตะกุกตะกัก ไมสม่ําเสมอ ยกเวนประโยคสั้นๆ ที่พูด

บอยๆ 
ระดับ 3  พูดชาและไมคลองบอยคร้ัง บางประโยคพูดไดไมจบความ 
ระดับ 4  พูดชา ลังเลบาง ทําใหตองพูดซ้ํา และติดขัดในเรื่องการใชคําศัพท 
ระดับ 5  พูดไดคลอง แตยังไมเร็วนัก และน้ําเสียงราบเรียบเกินไป 
ระดับ 6  พูดไดทุกเร่ืองและคลองแคลวเหมือนเจาของ ภาษา 

ดานความเขาใจ (Comprehension) 
ระดับ 1  เขาใจเร่ืองท่ีสนทนานอยมาก แมในสถานการณที่ธรรมดามากๆ 
ระดับ 2  เขาใจเม่ือพูดชาๆ เฉพาะเร่ืองใกลตัว ตองพูดซ้ําแลวเรียบเรียงความใหม 
ระดับ 3  เขาใจเรื่องงายๆ ที่เกี่ยวกับตนเองโดยตรง ตองพูดชาๆ หรือพูดซ้ํา

บางครั้ง 
ระดับ 4  เขาใจภาษาท่ีผูพูดสื่อสารกับผูสอบดวยความเร็วปกติ ตองพูดซ้ําบาง 
ระดับ 5  เขาใจภาษาท่ีใชในการสนทนาทุกเร่ืองยกเวนผูพูดหรือพูดเร็วมาก 
ระดับ 6  เขาใจทุกเรื่องที่สนทนากันดวยความเร็วระดับท่ีเจาของภาษาใชจริง 
 

 เกณฑการใหคะแนนความสามารถในการพูดของการทดสอบพูดของขอสอบเพ่ือการ
อาชีพ (Occupational English Test: OET) ซึ่งจัดทําโดยฝายวิชาการ  กระทรวงแรงงาน  ประเทศ
ออสเตรเลีย เพ่ือการทดสอบสมรรถภาพทางภาษา (The National Office for Oversea Skills 
Recognition of the Australian Government, 1991)  ไดมีการออกแบบโดยแบงการใหคะแนน
ออกเปน 2 สวนใหญๆ (McNamara, 1996 อางถึงใน Douglas, 2000)  คือ 1) คะแนนในภาพรวม
ของการพูดทั้งหมด มีคะแนนเต็ม 6 คะแนน ซึ่งผูที่ได 6  คะแนน หมายถึงผูที่สามารถพูดได
ใกลเคียงกับชาวตางชาติเจาของภาษามากที่สุด และ  2) คะแนนเฉลี่ย ของความสามารถในการพูด
ในดานตางๆ 5 ดาน ซึ่งแตละดานมีคะแนนเต็ม 6 คะแนน ไดแก ความสามารถในการส่ือภาษา 
(Intelligibility)  ความคลองแคลว (Fluency)  ความเขาใจในเรื่องที่พูด (Comprehension)   
ความเหมาะสมของการใชภาษา (Appropriateness of Language) และ ความถูกตองตามหลัก
ไวยากรณ (Grammar and Expression)  
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 ขณะเดียวกัน Harris (1990: 84) ไดกําหนดเกณฑการประเมินผลความสามารถในการ
พูดโดยแบงการใหคะแนนเปน 5 ดานโดยใชเกณฑในการประเมินคา 5 ระดับ ดังนี้ 

การออกเสียง (Pronunciation) 
ให 1 คะแนน การออกเสียงมีปญหามากมายจนผูฟงไมสามารถเขาใจคําพูดไดเลย 

  ให 2 คะแนน  การออกเสียงมีปญหามากซึ่งยากแกการทําความเขาใจ 
       ให 3 คะแนน  การออกเสียงปญหาอยูบาง มักจะออกเสียงผิดทําใหเกิดความ

สับสน 
       ให 4 คะแนน  สามารถออกเสียงไดดี แตยังมีปญหาในการออกเสียงบางเสียงอยู 
       ให 5 คะแนน  สามารถออกเสียงไดเทียบเทาชาวตางประเทศท่ีเปนเจาของภาษา 

ไวยากรณ (Grammar) 
       ให 1 คะแนน  ไมสามารถสื่อความหมายใหผูฟงเขาใจไดเนื่องจากใชไวยากรณผิด

มาก  
       ให 2 คะแนน สามารถใชไวยากรณงายๆได แตมีการเรียงลําดับคําผิดบอยๆ  
       ให 3 คะแนน  ผูพูดยังคงมีการใชไวยากรณผิดอยูบอยครั้ง ความหมายผิดไปบาง 
       ให 4 คะแนน ผูพูดยังมีขอบกพรองในการใชไวยากรณอยูบาง แตสื่อความหมาย

ได 
       ให 5 คะแนน ผูพูดยังมีขอบกพรองในการใชไวยากรณเพียงเล็กนอย 

 คําศัพท (Vocabulary) 
       ให 1 คะแนน ผูพูดไมสามารถสนทนาไดเนื่องจากขาดความรูดานคําศัพท 
       ให 2 คะแนน ผูพูดใชคําศัพทผิดและมีความรูดานคําศัพทจํากัดมาก 
       ให 3 คะแนน ผูพูดใชคําศัพทผิดบอย ประโยคคําพูดที่ใชในการสนทนาอยูใน

วงจํากัด  
      ให 4 คะแนน ผูพูดใชคําศัพทที่ไมถูกตองและไมเหมาะสมในบางครั้ง 

       ให 5 คะแนน ผูพูดมีความสามารถในการใชศัพทสํานวนไดเทียบเทากับเจาของ
ภาษา 

ความคลองแคลวของการใชภาษา (Fluency) 
       ให 1 คะแนน ผูพูดมีการหยุดเวนวรรคในการพูดนานมาก ไมสามารถสนทนากัน

ได 
       ให 2 คะแนน ผู พูดมีการหยุดเวนชวงในการพูดอยู เสมอ และหยุดคิดเปน

เวลานานบาง 
       ให 3 คะแนน ความเร็วและความคลองแคลวในการพูดยังมีไมคอยมากนัก  
       ให 4 คะแนน ผูพูดมีความคลองแคลวในการพูดดีแตก็มีการพูดสะดุด  
       ให 5 คะแนน ผูพูดสามารถพูดไดอยางคลองแคลวเชนเดียวกับเจาของภาษา 

ความเขาใจได (Comprehension) 
       ให 1 คะแนน ผูพูดไมสามารถพูดเพ่ือการส่ือความหมายใหเขาใจไดเลย 
       ให 2 คะแนน ผูพูดมีความยากลําบากในการคิดคําพูด จะพูดชา พูดคําซ้ําไปซ้ํามา 
       ให 3 คะแนน ผูพูดเขาใจสิ่งที่พูด แตพูดไดคอนขางชา และมีการพูดซ้ํา ๆ 
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       ให 4 คะแนน ผูพูดสามารถพูดใหผูฟงเขาใจไดครบถวนแตพูดซ้ําบางเปน บางครั้ง 
       ให 5 คะแนน ผูพูดสามารถพูดใหผูฟงเขาใจไดทั้งหมดโดยไมมีปญหาเลย 

  
 เมื่อพิจารณาเกณฑการประเมินผลความสามารถในการพูดของขอสอบที่จัดทําโดย 

คณะกรรมการจัดทําขอสอบระดับชาติ (The Associated Examining Board Test) (อางถึงใน 
Cyril J. Weir, 1993: 43) ไดกําหนด ไว 6 ดาน โดยใชมาตราสวนในการประมาณคาเปน 4 ระดับ 
ดังนี้ 

ความเหมาะสมของการใชภาษา (Appropriateness) 
  ให 0 คะแนน ไมสามารถพูดสื่อสารใหผูฟงเขาใจได 
  ให 1 คะแนน สื่อสารไดอยางจํากัด แตยังขาดความเหมาะสมดานบริบททางสังคม 
  ให 2 คะแนน พูดสื่อสารใหผูฟงเขาใจไดแตมีความไมเหมาะสมอยูบาง  
  ให 3 คะแนน มีความเหมาะสมดานบริบททางสังคม 

ความเพียงพอของคําศัพทที่ใชตามเปาหมาย (Adequacy of vocabulary for  
purpose) 

  ให 0 คะแนน คําศัพทที่ใช ไมเพียงพอในการสื่อสารข้ันพ้ืนฐาน 
  ให 1 คะแนน ใชคําศัพทในวงจํากัด และมีการ เลือกใชคําผิดเยอะ และพูดซ้ําๆ 
  ให 2 คะแนน ใชคําศัพทไมเพียงพอทําใหเกิดความเขาใจผิด พูดไมตรงประเด็น  
  ให 3 คะแนน พูดคําศัพทไดอยางพอเพียงและถูกตอง ตรงประเด็น  

ความถูกตองทางไวยากรณ (Grammatical accuracy) 
  ให 0 คะแนน พูดผิดหลักไวยากรณเกือบท้ังหมด ใชคําพูดไมถูกตอง  
  ให 1 คะแนน มีขอผิดพลาดทางไวยากรณบอยคร้ัง ใชไวยากรณอยางสับสน 
  ให 2 คะแนน มีขอผิดพลาดทางไวยากรณบาง ขาดการเชื่อมโยงระหวางขอความ 
  ให 3 คะแนน มีขอผิดพลาดทางไวยากรณนอยมาก พูดเชื่อมโยงขอความได

ตอเนื่อง 
ความสามารถในการสื่อภาษา (Intelligibility) 

  ให 0 คะแนน ขาดจังหวะในการพูด มีปญหาในการออกเสียงมาก  
  ให 1 คะแนน มีปญหาในการออกเสียงไมชัดเจน มีการพูดซ้ําบอยๆ  
  ให 2 คะแนน มีปญหาในเรื่องของการออกเสียงทําใหเกิดการเขาใจผิดอยูบาง 
  ให 3 คะแนน สามารถทําใหผูฟงเขาใจไดถูกตอง ไมเกิดการเขาใจผิดเลย 

ความคลองแคลวของการใชภาษา (Fluency) 
  ให 0 คะแนน การพูดติดขัด เรื่องราวไมติดตอกัน และขาดตอนเปนชวงๆ 
  ให 1 คะแนน ลังเลขณะพูด ขอความไมสมบูรณ  ประโยคที่พูดไมคอยตอเนื่องกัน 
  ให 2 คะแนน  ลังเลบางขณะ คําพูดติดขัดอยูบาง ยังคงมีการหยุดคิดหาคําพูด  
  ให 3 คะแนน เชื่อมประโยคไดอยางเปนเหตุเปนผลกันในระดับความเร็วที่

เหมาะสม 
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ความตรงประเด็นและความเพียงพอของเน้ือหา (Relevance and adequacy of 
content) 

  ให 0 คะแนน การพูดตอบโตไมตรงประเด็น และไมสามารถโตตอบไดเลย 
  ให 1 คะแนน การพูดตอบโตตรงประเด็นบาง มีการหยุดพูดนานๆ  
  ให 2 คะแนน การพูดตอบโตตรงประเด็นเปนสวนใหญ หยุดพูดและพูดทวนซ้ํา

บาง 
  ให 3 คะแนน  การพูดตอบโตตรงประเด็น และเนื้อหาเพียงพอ สามารถเขาใจได 

  
สําหรับ Cambridge English Language Assessment เปนแบบทดสอบของ

มหาวิทยาลัย University of Cambridge ซึ่งเปนผูพัฒนาและผลิตแบบทดสอบเพ่ือประเมินคุณวุฒิ
ประเภทตางๆ สําหรับนักเรียนและอาจารยผูสอนวิชาภาษาอังกฤษทั่วโลก   (University of 
Cambridge Local Examinations Syndicate: PET SPEAKING, 1996)  ไดกําหนดเกณฑการ
ประเมินความสามารถในการพูดของผูเขารับการทดสอบ ไวเปน 4 ดานๆ ละ 5 ระดับ ดังนี้ 

ความถูกตองและความเหมาะสมของการใชภาษา (Grammar and Vocabulary) 
  ให 1 คะแนน พูดผิดหลักไวยากรณ เกือบทั้งหมด  ใชคํา ศัพทจํากัดและไม

เหมาะสม  
  ให 2 คะแนน ใชไวยากรณและคําศัพทไดดีกวาระดับ 1 แตดอยกวาระดับ 3  
  ให 3 คะแนน ใชไวยากรณถูกตองระดับพอใชและใชคําศัพทไดเหมาะสม 
  ให 4 คะแนน ใชไวยากรณและคําศัพทไดดีกวาระดับ 3 แตดอยกวาระดับ 5 
  ให 5 คะแนน มีขอผิดพลาดทางไวยากรณนอยมาก ใชคําศัพทไดเหมาะสม 

การใชภาษา (Discourse Management) 
  ให 1 คะแนน พูดสั้น ขาดความรูทางภาษา และขาดการเช่ือมโยง 
  ให 2 คะแนน พูดไดยาวกวาระดับ 1 แตสั้นกวาระดับ 3 
  ให 3 คะแนน พูดภาษาไดยาวพอเหมาะกับภาระงาน แตขาดการเช่ือมโยง 
  ให 4 คะแนน พูดไดยาวกวาระดับ 3 และใชคําแสดงการเชื่อมโยงบาง 
  ให 5 คะแนน ใชภาษาสละสลวยและเหมาะสมกับภาระงานมากและมีการ

เชื่อมโยง 
การออกเสียง (Pronunciation) 

  ให 1 คะแนน ออกเสียงผิดไมเหมือนกับเจาของภาษาทําใหผูฟงเขาใจยาก 
  ให 2 คะแนน ออกเสียงชัดเจนกวาระดับ 1 แตไมชัดเทาระดับ 3 
  ให 3 คะแนน ออกเสียงคลายเจาของภาษาในระดับคํา ผูฟงยังสับสนอยูบาง 
  ให 4 คะแนน ออกเสียงดีกวาระดับ 3 แตไมดีเทาระดับ 5 
  ให 5 คะแนน พูดออกเสียงคลายเจาของภาษา และฟงเขาใจไดงาย 

การพูดโตตอบ (Interactive Communication) 
  ให 1 คะแนน พูดสนทนาโตตอบไมตรงประเด็น ลังเลและขาดความตอเนื่อง 
  ให 2 คะแนน พูดสนทนาโตตอบดีกวาระดับ 1 แตไมดีเทาระดับ 3 
  ให 3 คะแนน พูดสนทนาโตตอบไดบาง เกิดการลังเล และหยุดคิดคําพูดอยูบาง 
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  ให 4 คะแนน พูดสนทนาโตตอบดีกวาระดับ 3 แตไมดีเทาระดับ 5 
  ให 5 คะแนน พูดสนทนาโตตรงประเด็นอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ   

  
 กลาวโดยสรุป คือ การกําหนดเกณฑการประเมินความสามารถในการพูด แบงเปน 2 

รูปแบบ คือ เกณฑการใหคะแนนแบบพิจารณาความสามารถโดยรวม และ เกณฑการใหคะแนน
แบบวิเคราะหรายละเอียด เปนการพิจารณาความสามารถแยกเปนจุดยอยๆ  อยางไรก็ตามการวิจัย
ครั้งนี้ ผูวิจัยเลือกใชเกณฑการใหคะแนนแบบวิเคราะหรายละเอียด เพ่ือพิจารณาความสามารถใน
การพูดภาษาอังกฤษในการทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษทางตรงกอนและหลังการฝกอบรม 
รวมทั้งและการทดสอบทายโมดูลระหวางการฝกอบรมอีกดวย   โดยผูวิจัยไดออกแบบเกณฑการให
คะแนน (Rubric)  ที่มุงประเมินใน 5 ดาน แตละดานแบงความสามารถเปน 4 ระดับ ดังนี้   

 
ดานที่ 1.  ความถูกตองของการออกเสียงและการใชภาษา (Accuracy in 

Pronunciation and Grammar) 
  ให 1 คะแนน พูดออกเสียงผิดบอยมาก ใชโครงสรางผิดหลักไวยากรณบอยมาก 
  ให 2 คะแนน พูดออกเสียงผิดบาง โครงสรางประโยคผิดบาง 
  ให 3 คะแนน พูดออกเสียงผิดเล็กนอย โครงสรางประโยคผิดเล็กนอย 
  ให 4 คะแนน พูดออกเสียงถูกตองคลายเจาของภาษา โครงสรางประโยคถูกตอง 

ดานที่ 2.  ความเหมาะสมของการใชภาษา (Appropriateness) 
  ให 1 คะแนน เลือกใชภาษาไมเหมาะสมไมสามารถพูดสื่อสารใหผูฟงเขาใจได 
  ให 2 คะแนน เลือกใชภาษาไมเหมาะสมอยูบาง   
  ให 3 คะแนน เลือกใชภาษาไดเหมาะสมเปนสวนใหญ   
  ให 4 คะแนน เลือกใชภาษาไดเหมาะสมกับสถานการณ  

ดานที่ 3.  ความเปนธรรมชาติในการพูดภาษา (Naturalness) 
  ให 1 คะแนน ขาดความเปนธรรมชาติในการแสดงสีหนาและทาทาง 
  ให 2 คะแนน มีความเปนธรรมชาติในการแสดงสีหนา ทาทางในระดับพอใช  
  ให 3 คะแนน มีความเปนธรรมชาติในการแสดงสีหนา ทาทางในระดับดี 
  ให 4 คะแนน มีความเปนธรรมชาติในการแสดงสีหนา ทาทางในระดับดีมาก 

ดานที่ 4.  ความคลองแคลวของการใชภาษา (Fluency) 
  ให 1 คะแนน พูดชามาก มีการหยุดเวนวรรคนานมาก ไมสามารถสื่อสารได 
  ให 2 คะแนน พูดชามีการหยุดเวนชวงในการพูดอยูเสมอ 
  ให 3 คะแนน พูดไดคลองแคลวในระดับพอใช มีการลังเลขณะพูดบาง  
  ให 4 คะแนน พูดไดอยางคลองแคลวใกลเคียงกับเจาของภาษา  

ดานที่ 5.  ความสําเร็จในการทํากิจกรรม (Task Achievement) 
  ให 1 คะแนน สามารถพูดเพ่ือทํากิจกรรมไดนอยมาก 
  ให 2 คะแนน ประสบปญหาในการพูดเพ่ือทํากิจกรรมอยูบาง 
  ให 3 คะแนน พูดเพ่ือทํากิจกรรมยังไมชัดเจนนักในบางประเด็น   

ให 4 คะแนน พูดเกี่ยวกับกิจกรรมไดอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
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 จากการศึกษาตํารา และเอกสารท่ีเกี่ยวของกับทักษะการพูดภาษาอังกฤษ สรุปไดวา 
การพูดภาษาอังกฤษมีองคประกอบหลายดาน  ดังนั้นครูสอนภาษาควรวางแผนเพ่ือพัฒนาทักษะ
การพูดภาษาอังกฤษของผูเรียน โดยกําหนดแนวทางการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษที่มี
รูปแบบและขั้นตอนท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงค  และควรคัดเลือกกิจกรรมชวยสงเสริมใหผูเรียนได
พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษอยางแทจริง  ควรกําหนดใหผูเรียนทํางานเปนกลุมยอย หรือ เปน
คู  เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกฝนการพูดภาษาอังกฤษอยางสมจริง  ทั้งนี้ตองกําหนดแนวทางการ
ประเมินผลและเกณฑการประเมินที่เหมาะสมและสะทอนความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของ
ผูเรียนเปนสําคัญ 

 
 

3. ทักษะสังคม 
 โดยธรรมชาติแลวมนุษยเปนสัตวสังคม ดังนั้นการดําเนินชีวิตอยูในสังคมจึงจําเปนตอง

อาศัยทักษะสังคมเพ่ือชวยในการมีปฏิสัมพันธกับคนรอบขาง นักการศึกษาหลายทานไดใหความ
สนใจ และทําการศึกษาคนควาขอมูลเกี่ยวกับทักษะสังคม โดยผูวิจัยไดสรุปเนื้อหาที่เกี่ยวของกับ
บริบทของทักษะสังคมในประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้ 

 
3.1  ความหมายของทักษะสังคม 

 คําวา ทักษะสังคม มีความหมายในลักษณะที่กวาง จึงเปนเรื่องยากในการอธิบาย
ความหมายใหทุกคนเขาใจตรงกัน ทั้งนี้มีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของทักษะสังคมใน
ลักษณะทีค่ลายคลึงกัน ดังนี้ 

 Westwood (1997) ใหความหมายของทักษะสังคมวา หมายถึงสวนประกอบของ
พฤติกรรมสําหรับบุคคล ซึ่งมีความสําคัญที่จะชวยในการเริ่มมีปฏิสัมพันธทางบวกกับผูอ่ืนและผดุง
รักษาซึ่งความสัมพันธนั้นไวได  ขณะที่ Jarolimek (1997) กลาววา ทักษะทางสังคมเปน
ความสามารถของผูเรียนในการท่ีจะทํางานรวมกับผูอ่ืน การยอมรับ การนับถือในสิ่งที่ถูกตองของ
ผูอ่ืนและการอยูรวมกันในสังคมได รวมไปถึงการรูจักควบคุมตนเอง รูจักตัดสินใจดวยตนเอง มี
ความสามารถในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณกับผูอ่ืนได  สําหรับ Lerner (1997)  
กลาวถึงทักษะสังคมวา  เปนทักษะที่ชวยใหผูเรียนสามารถประสบผลสําเร็จในการปฏิสัมพันธกับ
กลุมเพ่ือนและครู  ทักษะทางสังคมชวยสงเสริมใหผูเรียนเกิดความสําเร็จในการแสดงออกและ
ปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนไดอยางเหมาะสม      ขณะที่ Sheridan (1999) สรุปวา ทักษะสังคมหมายถึง 
พฤติกรรมท่ีผูเรียนแสดงออกเพ่ือการปฏิสัมพันธในการทํางานรวมกับผูอ่ืน ในลักษณะท่ียืดหยุนและ
เหมาะสมกับความตองการของสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยผูเรียนสามารถเลือกที่จะแสดงออก
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับบริบททางสังคม ซึ่งพฤติกรรมท่ีแสดงออกนี้ สามารถสังเกตได วัดไดและ
เปนรูปธรรม 

 ขณะเดียวกัน ศรินยา  ขัติยะ (2544) ใหความหมายของทักษะสังคมวา เปนทักษะที่มี
ความสําคัญตอผูเรียน สามารถชวยใหผูเรียนทํางานรวมกับผูอ่ืนและมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนไดอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ขณะที่ สมยศ  มหัทธโนบล (2546) กลาววา ทักษะสังคม หมายถึง
ความสามารถของบุคคลท่ีจะอยูรวมกันในลักษณะของกลุมหรือในสังคม สามารถปรับตัวไดดีทั้งกับ
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เพ่ือนและคนแปลกหนาไดอยางรวดเร็ว รูจักแสวงหาความรูใหมๆ ดวยการมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน 
ดวยการรูจักบทบาทของผูนําและสมาชิกที่มีประสิทธิภาพ  นอกจากน้ัน รสมาลิน  จิตสวาง (2549) 
กลาววาทักษะสังคม หมายถึง ทักษะในการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล รวมทั้งทักษะการสื่อ
ความหมายและการแกปญหาความขัดแยง ชวยใหรูจักการทํางานรวมกันเปนกลุมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  สวน ศศินันท  ศิริธาดากุลพัฒน (2551) ไดใหความหมายทักษะสังคมวา คือ
ความสามารถของบุคคลในการติดตอสื่อสารกับบุคคลอ่ืนไดอยางเหมาะสม มีความรับผิดชอบตาม
บทบาทและหนาที่ สามารถดําเนินกิจกรรมหรือทํางานรวมกับบุคคลอ่ืนไดอยางมี ความสุขและ
สามารถท่ีจะทําประโยชนใหกับสวนรวมได  และ ชลิดา ชวนานนท (2552) สรุปวา ทักษะสังคม 
หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการอยูรวมกันในสังคมไดอยางเหมาะสม สามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืนได มีสัมพันธภาพที่ดี และยอมรับความคิดเห็นของสวนรวม  

 จากความหมายของทักษะสังคมขางตน สรุปไดวา ทักษะสังคมคือ ทักษะตางๆ ที่ชวย
ใหบุคคลมีปฏิสัมพันธกับผูอื่นในสังคมไดอยางเหมาะสม เปนที่ยอมรับและกอใหเกิดความสงบสุขแก
ตนเองและบุคคลท่ีเก่ียวของในสังคม 

 
3.2  ความสาํคัญของทักษะสังคม 

 ทักษะสังคมมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตอยูในสังคมเปนอยางมาก เนื่องจากทุกคน
ในสังคมจําเปนตองอาศัยทักษะสังคมในการมีปฏิสัมพันธตอกัน ทั้งนี้มีนักการศึกษาและผูเชี่ยวชาญ
หลายทานไดกลาวถึงความสําคัญของทักษะทางสังคม ดังนี้    

 Wilkinson และ Canter (1985) กลาววา ทักษะสังคมเปนองคประกอบสําคัญในการ
สงเสริมใหผูเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และชวยใหประสบความสําเร็จในการติดตอสื่อสาร
กับบุคคลอ่ืน  

 Macaulay และ Gonzalez (1996) กลาววา ทักษะสังคมชวยสงเสริมใหผูเรียนเกิด
ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน ชวยพัฒนาการเรียนรู ในระดับบุคคลและในระดับกลุม  

 สุรศักดิ์  สุภารัตน (2540) กลาววา ทักษะสังคมเปนสิ่งที่มีความสําคัญในการดํารงชีวิต
อยูในสังคม เพราะเปนทักษะที่ทําให เราสามารถอยูรวมกับผู อ่ืนและทํางานรวมกันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ชวยสงเสริมพัฒนาการทางสังคม ทําใหบุคคลรูจักตนเอง รูจักแสวงหาความรูใหมดวย
การมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน แสดงบทบาทและหนาที่ของตนเองไดอยางเหมาะสม  

 ดังนั้น การท่ีจะทําใหสังคมมีความปกติสุขได บุคคลในสังคมตองมีทักษะทางสังคมที่ดี  
และรูจักบทบาทหนาที่ของตนในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของสังคม ทักษะทางสังคมจึงเปนทักษะที่จะ
ทําใหการดํารงชีวิตและการทํางานรวมกันของคนในสังคมเปนไปอยางราบร่ืน (นาวิน เข็มทอง, 
2550) ทักษะทางสังคมมีความสําคัญใน 2 ลักษณะคือ  1) ดานบุคคล ทักษะสังคมชวยสงเสริมให
บุคคลสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข สามารถมีปฏิสัมพันธและทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
สามารถปรับตัวกับผูอื่นไดอยางเหมาะสม และ 2) ดานสังคม ซึ่งทักษะสังคมของแตละบุคคลจะชวย
ใหสังคมเกิดความสงบสุข มีความเจริญและมั่นคงในท่ีสุด (สุขุมาล เกษมสุข, 2535)   

 สรุปไดวา ทักษะสังคมมีความสําคัญและมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับทุกคน รวมทั้ง
สังคมในภาพรวม ตราบใดที่ยังมีการของเก่ียวปฏิสัมพันธกัน  หากบุคคลแสดงบทบาทและทําหนาท่ี
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ของตนเองไดอยางเหมาะสม มีการติดตอสื่อสาร ทํางานรวมกัน ดวยสัมพันธภาพอันดี ยอม
กอใหเกิดการอยูรวมกันในสังคมอยางสงบสุข 

 
3.3 องคประกอบของทักษะสังคม  

 การใชทักษะสังคมในการดําเนินชีวิตของแตละคน ยอมมีความแตกตางกันออกไป ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับประสบการณในการเรียนรูและพ้ืนฐานตางๆ ทั้งจากครอบครัว และสังคม การมีทักษะทาง
สังคมที่ดีเราสามารถสังเกตไดจากการแสดงออกอยางเหมาะสมในการมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน ซึ่งการ
แสดงออกเหลานี้ลวนมาจากองคประกอบหลายสวนดวยกัน มีนักการศึกษากลาวโดยสรุปเกี่ยวกับ
องคประกอบของทักษะสังคม ไวดังนี้  

 Jarolimek (1967) กลาววา องคประกอบของทักษะสังคมประกอบดวย การใชชีวิต
และการทํางานรวมกับผูอ่ืน    การรูจักเปนผูใหและผูรับ   การเคารพตอขอตกลง   การรูจักใช
โอกาสใหเหมาะสม    การเคารพในสิทธิของผูอ่ืน และ  การตระหนักถึงการสรางสังคม  นอกจากนี้
ยังไดกลาวถึงองคประกอบท่ีเกี่ยวของกับทักษะสังคมอันไดแก  1) การสรางทักษะนิสัย (Forming 
Skills) เปนทักษะเบ้ืองตนในการทํางานกลุม เชน การจัดกลุมอยางรวดเร็วและไมสงเสียงดังรบกวน
ผูอ่ืน  การนั่งทํางานอยูในกลุมของตนเองเทานั้น  การผลัดเปลี่ยนกันทําหนาที่ตางๆ  และการให
ความสําคัญแกสมาชิกทุกคนเทาเทียมกัน  2) ทักษะในการปฏิบัติงาน (Functional Skills) เปน
ทักษะเก่ียวกับการจัดกลุม  ความพยายามในการทํางานรวมกันใหเกิดผลสําเร็จที่ดี  รักษา
ความสัมพันธที่ดีระหวางสมาชิกภายในกลุม เชน  การแลกเปลี่ยนความคิด  และออกความคิดเห็น  
อธิบายโตตอบ และแบงอุปกรณรวมกันภายในกลุม   การซักถามคําถามที่ตองการรูความจริงและ
เหตุผล  รวมทั้งยอมรับฟงความคิดเห็นของสมาชิกทุกคน   การใชคําสุภาพ ไมกาวราว และไม
โตเถียงกันดวยเหตุผลสวนตัว  การไมทําตัวเปนผูเผด็จการในกลุม และสรางบรรยากาศที่ดีในการ
ทํางานรวมกัน โดยการมีอารมณขันและรักษานํ้าใจซึ่งกันและกัน  3) ทักษะในการลําดับขั้นความคิด  
(Formulating Skills) เปนทักษะที่จําเปนในการพัฒนา การเรียนรูความเขาใจ เปนการกระตุนให
เกิดการใชความคิด ตามลําดับขั้นอยางมีเหตุผล เชน การสรุปความคิดเห็นและขอเท็จจริงทั้งหมดท่ี
เกี่ยวของ   การตรวจสอบความถูกตองแมนยําของผลงานกลุม  โดยการแกไขปรับปรุงขอคิดเห็นที่
ไมถูกตองของเพ่ือนสมาชิก  เพ่ิมความสําคัญที่สมาชิกที่คนใดคนหน่ึงหลงลืมไป  และการที่สมาชิก
ทุกคนตรวจสอบผลงานและคําตอบของกลุมกอนนําสงครู  โดยสมาชิกทุกคนตองยอมรับวาผลงาน 
ของกลุมเปนเสมือนผลงานของตนเอง 

 Westwood (1997) ไดแบงทักษะสังคมไวดังตอไปนี้ 1)  การสบตากับคูสนทนาอยาง
เหมาะสม  2)  การรับรู การแสดงทางสีหนาอยางเหมาะสมกับสถานการณ   3)  การใชระดับเสียง
ในการพูด ไมควรดังหรือคอยจนเกินไป   4)  การรูจักการแสดงความยินดีกับผูอ่ืน   5)  การรูจัก
สนทนากับผูอ่ืน  การแสดงความรูสึกทางสีหนาและทาทาง  การถาม  การฟง  การแสดงความสนใจ 
และการตอบสนองตอคําถาม  6)  การยืนในระยะเหมาะสมกับผูสนทนา และไมควรสัมผัสกับคู
สนทนาแบบไมเหมาะสม   7)  การเลนและทํางานรวมกับผูอ่ืน เชน เลนตามกฎกติกา แบงปน 
ชวยเหลือรูจักผลัดเปลี่ยน การ ประนีประนอม การแสดงความยินดีกับผูอ่ืน รูจักขอโทษและ
ขอบคุณ   8)  การมีความต้ังใจท่ีจะฟง   9)  สามารถควบคุมความโกรธ ความกาวราว ความขัดแยง
ในใจ มีน้ําใจเปนนักกีฬา และ  10)  การแตงกายสะอาด มีสุขภาพดีอนามัยดี   
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 องคประกอบทักษะสังคมในมุมมองของ รังษี วิบูลยอรรถกร (2534) ไดแก การมีสวน
รวมในการทํางานกลุม  การมีสวนรวมในการอภิปรายกลุม  การมีมารยาทในการเขาสังคม  การ
แสดงความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย  การเคารพตอระเบียบวินัยของตนเองและหมูคณะ  
การเปนผูนํากลุมได  การชวยเหลือผูอ่ืน  ในขณะที่ ภาศิษฎา  ออนดี (2539) กลาววาทักษะสังคม
ประกอบดวยองคประกอบ 6 ดาน คือ  1) การแสดงออกทางอารมณ (Emotional Expressivity) 
หมายถึง ความสามารถที่แสดงออกในการส่ือความกับคนอ่ืนโดยไมใชถอยคํา เปนการสื่อความดวย
อารมณ รวมท้ังการแสดงทัศนคติและการแสดงระหวางบุคคลโดยไมใชถอยคํา   2) ความไวในการ
รับรูอารมณของผู อ่ืน (Emotional Sensitivity) หมายถึงความสามารถในการรับและแปล
ความหมายของอารมณของผูอ่ืน โดยบุคคลนั้นไมตองใชคําพูด 3) การควบคุมอารมณของตนเอง 
(Emotional Control) หมายถึง ความสามารถในการแสดงถอยคําหรือการสนทนากับบุคคลอ่ืน
อยางคลองแคลว และมีปฏิสัมพันธทางสังคมกับผูอ่ืนไดอยางดี  4) การแสดงออกทางสังคม (Social 
Expressivity) หมายถึง ความสามารถในการแสดงถวยคําหรือการสนทนากับบุคคลอ่ืนอยาง
คลองแคลว และมีปฏิสัมพันธทางสังคมกับผูอ่ืนไดอยางดี   5) ความไวในการรับรูทางสังคม (Social 
Sensitivity) หมายถึง ความสามารถในการเขาใจขอความที่ผูอ่ืนพูด มีความรูทั่ว ๆ ไปเก่ียวกับ
สถานภาพทางสังคม  และ 6) การควบคุมทางสังคม (Social Control) หมายถึง ความสามารถใน
การแสดงบทบาททางสังคม มีทักษะในการแสดงตนและการแนะนําผูอ่ืน 

 สุรศักดิ์  สุภารัตน (2540) กลาวถึง องคประกอบของทักษะสังคมไววา องคประกอบ
ของทักษะสังคมคือ ความสามารถตาง ๆ ที่ทําใหบุคคลมีปฏิสัมพันธกันในสังคมนับตั้งแตการใชชีวิต
รวมกันการทํางานรวมกันและการปฏิบัติตนใหอยูในสังคมไดอยางเปนสุข ไดแก  ทักษะการมีสวน
รวมในการวางแผนกับผูอ่ืน   ทักษะการมีสวนรวมในการทํางานกลุม   ทักษะการมีสวนรวมในการ
อภิปรายกลุม    ทักษะการมีสวนรวมในการสนองตอบอยางมีมรรยาทตอคําถามของผูอ่ืน   ทักษะ
การเปนผูนําอภิปราย   ทักษะการแสดงความรับผิดชอบ   ทักษะในการชวยเหลือผูอ่ืน   ทักษะใน
การเขาใจบทบาทและหนาที่ของตนเอง   ทักษะในการใชสิทธิและเสรีภาพอยางมีคุณธรรม   ทักษะ
ในการเคารพตอระเบียบวินัยของตนเองและกลุม   ทักษะในการมีมรรยาทในสังคม   และทักษะใน
การแกปญหาในกลุม 

     สําหรับหนวยงานฝกอบรมครูระดับสูง (Advance Teacher Training, 2008) กลาวถึง 
ทักษะสังคมวาเปนทักษะที่ซับซอนที่ครูควรสอนใหแกนักเรียนโดยตรงในสถานการณตางๆเพ่ือให
เด็กไดเรียนรูและฝกฝนจนเกิดความเคยชิน โดยแบงออกเปน ทักษะยอย ไดแก การชวยเหลือผูอ่ืน 
และแบงปน การประนีประนอม เห็นอกเห็นใจผูอ่ืน  การส่ือสารโดยใชคําพูดที่สุภาพ  การสบตากับ
คูสนทนาการแสดงทางสีหนาทาทางอยางเหมาะสม  การเคารพกฎ ระเบียบ   การรูหนาที่ตนเอง   
การเคารพ กฎ กติกา การผลัดเปลี่ยน   การมีสวนรวมในการทํางานกลุม   การแกปญหาขอขัดแยง
ภายในกลุมอยางมีเหตุผล  ความรับผิดชอบ  สามารถควบคุมอารมณ มีน้ําใจเปนนักกีฬา  การเปน
ผูนํา และผูตามที่ดี  กลาเสนอความคิดเห็น กลาแสดงออก และเปนตัวของตัวเอง  สามารถวางแผน 
จัดการ และรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมถึงการปรับตัวเขากับสังคม ในขณะที่ Watson (2009)  
เสนอใหมีการสอนทักษะสังคมภายในหองเรียนเพ่ือใหผูเรียนมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม โดยแบงทักษะ
สังคมตางๆเปนประเด็นยอย ดังนี้ การรวมมือกันทํางานกลุม  การแบงปน   การรูหนาที่ตนเอง และ
มีสวนรวมในการทํางานรวมกับผูอ่ืน  เปนเพ่ือนที่ดีคอยชวยเหลือผูอ่ืน  มีความอดทน  ประพฤติตน
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ตามกฎ กติกา รูจักการผลัดเปลี่ยน  สามารถปรับตัวเขากับสังคม  ยอมรับความแตกตางที่เกิดขึ้น
และรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  การพูดสื่อสารอยางมีมารยาทสุภาพ  ออนโยน รูจักแสดงความ
ยินดี  และไมพูดจาดูถูกผูอ่ืน มีบุคลิกที่เหมาะสมรูจักใหเกียรติตนเองและผูอ่ืน รวมถึงการเปนที่
เคารพรักของผูอื่นดวย 

 เมื่อพิจารณากรอบการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ภาควิชาหลักสูตรและ
วิธีสอน  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลั ยศิลปากร หลักสูตร 5 ป ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (มคอ.) พบวาทักษะสังคมที่นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาจําเปนตองไดรับ
การพัฒนา มีประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้  1)  มีวินัย ตรงตอเวลา ซื่อสัตยและมีความรับผิดชอบตอ
ตนเองและสังคม  2) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม  3) รับฟงความ
คิดเห็นของผูอ่ืน เคารพสิทธิ คุณคาและคุณงามความดีของผูอ่ืน   4) มีความรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานของตนเองและรับผิดชอบในงานกลุม รวมท้ังใหความรวมมือกับผูอ่ืนอยางเต็มที่   5) 
สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในสถานการณที่ เกิดขึ้นอยางไมคาดฝนและตองใชนวัตกรรมใหมๆ 
ในการแกปญหาอยางสรางสรรค  6) มีความคิดริเริ่มและความคิดสรางสรรคในการวิเคราะหและ
แกไขปญหาไดอยางเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุม  7) มีความรับผิดชอบในการ
พัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง  และ  8) สามารถสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพทั้งในการพูดและการเขียน มีความเหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆ ทั้งในวงการวิชาการ
และวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป 

  
กลาวโดยสรุปคือ องคประกอบของทักษะสังคม คือ ทักษะตางๆที่ชวยใหบุคคลสามารถ

สื่อสารและอยูรวมกับผู อ่ืนในสังคมไดและกอใหเกิดความสงบสุขในสังคม ตลอดจนเปนทักษะที่
ซับซอนที่ครูควรสอนใหแกนักเรียนโดยตรงในสถานการณตางๆเพ่ือใหเด็กไดเรียนรูและฝกฝนจนเกิด
ความเคยชิน ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมุงเนนทักษะสังคมที่เกี่ยวของกับบริบทของการเปนครูสอน
ภาษาอังกฤษ เปนสําคัญ 
 
3.4  การพัฒนาทักษะสังคม 

 ทักษะสังคมเปนทักษะที่เนนการเพ่ิมความสามารถในการดําเนินชีวิตและการอยูรวมกัน
ในสังคม การมีทักษะทางสังคมที่ดีทําใหเราสามารถมีปฏิสัมพันธที่ดีกับผูอ่ืนไดงายขึ้น  ยอมสงผลให
เราสามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ดังนั้นความจําเปนที่จะตองพัฒนาทักษะทาง
สังคมจึงเกิดข้ึน ดังที่นักวิชาการหลายทานใหความสนใจและศึกษา ดังรายละเอียดตอไปนี้  

 การพัฒนาทักษะสังคมของนักเรียน ในการเรียนการสอนนั้นครูจะตองจัดกิจกรรมท่ี
เนนใหนักเรียนมีการพัฒนาทักษะยอย ๆ อยางมีจุดมุงหมาย  มีการฝกปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ 
ตอเนื่อง มีการผสมผสานกันในทุกบทเรียนและควรจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับวัย และ
ความสามารถของผูเรียนดวย  (เสรี โอภาส, 2532)  ในขณะที่ วารี ถิระจิตร (2534)  กลาวถึงการ
พัฒนาทักษะสังคมวา  ผูสอนควรระลึกอยูเสมอวา  สังคมของเราเปนสังคมที่กําลังเปลี่ยนแปลง  
ดังนั้นควรจัดใหผูเรียนไดรับความรูความเขาใจและนําไปปฏิบัติได  โดยจัดใหสอดคลองกับวิธีการ
ดํารงชีวิตของผูเรียนใหไดมากที่สุด ผูสอนและผูเรียนควรไดนําไปปฏิบัติ กระทํา ฝกฝน และแกไข
ปญหารวมกัน โดยอาศัยกระบวนการสอนอยางตอเนื่อง เนนใหผูเรียนสามารถฟง อาน วิเคราะห 
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แกไขปญหา และแสดงวิธีแกปญหานั้นไดอยางดีและมีเหตุผล ดังนั้นในการพัฒนาทักษะทางสังคม
ของนักเรียนใหประสบผลสําเร็จนั้น จะตองอาศัยการพัฒนาทักษะยอยๆดังที่กลาวมาแลว และสิ่ง
สําคัญที่ครูจําเปนตองเอาใจใส คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งเนนใหนักเรียนไดแสดง
พฤติกรรมตางๆใหมากที่สุด และควรไดฝกปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ ตอเนื่อง มีการเชื่อมโยงกันในทุก
บทเรียน และอีกประการหน่ึงคือ การจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับวัยและความสามารถของ
ผูเรียน  

วีณา วโรตมะวิชญ (2535)  ไดใหแนวทางในการพัฒนาทักษะสังคมวา ผูสอนจําเปนที่
จะตองสอนทักษะของการทํางานกลุม  ดังนี้  1) มีการวางแผนในกลุม  2)  ระบุปญหา  3)  จัดการ
สิ่งตางๆเพ่ือใหไดงานที่ระบุไว  4) ทํางานในฐานะสมาชิกของกลุม  5) การเปนผูนําของกลุม           
สวน ทิศนา แขมมณี (2528) ไดกลาวถึงทักษะการทํางานกลุมซึ่งสอดคลองกับทักษะสังคมไว 8 
ประการ คือ 1) ทักษะการวางแผนงาน  2) ทักษะสื่อความหมาย  3) ทักษะการจูงใจ   4) ทักษะ
การตัดสินใจ  5) ทักษะการแกปญหาความขัดแยง  6) ทักษะการแกปญหา  7) ทักษะกระบวนการ
ประเมินการทํางานกลุม และ 8) ทักษะการนําเสนองาน  อยางไรก็ตาม การพัฒนาทักษะของ
นักเรียนจะประสบผลสําเร็จไดนั้น จะตองอาศัยการพัฒนาทักษะยอย ๆ และสิ่งสําคัญที่ครูจะตอง
เอาใจใสอยางมาก คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งเนนใหนักเรียนไดแสดงพฤติกรรมตางๆ 
ใหมากท่ีสุดและควรไดฝกปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ ตอเนื่อง มีการผสมผสานกันในทุกบทเรียน และอีก
ประการหนึ่งคือ การจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับวัย และความสามารถของผูเรียน  (เสรี โอภาส
, 2532 ) Grandin (2001) เสนอวา ควรเริ่มตนจัดผูเรียนเปนกลุมเล็ก ๆ ซึ่งจะไดผลมากกวากลุม
ใหญ แลวจึงจําแนกทักษะและกําหนดวาจะใชทักษะใดเมื่อใดโดย  ทําการจําลองตัวแบบของทักษะ
นั้นๆ ใหลองฝกฝนและลองใช จนกระท่ังผูเรียนสามารถนําไปใชในสถานการณจริงได 

 สุขุมาล เกษมสุข (2535) ไดแบงขั้นตอนฝกทักษะสังคมเปน 3 ขั้นตอน คือ  1) ขั้นจูง
ใจ การจูงใจจะชวยใหนักเรียนเห็นคุณคา และเห็นความสําคัญของทักษะนั้นๆในนําไปใชดําเนินชีวิต 
ชวยใหประสบความสําเร็จในการเรียนการทํางาน และการอยูรวมกับผูอ่ืนได  2) ขั้นฝก นักเรียนตอง
ฝกทักษะดวยตนเอง ดวยการกระทําจริง ตองเรียนรูทักษะอยางถูกวิธีและถูกขั้นตอน และ ตอง
ฝกฝนเปนระยะเวลานานพอสมควรจึงจะพัฒนา ได   นักเรียนตองฝกทักษะในสถานท่ีจําเปนและ
ตองใชบอย ๆ หลาย ๆ สถานการณ เพ่ือนําไปใชประโยชนไดจริง   3) ขั้นประเมิน การประเมินผล
บอย ๆ จะชวยพัฒนาทักษะใหไดผลดี และใหนักเรียนมีสวนในการประเมินผลตนเอง เพ่ือปรับปรุง
ใหการฝกไดผลดียิ่งขึ้น 

 Westwood (1997: 79-80) ไดแบงข้ันตอนการสอนทักษะทางสังคมเปน 6 ขั้น คือ  1) 
กําหนดทักษะที่จะสอน (Definition)     พิจารณาจาก ทักษะทางสังคมท่ีสําคัญที่จะชวยเหลือเด็กให
เกิดทักษะดังกลาว อาจจะใชวิดีโอ รูปภาพ การตูน  หรือชี้ใหเด็กเห็นกิจกรรมที่เพ่ือนๆ ทําในกลุม   
2) ทําใหดูเปนแบบอยาง (Model the Skill) โดยแบงทักษะออกเปนขั้นตอนยอยๆ หลายขั้นตอน 
โดยครูแสดงใหดูหรือใหเพ่ือนแสดงใหดู   3) การเลียนแบบและฝกซอม (Imitation and 
Rehearsal) ใหเด็กเลียนแบบตามครูหรือเพ่ือน  4) การใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) ควรทําการ
ประเมินโดยจดบันทึกทุกข้ันตอนเพ่ือประโยชนในการปรับปรุงแกไขพฤติกรรมของเด็กแตละคน   5) 
จัดเตรียมสถานการณเพ่ือใหโอกาสเด็กไดฝกใชทักษะ (Provide Opportunities for Skills to be 
Used) โดยจัดเด็กเปนกลุมเล็กๆ หรือจัดเปนคู แลวใหเด็กทํากิจกรรมเพ่ือใหเด็กสามารถประยุกตใช
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ทักษะไดทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน   6) ใหแรงเสริมอยางสม่ําเสมอ (Intermittent 
Reinforcement)   ควรใหคําชมเชยหรือรางวัลเพ่ือเด็กจะเปนที่ยอมรับและมีความสัมพันธอันดีใน
กลุมเพ่ือน และจะรักษาทักษะนั้นไวจนกลายเปนพฤติกรรมในที่สุด 

 จากข้ันตอนในการฝกทักษะทางสังคมที่กลาวมาขางตน สรุปวาครูควรกําหนดทักษะ
สังคมยอยที่ตองการฝกใหเกิดกับผูเรียนผานการใชกิจกรรมกลุมในขนาดท่ีที่เหมาะสม  เลือกใชให
เนื้อหาที่ตรงกับความสนใจและเหมาะสมกับเพศและวัยของผูเรียน มุง เนนใหมีการฝกปฏิบัติอยาง
สม่ําเสมอ อยางตอเนื่อง จนผูเรียนสามารถนําไปใชในสถานการณทั่ว ๆ ไปไดจริง และทําการ
ประเมินผลเพ่ือใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการพัฒนาทักษะสังคมตางๆจนกลายเปนพฤติกรรมท่ีดี
ตอไป 
 
3.5   การวัดประเมินทักษะสังคม  

 การวัดและประเมินทักษะทางสังคม จะตองพิจารณาถึงจุดมุงหมายในการวัดเปนสําคัญ 
ทั้งนี้เพ่ือใหเราสามารถเลือกวิธีการและรูปแบบที่จะใชในการวัดไดอยางเหมาะสม โดยการวัดและ
ประเมินทักษะสังคมสามารถทําไดหลายรูปแบบ ซึ่งมีวิธีการตางๆ ดังน้ี 

 Candlin และ Murphy (1987) เสนอวิธีการวัดทักษะสังคมของผูเรียนไว 3 วิธี
ดังตอไปนี้  1) การสัมภาษณ (Interviews) การสัมภาษณเปนวิธีการท่ีดีที่สุดวิธีหนึ่งในการรวบรวม
ขอมูลดานทักษะสังคมของผูเรียน แบงออกไดเปน 3 แบบ คือ  แบบทางการ  แบบก่ึงทางการ และ  
แบบไมเปนทางการ ใชในการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของกับตัวผูเรียน ไดแก ผูปกครอง ผูดูแล ครู และ
เพ่ือนของผูเรียน ในการสัมภาษณอยางเปนทางการมีแบบสัมภาษณ (Social skills checklist) ที่ผู
สัมภาษณตองดูทีละรายการ แตการสัมภาษณที่ไมเปนทางการ ใชเมื่อผูสัมภาษณตองการขอมูลเชิง
ลึกในบางเร่ือง หากผูรับการสัมภาษณรูสึกอึดอัดที่จะใหขอมูลควรใชการสัมภาษณแบบไมเปน
ทางการที่ผูรับการสัมภาษณจะรูสึกมีอิสระในการใหสัมภาษณมากขึ้น   2) การสังเกต 
(Observations) การสังเกตโดยตรงเปนกระบวนการรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบเพ่ือใหไดขอมูล
ดานพฤติกรรมของผูเรียน สิ่งที่ตองคํานึงถึงเปนอยางแรกคือ การสังเกตจะชวยในการวัดและ
ประเมินผูเรียนไดอยางไร สิ่งที่ตองสังเกตมาจากขอมูลที่ไดมาจากการสัมภาษณ ผูปกครอง ครู และ
เพ่ือนของผูเรียนหรือไม ปจจัยทางสิ่งแวดลอมที่สงผลตอพฤติกรรมทางสังคมของผูเรียนจะปรากฏ
ใหเห็นไดเดนชัดกวาการสัมภาษณ เทคนิคการสังเกตทําได 2 วิธี คือ การจดบันทึก (Running 
records) และการสุมสังเกตเปนระยะ (Time Interval Sampling) การจดบันทึก คือการบรรยาย
เหตุการณทั้งหมดท่ีเกิดขึ้น เพ่ือใหขอมูลที่จะชวยในการวิเคราะหพฤติกรรมผูเรียน การสังเกตควรมี
การบันทึกที่ถูกตองและเปนความจริงมากที่สุดเทาที่จะทําได ผูสังเกตตองไมใสความคิดเห็นของตน
ลงไป วิธีนี้จะมีประโยชนอยางมากหากมีการสังเกตสิ่งแวดลอมที่สงผลตอพฤติกรรมทางสังคมของ
ผูเรียนดวย ในการจดบันทึกตองเปนไปตามลําดับเหตุการณกอนหลังของเหตุการณที่เกิดขึ้น  มีการ
สุมสังเกตเปนระยะ นอกจากน้ียังมีเครื่องมือที่ใชในการสังเกตโดยตรงไดแก การตรวจสอบรายการ 
(Checklist) ที่ประกอบดวยรายการพฤติกรรม หรือคุณลักษณะเฉพาะที่ผูสังเกตเขียนเคร่ืองหมาย
เฉพาะพฤติกรรมท่ีปรากฏ แบบมาตราประเมินคา (Rating Scale) ที่ประกอบดวยขอความรายการ
พฤติกรรม อยางนอย 3 ระดับ มีการใชกลองถายรูป กลองวีดีทัศน และเครื่องบันทึกเสียง และ 3) 
การตอบแบบสอบถามสังคมมติ (Sociograms) แบบสอบถามนี้จะใชถามความความสัมพันธของ
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ผูเรียนในชั้นเรียน เพ่ือใหผูเรียนระบุวาเพ่ือนคนใดในชั้น หรือในกลุมที่ตนตองการจะรวมงานดวย
มากท่ีสุด ตัวอยางคําถามไดแก ใครท่ีนักเรียนอยางนั่งใกลมากที่สุด เปนตน แลวนํามาวิเคราะหเพ่ือ
ดูวานักเรียนคนใดมีลักษณะแปลกแยกจากผูอ่ืน นอกจากน้ี แบบสอบถามนี้ยังชวยวัดประสิทธิภาพ
ของการเรียนการสอนในเร่ืองทักษะสังคมวานักเรียนไดรับความนิยมจากเพ่ือนมากข้ึนหรือนอยลง
บางหรือไม 

 Westwood (1997) เสนอแนะวิธีการประเมินทักษะสังคม  ไว 4 วิธี ดังตอไปน้ี 1)  
การสังเกตพฤติกรรม  ซึ่งเปนการปฏิสัมพันธนอกหองเรียนอยางไมเปนทางการ เปนวิธีที่ไมยุงยาก  
โดยครูสามารถบอกไดอยางรวดเร็ววาเด็กคนไหนถูกปฏิเสธจากเพ่ือน เปนวิธีการที่เปนประโยชน
สําหรับครู เพราะวาใหความสําคัญกับเด็กเมื่ออยูในกลุมเพ่ือน และสามารถศึกษาไดถึงปจจัยตางๆ 
ที่สงผลตอพฤติกรรมเด็กที่ตองนํามาปรับเปลี่ยน 2)  การสํารวจโดยการใชสังคมมติ  เปนวิธีการท่ี
เด็กจะไดรับการบงบอกความสัมพันธ และการยอมรับจากเพ่ือน โดยครูอาจใชวิธีการสัมภาษณเด็กที
ละคน หรือใหเด็กเขียนชื่อเพ่ือนที่เราอยากเลนหรือทํางานกลุมดวยมากที่สุด หรือที่ไมอยากทํางาน
ดวยหรือเลนดวย เปนตน ขอมูลที่ไดจากการทําสังคมมติ จะชวยใหครูรูจักเด็กมากข้ึน   3) การ
ประเมินแบบมาตราสวนประมาณคา ซึ่งทําไดโดยการใสคะแนน 1 (ไมชอบมาก) ไปจนถึงเลข 5 
(ชอบมาก) เพ่ือแสดงความรูสึกที่มีตอเพ่ือน นํามาสรุปผลคะแนน ก็จะทําใหทราบวาเด็กคนไหนมี
เพ่ือนไมชอบมากท่ีสุด    4) การใหขอมูลของผูปกครอง ปญหาความสัมพันธทางสังคมของเด็กที่
โรงเรียน อาจไดมาจากการใหขอมูลของผูปกครอง เพ่ือครูจะไดรับขอมูลเกี่ยวกับผูเรียนมากยิ่งข้ึน 

 
3.6  เครื่องมือที่ใชในการวัดทักษะสังคม 

 สําหรับเครื่องมือที่ใชในการวัดทักษะสังคมท่ีใชกันอยูในปจจุบันมีมากมายหลายรูปแบบ  
โดยผูวิจัยไดคัดเลือกเฉพาะรูปแบบท่ีสามารถนํามาปรับใชกับการวิจัยในคร้ังนี้ ซ่ึงมีการแบงรูปแบบ
ตามผูคิดคนและพัฒนาเครื่องมือ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 
 3.6.1 แบบสํารวจทักษะสังคม (Social Skills Inventory : SSI)  

 พัฒนาขึ้นโดย Riggio (2007) ในป 1986 จากนั้นไดมีการพัฒนาขอคําถามและมาตรา
สวนใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้นอีกคร้ังในป 1989 จุดมุ งหมายในการสราง SSI เพ่ือวัดทักษะการ
สื่อสารทางสังคมขั้นพ้ืนฐานมี 2 ลักษณะ คือ การส่ือสารทางสังคมโดยใชภาษาพูดและไมใชภาษา
พูด แบบสํารวจทักษะทางสังคมชุดนี้ใชกับผูที่มีอายุตั้งแต 14 ป หรือผูที่มีระดับการอานตั้งแตเกรด 
8 ขึ้นไป เปนแบบรายงานตนเอง มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับของลิเคิรท  ใชเวลาในการทํา 30 
– 45 นาที ขอคําถามจะวัดทักษะทางสังคม 6 ดาน คือ การแสดงออกทางอารมณ (Emotional 
Expressivity) ความไวในการรับรูอารมณของผูอ่ืน (Emotional Sensitivity) การควบคุมอารมณ 
(Emotional Control) การแสดงออกทางสังคม (Social Expressivity)  ความไวในการรับรูทาง
สังคม (Social Sensitivity)  และการควบคุมทางสังคม (Social Control) คะแนนรวมของทักษะ
ทางสังคมในแตละดานชี้ใหเห็นถึงระดับของทักษะทางสังคม ถาคะแนนสูงก็ถือวา  มีการพัฒนา
ทักษะทางสังคมในระดับสูง 
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 3.6.2 แบบสํารวจลักษณะนิสัยเพื่อประเมินทักษะสังคม (Campbell and Siperstein, 
1994) 

 Campbell และ Siperstein สรางแบบสํารวจลักษณะนิสัยเพ่ือใชประเมินการ
แสดงออกเก่ียวกับทักษะสังคมใน 3 ระดับ คือ ปกติ บางคร้ัง และไมเคย สวนการแปลผลของระดับ
ทักษะสังคมของเด็กที่กระทํา เปนปกติแสดงวามีความสามารถในทักษะสังคมน้ัน หากเด็กกระทํา
เปนบางครั้ง แสดงวา ยังทําไดไมดี หากเด็กไมเคยกระทําเลยแสดงวา ไมมีทักษะนั้น ซึ่งสามารถใชได
ทั้งการประเมินเปนรายบุคคลหรือเปนกลุม  

   
 3.6.3 แบบสํารวจพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับทักษะทางสังคม (อุษณีย อนุรุทธวงศ, 2545)   

 เปนแบบสํารวจทักษะทางสังคม มีลักษณะเปนขอคําถาม เนื้อหาของขอคําถามเก่ียวกับ
ปฏิสัมพันธทางสังคม การสื่อสาร การควบคุมอารมณ ความสามารถในการตัดสินปญหาหรือการ
ตัดสินใจ โดยมีคาคะแนน  1 -10 คะแนน ถาตอบ 1 คะแนน หมายถึง มีลักษณะพฤติกรรมแบบน้ัน
นอย ถาตอบ 10 คะแนน หมายถึงมีลักษณะพฤติกรรมเชนนั้นในระดับมาก 

  
 3.6.4 แบบสํารวจพฤติกรรมท่ีเกี่ยวของกับทักษะทางสังคมของวัยรุน (McGinnis et al., 

2006)   
McGinnis et al. ไดออกแบบประเมินทักษะสังคมแบบมาตราสวนประมาณคา 

(Rating Scale) 3 ระดับ ประกอบดวยคําถามท้ังสิ้น 25 ขอ โดยแสดงลักษณะของพฤติกรรมตางๆ 
เชน ฉันควบคุมอารมณตนเองไดเมื่อฉันรูสึกหดหูใจ  ฉันขอโทษเมื่อฉันทําผิด เปนตน คาระดับของ
การตอบ ไดแก ระดับ 3 ทําเปนประจํา ระดับ 2 ทําบางครั้ง และ ระดับ 1 แทบจะไมเคยทําเลย  
  

 3.6.5 แบบวัดการปฏิบัติทักษะสังคมโดย ชลิดา ชวนานนท (2552)  
 เปนแบบประเมินทักษะสังคมที่ใชมาตราประเมินคา (Rating scale) 5 ระดับ  ตั้งแต

ระดับที่นักเรียนปฏิบัตินอยที่สุด จนถึง ระดับ 5 ที่นักเรียนปฏิบัติมากที่สุด  ทําการประเมินโดยผู
ใกลชิดกับผูถูกประเมินจํานวน 3 คน โดยเปนผูที่ รูจักนักเรียนเปนอยางดี  แบบประเมิน
ประกอบดวย 3 ดาน  ไดแก  1) ดานการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม   ตัวอยางของรายการ
ประเมิน ไดแก นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามกฎกติกาของกลุม นักเรียนรวมทํางานกับเพ่ือน
จนกระท่ังงานสําเร็จ เปนตน  2) ดานการแสดงออกทางวาจาและทาทางท่ีเหมาะสมในสถานการณ
ตาง ๆ ตัวอยางของรายการประเมิน ไดแก   นักเรียนแสดงความชื่นชมยินดีกับเพ่ือนไดอยางเปน
กันเอง  หรือ เมื่อทําผิดหรือพลาดพลั้งมีการสํานึกผิดและกลาวขอโทษ  และ   3) ดานการรับฟงซึ่ง
กันและกัน  สนใจ เอาใจใสซึ่งกันและกัน  ตัวอยางของรายการประเมิน ไดแก นัก เรียนใหโอกาส
และใหกําลังใจเพื่อนที่ออนแอกวา  เปนตน มีรายการประเมินทั้งสิ้น  22 รายการ  
      
       3.6.6 แบบการวัดการปฏิบัติทักษะสังคม โดย นรมน บุรีแกว (2552)  

 เปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ที่ประกอบดวยรายการพฤติกรรมในการ
ทํางานกลุม หรือคุณลักษณะเฉพาะของผูเรียน โดยใหเลือกความถี่ของพฤติกรรมของตนเองท่ี
ปรากฏ  แบงระดับการประเมินเปน 3 ระดับ ไดแก สม่ําเสมอ บางครั้ง หรือไมเคย  ตัวอยางรายการ
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ที่สอบถาม ไดแก  ฉันชวยเหลือเฉพาะคนท่ีดีกับฉันเทานั้น  ฉันนําความผิดของเพ่ือนมาประจาน  
ฉันแยกตัวมาทํางานคนเดียว  ฉันชมผูอื่นเม่ือเขาทํางานไดดี  ฉันสบตาผูอื่นขณะที่ฉันพูดเปนตน  

 
กลาวโดยสรุปคือ การวัดทักษะสังคมนั้นสามารถทําไดหลายวิธี เชน การสัมภาษณ การ

สังเกต การสํารวจ  โดยเคร่ืองมือที่ใชอาจเปนแบบสํารวจแบบรายงานตนเอง  การตอบขอคําถาม
แบบมาตราสวนประมาณคา  ทั้งนี้อาจทําโดยการประเมินตนเอง หรือการประเมินโดยบุคคลอ่ืนที่
เกี่ยวของเชน ครู เพ่ือน หรือผูปกครอง ดังนั้น หลักสูตรฝกอบรมคายภาษาอังกฤษท่ีผูวิจัยสรางขึ้น
ครั้งนี้  ผูวิจัยจึงเนนใหผูเขารวมอบรมไดทํางานรวมกันเปนคู เปนกลุมยอย และเปนกลุมใหญ  
รวมทัง้เปดโอกาสใหมีการแสดงความคิดเห็น รวมกันอภิปราย มีการแสดงความรับผิดชอบ และการ
ชวยเหลือผูอื่น ซึ่งเปนสวนสําคัญของการพัฒนาทักษะสังคมของผูเขาอบรม  และการประเมินทักษะ
สังคมจะเปนการประเมินตนเองแบบ Checklist  การสังเกต และการเขียนบรรยายเชิงอรรถ
ประกอบกัน 

 
 

4. การพัฒนาหลักสูตร 
 

 หลักสูตรเปนตัวกําหนดแผนการดําเนินการ  และแนวทางในการจัดการศึกษาให
เหมาะสม  เพ่ือใหบรรลุตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว  การพัฒนาหลักสูตรจึงมีความสําคัญตอการจัด
การศึกษาอยางย่ิง เพราะเปนการมุงหวังใหผูเรียนมีพัฒนาการตามจุดมุงหมายท่ีตั้งไว ซึ่งเนนถึง
ความสอดคลองกับความเปล่ียนแปลงของสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ 
การเมืองการปกครอง และความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีอีกดวย ผูวิจัยจึงศึกษาแนวคิดที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตร ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 
4.1  ความหมายของหลักสูตร 

 คําวาหลักสูตรนั้น มีความหมายที่กวางมาก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับผูนําไปใชในการใหคําจํากัด
ความ  โดยหลักสูตรอาจหมายถึง รายการที่โรงเรียนกําหนดสอน  รายวิชาที่จัดสอนใหกับเด็ก  
รายวิชาที่ทางโรงเรียนเปดสอน หรือ การวางแผนจัดประสบการณการเรียนรูที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น 
(วิชัย วงษใหญ, 2525) เปนตน เนื่องจากการพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้ เปนการวางแผนการจัดเนื้อหา
สาระทีมุ่งเนนกิจกรรมและประสบการณการเรียนรูเพ่ือเสริมประสบการณนอกหองเรียนในระยะสั้น 
ดังน้ัน ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาความหมายของหลักสูตร ที่มีลักษณะเก่ียวของกับหลักสูตรการ
ฝกอบรม ดังนี้ 

 Taba (1962) กลาวถึงความหมายของหลักสูตรวา เปนแผนการเรียนที่ประกอบดวย
จุดประสงคและจุดมุงหมายเฉพาะ การเลือกและการจัดเนื้อหา วิธีการเรียนการสอนและการ
ประเมินผล ในขณะที่ Saylor  และ  Alexander (1974) กับ Beauchamp (1981) ใหความหมาย
ของหลักสูตรคลายคลึงกัน วา เปนแผนที่แสดงถึงความต้ังใจท่ีจะจัดโอกาสการเรียนรูใหแกบุคคล
กลุมใดกลุมหนึ่งใหไดรับการศึกษาและส่ิงอ่ืนๆรวมกัน  โดยมีแนวทางในการวางแผนการเรียนการ
สอน   จุดมุงหมายของหลักสูตร  เนื้อหาสาระที่สอดคลองกับจุดมุงหมาย และ แนวทางการประเมิน
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หลักสูตรที่ชัดเจน  สวน Crow (1980) กลาวถึงความหมายของหลักสูตรวา คือ ประสบการณ
ทั้งหลายที่จัดใหกับผูเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ทั้งทางตรงและทางออม เพ่ือใหผูเรียนมี
การเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะที่ตั้งจุดหมายเอาไว   

 สุมน อมรวิวัฒน (2530) กลาววา หลักสูตร คือ แนวกําหนดประสบการณทั้งมวลท่ีมุง
หมายใหนักเรียนไดรับการศึกษาทั้งในแงวิจารณและพัฒนาทุกดาน  ครอบคลุมถึงการกําหนด
กิจกรรมการเรียนการสอน และวิธีฝกอบรมเด็กในชั้นเรียน หลักสูตรมีฐานะเปนมาตรฐานและเปน
พ้ืนฐานอยางหนึ่งในการจัดประสบการณใหแกนักเรียน ครูจึงสามารถเพ่ิมเติมเสริมแตงใหเหมาะสม
กับสภาพของผูเรียนและทองถิ่นได  สําหรับความหมายของหลักสูตรที่กรมวิชาการ (2533) ได
กําหนดไว สอดคลองกับความหมายของหลักสูตรของ Gay (1990) ที่กลาววา หลักสูตรคือ โครงการ
หรือประมวลความรูและประสบการณตางๆ ที่สถานศึกษาจัดขึ้นทั้งในและนอกหองเรียน เพ่ือให
ผูเรียนเกิดการเรียนรู และพัฒนาตนเองไปในทิศทางท่ีเหมาะสม  กาญจนา คุณารักษ  (2543) สรุป
ไววาหลักสูตรคือโครงการหรือแผน หรือขอกําหนดอันประกอบดวยหลักการ จุดหมาย โครงสราง 
กิจกรรมและวัสดุอุปกรณตางๆในการจัดการเรียนการสอนท่ีจะพัฒนาผู เรียนใหเกิดความรู 
ความสามารถและประสบการณ โดยสงเสริมใหเอกัตบุคคลไปสูศักยภาพสูงสุดของตนเอง รูจัก
ตนเอง มีชีวิตอยูในโรงเรียน ในสังคม ในโลกอยางมีคุณภาพและมีความสุข   

 จากความหมายของหลักสูตรดังที่กลาวมาแลวขางตน สามารถสรุปความหมายของ
หลักสูตรไดวา  หลักสูตรหมายถึง แผนงานหรือโครงการที่จัดขึ้นเพ่ือใหผูเรียนไดรับความรูและ
ประสบการณตาง ๆ ที่จะทําใหผู เรียนมีพัฒนาการดานที่ เหมาะสม ใหผู เรียนเกิดความรู 
ความสามารถและประสบการณ โดยสงเสริมใหเอกัตบุคคลไปสูศักยภาพสูงสุดของตน เอง รูจัก
ตนเอง มีชีวิตอยูในโรงเรียน ในสังคม และในโลกอยางมีคุณภาพและอยางมีความสุข   สอดคลองกับ
ความตองการของผูเรียน  สังคม และสิ่งแวดลอม ตามจุดมุงหมายของการศึกษาท่ีกําหนดไว    
 
4.2  หลักสูตรฝกอบรม 

 หลักสูตรฝกอบรมมีความแตกตางจากหลักสูตรทั่วๆไป ในเรื่องของการมีขอบเขตและ
จุดมุงหมายท่ีเฉพาะเจาะจง หลักสูตรฝกอบรมถูกสรางหรือถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือใชในการฝกอบรม  จึง
เปนกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีขอบเขตแคบกวาการจัดการศึกษาในโรงเรียน   ระยะเวลาในการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฝกอบรมไมยาวนานนัก การประเมินผลจะมุงเนนที่ผลของ
หลักสูตรกับการพัฒนาบุคคล เพราะหลักการฝกอบรมมีจุดหมายเพ่ือพัฒนาบุคลากรในองคกรให
เกิดการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีตองการ เปนการฝกฝน และสรางเสริมสมรรถภาพการทํางาน
ของบุคลากรในองคกรหรือหนวยงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (วิเชียร อินทรสมพันธ, 2546)  

 มีผูใหความหมายของหลักสูตรฝกอบรมไวในทํานองเดียวกันวา  หลักสูตรฝกอบรมคือ 
กระบวนการจัดการเรียนรู และการฝกทักษะเฉพาะทางในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะใหแกผูเขารวม
อบรม เพื่อเพ่ิมความรู ความสามารถ ทักษะ ความชํานาญและเจตคติที่ดี เพ่ือเปนการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม การทํางานหรือการเรียนรูกลุมบุคคลใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยคาดหวังใหบรรลุผล
สําเร็จตามท่ีกําหนดไวในระยะเวลาที่ไมยาวนานนัก (Wallace, 1991; Goldstien, 1993; Vella, 
1995; Gagne and Medsker, 1996)  
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 สรุปไดวาหลักสูตรฝกอบรม  เปนกระบวนการจัดการเรียนรูตามขอบเขตและ
จุดมุงหมายในเรื่องใดเร่ืองหน่ึงอยางเฉพาะเจาะจง เพ่ือพัฒนากลุมบุคคลใหมีความรู ทักษะ
ความสามารถ  ความชํานาญ และทัศนคติที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในระยะเวลาสั้นๆที่กําหนดไว
อยางชัดเจน 
 
4.3  ความสําคัญของหลักสูตร 

 ในการจัดการศึกษาทุกระบบและทุกรูปแบบใหสําเร็จเปนไปตามวัตถุประสงคนั้น สิ่ง
สําคัญที่สุดประการหน่ึง  คือ  หลักสูตร  เพราะหลักสูตรเปรียบเสมือนแกนสําคัญในการวางแนว
ทางการจัดการศึกษา และเปนตัวกําหนดทิศทางของการศึกษาเพ่ือใหผูเรียนไดรับการพัฒนาในดาน
ตางๆ โดยเปนไปตามจุดมุงหมายที่วางไว ทั้งนี้มีนักการศึกษาและผูเชี่ยวชาญหลายทานไดกลาวถึง
ความสําคัญของหลักสูตรไวดังนี้ 

 สันต  ธรรมบํารุง (2527) กลาวไววา หลักสูตรเปรียบเสมือนแผนการเดินทางและ
ตารางที่ยืดหยุนไดในการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรู ตลอดจนการสงเสริมพัฒนาการของผูเรียน
ในดานตางๆ  

 สุมน อมรวิวัฒน (2530) กลาววา หลักสูตรเปนตัวกําหนดจุดมุงหมายการเรียนรู นั่นคือ 
กําหนดจุดหมายปลายทางหรือลักษณะของผูเรียนที่จะเปนผลผลิตของการศึกษา เชน ผูเรียนควรจะ
ไดเรียนรูอะไร มีทักษะอะไร ตลอดทั้งบุคลิกภาพและเจตคติควรเปนอยางไร อยางไรก็ตามหลักสูตร
จะถูกกําหนดโดยเปาหมายทางการศึกษาดวย โดยที่เปาหมายทางการศึกษาจะพยายามอธิบายถึง
ผลผลิตทางการศึกษาอยางกวางๆ ในขณะที่หลักสูตรจะกําหนดรายละเอียด  และจุดมุงหมายของ
การเรียนรูที่จะตองเกิดขึ้นในระหวางกระบวนการเรียนการสอน 

 ธํารง บัวศรี (2542) ไดกลาวไวสรุปวา หลักสูตร เปนแนวทางในการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือจัดมวลประสบการณใหแกผูเรียน  จึงเปรียบเสมือนแผนที่ที่ครูจะตองกําหนดเข็มทิศให
เปนไปในทิศทางที่เปนจุดหมายปลายทางของการสอน  จะชวยกําหนดวาจะตองทําอะไรบาง
ระหวางทาง  ใชอุปกรณใดบาง  ตองตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางไร ในขณะที่ผูเรียนก็จะ
ทราบลวงหนาวาจะเรียนรูอะไร  จะไดรับผลอยางไร  ตองเตรียมการอยางไรจึงจะเรียนรูไดสําเร็จ
ตามจุดมุงหมาย    สําหรับ Pratt (1994) ไดกลาวเปรียบเทียบวา หลักสูตร มีความสําคัญตอการ
เรียนการสอนเชนเดียวกับความสําคัญของพิมพเขียวในการสรางบาน โดยผูวางแผนหลักสูตรจะตอง
ตั้งคําถามของการนําหลักสูตรไปใชไดชัดเจน รวมไปถึง กําหนดวัตถุประสงคของหลักสูตรวามีกี่ขอ 
อะไรบาง เพ่ือคําตอบที่ไดจะเปนการยกระดับความผาสุกของมนุษยนั่นเอง 

 ความสําคัญของหลักสูตรที่ วิชัย วงษใหญ (2543)  สรุปไว คือเปนแผนและแนวทางใน
การจัดการศึกษาของชาติใหบรรลุตามความมุงหมายและนโยบาย  เปนหลักและแนวทางในการ
วางแผนวิชาการ การจัดและการบริหารการศึกษา การสรรหาและการพัฒนาบุคลากร การจัดวัสดุ
อุปกรณ เครื่องมือ นวัตกรรมการเรียนการสอน งบประมาณ อาคารสถานท่ี เปนเครื่องมือในการ
ควบคุมมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษาและคุณภาพของผูเรียนใหเปนไปตามนโยบายและ
แผนพัฒนาการศึกษาของประเทศ และสอดคลองกับความตองการของแตละทองถิ่น  ระบบ
หลักสูตรจะกําหนด ความมุงหมาย ขอบขายเน้ือหา แนวทางการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน 
แหลงทรัพยากร และการประเมินผล สําหรับการจัดการศึกษาของครูและผูบริหาร และ เปน
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เครื่องบงชี้ทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพและสอดคลองกับแนวโนมการพัฒนาทาง
สังคม 

 จากความสําคัญของหลักสูตรดังกลาวขางตน  สรุปไดวาหลักสูตรเปนตัวบอกถึง
แผนการจัดการศึกษาเพ่ือใหทราบวาแนวทางวาจะจัดการศึกษาไปในทิศทางใด มีวัตถุประสงค
อยางไร และจะตองเตรียมและจัดกระทําอะไรบางใหบรรลุวัตถุประสงคนั้น นั่นหมายรวมถึงจะตอง
วางแผนจัดการเรียนการสอน  เตรียมสื่อการสอน และวัดผลอยางไร  เพ่ือใหผูเกี่ยวของทุกฝาย
ดําเนินการไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือใหผู เรียนไดรับการพัฒนาในดานตาง ๆ ที่พึงประสงคตาม
จุดมุงหมายของการศึกษาท่ีวางไวในตอนตน 
 
4.4 องคประกอบของหลักสูตร 

 หลักสูตรแตละหลักสูตรตางประกอบไปดวยสวนสําคัญหลายสวน  มีนักการศึกษา
หลายทานไดกลาวถึงองคประกอบของหลักสูตรในมุมมองที่หลากหลาย ทั้งในลักษณะที่สอดคลอง
และแตกตางกัน ดังนี้ 

Taba (1962) Ornstein และ HunKins (1993) รวมถึง สุนีย ภูพันธ (2546)  ตางมี
ความเห็นที่สอดคลองกันวา องคประกอบหลักที่สําคัญของหลักสูตร ไดแก   1) จุดประสงคหรือ
จุดมุงหมายของหลักสูตร 2) เนื้อหาสาระวิชา 3) วิธีการสอนและการจัดดําเนินการเพ่ือสราง
ประสบการณการเรียนรู และ 4) การประเมินผล   ในขณะที่ Tyler (1969)  ไดกลาวถึง 
องคประกอบของหลักสูตรวาประกอบดวยโครงสราง 4 ประการคือ 1)  จุดมุงหมาย (educational 
purpose) ที่ตองการใหเกิดแกผูเรียน 2) ประสบการณ (educational  experience) ที่โรงเรียนจัด
ขึ้นเพ่ือใหจุดมุงหมายบรรลุผล 3) วิธีการจัดประสบการณ (Organizational  of  Educational  
Experience) เพ่ือใหการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 4)  การประเมิน (determination  of  
what  to  evaluate)  เพ่ือตรวจสอบจุดมุงหมายท่ีตั้งไววาบรรลุเปาหมายมากนอยเพียงใด แต
สําหรับ Beauchamp (1981)  กลับมองวาหลักสูตรมีความคลายคลึงกับกับระบบตางๆที่
ประกอบดวย 3 สวนหลัก คือ 1)  สวนที่เปนตัวปอนเขา (input)  ไดแก  เนื้อหาวิชา  ผูเรียน  
ชุมชน  และพ้ืนฐานการศึกษา 2)  สวนของกระบวนการ (process)  ไดแก  ลักษณะการใช  สื่อและ
อุปกรณ ระยะเวลา  และการวัดผล  3)  ผลลัพธที่ได (output) ไดแกความรู ทักษะ เจตคติ และ
ความมั่นใจ 

 สุมน  อมรวิวัฒน  (2530) กลาวถึงองคประกอบของหลักสูตรในแงของส่ิงที่ตองมีในทุก
หลักสูตร ไดแก  พ้ืนฐานของหลักสูตร  หลักสูตรแมบท  เอกสารและวัสดุประกอบหลักสูตร  
แผนการสอนประจําบทเรียน กิจกรรมการเรียน ผูเรียน และ การวัดและประเมินผล สวน สงัด 
อุทรานันท (2530) พูดถึง องคประกอบตางๆเชนเดียวกับทานอื่น แตเพ่ิมเติมในสวนของ หลักสูตรที่
ดีตองคํานึงถึง เหตุผลและความจําเปนของหลักสูตร  และขอเสนอแนะตางๆที่เปนประโยชนตอการ
ปรับปรุงหลักสูตรใหดียิ่งขึ้น 

ธํารง บัวศรี (2542) ไดกลาวถึง องคประกอบท่ีสําคัญของหลักสูตร  วาประกอบไปดวย 
1) เปาประสงคและนโยบายการศึกษา (education goals and policies)   2) จุดหมายของ
หลักสูตร (curriculum aims)   3) รูปแบบและโครงสรางหลักสูตร (types and structures) 4) 
จุดประสงคของวิชา (subject objectives) 5) เนื้อหา (content) 6) จุดประสงคของการเรียนรู 
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(instructional objectives) 7) ยุทธศาสตรการเรียนการสอน (instructional strategies) 8) การ
ประเมินผล (evaluation) และ  9) วัสดุหลักสูตรและส่ือการเรียนการสอน (curriculum 
materials and instructional media)  

 เมื่อพิจารณาแนวคิดของนักการศึกษาที่เกี่ยวกับองคประกอบของหลักสูตร สามารถ
สรุปไดวา องคประกอบของหลักสูตรที่สําคัญ ประกอบดวย เหตุผลและความจําเปนของหลักสูตร   
จุดมุงหมายของหลักสูตร  เนื้อหาสาระ   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   สื่อการเรียนการสอน   
การประเมินผล  และการปรับปรุงหลักสูตรหากตองการใหหลักสูตรมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
4.5  แนวคิดและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร 
              การพัฒนาหลักสูตรนั้นมีแนวคิดอยู 2 ลักษณะ คือ 1) การสรางหลักสูตรขึ้นมาใหมโดย
ไมมีหลักสูตรเดิมเปนพื้นฐานอยูเลย และ 2) การปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยูแลวใหดีขึ้น ซึ่งความหมาย
ของคําวา การพัฒนาหลักสูตรจะรวมไปถึงการผลิตเอกสารตางๆ สําหรับผูเรียนดวย ทั้งนี้ Saylor 
และ Alexander ไดกลาวถึงการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้ 
      Saylor และ Alexander (1974) กลาววา ในการพัฒนาหลักสูตรจะเกี่ยวของกับ
กระบวนการมากมาย ไดแก การรางหรือการสรางหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช และการประเมิน
หลักสูตร ซึ่งในแตละข้ันตอนจําเปนอยางยิ่งที่ตองพิจารณาถึงขอมูลพ้ืนฐานในดานตางๆ  เพ่ือให
หลักสูตรที่สรางขึ้นมานั้น สมบูรณ สามารถสนองความตองการของบุคคล  และสังคมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ    
      นอกจากนี้ไดมีนักการศึกษาที่เปนที่ยอมรับ และถือเปนตนแบบของการพัฒนา
หลักสูตรไดเสนอแนวคิดและรูปแบบของการพัฒนาหลักสูตรที่นาสนใจไว ดังนี้ 
                        

 4.5.1 การพัฒนาหลักสูตรของ Tyler  
 Tyler (1969) ไดเสนอแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือเปนเครื่องมือสําคัญในการ

พัฒนาผูเรียน โดยมีการคํานึงองคประกอบตางๆที่มีความสัมพันธกัน โดย Tyler ใหขอคิดวา ในการ
พัฒนาหลักสูตรใดๆ จะตองวิเคราะหคําถามท่ีมีความสําคัญและเก่ียวของกับการพัฒนาหลักสูตร วา  
จุดมุงหมายของการศึกษาคืออะไร   ประสบการณการศึกษาท่ีตองการใหเกิดแกผูเรียนมีอะไรบาง 
เพ่ือชวยใหบรรลุจุดประสงคที่กําหนดไว  เราจะจัดประสบการณทางการศึกษาอยางไร จึงจะทําให
การสอนมีประสิทธิภาพ  และจะประเมินประสิทธิผลของประสบการณในการเรียนอยางไร จึงจะ
ตัดสินไดวา บรรลุถึงจุดประสงคที่กําหนดไว    รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ Tyler มีขั้นตอนดังนี้ 
ขั้นที่ 1)  การกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตร  เริ่มจากการกําหนดจุดมุงหมายชั่วคราว  โดยอาศัย
การศึกษาสังคม  ผูเรียน  ความคิดเห็นของนักวิชาการ  จากนั้นจึงเลือกเปนจุดหมายถาวรโดยผาน
การกลั่นกรองเพ่ือคัดเอาเฉพาะสิ่งที่สําคัญดวยการพิจารณาจากจิตวิทยา การเรียนรูปรัชญา
การศึกษา และปรัชญาสังคม  เพ่ือเปนจุดมุงหมายสุดทาย  หรือจุดมุงหมายถาวรท่ีนําไปใชในการ
พัฒนาหลักสูตรตอไป ขั้นท่ี 2)  การเลือกประสบการณในการเรียนรู  มีสิ่งที่ตองพิจารณาไดแก  
ผูเรียนควรไดฝกกิจกรรมและเรียนรูเนื้อหาที่ทําใหผูเรียนมีความพอใจที่จะปฏิบัติตามพฤติกรรมที่
ระบุไวในจุดมุงหมาย ซึ่งกิจกรรมและประสบการณหลายๆดาน อาจนําไปสูจุดมุงหมายเพียงขอเดียว 
หรือกิจกรรมและประสบการณการเรียนรูเพียงหนึ่งอยาง  อาจตอบสนองจุดมุงหมายไดหลายขอ ขั้น
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ที่ 3) การจัดประสบการณเรียนรู  ในการจัดประสบการณใหเปนหนวย  ตองมีการสํารวจ
ความสัมพันธดานเวลาและเนื้อหา  โดยมีเกณฑการจัดอยางมีประสิทธิภาพคือ  ความตอเนื่อง 
(continuity)  การเรียงลําดับขั้นตอน (sequence)  และการบูรณาการ (integration) ขั้ น ที่  4) 
การประเมินผล เปนขั้นตอนที่พิจารณาวาประสบการณการเรียนรูที่จัดขึ้นจะตองสอดคลองกับ
จุดมุงหมายที่ตั้งไว       

    
4.5.2  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ Hunkins 

 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ Hunkins (1980, อางถึงใน Ornstein and 
Hunkins, 1993: 270)  ใชแนวคิดการพัฒนาหลักสูตร คลายของ Tyler  ที่เรียกวา เทคนิควิธีการ
ทางวิทยาศาสตร (technical – scientific models) มีขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร 7 ขั้นตอน คือ 
1) การกําหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตร (Curriculum conceptualization and 
legitimization)   2)  การวินิจฉัยหลักสูตร (Curriculum diagnosis)  เพ่ือคัดเลือกวัตถุประสงค
ของหลักสูตร  3) การคัดเลือกเน้ือหา (Content selection) เปนการคัดเลือก ขอเท็จจริง ความคิด
รวบยอด หลักการ ทฤษฎี และเกณฑ รวมทั้งกระบวนการทางปญญา  4)  การคัดเลือก
ประสบการณการเรียนรู (Experience selection) เปนการคัดเลือก วิธีการสอน กิจกรรมการเรียน
การสอน ตลอดจนสื่อการเรียนการสอนประเภทตาง  ๆ  5) การนําหลักสูตรไปใช 
(Implementation) ในข้ันน้ีรวมตั้งแตการทดลองใชหลักสูตร การจัดทําเอกสารประกอบหลักสูตร 
การประชาสัมพันธ และการใชหลักสูตร   6) การประเมินผล (Evaluation) เปนการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของหลักสูตร  และ 7) การดูแลหลักสูตร (Maintenance) เปนการกํากับ ดูแล อํานวย
ความสะดวกทั้งดานการนิเทศติดตามผลการใชหลักสูตร การจัดสรรดานงบประมาณ การ
ประชาสัมพันธ สรางความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรใหแกชุมชน  

 
 4.5.3 การพัฒนาหลักสูตรของ Saylor และ Alexander   

 Saylor และ Alexander (1974) ไดเสนอแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรที่เปนระบบ มี
ความสมบูรณ และมีความยืดหยุนมากขึ้นโดยอาศัยการผสมผสานแนวคิดของ Tyler และ Taba 
ปรับขยาย เพ่ือสนองความตองการของผูเรียนเปนรายบุคคลมากขึ้น  การพัฒนาหลักสูตรสามารถที่
จะทําการปรับปรุงไดไมวาจะเปนข้ันใดของกระบวนการ ซึ่งรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิด
นี้ มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 1) การกําหนดเปาหมาย วัตถุประสงคและขอบเขต (Goals, Objectives 
and Domains) ซึ่งจุดประสงคหลักของหลักสูตรจะอยูภายใตขอมูลพ้ืนฐาน 4 ประการ  คือ 
พัฒนาการมนุษย  ความสัมพันธระหวางบุคคล  ทักษะทางการเรียนรู และความชํานาญพิเศษ  ทั้งนี้
ยังตองคํานึงถึงตัวแปรอ่ืนๆ ดวย  ไดแก  ความตองการของชุมชน  กฎหมายรัฐ  ขอคนพบในการ
วิจัยและความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตร   2) การออกแบบหลักสูตร (Curriculum 
Designing) โดยอาศัยขอมูลจากสวนแรก ผูสอนจะเปนผูวางแผนหลักสูตรในสวนของการเรียนการ
สอน เชน การคัดเลือกเน้ือหา  การจัดลําดับเนื้อหา  การเลือกวิธีสอนเพ่ือออกแบบประสบการณ
การเรียนรูที่เหมาะสมและความสอดคลองกับเนื้อหาสาระที่ไดเลือกมาแลว  อยางไรก็ตามการเลือก
รูปแบบของหลักสูตร จะตองเลือกใหเหมาะสมกับเปาหมาย จุดหมายความตองการของผูเรียนและ
ลักษณะของสังคม ตลอดจนขอกําหนดตางๆ ของสังคม และปรัชญาทางการศึกษาดวย  3) การนํา
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หลักสูตรไปใช (Curriculum Implementation) เปนการนําหลักสูตรที่ไดออกแบบไปใชจริง โดย
ครูผูสอน จะตองวางแผนและจัดทําแผนการสอน  เลือกวิธีการสอนและสื่อการเรียนการสอน  ที่จะ
ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามที่ไดกําหนดไว 4) การประเมินผลหลักสูตร (Curriculum 
Evaluation) เปนข้ันตอนการตัดสินใจเลือก เทคนิคการประเมินผลเพ่ือตรวจสอบความสําเร็จของ
หลักสูตรวาบรรลุตามเปาหมายหรือจุดมุงหมายท่ีกําหนดไวหรือไม เพียงใด  โดยทําการประเมินตัว
หลักสูตร  คุณภาพการสอน และพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน  ผูพัฒนาหลักสูตรจะนําผลการ
ประเมินมาพิจารณาวาควรจะยกเลิกหรือปรับปรุงแกไขหลักสูตรอยางไร  รูปแบบการพัฒนา
หลักสูตร Saylor และ Alexander แสดงดังแผนภูมิที่ 2 

 
 
 
 
 

 
  
 
 

แผนภูมทิี ่2  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ Saylor และ Alexander   
ที่มา : Ornstein and Hunkins, .  Curriculum Foundations Principles and Issues. 
(Boston: Allyn and Bacon, 1993). 

 
 
 4.5.4 การพัฒนาหลักสูตรของ Beauchamp  

 Beauchamp (1981) ไดนําเสนอรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรเปนรูปแบบเชิงระบบโดย
มีองคประกอบ 3 องคประกอบ คือ 1)  ปจจัยนําเขา ( Input)  ไดแก  พ้ืนฐานทางการศึกษา  
ลักษณะของชุมชน  ลักษณะของบุคคล  หลักสูตรเดิม  ความรูของผูเรียนและเนื้อหาในแตละวิชา
คุณคาทางสังคมและวัฒนธรรม  และความสนใจของผูเรียน  2)  กระบวนการ (Process)  ไดแก 
การเลือกขอบเขตของหลักสูตร  การเลือกบุคลากร  การเลือกลําดับการดําเนินงานและวิธีการ  การ
กําหนดวัตถุประสงค  รูปแบบและการวางแผนหลักสูตร  การเลือกวิธีการนําหลักสูตรไปใชและการ
เลือกวิธีการประเมินผลหลักสูตร   3) ผลผลิตของหลักสูตร (Output) ไดแก หลักสูตรที่
ประกอบดวยเนื้อหาท่ีเพ่ิมข้ึน  เจตคติที่เปลี่ยนแปลง  และขอคิดเห็นในการนําหลักสูตรไปใช 
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ Beauchamp แสดงดัง แผนภูมิที ่ 3 

 
 
 

 

การกําหนด
เปาหมายและ
วัตถุประสงค 
ของหลกัสูตร 

การออกแบบ 

หลักสูตร 
การเลือก
เนื้อหา 

การพัฒนา
หลักสูตรและการ
นําหลกัสูตรไปใช 

การวธิีการ
ประเมินผล
หลักสตร 

ผลยอนกลับและปรับปรุง 
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แผนภูมทิี ่3  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ  Beauchamp 
ที่มา: Beauchamp, Curriculum Theory. 4th ed. (Illinois: F.E. Peacock Publisher, 1981)        
    
 

 จากการศึกษารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรขางตน สรุปไดวาแนวทางการพัฒนา
หลักสูตรมีหลายรูปแบบ   สําหรับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมคร้ังนี้ ผูวิจัยนําแนวคิดของ 
Beauchamp (1981)  Saylor และ Alexander  (1974) มาผสมผสานกัน เปนการพัฒนาเชิง
ระบบท่ีประกอบดวย ปจจัยนําเขา  กระบวนการ  และผลผลิต  มีขั้นตอนสําคัญ  3 ขั้นตอน    คือ 
1) การศึกษาขอมูลพื้นฐานและสํารวจความตองการจําเปนของผูเรียนและผูที่เกี่ยวของ เพ่ือกําหนด
จุดมุงหมายของหลักสูตร      2) พัฒนาหลักสูตร โดยเริ่มจากการกําหนดจุดประสงค และ เปาหมาย
ของหลักสูตร การกําหนดขอบเขตเพ่ือคัดเลือกและจัดเรียงลําดับเนื้อหาวิชา ออกแบบกิจกรรมการ
ฝกอบรมและสื่อที่ใช  มีการตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรกอนนําไปใช  3) การนําหลักสูตรไปใชและ
การประเมินผลเพ่ือปรับปรุงแกไขหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

 
4.6  การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ 

 การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษนั้น มีลักษณะและข้ันตอนท่ีไมแตกตางจากการพัฒนา
หลักสูตรทั่วไปมากนัก  นักการศึกษาที่เปนที่ยอมรับและถือเปนตนแบบของการพัฒนาหลักสูตร
สอนภาษา ไดเสนอแนวคิดและรูปแบบของการพัฒนาหลักสูตรไวอยางนาสนใจ ดังนี้ 

 Graves (2000) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษาวา ครูที่ดี
จะตองสามารถปรับหลักสูตรใหใหเหมาะสมกับผูเรียนและผูสอนตามบริบทและสถานการณ โดย
ตองดําเนินการในขั้นตอนสําคัญ 7 ขั้นตอน คือ  1) การวิเคราะหความตองการความจําเปน (Needs 
Assessment) เพ่ือตอบคําถามวาผูเรียนตองการเรียนรูอะไร และครูจะทราบถึงความตองการ
จําเปนของผูเรียนไดอยางไร เพ่ือเปนแนวทางใหผูสอนสามารถจัดการเรียนการสอนไดตรงกับความ

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต 

- พ้ืนฐานทางการศึกษา 
-  ลักษณะของชุมชน 
- ลักษณะของบุคลิกภาพ
ของบุคคล 
- หลักสูตรเดิม 
- ความรูของผูเรียนและ
เนื้อหาในแตละวิชา  
คุณคาทางสังคมและ
วัฒนธรรม 
- ความสนใจของผูเรียน 

- การเลือกขอบเขตของหลักสูตร 
- การเลือกบุคลากร 
- การเลือกลําดับการดําเนินงานและ
วิธีการ 
- การระบุวัตถุประสงค 
- รูปแบบและการวางแผนหลักสูตร 
- การเลือกวิธีการนําหลักสูตรไปใช 
- การเลือกวิธีการประเมินหลักสูตร 
 

- หลักสูตรที่
ประกอบ 
ดวยเนื้อหาที่
เพ่ิมข้ึน 
- เจตคติที่
เปลี่ยนแปลง 
- ขอคิดเห็นในการ
นําหลักสูตรไปใช 
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ตองการจําเปนนั้นๆ กลาวคือ ผูสอนจะรูวาควรเลือกอะไรมาสอนกับนักเรียนในชั้นของตน โดย
กระบวนการวัดความตองการน้ันมีหลากหลายวิธี ไมวาจะเปน Questionnaire หรืออาจจะใชการ
สังเกต การทดสอบ หรือการสัมภาษณ เปนวิธีการใหผูสอนไดรูวาผูเรียนรูอะไรแลว และตองเสริม
เรื่องอะไร ทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับความเหมาะสมและประสิทธิภาพของเครื่องมือในการวัด  2) การกําหนด
เปาหมายและวัตถุประสงคของการศึกษาท่ีตองการใหบรรลุ (Determining Goals and 
Objectives)  เปนการกําหนดวัตถุประสงคที่ตองการใหบรรลุวาคืออะไร เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค
ดังกลาวผูเรียนตองทําหรือเรียนรูอะไรบาง ในการกําหนดกรอบแนวคิดเพ่ือวางแผนการสอน 
กําหนดจุดมุงหมายและวัตถุประสงคเพ่ือใหผูเรียนบรรลุจุดมุงหมายท่ีตั้งไว  3) การพิจารณาเน้ือหา
สาระ (Conceptualizing Content)  วาผูสอนตองการจะสอนประเด็นเนื้อหาหลักๆสําคัญอะไร จะ
กําหนดเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรลงไปในหลักสูตร หรือประมวลการสอนบาง เชน การกําหนดทักษะที่
ตองการเนน  Listening  Speaking  reading  writing   โดยระบุองคประกอบสําคัญทางภาษาไว
อยางชัดเจนในเรื่องของ    Functions  Grammar  Notion and Topics  Pronunciation 
Vocabulary  Communicative Situations  และ 4) การคัดเลือกกิจกรรมและการพัฒนาสื่อการ
สอน (Selecting and developing materials and activities) วาผูสอนจะใชสื่ออะไร อยางไร ใน
การสอน และการกําหนดบทบาทของครูผูสอนและผูเรียนในชั้นเรียน ซึ่งสิ่งสําคัญที่ตองคํานึงถึงคือ  
4.1) ความเหมาะสมของส่ือการสอน ไมวาจะเปนความเหมาะสมของสื่อกับระดับภาษา ระดับความ
พอใจตอส่ือ  ความเกี่ยวของกับผูเรียน เปนตน  4.2) ตัวครูผูสอน มีความตั้งใจในการใชสื่อการสอน
ที่นักเรียนไมคุนเคยไดอยางไร หรือจะพัฒนาสื่อการสอนอยางไรใหเกิดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ  
ทั้งนี้การพัฒนาสามารถทําไดทั้งกอนใชสอน ระหวางใชสอน และหลังการสอน  5) การจัดลําดับ
โครงสรางของเน้ือหาและกิจกรรม (Organization of content and activities) หมายถึง ผูสอนจะ
จัดลําดับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรูอยางไร  การจัดระบบเน้ือหาและกิจกรรม คือการท่ีครูผูสอน
จะตองจัดระบบการสอนวา จะจัดการสอนเร่ืองอะไรกอนหรือหลัง เชน จากเรื่องงาย หรือใกลตัว 
ไปสูเรื่องยากหรือเรื่องที่ไกลตัวออกไป เปนตน หรืออีกนัยหนึ่ง คือการท่ีผูสอนไดวางกรอบของ
กิจกรรมท่ีเปนไปไดอยางคราวๆไวลวงหนา  ผูสอนอาจมีแนวคิดท่ีวา ครูและนักเรียนสามารถรวมกัน
ออกแบบระบบการเรียนรูอยางไรรวมทั้งนี้อาจกลาวไดวา การจัดระบบเน้ือหาและกิจกรรมนั้น
สามารถยืดหยุนได  6) การประเมิน (Evaluation) คือการกําหนดสิ่งที่ตองการประเมิน วิธีการ และ
กระบวนการประเมิน  ซึ่งการประเมินผล คือ การวัดความสามารถและพัฒนาการของผูเรียนในดาน
ตางๆ เชน ความสามารถ ความกาวหนาหรือความสําเร็จ  ผลของการประเมินอาจใชประโยชน
สําหรับการวางแผนการสอนในครั้งตอไปดวย   และ 7) การพิจารณาถึงทรัพยากรท่ีมีและขอจํากัด 
(Considering of resources and constraint)   ทั้งนี้การคํานึงถึงทรัพยากร  สภาพของชั้นเรียน 
รวมไปถึงขอจํากัดที่อาจเปนอุปสรรคตอการเรียนการสอน ทั้งนี้ถือเปนเร่ืองของการพิจารณาความ
เปนไปไดของการนําหลักสูตรไปใชนั่นเอง 

 Richard (2001) ไดนําเสนอการพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษาท่ีจะนําไปสูกระบวนการ
เรียนรูที่มีประสิทธิภาพวา การออกแบบหลักสูตรการสอนภาษารวมถึงการคัดเลือกกิจกรรมตางๆ
เพ่ือพัฒนาผูเรียนน้ันตองสามารถกําหนดการประเมินผลการเรียนรูได   โดยการพัฒนาหลักสูตรตอง
เริ่มตนที่ การวิเคราะหตางๆในหลายดานประกอบกัน คือ ความตองการของผูเรียน (Needs 
Analysis) การวิเคราะหบริบทของหลักสูตร เพ่ือการพิจารณาถึงผลกระทบ ( Impact) การวางแผน
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การสอนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการศึกษาท่ีกําหนดไว (Learning Outcome)  การจัดลําดับ
การสอนและการใชสื่อการสอน  การเลือกและเตรียมสื่อการสอน  การทําอยางไรใหคงไวซึ่งการ
สอนที่มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการประเมินผลหลักสูตร ซึ่ง Richard ไดนําเสนอกรอบแนวคิด
ดังกลาวโดยการต้ังคําถามมากมาย เชน จะใชกระบวนการใดในการพิจารณาถึงเนื้อหา ผูเรียน
ตองการอะไร  จะพิจารณาความตองการผูเรียนอยางไร  จะตองพิจารณาถึงองคประกอบแวดลอม
อะไรบางในการวางแผนการสอน  อะไรคือเปาหมายและวัตถุประสงคในการสอน  และจะบรรลุ
เปาหมายหรือวัตถุประสงคเหลานั้นอยางไร  มีองคประกอบใดเก่ียวของในการวางแผนการจัดระบบ
ของประมวลการสอนและบทเรียนบาง  จะสอนใหดีไดอยางไร  จะเลือกประเด็นอะไรมาประยุกต
และออกแบบเปนสื่อในการสอน  และจะประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรไดอยางไร    

Nunan (1996) เสนอวาในการออกแบบหลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือประมวลการสอน
นั้น  สิ่งสําคัญที่ตองคํานึงถึง คือ การตัดสินใจเกี่ยวกับปจจัยดานตางๆ  ไดแก  การประเมินความ
ตองการหรือวัตถุประสงคของผูเรียน  การตั้งเปาหมายหรือวัตถุประสงคของหลักสูตร  การเลือก
เน้ือหาและการจัดระดับเน้ือหา   การจัดระบบการเรียนรูและวิธีสอนที่เหมาะสม   การจัดกลุม
ผูเรียน   การคัดเลือก ประยุกต หรือพัฒนาสื่อการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู   การวัดและประเมิน
เครื่องมือที่ใชวัด และประเมินผลหลักสูตร ซึ่งเปนความพยายามที่จะหาขอบกพรองจากการเรียนที่
เกิดจากแผนการเรียนรูที่ไดวางแผนไว หรือเพ่ือเพ่ิมเติมในสิ่งที่ไมไดวางแผนไวแตแรก และเปนการ
ประเมินประสิทธิผลหรือหาขอบกพรองของหลักสูตร เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงในอนาคต  สิ่งสําคัญ
คือ ตองบูรณาการ มีการวางแผน การนําไปใช และการประเมินผลหลักสูตร ตลอดจนองคประกอบ
อ่ืนๆ เขาดวยกัน 
     จากรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ ของ Graves (2000) Richard (2001) 
และ Nunan (1996) สามารถสรุปไดวา การพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษา ประกอบดวย การ
วิเคราะหความตองการความจําเปน (Needs Assessment) ของผูเกี่ยวของ  เพ่ือนํามากําหนด
เปาหมายและวัตถุประสงคของหลักสูตร   การพิจารณาคัดเลือกและเรียงลําดับ เนื้อหาสาระ โดย
คํานึงถึงองคประกอบของภาษา ไดแก หนาที่ภาษา ไวยากรณ การออกเสียง คําศัพท  สถานการณ
ในการสื่อสาร   การคัดเลือกรูปแบบการจัดกิจกรรม   การออกแบบส่ือการสอนที่เหมาะสม  การ
วางแผนการประเมินผลที่รวมถึงการวัดและประเมินเครื่องมือที่ใช และการวัดประเมินผลหลักสูตร 
 
4.7   การนําหลักสูตรไปใช 

 การนําหลักสูตรไปใช เปนขั้นตอนท่ีสําคัญมากที่สุดในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
เพราะเปนการนําเอาอุดมการณ จุดมุงหมายของหลักสูตร รวมทั้งเน้ือหาวิชาและประสบการณการ
เรียนรูที่ไดรับการคัดสรรกลั่นกรองอยางดีแลวไปสูผูเรียน ขั้นตอนน้ีเปนตัวบงชี้ถึงความสําเร็จหรือ
ความลมเหลวของหลักสูตร  ถึงแมหลักสูตรจะสรางไวดีเพียงใด หากมีการนําหลักสูตรไปใชอยางไม
ถูกตองเหมาะสมก็จะทําใหหลักสูตรลมเหลวได  เพราะฉะนั้นการนําหลักสูตรไปใชจึงมีความสําคัญ
สําหรับผูที่เกี่ยวของ โดยผูที่นําหลักสูตรไปใช ตองมีการทําความเขาใจกับวิธีการข้ันตอนตางๆอยาง
ละเอียดถี่ถวน เพ่ือใหสามารถนําหลักสูตรไปใชอยางมีประสิทธิผลสูงสุดตามความมุงหมายของ
หลักสูตรทุกประการ  



58 

 

 

 

 การนําหลักสูตรไปใช เปนขั้นตอนที่นําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติ ซึ่งมีความหมาย
หลากหลายแตกตางกันไป  นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมาย คํานิยามของคําวาการนํา
หลักสูตรไปใช ดังเชน  Beauchamp (1981) ไดใหความหมายของการนําหลักสูตรไปใชวา การนํา
หลักสูตรไปใช หมายถึง การนําหลักสูตรไปปฏิบัติ โดยกระบวนการท่ีสําคัญที่สุด คือการแปลง
หลักสูตรไปสูการสอนในหองเรียน การจัดสภาพสิ่งแวดลอมในโรงเรียนใหครูไดมีพัฒนาการเรียนการ
สอน สุมิตร  คุณากร  (2520) ใหความหมายวา การนําหลักสูตรไปใชเปนการทําใหหลักสูตร
กลายเปนการปฏิบัติจริง  เปนข้ันตอนหน่ึงในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร  และมีกิจกรรมที่จะ
กระทําได 3 ประเภท คือ การแปลงหลักสูตรไปสูการสอน  การจัดปจจัยและสภาพแวดลอมตางๆ 
ภายในโรงเรียนใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตร และการสอนของครู ในขณะท่ี สันต ธรรมบํารุง 
(2527) สรุปวา การนําหลักสูตรไปใช คือการท่ีผูบริหารโรงเรียนและครูนําโครงการของหลักสูตรท่ี
เปนรูปเลมนั้นไปปฏิบัติใหบังเกิดผล รวมถึงการบริหารงานดานวิชาการของโรงเรียนเพ่ืออํานวย
ความสะดวกใหครูและนักเรียน สามารถสอนและเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ สวน สงัด อุทรานันท 
(2532) ใหความเห็นวา เปนขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตรไปสูการเรียนการสอนในหองเรียน 
ไดแกการจัดเอกสารประกอบหลักสูตร การเตรียมบุคลากร การบริหารและบริการหลักสูตร  และ
การนิเทศการใชหลักสูตร 

 จากความหมายตางๆของการนําหลักสูตรไปใชตามที่นักการศึกษาหลายทานไดใหไว
ขางตน สรุปไดวาการนําหลักสูตรไปใชเปนขั้นตอนของการนําหลักสูตรที่สรางขึ้นไปใชปฏิบัติเพ่ือให
บรรลุเปาหมายของหลักสูตรที่กําหนดไว เปนขั้นตอนท่ีสําคัญขั้นตอนหนึ่งในการพัฒนาหลักสูตร 

4.8  การประเมินหลักสูตร  
 การประ เมินหลั กสู ตร เป นการแสวงหาข อมู ลที่ บ งชี้ ใ ห เห็ นถึ งคุณภาพของ

กระบวนการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือนํามาพิจารณาตัดสินถึงความถูกตองเหมาะสม ความสอดคลอง  
ความสัมพันธกับบริบทที่กําหนด เพ่ือศึกษาความเปนไปไดในการปรับปรุง แกไข ปรับเปลี่ยน หรือเลิก
ลมหลักสูตร    

 การประเมินหลักสูตรมีหลายรูปแบบ  ซึ่งผูประเมินสามารถพิจารณาเลือกรูปแบบการ
ประเมินที่สอดคลองกับวัตถุประสงคที่มุงประเมิน (ธเนศ ขําเกิด, 2546)   ดังนี้ 1)  รูปแบบการ
ประเมินที่เนนจุดมุงหมาย (Objective – Based Model) เปนรูปแบบที่มุงดูผลที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานวาบรรลุตามจุดมุงหมายท่ีกําหนดไวหรือไม ไดแก รูปแบบการประเมินของ Cronbach 
และ Kirkpatrick เปนตน      2) รูปแบบการประเมินตัดสินคุณคา (Judgmental Evaluation 
Model) เปนรูปแบบที่มุงใหไดมาซึ่งขอมูลสารสนเทศสําหรับกําหนดและวินิจฉัยคุณคาของโครงการ
นั้น ไดแก รูปแบบการประเมินของ Stake และ Provus เปนตน    3) รูปแบบการประเมินที่เนนการ
ตัดสินใจ (Decision – Oriented Evaluation Model) เปนรูปแบบที่มุงใหไดมาซึ่งขอมูลและขาวสาร
ตาง ๆ เพ่ือชวยในการตัดสินใจเลือกทางเลือกตาง ๆ ไดอยางถูกตอง  ไดแก  รูปแบบการประเมิน 
Stufflebeam และ Alkin เปนตน รายละเอียดของรูปแบบการประเมินการนําไปใชอยางแพรหลายมี
ดังตอไปน้ี 
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 4.8.1  รูปแบบการประเมินแบบ CIPP (Stufflebeam et al, 1971)    
 เปนการประเมินภาพรวมของโครงการ  ตั้งแตบริบท  ปจจัยปอน  กระบวนการ  และ

ผลผลิต  (Context,  Input,  Process  and  Product)  โดยใชวิธีการสรางเกณฑและประสิทธิภาพ
ของโครงการ  ทั้งภาพรวมหรือรายปจจัยเปนสําคัญ    1) การประเมินดานบริบท  หรือประเมิน
เนื้อความ  (context Evaluation )  เปนการศึกษาปจจัยพ้ืนฐานท่ีนําไปสูการพัฒนาเปาหมายของ
โครงการ  ไดแก  บริบทของสภาพแวดลอม  นโยบาย  วิสัยทัศน  ปญหา  แหลงทุน  สภาพความผัน
ผวนทางดานสังคม  เศรษฐกิจและการเมือง ตลอดจนแนวโนมการกอตัวของปญหาที่อาจจะเปน
อุปสรรคตอการดําเนินโครงการ  เปนตน  2) การประเมินปจจัยปอน  ( Input Evaluation) เพ่ือ
คนหาประสิทธิภาพขององคประกอบท่ีนํามาเปนปจจัยปอน  ซึ่งในดานการทองเท่ียวอาจจะจําแนก
เปนบุคคล  สิ่งอํานวยความสะดวก  เครื่องมือ  อุปกรณ  ครุภัณฑ  ศักยภาพการบริหารงาน  ซึ่งแต
ละปจจัยก็ยังจําแนกยอยออกไปอีก  เชน  บุคคล  อาจพิจารณาเปน เพศ อายุ มีสถานภาพทางสังคม
และเศรษฐกิจ ความพึงพอใจ ความคาดหวัง ทัศนคติ   ศักยภาพ  ความสามารถ  ประสบการณ  
ความรู  คุณวุฒิทางการศึกษา  ถิ่นที่อยูและลักษณะกระบวนการกลุม  เปนตน   3) การประเมิน
กระบวนการ  (Process Evaluation)  เปนการศึกษาตอจากการประเมินบริบทและปจจัยปอนวา  
กระบวนการเปนไปตามแผนท่ีวางไว  เปนการศึกษาคนหาขอบกพรอง  จุดออน หรือจุดแข็งของ
กระบวนการบริหารจัดการโครงการท่ีจะนําโครงการบรรลุวัตถุประสงคที่วางไววามีประสิทธิภาพมาก
นอยเพียงใด และ 4) การประเมินผลิตผล  (Product Evaluation)  เปนการตรวจสอบประสิทธิผล
ของโครงการ  โดยเฉพาะความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกับผลลัพธที่ได แลวนําเกณฑที่กําหนด
ไวไปตัดสิน  เกณฑมาตรฐานนั้นอาจจะกําหนดขึ้นเองหรืออาศัยเกณฑที่บุคคลหรือหนวยงานอ่ืน
กําหนดไวก็ได  ซึ่งในที่นี้ผูวิจัยจะกลาวในตอนตอไป 

 4.8.2  รูปแบบการประเมินหลักสูตรของ Tyler (The Tyler Model) 
 Tyler (1969) ใหหลักในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรโดยพิจารณาตัดสินจาก

การบรรลุผลสําเร็จของจุดมุงหมายทางการศึกษาท่ีตั้งไว การประเมินหลักสูตรตามรูปแบบน้ีจึงควร
ตอบคําถาม 4 ขอ ใหไดชัดเจนคือ 1) มีจุดมุงหมายทางการศึกษาใดบางที่ โรงเรียนตองการ 2) มี
ประสบการณทางการศึกษาใดบางที่จะทําใหบรรลุจุดมุงหมาย   3) ควรจัดประสบการณทางการ
ศึกษาเหลานั้นอยางไร จึงจะเกิดประสิทธิภาพ  และ 4) จะตัดสินใจไดโดยวิธีใดวาจุดมุงหมาย
เหลานั้นบรรลุผลตามตองการ รูปแบบการประเมินหลักสูตรของ  Tyler เปนการพิจารณา
ความสัมพันธที่เปนเหตุเปนผลตอกันขององคประกอบหลักสูตร 3 สวน คือ จุดมุงหมายทางการ
ศึกษา ประสบการณการเรียนรู และสัมฤทธ์ิผลของการเรียน (อางถึงใน สงัด อุทรานันท, 2537) 
 4.8.3  การประเมินตามแนวความคิดของ Stake   

 Stake (1967) เนนวา การประเมินโครงการจะตองมี 2 สวนคือ การบรรยาย
(Descriptive)  และการตัดสินคุณคา  (Judgment)   ในภาคการบรรยายนั้น  ผูเชี่ยวชาญหรือผู
ประเมินจะตองหาขอมูลที่เกี่ยวของกับโครงการใหไดมากที่สุด  ประกอบดวย 2 สวน คือ 1) 
เปาหมายหรือความคาดหวัง (Goals or Intents) เปาหมายที่ครอบคลุมนโยบายท้ังหมด สําหรับ
การประเมินการศึกษาไมควรจะสนใจเปาหมายเฉพาะในแงพฤติกรรมของผูเรียนเพียงอยางเดียว 
ตองคํานึงถึงองคประกอบอ่ืนๆ ดวย ความคาดหวังนี้ประกอบดวย 3 สวนคือ   สิ่งนํา  
(Antecedence)  เปนสภาพที่มีอยูกอน  ซึ่งอาจจะเกี่ยวของกับผลของการเรียนการสอน  
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ปฏิบัติการ   (Transactions)  เปนผลสําเร็จของการจัดกระทํางานเปนองคประกอบของ
กระบวนการเรียนการสอน  ผลลัพธ (Outcomes) เปนผลของการศึกษา และ 2) สิ่งที่เปนจริงหรือ
สังเกตได (Observations) เปนสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในสภาพความเปนจริง  มีสวนประกอบ  3  สวน
เชนกัน  คือ  สิ่งนาํ  ปฏิบัติการ  และผลลัพธ 

 4.8.4 รูปแบบการประเมินของ Kirkpatrick 

 รูปแบบการประเมินของ Kirkpatrick (1978) เปนรูปแบบการประเมินโครงการการ
ฝกอบรม ภายหลังการฝกอบรม  โดยเสนอใหมีการประเมิน 4 รายการ ดังนี้ 1) การประเมิน
ปฏิกิริยา  (Reaction)  เปนการประเมินปฏิกิริยาตอบสนองของผูเขารับการฝกอบรมวามีความรูสึก
ตอโครงการอยางไร  เชน  หลักสูตรและเน้ือหาสาระตรงกับความตองการหรือไม  เอกสาร
ประกอบการฝกอบรม  สถานท่ี  สื่อ  ระยะเวลาการฝกอบรมเหมาะสมเพียงไร  วิทยากรเหมาะสม
หรือไม  ไดรับความรู/ทักษะในระดับใด  มีความคาดหวังตอการนําความรูหรือทักษะไปใชในการ
ปฏิบัติงานเพียงใด        2) การประเมินการเรียนรู  (Learning)  เปนการประเมินผลการเรียนรูที่
เกิดขึ้นกับผูเขารับการฝกอบรม  เชนการเปล่ียนแปลงความรู  ทักษะและทัศนคติ ระหวางหลังการ
ฝกอบรมกับกอนการฝกอบรม  ดังนั้นจึงตองมีการวัดความรู  ทักษะและทัศนคติของผูเขารับการ
ฝกอบรมท้ังกอนและหลังการฝกอบรม  ผลการวัดตองเปนเชิงปริมาณและมาจากเครื่องมือที่เชื่อถือ
ได  เชนแบบทดสอบ (Test)  แบบสอบภาคปฏิบัติ (Performance Test)  แบบวัดทัศนคติ 
(Attitude Test)  และแบบสังเกตพฤติกรรม   3) การประเมินพฤติกรรม  (Behavior)  เปนการ
ประเมินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเม่ือกลับไปปฏิบัติงาน  การประเมินในระดับนี้เปนการตัดสินการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในขณะปฏิบัติงานซึ่งเปนสิ่งที่ยากและเกี่ยวของกับระยะเวลา  คือตองทิ้ง
ระยะประมาณ 3-6 เดือน และจําเปนตองพิจารณาองคประกอบอ่ืนๆมากมาย     4)  การประเมิน
ผลลัพธที่เกิดกับองคกร (Result) เปนการประเมินผลลัพธหรือผลกระทบท่ีเกิดกับองคกร อัน
เนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเขารับการฝกอบรม  ซึ่งเปนผลปลายทางที่สําคัญที่ได
จากการฝกอบรม เชน ตนทุนลดลง  ประสิทธิภาพในการทํางานของหนวยงานหรือองคกร  เพ่ิมขึ้น  
ปจจัยเสี่ยงลดลง  เปนประโยชนตอเพ่ือนรวมงาน  แนวทางการประเมินโดยการเปรียบเทียบ
สถานการณกอนและหลังการฝกอบรม   

จากการประเมินรูปแบบตางๆ เห็นไดวาการประเมินหลักสูตรเปนขั้นตอนสําคัญที่ตองมี
การวางแผน เลือกวิธีที่เหมาะสมและสอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตร เปนขั้นตอนท่ีควรมีการ
วางแผนการประเมินอยางเปนระบบ เพ่ือใหครอบคลุมสะทอนคุณภาพของหลักสูตรอยางแทจริง  
สําหรับการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยเลือกใชแนวทางการประเมินของ Kirkpatrick (1978) โดยเลือกประเมิน
เฉพาะ ปฏิกิริยาของผูเขารับการฝกอบรมวามีความรูสึกตอโครงการอยางไร และการประเมินการ
เรียนรู ทักษะ และที่เกิดขึ้นกับผูเขารับการฝกอบรมเปนสําคัญ 

 
 

5. ขอมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและประเทศสมาชิก 
 

ขอมูลที่เกี่ยวของกับประชาคมอาเซียนและประเทศสมาชิกถือวาเปนขอมูลสําคัญที่
สมควรนํามาใชออกแบบหลักสูตรฝกอบรมเปนอยางยิ่ง เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมใหกับ
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นักศึกษาเพ่ือการปรับตัวใหเทาทันสถานการณการเขาสูการเปนประชาคมอาเซียนในอนาคตอันใกล  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2555) ดังนั้นผูวิจัยไดศึกษาคนควาเนื้อหาสาระที่เกี่ยวของกับ ประวัติความ
เปนมาของอาเซียน และขอมูลเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศในหัวขอที่สอดคลองกับ  
แนวเรื่องของสภายุโรป ดังรายละเอียด ตอไปน้ี 

 
5.1  ประวัติความเปนมาของอาเซียน (กรมอาเซียน, 2552) 

 อาเซียนประกอบดวยประเทศสมาชิกรวมทั้งสิ้น 10 ประเทศดวยกัน ไดแก บรูไน ไทย 
ลาว อินโดนีเซีย เมียนมาร เวียดนาม สิงคโปร มาเลเซีย และฟลิปปนส โดยแตละประเทศมีลําดับ
การเขารวมเปนสมาชิกแตกตางกัน ผูวิจัยไดทําการศึกษาและรวบรวมขอมูลเก่ียวกับประวัติความ
เปนมา วัตถุประสงคในการกอตั้ง รวมทั้งสัญลักษณ และขอมูลอ่ืนๆที่เกี่ยวของกับอาเซียน ดัง
รายละเอียดตอไปนี้   

 อาเซียน (The Association of South East Asian Nations : ASEAN) เปนสมาคม
เพ่ือความรวมมือแหงภูมิภาคสําหรับประเทศแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต   เร่ิมกอตั้งขึ้นโดย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของประเทศสมาชิก 5 ประเทศ ไดแก อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และไทย ไดรวมลงนามในเอกสารกอตั้งอาเซียน ที่เรียกวา ปฏิญญา
กรุงเทพ (Bangkok Declaration)  เมื่อ  8 สิงหาคม ป พ.ศ. 2510 (ค.ศ. 1967) โดยมีวัตถุประสงค
เมื่อแรกกอตั้ง เพ่ือสงเสริมความเขาใจอันดีตอกันระหวางประเทศในภูมิภาค ธํารงไวซึ่งสันติภาพ 
เสถียรภาพ และความม่ันคงทางการเมือง สรางสรรคความเจริญทางดานเศรษฐกิจ การพัฒนาทาง
สังคมและวัฒนธรรม การกินดีอยูดีบนพ้ืนฐานของความเสมอภาคและผลประโยชนรวมกันของ
ประเทศสมาชิก  ในเวลาตอมา บรูไนดารุสซาลาม ไดเขาเปนสมาชิกลําดับที่ 6 เม่ือป 2527 
เวียดนาม เขาเปนสมาชิกลําดับที่ 7 ในป 2538 ลาว และเมียนมาร เขาเปนสมาชิกพรอมกันเมื่อป 
2540 และกัมพูชา เขาเปนสมาชิกลําดับสุดทายเมื่อป 2542 ทําใหในปจจุบันอาเซียนมีสมาชิกรวม
ทั้งหมด 10 ประเทศและคําวา “ประชาคมอาเซียน” (ASEAN Community) เปนการสรางสังคม
ภูมิภาคใหพลเมืองของท้ังสิบประเทศสมาชิกอาเซียนอยูรวมกันประหน่ึงเปนประเทศเดียวกัน 

 เมื่อการคาระหวางประเทศในโลกมีแนวโนมกีดกันการคารุนแรงขึ้น ทําใหอาเซียนได
หันมามุงเนนในการกระชับและขยายความรวมมือดานเศรษฐกิจการคาระหวางกันมากข้ึน   ปจจุบัน
อาเซียนเปนกลุมเศรษฐกิจภูมิภาคขนาดใหญ มีประชากรรวมกันเกือบ 500 ลานคนคิดเปน 1 ใน 10 
ของประชากรโลก มีคูเจรจา  9 ประเทศ ไดแก จีน ญี่ปุน เกาหลีใต  อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด 
สหรัฐฯ รัสเซีย แคนาดา และ 1 องคการระดับภูมิภาค ไดแก สหภาพยุโรป ในการประชุมสุดยอด
อาเซียนครั้งที่  9 ที่อินโดนีเซีย ผูนําประเทศสมาชิกอาเซียนไดตกลงจัดตั้งประชาคมอาเซียน 
(ASEAN Community) ซึ่งประกอบดวย 3 เสาหลัก คือ    1). ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean 
Economic Community : AEC)  2) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (Socio-Cultural 
Pillar) และ 3) ประชาคมความมั่นคงอาเซียน (Political and Security Pillar)  ในป 2558  โดย
วิสัยทัศนรวมของผูนําอาเซียนคือ การสรางประชาคมอาเซียนที่มีขีดความสามารถในการแขงขันสูง 
มีกฎเกณฑกติกาที่ชัดเจน และมีประชาชนเปนศูนยกลาง เมื่อป 2551 อาเซียนไดจัดทํากฎบัตร
อาเซียน หรือ ธรรมนูญอาเซียน เพ่ือวางกรอบทางกฎหมายและโครงสรางองคกร 
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 สัญลักษณของอาเซียนเปนรวงขาวสีเหลือง 10 มัด หมายถึง การท่ีประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใตทั้ง 10 ประเทศรวมกันเพ่ือมิตรภาพและความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน อยูใน
พ้ืนที่วงกลม สีแดง สีขาว และน้ําเงิน ซึ่งแสดงถึงความเปนเอกภาพ มีตัวอักษรคําวา “asean” สีน้ํา
เงิน อยูใตภาพรวงขาวอันแสดงถึงความมุงมั่นที่จะทํางานรวมกันเพ่ือความม่ันคง สันติภาพ เอกภาพ
และความกาวหนาของประเทศสมาชิกอาเซียน สีทั้งหมดที่ปรากฏในสัญลักษณของอาเซียนเปนสี
สําคัญที่ปรากฏในธงชาติของแตละประเทศสมาชิกอาเซียน สีน้ําเงิน หมายถึง สันติภาพและความ
มั่นคง สีแดง หมายถึง ความกลาหาญและความกาวหนา สีขาวหมายถึง ความบริสุทธิ์ และสีเหลือง 
หมายถึง ความเจริญรุงเรือง  คําขวัญอาเซียน คือ หนึ่งวิสัยทัศน, หนึ่งเอกลักษณ, หนึ่งประชาคม 
(One Vision, One Identity, One Community) 

 
5.2  ขอมูลเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ 

ขอมูลเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศที่ผูวิจัยศึกษาโดยยึดแนวเร่ืองที่
สอดคลองกับแนวเรื่องที่สภายุโรป (Council of Europe) (2006: 51-52, 150) กําหนดเปนสาระที่
ครูผูสอนภาษาอังกฤษควรสอน ซึ่งมีทั้งสิ้น 14 แนวเร่ือง  ไดแก 1) การระบุตนเอง (Personal 
identification)  2) บานและสิ่งแวดลอม (House and home, Environment)  3) ชีวิตประจําวัน 
(Daily life)  4) กิจกรรมยามวางและความบันเทิง (Free time, Entertainment)  5) การเดินทาง 
(Travel)  6) ความสัมพันธกับบุคคลอ่ืนๆ (Relations with other people)  7) สุขภาพและการ
ดูแลรางกาย (Health and body care) 8) การศึกษาและอาชีพในอนาคต (Education and 
future career) 9) การจับจายใชสอย (Shopping) 10) อาหารและเครื่องด่ืม (Food and drink)  
11) การบริการ (Services) 12) สถานท่ี (Places) 13)  ภาษา (Language) 14) ลมฟาอากาศ 
(Weather)   อยางไรก็ดี จากแนวเร่ืองดังกลาวมีความสอดคลองกับเนื้อหาท่ีเกี่ยวของกับประชาคม
อาเซียนและประเทศสมาชิกท่ีผูวิจัยสามารถนํามาใชเปนแนวเรื่องในการออกแบบกิจกรรมฝกอบรม 
ดังรายการตอไปน้ี  

 
5.2.1  สถานที่ตั้ง    
   ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ มีที่ตั้งอยูในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ดัง

รายละเอียดตอไปนี้ 
ประเทศบรูไน  

     มีชื่ออยางเปนทางการวา เนการาบรูไนดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam)  
ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะบอรเนียว (ละติจูดที่ 5 เหนือเสนศูนยสูตร) มีพ้ืนที่  5,765 
ตารางกิโลเมตร  เมืองหลวงชื่อ  บันดารเสรีเบกาวัน   

ประเทศไทย  
มีชื่ออยางเปนทางการวา ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand) ตั้งอยูบน

คาบสมุทรอินโดจีน ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีพรมแดนทางทิศตะวันออกติดประเทศลาวและ
ประเทศกัมพูชา ทิศใตติดอาวไทยและประเทศมาเลเซีย ทิศตะวันตกติดทะเลอันดามันและประเทศ
เมียนมาร และทิศเหนือติดกับประเทศเมียนมารและประเทศลาว โดยมีแมน้ําโขงก้ันเปนบางชวง    
มีพ้ืนที่  513,115 ตารางกิโลเมตร  เมืองหลวงคือ  กรุงเทพมหานคร   
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ประเทศลาว  
มีชื่อเปนทางการวา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  (Lao People’s 

Democratic Republic) ตั้งอยูทางเหนือของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ทิศเหนือติดกับจีน 
ทิศตะวันตกติดกับเมียนมารและไทย ทิศตะวันตกติดกับเวียดนาม และทิศใตติดกับกัมพูชา มีพ้ืนที่  
236,800 ตารางกิโลเมตร    เมืองหลวง คือ  นครหลวงเวียงจันทน    

ประเทศอินโดนีเซีย  
มีชื่อเปนทางการวา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia) เปนประเทศที่

ใหญที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต   ตั้งอยูบนเสนทางเชื่อมตอระหวางมหาสมุทร แปซิฟกกับ
มหาสมุทรอินเดีย และเปนสะพานเชื่อมระหวางทวีปเอเชียกับออสเตรเลียมีพ้ืนที่  5,193,250 
ตารางกิโลเมตร  เมืองหลวง คือ กรุงจาการตา    

ประเทศเมียนมาร  
มีชื่อเปนทางการวา สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร (Republic of the Union of 

Myanmar) มีทิศเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือติดกับจีน  ทิศตะวันออกเฉียงใตติดกับลาว และไทย 
ทิศตะวันตกติดกับอินเดีย และบังกลาเทศ  ทิศใตติดกับทะเลอันดามันและอาวเบงกอล  มีพ้ืนที่  
657,740 ตารางกิโลเมตร   เมืองหลวง คือ  เนปดอว   

ประเทศกัมพูชา  
มีชื่อเปนทางการวา ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia) ตั้งอยูกลาง

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ทิศเหนือติดกับประเทศไทย (จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ 
สุรินทร และบุรีรัมย) และลาว (แขวง อัตตะปอและจําปาสัก) ทิศตะวันออกติดเวียดนาม (จังหวัด
กอนทูม เปลกู ซาลาย ดั๊กลั๊ก สองแบเตยนิน ลองอาน ดงทาบ อันซาง และเกียงซาง) ทิศตะวันตก
ติดประเทศไทย (จังหวัดสระแกว จันทบุรี และตราด) และทิศใตติดอาวไทย  มีพ้ืนที่  181,035 
ตารางกิโลเมตร   เมืองหลวง คือกรุงพนมเปญ   

ประเทศเวียดนาม  
มีชื่ออยางเปนทางการวา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of 

Vietnam)  ตั้งอยูดานตะวันออกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ทิศเหนือติดกับจีน ทิศ
ตะวันตกติดกับลาว ทิศตะวันตกเฉียงใตติดกับกัมพูชา ทิศตะวันออกติดกับทะเลจีนใตและ อาว
ตังเก๋ีย ทิศใตติดกับอาวไทย   มีพ้ืนที่ 331,690 ตารางกิโลเมตร  เมืองหลวงคือ กรุงฮานอย    

ประเทศสิงคโปร  
มีชื่อเปนทางการวา สาธารณรัฐสิงคโปร (Republic of Singapore) เปนเกาะ ตั้งอยู

ทางตอนใตของคาบสมุทรมาเลย  ทิศเหนือติดกับรัฐยะโฮร มาเลเซีย (Johor Bahru) ทิศตะวันออก 
ติดทะเลจีนใต ทิศตะวันตกติดมาเลเซียและชองแคบมะละกา ทิศใตติดชองแคบมะละกา ใกลกับ
เกาะเรียล (Riau) ของอินโดนีเซีย   มีพ้ืนที่  699.4 ตารางกิโลเมตร  เมืองหลวง คือ  สิงคโปร    
              ประเทศมาเลเซีย   

     มาเลเซียมีชื่อเปนทางการวา มาเลเซีย (Malaysia) ตั้งอยู ในเขตเสนศูนยสูตร
ประกอบดวยดินแดนสองสวน คือ มาเลเซียตะวันตก ตั้งอยูบนคาบสมุทรมลายู ประกอบดวย 11 รัฐ 
คือ ปะหัง สลังงอร เนกรีเซมบิลัน มะละกา ยะโฮร เประ กลันตัน ตรังกานู ปนัง เกดะห และปะลิส 
มาเลเซียตะวันออก ตั้งอยูบนเกาะบอรเนียว (กาลิมันตัน) ประกอบดวย 2 รัฐ คือ ซาบาห และ ซา
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ราวัก นอกจากนี้ยังมีเขตการปกครองภายใตสหพันธรัฐ อีก 3 เขต คือ กรุงกัวลาลัมเปอร (เมือหลวง) 
เมืองปุตราจายา (เมืองราชการ) และเกาะลาบวน  มีพ้ืนที่  329,758 ตารางกิโลเมตร  เมืองหลวง 
คือ  กรุงกัวลาลัมเปอร   

ประเทศฟลิปปนส  
มีชื่อเปนทางการวา สาธารณรัฐฟลิปปนส (Republic of the Philippines) ทิศ

ตะวันตกและทิศเหนือติดกับทะเลจีนใต ทิศตะวันออกและทิศใตติดกับมหาสมุทรแปซิฟก   มีพ้ืนที่   
298,170 ตารางกิโลเมตร   เมืองหลวง คือ  กรุงมะนิลา    

 
5.2.2  ลมฟาอากาศ  

ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ มีภูมิอากาศที่คอนขารอน เนื่องจากต้ังอยูในอยู
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตซึ่งอยูในบริเวณที่เสนศูนยสูตรลากผานโดยตรง   และบริเวณ
ใกลเคียงเสนศูนยสูตร  ทําใหไดรับความรอนจากดวงอาทิตยโดยตรง มีขอมูลสภาพภูมิอากาศของ
แตละประเทศดังนี้  

ประเทศบรูไน  
สภาพอากาศ คอนขางรอนชื้น มีฝนตกชุกตลอดป  อุณหภูมิเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส  

ฝนตกหนักชวงเดือนกันยายนถึงมกราคมและพฤษภาคมถึงกรกฎาคม  อากาศเย็นสบายชวงเดือน
มีนาคมถึงเดือนเมษายน 

 ประเทศไทย      
มีสภาพอากาศ แบบเขตรอน (tropical climate) อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปทุกภาค

ประมาณ 19-38 องศาเซลเซียส อากาศจะรอนท่ีสุดชวงกลางเดือนเมษายน  
ประเทศลาว  
ลักษณะภูมิอากาศของลาวคลายกับภาคเหนือและภาคอีสานของไทยแตฤดูหนาวมี

อากาศหนาวมากกวา พ้ืนที่ทางภาคใตและทางตอนกลางของประเทศเปนบริเวณที่มีฝนตกชุก
มากกวาภาคเหนือ   

ประเทศอินโดนีเซีย  
มีสภาพอากาศ แบบปาฝนเขตรอน มี 2 ฤดูคือ ฤดูแลงและฤดูฝน อุณหภูมิเฉลี่ยอยู

ระหวาง 21 – 33 องศา เซลเซียส  
ประเทศเมียนมาร   
มีสภาพอากาศ แบบมรสุมเมืองรอน ดานหนาภูเขาอาระกันโยมา ฝนตกชุกมาก ภาค

กลางตอนบนแหงแลงมาก เพราะมีภูเขากั้นกําบังลม สวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศคอนขาง
เย็น และคอนขางแหงแลง  

ประเทศกัมพูชา  
มีอากาศมรสุมเขตรอนเปนแบบรอนชื้นแถบมรสุม ฤดูฝนเร่ิมจากเดือนพฤษภาคม-

ตุลาคม ฤดูแลง เริ่มจากเดือนพฤศจิกายน-เมษายน เดือนเมษายนมีอุณหภูมิสูงสุดที่สุด เดือน
มกราคมมีอุณหภูมิต่ําท่ีสุด เดือนตุลาคมมีฝนตกชุกท่ีสุด อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 20 - 36 องศาเซลเซียส  
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ประเทศเวียดนาม  
มีสภาพอากาศแบบมรสุมเขตรอน ชายฝงทะเลดานตะวันออกเปดโลงรับลมมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผานทะเลจีนใต ทําใหมีโอกาสรับลมมรสุมและพายุหมุนเขตรอน จึงมีฝน
ตกชุกในฤดูหนาวอุณหภูมิเฉลี่ยตั้งแต 5 องศาเซลเซียส ถึง 37 องศาเซลเซียส   

ประเทศสิงคโปร  
     มีสภาพภูมิอากาศคงท่ี มีอุณหภูมิสม่ําเสมอและมีฝนตกตลอดป สภาพภูมิอากาศแบบ

ปาเขตรอน ไมมีการแบงฤดูเหมือนประเทศอ่ืนๆ อุณหภูมิ จะอยูระหวาง 22 ถึง 34 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิเฉลี่ย 26.8 องศาเซลเซียส   
              ประเทศมาเลเซีย  

     มีสภาพอากาศ แบบรอนชื้นแถบศูนยสูตร อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 27 องศาเซลเซียล 
เดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคม อากาศคอนขางแปรปรวนเนื่องจากอยูในชวงมรสุม เดือนเมษายนถึง
กันยายนอากาศรอนและมีฝนตกประปราย  

ประเทศฟลิปปนส  
ฟลิปปนสมีลักษณะภูมิประเทศเปนหมูเกาะ ทําใหอุณหภูมิของประเทศไมสูงมากนัก มี

ฝนตกชุ ก เกือบตลอด ท้ังป  ได รั บความชุ มชื้ นจากลมมรสุมทั้ ง  2  ฤดูกาลคือฤดูมรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือ และฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต  มีอุณหภูมิเฉลี่ย 24-29 องศา และไดรับฝน
จากพายุไตฝุน และดีเปรสชั่น  

 
5.2.3  ดอกไมประจําชาติ  

ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ มีดอกไมประจําชาติที่แตกตางกัน แตละชนิดลวน
เปนดอกไมที่มีความสวยงาม และมีความหมายที่เปนมงคลท้ังสิ้น ดังรายละเอียดตอไปนี้  

ประเทศบรูไน  
ดอกไมประจําชาติบรูไน ก็คือ ดอกซิมปอร (Simpor) หรือที่เรียกวา ดอกสานชะวา 

(Dillenia) เปนดอกไมที่มีกลีบขนาดใหญสีเหลือง งดงามแสดงถึงความม่ังคั่ง หากบานเต็มที่แลว
กลีบดอกจะมีลักษณะคลายรม  

ประเทศไทย 
ดอกไมประจําชาติไทยคือ ดอกราชพฤกษ (Ratchaphruek) ที่มีสีเหลืองสวางไสว 

เรียกอีกชื่อหนึ่งวา ดอกคูน สีเหลืองอรามของดอกราชพฤกษคือสีแหงพระพุทธศาสนาและความ
รุงโรจน ดอกราชพฤกษเมื่อเบงบานจะผลัดใบออกจนหมดตน เหลือไวเพียงแคสีเหลืองอรามของ
ดอกราชพฤกษเทานั้น   

ประเทศลาว  
ดอกไมประจําชาติประเทศลาว คือ ดอกจําปาลาว (Dok Champa) หรือที่รูจักกันดีใน

ชื่อ ดอกลีลาวดี หรือ ดอกล่ันทม ดอกจําปาลาวมีสีสันหลากหลาย ไมเฉพาะเจาะจงวาตองเปนเพียง
สีขาวเทานั้น เชน สีชมพู สีแดง ดอกจําปาลาวถือเปนตัวแทนของความสุขและความจริงใจ จึงนิยม
ใชเพื่อประดับประดาในงานพิธีตาง ๆ 
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ประเทศอินโดนีเซีย  
ดอกไมประจําชาติอินโดนีเซีย คือ ดอกกลวยไมราตรี (Moon Orchid) ซึ่งเปนหนึ่งใน

ดอกกลวยไมที่บานอยูไดนานท่ีสุด โดยชอดอกนั้นสามารถแตกก่ิงและอยูไดนาน 2-6 เดือน ดอกจะ
บานแคปละ 2-3 ครั้งเทานั้น 

ประเทศเมียนมาร   
ดอกไมประจําชาติของประเทศเมียนมาร  คือ ดอกประดู (Paduak) มีสีเหลืองทอง ผลิ

ดอกและสงกลิ่นหอมอบอวล ชาวพมาเชื่อวาดอกประดูคือสัญลักษณของความแข็งแรงและความ
คงทน 

ประเทศกัมพูชา  
กัมพูชามีดอกไมประจําชาติเปน ดอกลําดวน (Rumdul) ดอกไมสีขาวปนเหลืองนวล 

กลีบดอกหนาทึบและคอนขางแข็ง มีกลิ่นหอมเย็นแบบกรุน ๆ ถูกจัดเปนไมมงคลชนิดหนึ่งเพราะมี
ความหมายถึงความสดชื่นหอมกรุน 

ประเทศเวียดนาม  
ประเทศเวียดนาม มี ดอกบัว (Lotus) เปนดอกไมประจําชาติ เปญสัญลักษณของความ

บริสุทธิ์ ความผูกพัน และการมองโลกในแงดีเปนดอกไมที่พบมากในประเทศเวียดนาม 
ประเทศสิงคโปร  
ดอกไมประจําชาติของประเทศสิงคโปร คือ ดอกกลวยไมแวนดา (Vanda Miss 

Joaquim) มีสีมวงสดสวยงามและเบงบานอยูตลอดท้ังป 
              ประเทศมาเลเซีย  

ประเทศมาเลเซีย มีดอกไมประจําชาติเปน ดอกพูระหง (Bunga Raya) ในภาษา
ทองถ่ินเรียกกันวา บุหงารายอ หรือที่รูจักกันทั่วไปในชื่อ ดอกชบาสีแดง ลักษณะกลีบดอกเปนสีแดง 
มีเกสรยื่นยาวออกมาเหนือดอก ซึ่งถูกจัดใหเปนสัญลักษณของประเทศมาเลเซีย เพ่ือเสริมสราง
ความเปนปกแผนและความอดทนในชาติ โดยเชื่อวาจะชวยสงเสริมใหสูงสงและสงางาม 

ประเทศฟลิปปนส  
ดอกไมประจําชาติฟลิปปนส คือ ดอกพุดแกว (Sampaguita Jasmine) ดอกมีสีขาว

กลีบดอกเปนรูปดาว มีกลิ่นหอม บานสงกลิ่นในตอนกลางคืน ถือเปนสัญลักษณของความบริสุทธิ์ 
เรียบงาย ออนนอมถอมตน  

 
5.2.4  บุคคลสําคัญของประเทศสมาชิกอาเซียน 
      สมาชิกทั้ง 10 ประเทศของกลุมสมาชิกอาเซียน ตางมีบุคคลสําคัญของประเทศ ที่

ประชาชนใหความเคารพนับถือ ทั้งในฐานะพระมหากษัตริย หรือผูนําในดานตางๆที่นํามาซึ่งความ
เปลี่ยนแปลงอันกอใหเกิดความเจริญรุงเรืองแกประเทศชาติบานเมือง ทั้งนี้ผูวิจัยไดเก็บรวบรวม
ขอมูลบุคคลสําคัญตางๆ รวมไปถึงนายกรัฐมนตรีคนปจจุบันของแตละประเทศ ดังรายละเอียด
ตอไปน้ี 

ประเทศบรูไน  
      สมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห มูอิซซัดดิน วัดเดาเลาะห (His Majesty 
Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah) ทรงเปนพระราชาธิบดีหรือสุลตาน
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องคปจจุบันของบรูไน นอกจากนี้พระองคยังทรงดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังอีกดวย ซึ่งพระองคถือเปนบุคคลสําคัญที่
พลิกโฉมการเมืองและเศรษฐกิจ ซึ่งทําใหบรูไนมีรายไดเพ่ิมข้ึนมหาศาล 

ประเทศไทย  
      พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช : รัชกาลท่ี 9 แหงราชวงศจักรี ทรง
ครองราชยตั้งแตวันท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ.2489 จึงเปนพระมหากษัตริยผูเสวยราชยนานท่ีสุดในโลกที่มี
พระชนมชีพอยู ทรงเปนที่รักและเทิดทูนของปวงชนชาวไทย พระองคทรงเปยมดวยพระอัจฉริยภาพ
อันหลากหลายซึ่งเปนที่ประจักษตอชาวไทยและชาวโลก 
 หมอมราชวงศคึกฤทธิ์ ปราโมช : ปูชนียบุคคลของไทยที่เปนทั้งนักปราชญ นักเขียน 
นักการเมือง และศิลปนแหงชาติ ซึ่งองคการยูเนสโกไดประกาศยกยองเชิดชูเกียรติเปนบุคคลสําคัญ
ของโลกใน 4  สาขา ไดแก การศึกษา วัฒนธรรม สังคมศาสตร  สื่อสารมวลชน ใน พ.ศ.2552 
 พุทธทาสภิกขุ หรือ พระธรรมโกศาจารย : ไดรับการสดุดีวาเปนมหาปราชญแหงพุทธ
ธรรม เปนนักปฏิรูปพระพุทธศาสนาที่สําคัญที่สุดรูปหนึ่งของเมืองไทย ทานเปนผูกอตั้งสวนโมก
ขพลาราม และมีผลงานปรากฏมากมายท้ังในรูปพระธรรมเทศนา และงานเขียน เปนตน 
 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ: นายกรัฐมนตรีคนที่ 27 ของประเทศไทย หัวหนาพรรค
ประชาธิปตยคนปจจุบัน และเปนผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร 
 นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร : นายกรัฐมนตรีคนปจจุบันของประเทศไทย (พ.ศ.2556) 

ประเทศลาว  
 เจาสุภานุวงศ (Prince Souphanouvong) :  หรือ รูจักในชื่อของ “เจาชายแดง (The 
Red Prince)” เปนที่รักของชาวลาวจนเรียกขานกันวา “ลุงประธาน” เปนผูนําในการตอสูเพ่ือ
เรียกรองเอกราชจากฝร่ังเศสและเปนผูกอตั้งขบวนการคอมมิวนิสตประเทศลาว ภายหลังไดรับเลือก
เปนประธานประเทศ และประธานประชาชนสูงสุดคนแรก จึงไดสละฐานันดรศักดิ์ในระบอบเกา 
 ไกสอน พมวิหาน (Kaysone Phomvihane) : เปนนายกรัฐมนตรีคนแรกของ
สาธารณรัฐประชาชนลาว ซึ่งกอนหนานี้เปนเลขาธิการใหญคนแรกของพรรคปฏิวัติประชาชนลาว 
และเปนผูนําในการตอตานการปกครองของฝร่ังเศส และระบอบกษัตริย จนสามารถปลดปลอย
ประเทศไดเมื่อ พ.ศ.2518 
 พลโทจูมมะลี ไชยะสอน (Choummaly SAYASONE) : เปนประธานประเทศคน
ปจจุบัน 
 ทองสิง ทํามะวง (Thongsing Tummawong) : นายกรัฐมนตรีของประเทศลาวคน
ปจจุบัน (พ.ศ.2556) 

ประเทศอินโดนีเซีย 
      ซูการโน (Sukarno) : ประธานาธิบดีคนแรกของอินโดนีเซียซึ่งมีสวนสําคัญในการ
ประกาศเอกราชของอินโดนีเซียตอประเทศเนเธอรแลนด โดยดํารงตําแหนงประธานาธิบดียาวนาน
ถึง 22 ป จนถูกบีบใหลงจากอํานาจโดยนายพลซูฮารโต 
 โมฮัมหมัด ฮัตตา (Mohammad Hatta) : ผูนําการเคลื่อนไหวและผูรวมอุดมการณใน
การกอบกูเอกราชกับซูการโน เปนรองประธานาธิบดีของประเทศอินโดนีเซีย 
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      พลโทซูซีโล บัมบัง ยูโดโยโน (Susilo Bambang Yudhoyono) : เปนประธานาธิบดี
อินโดนีเซียคนแรกที่ไดรับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในป พ.ศ. 2547 ภายหลังการปฏิรูป
การเมืองและการแกไขรัฐธรรมนูญ และดํารงตําแหนงประธานาธิบดีมาจนถึงปจจุบัน (พ.ศ.2556) 

ประเทศเมียนมาร  
      นายพล ออง ซาน (Aung San) หรือ อู อองซาน (U Aung San) : เปนนักปฏิวัติและ
ผูนําในการเรียกรองเอกราชของเมียนมาร โดยเปนผูรวมกอตั้งกลุมสันนิบาตเสรีภาพแหงประชาชน
ตอตานฟาสซิสต 
      ออง ซาน ซูจี (Aung San Suu Kyi) : บุตรสาวของนายพล ออง ซาน เปนผูนําการ
ตอตานรัฐบาลเผด็จการทหาร และไดรับรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ ใน พ.ศ.2534 
      พลเอกเต็ง เสง (หรือ เทียน เสง พมา) : ประธานาธิบดีของสาธารณรัฐแหงสหภาพ
เมียนมาร คนปจจุบัน ซึ่งกอนหนานี้เคยดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีคนที่ 11 ของเมียนมาร 
ระหวาง พ.ศ. 2550 จนถึง พ.ศ. 2554 
              ประเทศกัมพูชา  
     สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุนเซน (Somdech Akka Moha Sena) : เริ่มเขาดํารง
ตําแหนงนายกรัฐมนตรีตั้งแตอายุ 33 ป นับเปนนายกรัฐมนตรีที่มีอายุนอยที่สุดของกัมพูชา และ
ดํารงตําแหนงมาหลายสมัยจนถึงปจจุบัน 
      สมเด็จพระนโรดมสีหนุ หรือ เจาสีหนุ (Norodom Sihanouk) : อดีตกษัตริยแหง
กัมพูชา และเปนนายกรัฐมนตรีอยูหลายสมัยกอนจะสละราชบัลลังกใหแกพระราชโอรสนโรดมสี
หมุนี ซึ่งกินเนสสบุคบันทึกวา พระองคทรงเปนนักการเมืองท่ีดํารงตําแหนงทางการเมืองมากที่สุดใน
โลก 
              ประเทศเวียดนาม  
      โฮจิมินห (Ho Chi Minh) : นักปฏิวัติผูยิ่งใหญของเวียดนาม เปนผูนําการตอตานการ
ยึดครองของฝรั่งเศสและเรียกรองเอกราชใหกับประเทศเวียดนามนอกจากน้ียังเปนผูรวมเวียดนาม
เหนือกับเวียดนามใตใหเปนหนึ่งเดียวกัน และหลังจากที่สิ้นสุดสงครามเวียดนามก็มีการเปลี่ยนชื่อ 
ไซงอน (Saigon) เปน โฮจิมินหซิตี (Ho Chi Minh City) เพ่ือเปนเกียรติแกโฮจิมินห 
 นายพล หวอ เหวียนยาบ (Vo Nguyen Giap) : นักการทหารผูยิ่งใหญของกองทัพ
เวียดนามและของโลก เปนผูบัญชาการรบในสงครามและเปนมือขวาคนสําคัญของโฮจิมินห  
      เหงียน เติ๋น สุง (Nguyen Tan Dung) : ปจจุบันทานดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีของ
เวียดนาม ทานไดรับเลือกจากสภาแหงชาติใหขึ้นดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีแหงชาติเวียดนาม 
นับตั้งแตวันที 27 เดือนมิถุนายน ป 2006  หลังจากที่อดีตนายกรัฐมนตรีฟาน วัน ขาย (Phan Van 
Khai) ตัดสินใจขอเกษียณกอนหมดวาระการดํารงตําแหนง  เหงียน เติ๋น สุง เปนผูนําระดับสูงคน
แรกของเวียดนามที่เกิดในรุนหลังจากการปฏิวัติเมื่อเดือนสิงหาคม ป 1945  อีกทั้งไดขึ้นดํารง
ตําแหนงนายกรัฐมนตรี ในขณะที่มีอายุ 57 ป ถือไดวาเปนนายกรัฐมนตรีที่มีอายุนอยที่สุด ใน
บรรดานายกรัฐมนตรีของเวียดนาม 

ประเทศสิงคโปร  
      ลี กวนยู (Lee Kuan Yew) : นายกรัฐมนตรีคนแรกของสิงคโปรผูนําพรรค People’s 
Action Party (PAP) ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีนานถึง 31 ป ลี กวนยูเปนผูเปดประเทศทําให
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ประเทศสิงคโปรมีความทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ ดวยเหตุนี้ ลี กวนยูจึงเปนบุคคลท่ีมีอิทธิพล
อยางมากตอประเทศสิงคโปร และเปนหนึ่งในบุคคลทรงอิทธิพลที่สุดของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใตอีกดวย 
      โทมัส สแตมฟอรด แรฟเฟลส (Thomas Stamford Bingley Raffles) : ผูบริหาร
อาณานิคม เปน ผูกอตั้งเมืองสิงคโปร และเปนคนแรกที่รางรัฐธรรมนูญฉบับแรกของสิงคโปรเมื่อ 
พ.ศ. 2366 เพ่ือสรางความเปนระเบียบเรียบรอย สรางศีลธรรม หามการพนันและการคาทาสใน
ประเทศสิงคโปร นอกจากน้ีเขายังนําบริษัทบริติชอินเดียเขามาตั้งดานสินคา ทําใหสิงคโปรกลายเปน
ศูนยกลางทางการคาที่สําคัญ 
      ลี เซียนลุง (Lee Sianlung) : นายกรัฐมนตรีคนปจจุบันและคนที่สามของประเทศ
สิงคโปร เขาเปนบุตรชายคนโตของอดีตนายกรัฐมนตรี ลี กวนยู และมีภรรยาเปนประธานเจาหนาท่ี
บริหาร (CEO) ของบริษัทเทมาเส็กโฮลดิ้งส 

ประเทศมาเลเซีย  
      ดร.มหาเธร บิน โมฮัมหมัด (Dr.Mahathir bin Mohamad) : นายกรัฐมนตรีคนที่ 4 
ดํารงตําแหนงยาวนานท่ีสุด เปนผูวางรากฐานพัฒนาประเทศในรูปแบบของแผนพัฒนาประเทศที่มี
ชื่อวา VISION 2020 ซึ่งเปนผูนํามาเลเซียสูความเจริญทัดเทียมนานาประเทศ 
      ตนกู อับดุล ราหมาน (Tunku Abdul Rahman) : ผูนํามาเลเซียไปสูเอกราชและเปน
นายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศ ไดรับการยกยองใหเปนบิดาของประเทศ (Bapa of Malaysia) 
      ดาโตะซรี ฮัจญี โมฮัมมัด นาจิบ บิน ตน ฮัจญี อับดุล ราซะก ( DatoSri Haji 
Mohammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak) หรือ นาจิบ ราซะก : นายกรัฐมนตรีแหง
มาเลเซียคนที่ 6 และคนปจจุบัน กอนที่จะมาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี เขาไดดํารงตําแหนงเปน
รองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลนายอับดุลละ บาดาวี อีกดวย 

ประเทศฟลิปปนส 
      โฮเซ รีซัล (Jose Rizal) : เปนนักเขียนและวีรบุรุษคนสําคัญในการตอสูเพ่ือเรียกรอง
เอกราชจากสเปน เขาเสียชีวิตจากการตัดสินโทษประหาร ซึ่งสงผลใหชาวฟลิปปนสลุกขึ้นสูจนขับไล
สเปนออกไปไดสําเร็จ 
      รามอน แมกไซไซ (Ramon del Fierro Magsaysay) : อดีตประธานาธิบดีคนที่ 3 ของ
ฟลิปปนส เปนผูที่ทุมเทใหกับการตอสูเพ่ือเรียกรองเอกราช และอุทิศตนชวยเหลือผูยากไรใน
ประเทศเหลาประชาชนจึงยกยองใหเขาเปนวีรบุรุษ และมีการจัดตั้ง “มูลนิธิรางวัลรามอน แมกไซไซ 
Ramon Magsaysay Award Foundation” เพ่ือเปนอนุสรณและเปนเกียรติแกนายรามอน ซึ่ง
ตอมาก็มีการมอบรางวัล “แมกไซไซ” ใหแกผูที่ทําคุณประโยชนใหกับสังคม ซึ่งรางวัลนี้ก็เปรียบได
กับรางวัลโนเบลแหงเอเชีย 
      คอรีย อากีโน (Cory Aquino) : ประธานาธิบดีคนที่ 11 ของฟลิปปนสหลังจากเปน
ผูนําประชาชนเดินขบวนประทวงโคนลมอํานาจของอดีตประธานาธิบดีเฟอรดินานด มารกอส ที่
สําคัญคือ เธอเปนประธานาธิบดีหญิงคนแรกของประเทศฟลิปปนสและเปนประธานาธิบดีหญิงคน
แรกของทวีปเอเชีย 
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      เบนิกโน ซีเมออน โกฮวงโก อากีโนที่ 3 (Benigno Simeon Cojuangco Aquino III) 
หรือรูจักกันดีในฉายา Noynoy Aquino หรือ PNoy : นักการเมืองฟลิปปนส ที่ดํารงตําแหนง
ประธานาธิบดีคนที่ 15 ของประเทศฟลิปปนสและเปนนายกรัฐมนตรีคนปจจุบันของประเทศ 

 
5.2.5  ภาษาที่ใชของประเทศสมาชิกอาเซียน 
      ภาษาเปนสัญลักษณท่ีกําหนดขึ้นเพ่ือใชเปนเครื่องมือที่สําคัญที่สุดในการสื่อความเขาใจ

ระหวางกันของคนในสังคม  ชวยสรางความเขาใจอันดีตอกัน ชวยสรางความสัมพันธของคนในสังคม 
ในแตละประเทศมีการใชภาษาที่แตกตางกันออกไป ขึ้นอยูกับวิถีปฏิบัติที่สืบทอดกันมาของคนใน
ประเทศนั้นๆ บางครั้งคนประเทศเดียวกันอาจมีการใชภาษาที่แตกตางกัน ทั้งนี้อาจข้ึนอยูกับกลุม
สังคมยอยที่ไดรับวัฒนธรรมแตกตางกัน แตทุกประเทศจะตองมีภาษาทางราชการเพ่ือใชในการ
สื่อสารอยางเปนทางการ หรือใชเปนภาษาหลัก โดยผูวิจัยไดรวมขอมูลการใชภาษาของประเทศ
สมาชิกอาเซียนอันไดแก ภาษาที่ใชเปนภาษาราชการของแตละประเทศ การกลาวทักทายและ
ขอบคุณ ดังรายละเอียดตอไปนี้  

ประเทศบรูไน 
      ประเทศบรูไน ใชภาษาบรูไน (Melayu Brunei)  คือภาษามาเลยสําเนียงบรูไน  หรือ
ภาษาโอรัง บูกิต เปนภาษาราชการ  โดยมีภาษารอง คือ ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน  คํากลาว
ทักทาย คือ ซาลามัต ดาตัง (Salamat Datang)  คํากลาวขอบคุณ คือ เตริมา กะชิ (Terima kasih) 

ประเทศไทย  
      ประเทศไทยเราใชภาษาไทย  เปนภาษาราชการ  คํากลาวทักทาย คือ สวัสดี 
(Sawatdee) 
คํากลาวขอบคุณ คือ ขอบคุณ / ขอบใจ  (Khop khun/ Khop jai) 

ประเทศลาว  
 ประเทศลาวใชภาษาลาว เปนภาษาราชการ แตก็มีประชากรจํานวนมากที่สามารถพูด 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาฝร่ังเศสได  คํากลาวทักทาย คือ สบายดี (Sabaidee) คํากลาว
ขอบคุณ คือ ขอบใจ (Khawp jai) 

 ประเทศอินโดนีเซีย   
 ประเทศอินโดนีเซียใชภาษา “อินโดนีเซีย” เปนภาษาราชการ คํากลาวทักทาย คือ ซา

ลามัต เซียง (Salamat Siang) คํากลาวขอบคุณ คือ เตอ ริมา กาสิ  (Terima Kasih) 
 ประเทศเมียนมาร 
 ประเทศพมาใชภาษาเมียนมาร เปนภาษาราชการ   คํากลาวทักทาย คือ มิงกาลาบา  

(Mingalar Par)  คํากลาวขอบคุณ คือ เจซูติน บาแด (Jeesuutin baadae) 
 ประเทศกัมพูชา  
 ประเทศกัมพูชาใชภาษาเขมร เปนภาษาราชการ โดยมีภาษารอง คือ ภาษาอังกฤษ  

ภาษาฝรั่งเศส  ภาษาเวียดนาม และภาษาจีน คํากลาวทักทาย คือ ซัวสเด (Shuo Sa Dai) คํากลาว
ขอบคุณ คือ ออกุน (Aw khun) 
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 ประเทศเวียดนาม  
 ประเทศเวียดนามใชภาษาเวียดนาม เปนภาษาราชการ คํากลาวทักทาย คือ ซินจาว 

(Xin Chao)  คํากลาวขอบคุณ คือ กามเอิน (Gam uhn) 
 ประเทศสิงคโปร  
 ประเทศสิงคโปร ใชภาษาอังกฤษ เปนภาษาราชการ แตมีภาษามาเลย  เปนภาษา

ประจําชาติ โดยมีภาษารอง คือ ภาษาจีนกลาง  ทางการของสิงคโปรมีการสงเสริมใหประชากรทุก
คนในประเทศ พูดไดอยางนอย 2 ภาษา   คํากลาวทักทาย คือ หนีหาว (Ni Hao)  คํากลาวขอบคุณ 
คือ แตงก้ิว (Thank you) 

ประเทศมาเลเซีย  
ประเทศมาเลเซียใชภาษามาเลย เปนภาษาราชการ โดยมีภาษารองคือ ภาษาอังกฤษ

และภาษาจีน  คํากลาวทักทาย คือ ซาลามัต ดาตัง (Salamat Datang)  คํากลาวขอบคุณ คือ เตริ
มา กะชิ (Terima kasih) 

ประเทศฟลิปปนส  
 ประเทศฟลิปปนส ใชภาษาฟลิปนโน และภาษาอังกฤษ เปนภาษาราชการ มีภาษา

ประจําชาติคือ ภาษาตากาล็อก และมีภาษารองอีกหลายภาษา ไดแก ภาษาสเปน  ภาษาจีน
ฮกเก้ียน และ ภาษาจีนแตจิ๋ว    คํากลาวทักทาย คือ กูมุสตา (Kumusta)    คํากลาวขอบคุณ คือ 
เซอลามัต โพะ (Selamat po) 
 

 5.2.6  ชุดประจําชาติของสมาชิกอาเซียน 
      เสื้อผาเครื่องแตงกาย ถือเปนเอกลักษณประจําชาติอยางหน่ึงที่สามารถแสดงออกถึง

ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมท่ีไดสืบตอกันมาของประเทศน้ันๆ เสื้อผาเคร่ืองแตงกาย
อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย แตยังคงไวซึ่งเอกลักษณที่โดดเดน โดยแตละประเทศจะมี
รูปแบบการแตงกายที่ตางกันออกไป สําหรับประเทศสมาชิกอาเซียนมีรูปแบบการแตงกายท่ี
แตกตางกัน ดังนี้ 

 ประเทศบรูไน  
 ชุดประจําชาติของประเทศบรูไนนั้น  สําหรับชุดของผูชาย เรียกวา Baju Melayu 

ผูชายจะแตงกายดวยเสื้อแขนยาว ตัวเสื้อยาวถึงเขา นุงกางเกงขายาวแลวนุงโสรง  ผูชายมุสลิมจะ
แตงกายเปนทางการทั้งในสถานท่ีราชการและท่ีสาธารณะ สวนชุดของผูหญิงเรียกวา Baju Kurung 
คลายกับชุดประจําชาติของประเทศมาเลเซีย ผูหญิงบรูไนจะแตงกายดวยเสื้อผาที่มีสีสันสดใส
โดยมากมักจะเปนเสื้อผาที่คลุมรางกายต้ังแตศีรษะจรดเทา ผูหญิงมุสลิมจะสวมผาคลุมศีรษะทั้งในท่ี
สาธารณะและสถานท่ีราชการ      

 ประเทศไทย  
 ชุดประจําชาติของประเทศไทยน้ัย สําหรับสุภาพสตรีคือ ชุดไทยจักรี เปนชุดไทยท่ี

ประกอบดวยสไบเฉียง ใชผายกมีเชิงหรือยกท้ังตัว ซิ่นมีจีบยกขางหนา มีชายพกใชเข็มขัดไทยคาด 
สวนทอนบนเปนสไบ จะเย็บใหติดกับซิ่นเปนทอนเดียวกันหรือ จะมีผาสไบหมตางหากก็ได เปดบา
ขางหน่ึง ชายสไบคลุมไหล ทิ้งชายดานหลังยาวตามท่ีเห็นสมควร ความสวยงามอยูที่เนื้อผาการเย็บ
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และรูปทรงของผูที่สวม ใชเครื่องประดับไดงดงามสมโอกาสในเวลาคํ่าคืน สําหรับสุภาพบุรุษจะใส
เสื้อพระราชทาน 

ประเทศลาว  
 ชุดประจําชาติของประเทศลาว นั้น ผูหญิงลาวนุงผาซิ่น และใสเสื้อแขนยาว

ทรงกระบอก สําหรับผูชายมักแตงกายแบบสากล หรือนุงโจงกระเบน สวมเส้ือชั้นนอกกระดุมเจ็ด
เม็ดคลายเสื้อพระราชทานของไทย 

 ประเทศอินโดนีเซีย   
 ชุดประจําชาติของประเทศอินโดนีเซีย มีชื่อวา เคบายา เปนชุดประจําชาติของประเทศ

อินโดนีเซีย สําหรับผูหญิง มีลักษณะเปนเสื้อแขนยาว ผาหนา กลัดกระดุม ตัวเสื้อจะมีสีสันสดใส ปก
ฉลุเปนลายลูกไม สวนผาถุงที่ใชจะเปนผาถุงแบบบาติก สําหรับการแตงกายของผูชายมักจะสวมใส
เสื้อแบบบาติกและนุงกางเกงขายาว และนุงโสรงเมื่ออยูบานหรือประกอบพิธีละหมาดที่มัสยิด 

 ประเทศเมียนมาร  
 ชุดประจําชาติของประเทศเมียนมาร มีชื่อวา  ลองยี คือชุดแตงกายประจําชาติของ

ประเทศเมียนมาร โดยมีการออกแบบในรูปทรงกระบอก มีความยาวจากเอวจรดปลายเทา การสวม
ใสใชวิธีการขมวดผาเขาดวยกันโดยไมมัดหรือพับขึ้นมาถึงหัวเขาเพ่ือความสะดวกในการสวมใส 

 ประเทศกัมพูชา  
 ชุดประจําชาติของประเทศกัมพูชา มีชื่อวา ซัมปอต (Sampot) เปนเครื่องแตงกาย

ประจําชาติของประเทศกัมพูชา สําหรับผูหญิงซึ่งมีความคลายคลึงกับผานุงของประเทศลาวและไทย 
มีหลากหลายรูปแบบ สวนผูชายนั้นมักสวมใสเสื้อที่ทําจากผาไหมหรือผาฝายทั้งแขนสั้นและแขนยาว 
พรอมทั้งสวมกางเกงขายาว 

 ประเทศเวียดนาม  
 ชุดประจําชาติของประเทศเวียดนาม มีชื่อวา อาวหญาย เปนชุดประจําชาติของ

ประเทศ เวียดนามที่ประกอบไปดวยชุดผาไหมที่พอดีตัวสวมทับกางเกงขายาวซ่ึงเปนชุดท่ีมักสวมใส
ในงานแตงงานและพิธีการสําคัญของประเทศ มีลักษณะคลายชุดกี่เพาของจีน ในปจจุบันเปนชุดที่
ไดรับความนิยมจากผูหญิงเวียดนาม สวนผูชายเวียดนามจะสวมใสชุดอาวหญายในพิธีแตงงานหรือ
พิธีศพ 

 ประเทศสิงคโปร  
 ชุดประจําชาติประเทศสิงคโปรนั้นมีหลากหลายซ่ึงจะแตกตางกันออกไปตามเช้ือชาติ

ของชาวสิงคโปรไดแก จีน มาเลย อินเดีย และชาวยุโรป  
 ประเทศมาเลเซีย  
 ชุดประจําชาติของประเทศมาเลเซียนั้น สําหรับชุดของผูชาย เรียกวา Baju Melayu 

(บาจู มลายู) ประกอบดวยเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาวที่ทําจากผาไหม ผาฝายหรือโพลีเอสเตอร
ที่มีสวนผสมของผาฝาย สวนชุดของผูหญิงเรียกวา Baju Kurung (บาจูกุรุง) ประกอบดวยเสื้อคลุม
แขนยาวและกระโปรงยาว 

 ประเทศฟลิปปนส  
 ชุดประจําชาติของประเทศฟลิปปนส นั้น ผูชายจะนุงกางเกงขายาวและสวมเสื้อที่

เรียกวา บารองตากาล็อก ซึ่งตัดเย็บดวยผาใยสัปปะรด มีบา คอตั้ง แขนยาว ที่ปลายแขนเสื้อที่
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ขอมือจะปกลวดลาย สวนผูหญิงนุงกระโปรงยาว ใสเสื้อแขนสั้นจับจีบยกตั้งขึ้นเหนือไหลคลายปก
ผีเสื้อ เรียกวา บาลินตาวัก   
 

 5.2.7 อาหารประจําชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน 
     อาหารเปนส่ิงหน่ึงที่บงบอกถึงเอกลักษณและวัฒนธรรมของแตละประเทศไดดีที่สุด 

เนื่องจากแถบอาเซียนมีทรัพยากรคอนขางอุดมสมบูรณ จึงทําใหมีเมนูอาหารท่ีนารับประทาน และมี
ประโยชนตอสุขภาพใหเลือกมากมาย แตละประเทศจะมีอาหารประจําชาติที่แตกตางกันออกไป ทั้ง
ในเรื่องของรสชาติและลักษณะภายนอก โดยวัตถุดิบที่แตละประเทศนิยมนํามาปรุงอาหารน้ัน สวน
ใหญจะหาไดงาย มีในทองถิ่นของตน และราคาไมแพง ทั้ง น้ีผูวิจัยไดศึกษาคนควาขอมูลที่นาสนใจ
เกี่ยวกับอาหารประจําชาติตางๆของสมาชิกอาเซียน ดังนี้ 

ประเทศบรูไน  
 อัมบูยัต (Ambuyat) เปนอาหารยอดนิยมของบรูไน มีลักษณะเดน คือ ตัวแปงจะ

เหนียวขนคลายขาวตม หรือโจกโดยมีแปงสาคูเปนสวนผสมหลัก ตัวแปงอัมบูยัตเอง ไมมีรสชาติแต
ความอรอยจะอยูที่การจ้ิมกับซอสผลไมที่มีรสเปรี้ยว นอกจากน้ียังมีเครื่องเคียงอีก 2 -3 ชนิด เชน 
ผักสด เนื้อหอใบตองยางหรือเนื้อทอด  ทั้งนี้ การรับประทานอัมบูยัตใหไดรสชาติ ตองรับประทาน
ตอนรอน ๆจึงจะดีท่ีสุด 

 สวนผสม : แปงสาค ู น้ํารอนตมสด  น้ํา 
 สวนผสมปลาทอด : ปลาสีขาว  หอมแดง  กระเทียม  ขม้ินสดโขลกหยาบ  ขิงกรัม  

พริกตาตะไครบดแหง  น้ํา (2 ถวย) 
 สวนผสมเครื่องเคียง : หนอ Paku ทําความสะอาด เกลือ  น้ํามันพืช  หอมแดง  น้ํา                       

กระเทียมโขลก  กุง  พริกแดง (หั่น) สําหรับการตกแตง 
 วิธีทําแปง : ผสมน้ํารอนกับแปงสาคู 4 ถวยน้ําท้ิงไวนาน 10 นาที แลวจึงเทน้ําสวนเกิน

ทิ้ง 
 วิธีทําปลา : ทําความสะอาดปลาและหั่นเปนชิ้น นําสวนผสมอ่ืนๆผัดเขาดวยกันและนํา

ปลามาคลุกเคลาจนสุก 
 วิธีทําเครื่องเคียง : ผัดสวนผสมที่โขลกอยางดีในน้ํามันที่รอนจนหอมเพ่ิมเกลือน้ํา

ตกแตงดวยพริกแดง 
 ประเทศไทย   
 ตมยํากุง (Tom Yam Goong) เปนอาหารคาวท่ีเหมาะสําหรับรับประทานกับขาวสวย

รอนๆ กลิ่นหอมของสมุนไพรที่เปนสวนประกอบในตมยํากุงนอกจากจะทําใหรูสึกสดชื่นแลว ยังชวย
กระตุนการเจริญอาหารไดเปนอยางดี และเนื่องจากตมยํากุ งเปนอาหารท่ีมีรสเปรี้ยว และเผ็ดเปน
หลัก ทําใหรับประทานแลวไมเลี่ยน จึงทําใหตมยํากุงเปนอาหารที่ไดรับความนิยมในท่ัวทุกภาคของ
ประเทศไทย รวมถึงชาวตางชาติดวยเชนกัน 

 เครื่องปรุง : กุงสด  ปลากะพงและปลาหมึกสด  หัวหอมแดง  ขาหั่นแวน  ตะไคร   
ใบมะกรูด  รากผักชี  รสดี  น้าํปลา  เห็ดฟาง  นมจืดและน้ําพริกเผา  มะนาว  พริกขี้หนู 

 วิธีทํา : ใสน้ําลงในหมอรอจนเดือดจากนั้น ใสตะไคร ขา หัวหอมแดง รากผักชี และใบ
มะกรูดพอน้ําเดือด หลังจากนั้น ใสปลากะพง ปลาหมึก กุงสด และเห็ดฟาง ใสนมจืด น้ําพริกเผา 
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พริก พอสุกแลวปรุงรสดวย น้ําปลา น้ํามะนาว รสดี ตักใสถวย โรยหนาดวยผักชี เพ่ือเพ่ิมกลิ่นหอม
ใหนารับประทาน 

 ประเทศลาว  
 ซุปไก (Chicken Soup) เปนอาหารยอดนิยมของลาวมีสวนผสมสําคัญ ไดแก ตะไคร 

ใบสะระแหน กระเทียม หอมแดง รวมถึงรสชาติเปรี้ยวๆ เผ็ดๆ จากมะนาวและพริก เหมาะกับการ
รับประทานรอน ๆ กับขาวเหนียว 

 สวนผสม : สะโพกไก  ตะไครหั่น  ใบสะระแหน กระเทียม หอมแดง พริก  มะนาว  
น้ําปลา  ผักชีลาว 

 วิธีทํา : นําตะไคร กระเทียม หัวหอม พริก โขลกพอแหลก จากนั้นใสน้ําลงหมอจนรอน
ไดที ่นําสวนผสมที่โขลกใสลงไป พอน้ําเดือด นําไกใสลงไปเม่ือไกสุกปรุงรสเปรี้ยว เผ็ด เค็ม ตาม
ตองการ จากนั้นตักใสถวย โรยดวยสะระแหนและผักชีลาว เสิรฟรอนๆพรอมขาวเหนียว 

 ประเทศอินโดนีเซีย    
 กาโด กาโด (GadoGado) อาหารยอดนิยมของประเทศอินโดนีเซีย ประกอบไปดวยผัก 

และธัญพืชหลากหลายชนิด  ทั้งแครอท มันฝรั่ง กะหล่ําปลี ถั่วงอก ถั่วเขียว นอกจากนี้ยังมีเตาหู
และไขตมสุกดวย กาโด กาโดจะนํามารับประทานกับซอสถั่วที่คลายกับซอสสะเตะ  เมื่อมองดูภาพ
อาจรูสึกเลี่ยน แตดวยเครื่องสมุนไพรในซอส อาทิ รากผักชี หอมแดง กระเทียม ตะไครทําใหเมื่อ
รับประทานแลวจะไมรูสึกเลี่ยนกะทิมากจนเกินไปน่ันเอง 

 สวนผสมน้ําราด : พริกแหงแชน้ํานิ่ม  ขาออน  รากผักชี  หอมแดงปอกเปลือก  
กระเทียม-ปลอกเปลือก  ตะไครซอย  หัวกะทิ  หางกะทิ  ถั่วลิสงคั่วปน  น้ําตาลปบ  เกลือ  น้ํา
มะขามเปยก 

 สวนผสมสลัด :  เตาหูแข็งหั่นเปนชิ้นบางๆ  ไขตม  ถั่วงอก  บล็อกโคล่ี  แครอท  มัน
ฝรั่ง   เห็ดฟาง 

 วิธีทํา : นําพริกแหง ขา รากผักชี หอมแดง กระเทียม ตะไครโขลกหรือปนใหละเอียด 
จากนั้นนําสวนผสมที่โขลกหรือปนไวผัดกับหัวกะทิพอแตกมัน ปรุงรสดวยน้ําปลา น้ําตาล น้ํา
มะขามเปยก  ถั่วลิสง-คั่วปน คนใหเขากันพอเดือดและปดไฟ จากนั้นทอดเตาหูที่เตรียมไว ลวกผัก
ทั้งหมด นําสวนประกอบเรียงใสภาชนะ ตกแตงดวยไขตมผาซีกราดนํ้าสลัดแลวรับประทานทันที 

 ประเทศเมียนมาร  
 หลาเพ็ด (Lahpet) เปนอาหารยอดนิยมของเมียนมาร เปนการนําใบชาหมักมาทานกับ

เครื่องเคียง เชน กระเทียมเจียว ถั่วชนิดตาง ๆ งาค่ัวกุงแหง ขิง มะพราวคั่ว เรียกไดวา มีลักษณะ
คลายคลึงกับเมี่ยงคําของประเทศไทย ซึ่งหลาเพ็ดนี้จะเปนเมนูอาหารท่ีขาดไมไดในโอกาสพิเศษหรือ
เทศกาลสําคัญ ๆของประเทศเมียนมาร โดยกลาวกันวา หากงานเลี้ยง หรืองานเฉลิมฉลองใดไมมีห
ลาเพ็ดจะถือวาการนั้นเปนงานที่ขาดความสมบูรณไปเลยทีเดียว 

 สวนผสม : ใบชาหมัก  กระเทียมหันขวางเจียว  กุงแหง  มะมวงหิมพานต  ใบชะพลู
(สําหรับหอ)  งาขาว  ถั่วเหลือง  ขิง  หอมแดง  มะขามเปยก  น้ําตาลทราย 

 วิธีทําน้ําจิ้ม : ตมน้ําตาลกับน้ํามะขามเปยกใหขนพอประมาณ 
 วิธีทําเคร่ืองเคียง : คั่วมะมวงหิมพานตดิบประมาณ 7-8 นาที จากนั้นคั่ว งาขาวและถ่ัว

เหลืองใหพอกรอบ คั่วกุงแหงประมาณ 5 นาท ีลางใบชะพลูและเด็ดใหติดกานใบ เจียวกระเทียม
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และหอมแดงใหพอเหลือง คั่วหอมแดงดวยไฟออน ๆ ประมาณ 5 นาท ีเมื่อทุกอยางเสร็จเรียบรอย
ใชใบชะพลูหอสวนผสมตางๆเขาดวยกันและราดดวยน้ําเชื่อมผสมหัวหอมแดงและกระเทียมเจียว 
สามารถนําไปรับประทานไดทันที 

 ประเทศกัมพูชา   
 อาม็อก (Amok) เปนอาหารคาวยอดนิยมของกัมพูชา มีลักษณะคลายหอหมกของไทย 

โดยเปนการนําเนื้อปลาสด ๆ ลวกพริกเคร่ืองแกง และกะทิ จากนั้นทําใหสุกโดยการนําไปนึ่ง ซึ่ง
นอกจากจะใชเนื้อปลาแลวอาจเลือกใชเนื้อไกแทนได สวนสาเหตุที่คนในประเทศกัมพูชานิยม
รับประทานปลา เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของกัมพูชามีแหลงน้ําอุดมสมบูรณทําใหปลาเปนอาหาร
ที่หารับประทานไดงายนั่นเอง 

 สวนผสม : ไขไก  กะทิสด  พริกแกง  ใบยอ  ปลาน้ําจืด  พริก  ใบมะกรูดหั่นฝอย  
เกลือ  น้ําตาล  กระทงส่ีมุม  ขาวสวย  หอมซอย 

 วิธีทํา : นําพริกแกง กะทิ และไขไก คนใหเขากัน จากนั้นใสเครื่องปรุงรสลงในภาชนะ
ผสมแลวคนใหเขากัน ใสเนื้อปลานํ้าจืดหัดเปนชิ้นพอคําลงไปผสม นําใบยอใสลงที่กระทงสี่มุมที่
เตรียมไว ตักสวนผสมที่เขากันดีแลวลงในกระทง นึ่งดวยความรอนประมาณ 10 นาที หรือจนสุก 
ตกแตงโดยราดหัวกระทิเคี่ยวสุกและพริกแดงใหสวยงาม โรยดวยหอมซอย เสิรฟพรอมขาวสวยรอน  

 ประเทศเวียดนาม  
 เปาะเปยะเวียดนาม (Vietnamese Spring Rolls) ถือเปนหนึ่งในอาหารพ้ืนเมืองที่โดง

ดังที่สุดของประเทศเวียดนามความอรอยของเปาะเปยะเวียดนาม อยูที่การนําแผนแปงซึ่งทําจาก
ขาวจาวมาหอไสซึ่งอาจจะเปนไก หมู กุง หรือหมูยอ โดยนํามารวมกับผักสมุนไพรอีกหลายชนิด เชน
สะระแหน ผักกาดหอม และนํามารับประทานคูกับน้ําจิ้มหวาน โดยจะมีถ่ัวคั่ว แครอทซอยไชเทา
ซอย ใหเติมตามใจชอบ และบางครั้งอาจมีเครื่องเคียงอยางอ่ืนเพิ่มดวย  

 สวนผสมหมูหมัก : สันนอกหมู  ซีอิ้วขาว  ซอสปรุงรส  ซอสหอยนางรม  น้ําตาลทราย 
 สวนผสม : ใบเมี่ยงเวียดนาม  ใบโหระพา  ใบสะระแหน  ผัดกาดหอม 
 สวนผสมน้ําจิ้ม : น้ําสมสายชู  น้ําตาลทราย  เกลือ  พริกชี้ฟาแดง  กระเทียม  หัว

ผักกาด  แครอท 
 วิธีทําปอเปยะสด : แลเนื้อหมูเปนชิ้นบางๆ ตามขวาง หมักดวยซีอิ้วขาว ซอสปรุงรส

ซอสหอยนางรม น้ําตาลทราย คลุกใหเขากัน แชตูเย็น 1 ชั่วโมง และนําเนื้อหมูที่หมักไวมายาง พอ
สุกหั่นเปนชิ้นยาวๆ นําใบเมี่ยงมาหอโดยนําผักกาดหอมวาง ตามดวยใบโหระพา ใบสะระแหน ผักชี
ฝรั่งแครอทซอย และหมูยาง หอใหแนน 

 วิธีทําน้ําจิ้ม : นําพริกชีฟาแดง กระเทียมโขลกใหละเอียด ใสหัวผักกาดขูดฝอย แครอท
ขูดฝอย ปรุงรสดวยน้ําสมสายชูน้ําตาลทราบ เกลือและพริก ใสกระเทียมที่โขลดไว ตั้งเตาเค่ียว 10 
นาท ี

ประเทศสิงคโปร  
ลักซา (Laksa) อาหารข้ึนชื่อของประเทศสิงคโปร ลักซามีลักษณะคลายกวยเตี๋ยวตมยํา

ใสกะทิทําใหรสชาติเขมขน คลายคลึงกับขาวซอยของไทย โดยลักซาจะมีสวนผสมของ กุงแหงพริก 
กุงตม และหอยแครง เหมาะสําหรับคนที่ชอบรับประทานอาหารทะเลเปนอยางย่ิง อยางไรก็ตามลัก
ซา มีทั้งแบบท่ีใสกะทิ และไมใสกะทิ แตแบบที่ใสกะทิจะเปนที่นิยมมากกวา 
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 สวนผสมเครื่องแกง : พริกชี้ฟาแดงหอมแดง  ตะไคร  ขา ขม้ินสด  กะป  กุงแหง 
(โขลกทั้งหมดเขาดวยกันเพ่ือเปนเครื่องแกง) 

 สวนผสมลักซา : กุงลวก  เครื่องแกงที่โขลก  กะทิ   น้ํามันถั่วเหลือง  น้ําซุป  น้ําเปลา                         
น้ําตาลทราย  เสนบะหมี่  เตาหูหั่นเตาทอด  ถั่วงอกลวก  หอมแดง  พริกชี้ฟาแดง  ตนหอมซอย              
แตงกวาซอย 

 เครื่องเคียง : เสนบะหมี่ทอด  พริกดอง  มะนาวหั่วเสี้ยว 
 วิธีทํา : ตั้งหมอใสน้ํามันพอรอน ใสเครื่องแกงลักสาลงไปผัดใหหอม ใสน้ําซุปลงไปตม

พอเดือด เติมกะทิลงไปคนใหเขากัน พอเดือดปรุงรสดวยน้ํามะนาว น้ําตาล ชิมรส เค็ม หวาน 
(รสชาติเขมขนดวยรสกะทิ กุงแหงและพริก) จากนั้นนําเสนบะหมี่ลวกใหสุกใสลงในชาม และโรย
หนาดวยเตาหูทอดกุงลวก ถั่วงอก แตงกวา พริกชี้ฟาแดง ตนหอมซอย ตักน้ําลักสาลงในชาม โรย
ดวยหอมแดงเจียว เสิรฟรอนๆกับพริกบดและมะนาวหั่นเปนเสี้ยว 

 ประเทศมาเลเซีย   
 นาซิ เลอมัก (Nasi Lemak) อาหารยอดนิยมของประเทศมาเลเซีย โดยนาซิ เลอมัก จะ

เปนขาวหุงกับกะทิ และใบเตยทานพรอมเครื่องเคียง 4 อยาง ไดแก ปลากะตักทอดกรอบ แตงกวา
หั่น  ไขตมสุกและถั่วอบ ซึ่งนาซิ เลอมักแบบดั้งเดิมจะหอดวยใบตอง และมักทานเปนอาหารเชาแต
ในปจจุบัน กลายเปนอาหารยอดนิยมที่ทานไดทุกมื้อ 

 สวนผสมแกงไก : นองไก  น้ําพริกแกงกะหรี่  กะทิ  น้ํามันรําขาว  หอมใหญ  กระเทียม  
น้ํามะขามเปยก  เกลือ  น้ําตาลทราย  หอมแดง 

 เครื่องเคียง : ไขดาวหรือไขตม  แตงกวา  ถั่ว (อบหรือทอด)  ปลาไสตันหรือปลก
กระตักทอดกรอบ 

 วิธีทํา : หุงขาวมันดวยนํ้ากะทิ ใสเกลือ ขิงซอย จากนั้นทําแกงไก โดยใสน้ํามันใน
กระทะใหรอน ผัดหอมใหญ กระเทียมหอมแดงจนสุก ใสน้ําพริกแกงกะหรี่ผัดจนหอม ใสกะทิคนให
เขากัน ใสนองไก พอสุกปรุงรสดวยเกลือ น้ําตาล น้ํามะขามเปยกเค่ียวตอประมาณ 15 นาท ีตักขาว
มันใสจาน ตักแกงไกใสขางๆ จัดวางเครื่องเคียง  

 ประเทศฟลิปปนส  
 อโดโบ (Adobo) เปนอาหารยอดนิยมของประเทศฟลิปปนส ทําจากเนื้อหมู หรือเนื้อ

ไกท่ีผานการหมัก และปรุงรส โดยจะใสน้ําสมสายชู ซีอิ๊วขาว กระเทียมสับ ใบกระวานพริกไทยดํา 
นําไปทําใหสุกโดยอบในเตาอบ หรือทอด แลวนํามารับประทานกับขาวสวยรอนๆ ในอดีตอาหาร
จานนี้เปนที่นิยมในหมูนักเดินทางเนื่องจากสวนผสมของอโดโบสามารถเก็บรักษาไวไดนาน เหมาะ
สําหรับพกไวเปนเสบียงอาหารระหวางการเดินทาง ซึ่งปจจุบัน อโดโบไดกลายเปนอาหารยอดนิยมท่ี
นํามารับประทานกันไดทุกท่ีทุกเวลา 

 สวนผสม : สะโพกไก  น้ําเปลา  น้ํามันรําขาว  ซีอ้ิวขาว  น้ําสมสายชู  หอมหัวใหญสับ         
กระเทียมบุบ  ใบกระวาน  เม็ดพริกไทยดํา  ขิง  น้ําตาลทราย 

 วิธีทํา : ใสน้ํามันรําขาวลงในกระทะพอนํ้ามันรอนนําไกลงใสพอใหดานนอกสุกเล็กนอย 
เติมซีอ้ิวขาว น้ําสมสายชู น้ําเปลา หอมใหญสับ กระเทียมใบกระวาน พริกไทย และขิงลงไป เคี่ยว
ประมาณ 30 นาที จนไกนุมและนํ้าลดลง ปรุงรสดวยน้ําตาลเล็กนอย รับประทานกับขาวสวยรอนๆ
เพ่ือเพ่ิมรสชาติที่อรอยยิ่งข้ึน 
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 5.2.8  ปญหาสิ่งแวดลอมของประเทศสมาชิกอาเซียน 
 ในปจจุบันปญหาความเสื่อมโทรมของสภาพแวดลอมที่เกิดจากน้ํามือมนุษย   ไมวาจะ

เปนการตัดไมทําลายปา เผาปา การปลอยน้ําเสียและกาซคารบอนไดออกไซดของโรงงาน
อุตสาหกรรม หรือการบุกรุกพ้ืนที่ปาเพ่ือสรางที่อยูอาศัยอยางผิดกฎหมาย นับเปนปญหาสําคัญของ
ทุกประเทศ นอกจากนี้จากการพัฒนาประเทศที่ผานมา ไดมีการนําทรัพยากรธรรมชาติมาใช
ประโยชนเปนจํานวนมาก แตขาดการบริหารจัดการท่ีดี ทําใหเกิดปญหาความเสื่อมโทรมหรือเกิด
มลพิษของส่ิงแวดลอมขึ้น แมวาประเทศตางๆ จะมีกฎหมายดานสิ่งแวดลอมเพ่ือปองกันมิใหเกิด
ปญหาดังกลาว แตก็ไมประสบความสําเร็จ ทั้งนี้ผูที่มีสวนเกี่ยวของไดมีการศึกษาและพยายามหาถึง
สาเหตุที่แทจริง ในที่สุดก็พบวาปญหาเหลานี้ เกิดจากการบังคับใชกฎหมายส่ิงแวดลอมไมมี
ประสิทธิภาพเทาที่ควร รวมทั้งผูที่เกี่ยวของมีความรูและประสบการณในเรื่องสิ่งแวดลอมนอยมาก 
ในประเด็นนี้ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลและสรุปขอมูลเกี่ยวกับปญหาสิ่งแวดลอมของแตละประเทศสมาชิก
อาเซียน รวมทั้งแนวทางแกไขปญหาตางๆ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

  ประเทศบรูไน  
 ประเทศบรูไนเปนประเทศที่มีการพัฒนาอยางกาวหนา รายไดหลักของบรูไนมาจาก

การสงออกนํ้ามัน รอยละ 48 และกาซธรรมชาติ รอยละ 43 มีการผลิตน้ํามันประมาณ 180,000 
บาเรล/วัน นับเปนผูผลิตน้ํามันรายใหญอันดับที่ 4 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต รองจากอินโดนีเซีย 
เวียดนาม และมาเลเซีย นอกจากน้ียังผลิตกาซธรรมชาติ LNG ไดเปนอันดับ 4 ของโลก คือประมาณ 
1.2 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน จากตัวเลขขางตนเราจะเห็นไดวา บรูไนมีการขุดเจาะนํ้ามันจํานวน
มหาศาลเพ่ือการสงออก ทําใหในอีกไมกี่ปขางหนาน้ํามันภายในประเทศก็จะหมดลง แมบรูไนจะทํา
การเตรียมการรับมือกับปญหานี้ โดยการขยายภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ แตรายไดหลัก
จํานวนมหาศาลก็จะคอยๆลดลงและหมดไปในท่ีสุด การใชทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูจนหมดไป
นับเปนปญหาสําคัญของประเทศบรูไนที่มีอยูในขณะน้ี 

 แนวทางการแกไขปญหา  : รัฐบาลบรูไนควรควบคุมปริมาณการสงออก
ทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลวหมดไป เพ่ือรักษาผลประโยชนในระยะยาว และรักษาความสมดุลทาง
ธรรมชาติ นอกจากนี้การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในบรูไน อาจสงผลเสียในเร่ืองของมลภาวะ
ตางๆที่อาจเกิดข้ึนตามมาในอนาคตอันใกล 

 ประเทศไทย  
 ปจจุบันปญหาสิ่งแวดลอมของประเทศไทย เกิดจากการเพ่ิมขึ้นของประชากรจํานวน

มาก   และมีการนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใช ปญหาส่ิงแวดลอมที่สําคัญ ไดแก ปญหา
มลภาวะตางๆ ทั้งจากทางน้ําและทางอากาศ โดยปญหามลภาวะทางนํ้าสวนใหญมีสาเหตุมาจาก 
การที่โรงงานอุตสาหกรรมปลอยของเสียลงสูแมน้ํา ลําคลอง รวมทั้งคนในชุมชนท้ิงขยะมูลฝอยหรือ
สิ่งปฏิกูลลงสูแมน้ํา การกระทําเชนนี้นอกจากจะทําใหเกิดปญหาน้ําเนาเสียและสิ่งมีชีวิตในนํ้าไมมีที่
อยูอาศัยแลว ยังกอใหเกิดปญหาแหลงน้ําตื้นเขินตามมาอีกดวย สําหรับสาเหตุของปญหามลภาวะ
ทางอากาศที่สําคัญคือ การที่โรงงานอุตสาหกรรมมีการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดในปริมาณท่ี
มากเกินกวากฎหมายกําหนด และการที่ประชาชนสวนใหญใชรถสวนตัวมากกวาการใชบริการรถ
สาธารณะทําใหเกิดปญหาการจราจรติดขัด ซึ่งสงผลใหเกิดมลพิษทางอากาศเพ่ิมมากขึ้นจน
กลายเปนปญหาในปจจุบัน  
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 ปญหาเหลานี้หากเราปลอยไวอาจสงผลกระทบตอประเทศในระยะยาว และการแกไขก็
จะเปนไปไดยากมากย่ิงขึ้น ดังนั้นจึงมีแนวทางในการแกไขปญหาดังนี้ ในเรื่องของมลภาวะทางน้ํา 
อันดับแรกตองเร่ิมจากตัวเรากอนนั่นคือ เราตองไมทิ้งขยะลงสูแมน้ําลําคลอง ชวยกันดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ จากนั้นจึงเริ่มแผขยายไปยังชุมชน โดยมีการใหความรูเกี่ยวกับสภาพแวดลอมที่
ดี เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจและรวมมือกันปฏิบัติอยางถูกตอง นอกจากน้ีรัฐบาลควรมีกฎหมาย
และขอบังคับข้ันรุนแรงในการลงโทษหากมีผูใดฝาฝน มาตรการน้ีนับวาเปนมาตรการในการควบคุม
ไมใหโรงงานอุตสาหกรรมปลอยน้ําเสียลงสูแมน้ําลําคลองไดดีในระดับหนึ่ง สวนแนวทางในการแกไข
ปญหามลภาวะทางอากาศ เราสามารถทําไดหลายวิธีเชนกัน อาทิ มีการรณรงครวมมือกัน ทั้งการ
ปลูกตนไมเพ่ือชวยดูดสารคารบอนไดออกไซด การรณรงคใหประชาชนหันมาใชบริการรถสาธารณะ
มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้รัฐบาลเองควรมีการปรับปรุงในเรื่องของบริการการขนสงสาธารณะ เพ่ือให
ประชาชนเกิดความสะดวกสบายและหันกลับมาใชบริการรถสาธารณะเพ่ิมมากขึ้น นอกจากน้ีควรมี
การกระจายความเจริญไปยังภูมิภาคตางๆอยางเทาเทียมกัน เพ่ือลดปญหาความแออัดของชุมชน
เมืองซ่ึงเปนสาเหตุสําคัญในการกอใหเกิดมลภาวะทางอากาศอีกดวย  

ประเทศลาว  
 เศรษฐกิจของประเทศลาวขยายตัวเพ่ิมขึ้นในอัตราเฉลี่ยสูงที่สุดในทวีปเอเชีย สําหรับ

ปจจัยสําคัญท่ีขับเคล่ือนใหเศรษฐกิจลาวขยายตัวเพิ่มข้ึนก็คือ การขยายการผลิตในภาคอุตสาหกรรม
เหมืองแร อุตสาหกรรมพลังงานไฟฟา ซึ่งขณะน้ีไดมีการกอสรางเข่ือนผลิตกระแสไฟฟาหลาย
โครงการในประเทศ ปจจุบันสภาพแวดลอมของลาวเสื่อมโทรมลงเปนอยางมาก บริษัทที่ไดรับ
สัมปทานสวนใหญรูจักกับเจาหนาที่ระดับสูง การทําสัมปทานจึงเกิดขึ้นอยางถูกตองตามกฎหมาย 
บริษัทเหลานี้จะไมคํานึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอม มีหลายฝายออกมาเตือนวา การ
พัฒนาเศรษฐกิจของลาวท่ีมีการขุดคนทรัพยากรธรรมชาติอยางมากมาย จะสงผลเสียตอการพัฒนา
เศรษฐกิจในระยะยาว เพราะไมเพียงแตจะทําใหทรัพยากรธรรมชาติตองลดนอยลงไปเร่ือยๆ แตจะ
สงผลกระทบตอสภาพแวดลอมทางธรรมชาติอีกดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งการตัดไมทําลายปา และ
การทําเหมืองแร รัฐบาลของลาวเองออกมากลาวถึงปญหาที่เกิดขึ้น พรอมทั้งบอกใหทุกคนชวยกัน
ดูแล ชวยกันแกไข แตยังไมมีมาตรการดูแลเร่ืองนี้อยางจริงจัง ซึ่งเมื่อเกิดปญหาข้ึน หนวยงานท่ี
รับผิดชอบแตละแหงจะทําการแกไขปญหาเปนจุดๆไป โดยไมไดเริ่มแกที่ตนเหตุ ทําใหเกิดปญหาไม
สิ้นสุด แมวาปญหาเหลานี้จะเปนปญหาท่ีสามารถแกไขไดอยู แตหากทางบริษัทที่ไดสัมปทานไม
คํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ปญหาก็จะเพ่ิมทวีคูณข้ึน จนกลายเปนปญหาใหญและอาจจะไม
สามารถแกไขไดในอนาคต 

 แนวทางในการแกไขปญหา : รัฐบาลลาวตองมีมาตรการอยางจริงจังในการควบคุม 
ดูแลการใชทรัพยากรทางธรรมชาติของบริษัทสัมปทาน และโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ โดยมีการ
ตรวจสอบการทุจริตอยางละเอียดเพ่ือเปนการแกไขปญหาจากตนเหตุ นอกจากนี้ควรมีการประชุม
หารือถึงผลกระทบระยะยาวท่ีอาจเกิดขึ้นหากทรัพยากรที่มีอยูถูกใชจนหมดไป เพ่ือใหทุกฝาย
ตระหนัก และใชทรัพยากรอยางคุมคามากท่ีสุด 

 ประเทศอินโดนีเซีย   
 การตัดไมทําลายปาและเผาพ้ืนที่ที่เปนหินดินดานตามชายหนองบึง เพ่ือนําที่ดินนั้นไป

ปลูกตนปาลม นับเปนปญหาส่ิงแวดลอมที่สําคัญของประเทศอินโดนีเซีย องคกรดานสิ่งแวดลอม
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และสหประชาชาติ ระบุวา ปจจุบันอัตราการตัดไมทําลายปาในอินโดนีเซียเพ่ิมสูงขึ้นจนเกือบเทากับ
บราซิล ซึ่งมีอัตราการทําลายปามากที่สุดในโลก มีการประเมินวาในแตละชั่วโมง พ้ืนที่ปาของ
อินโดนีเซียกําลังหดหายไปเทียบเทากับสนามฟุตบอลประมาณ 300 สนาม อยางเชนที่เมือง Riau 
บนเกาะสุมาตรา ที่เปนหนึ่งในหลายๆ พื้นที่ที่มีการถางพ้ืนที่ปาเพ่ือนําไปปลูกตนปาลม การเผาหรือ
ถางพ้ืนที่ปาเพ่ือนําไปปลูกตนปาลมนั้น ไมเพียงแตทําลายปาไม และทําใหเกิดมลพิษทางอากาศ แต
ยังเปนการทําลายที่อยูอาศัยของสัตวหลายชนิด รวมทั้งทําใหเกิดกาซที่กอใหเกิดปรากฏการณเรือน
กระจกซ่ึงเปนตัวการสําคัญท่ีทําใหสภาพอากาศโลกเปลี่ยนแปลง 

 แนวทางในการแกไขปญหา : รัฐบาลควรมีการจัดการใหความรูแกประชากรในประเทศ
ถึงผลเสีย และผลกระทบที่จะเกิดตามมาหากมีการตัดไมทําลายปาหรือเผาปา นอกจากนี้ควรมี
บทลงโทษที่รุนแรงสําหรับผูที่ลักลอบกระทําความผิด เพราะในขณะน้ีปญหาที่เกิดขึ้นกลายเปน
ปญหาระดับชาติที่ไมไดสงผลกระทบแคกับประเทศอินโดนีเซียเพียงอยางเดียว ประเทศใกลเคียง
อยางมาเลเซีย สิงคโปร บรูไนและไทยเราเองก็ไดรับผลกระทบจากหมอกควันไฟปาที่เกิดขึ้นดวย 

 ประเทศเมียนมาร 
 ประเทศเมียนมาร เปนประเทศทีอุ่ดมไปดวยทรัพยากรธรรมชาติมากมาย แตเศรษฐกิจ

ในเมียนมาร เปนหนึ่งในเศรษฐกิจดอยพัฒนาท่ีสุดในโลก ทั้งนี้เปนเพราะประชากรในประเทศไม
ตระหนักถึงการใชทรัพยากรอยางรูคุณคา มีการตัดไมทําลายปาตามคําสั่งของนายทุนอยางตอเนื่อง 
ทําใหการตัดไมทําลายปากลายเปนปญหาสิ่งแวดลอมที่สําคัญของประเทศและควรไดรับการแกไข
อยางเรงดวน 

 แนวทางการแกไขปญหา : รัฐบาลควรมีการปราบปรามอยางจริงจังในการลักลอบตัดไม
ทําลายปา โดยมีบทลงโทษที่ชัดเจนเมื่อมีการกระทําผิดเกิดขึ้น นอกจากนี้ควรสง เสริมใหมีการ
พัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน เพ่ือลดปญหาการจางวานจากนายทุน เปนตน 

 ประเทศกัมพูชา  
 ปญหาส่ิงแวดลอมที่สําคัญที่สุดของประเทศกัมพูชา มีลักษณะคลายคลึงกับประเทศ

ไทย นั่นคือ ปญหาน้ําเนาเสีย ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากโรงงานอุตสาหกรรมไมมีการบําบัดน้ําเสียกอน
จะปลอยลงสูแมน้ําลําคลอง สิ่งที่เราตองตระหนักคือ ปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการปลอยมลพิษ
ของภาคอุตสาหกรรม เปนปญหาที่จัดการยากและมีผลกระทบในวงกวาง ซึ่ง มีหลายกรณีที่เกิน
ความสามารถในการจะเขาไปแกไข ควบคุม หรือฟนฟู เยียวยาได เนื่องจากปญหาถูกละเลยมาเปน
เวลานานเกินควร แตหากไมมีใครจัดการกับปญหานี้อยางเด็ดขาด ในภายภาคหนาอาจสงผลกระทบ
ตามมาอีกมากมาย 

 แนวทางในการแกไขปญหา : รัฐบาลควรมีการออกกฎหมายที่มีบทลงโทษอยางรุนแรง
ตอผูฝาฝนหรือกระทําความผิด โดยจัดการกับปญหาเหลานี้อยางจริงจัง นอกจากนี้ควรมีการชี้แจง
ถึงปญหาที่ประเทศกําลังประสบใหประชาชนไดรับทราบ เพ่ือทุกคนจะไดตระหนักและชวยกันดูแล
สิ่งแวดลอมใหกลับคืนมาดังเดิม 

 ประเทศเวียดนาม  
 ฝุนควันไอเสีย เปนปญหาสําคัญสําหรับประเทศเวียดนามในปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ควันท่ีเกิดจากรถยนตและรถจักรยานยนต ผลสํารวจพบวา มลพิษในอากาศของเมืองใหญๆใน
เวียดนามสูงกวาเกณฑปกติ โดยรอยละ 70 ของมลพิษในอากาศมาจากการจราจร ในกรุงฮานอยมี



80 

 

 

 

ฝุนควันไอเสียประมาณ 80,000 ตัน  ซัลเฟอรไดออกไซดจํานวน 9,000 ตัน   ไนโตรเจนไดออกไซด
จํานวน 19,000 ตัน และคารบอนไดออกไซดจํานวน 46,000 ตันตอป ความหนาแนนของกาซตางๆ
ขางตนนี้เกินเกณฑมาตรฐานหลายเทา ในแตละป จะจํานวนรถจักรยานยนตและรถยนตในประเทศ
เพ่ิมข้ึนรอยละ 15-20 นั่นหมายความวา ปริมาณของฝุนควันไอเสียยอมเกิดเพ่ิมมากข้ึนตามไปดวย    

 แนวทางในการแกไขปญหา : รัฐบาลของประเทศเวียดนามควรมีการออกมารณรงค
อยางจริงจังในการลดใชรถยนต หรือรถจักรยานยนตสวนตัวหากไมมีความจําเปน ควรมีการสงเสริม
ใหใชบริการรถสาธารณะหรือใชรถจักรยานแทน การใหความรูถึงผลกระทบของการสูดดมฝุนควันไอ
เสียที่ทุกคนตองพบเจอในแตละวัน อาจมีสวนชวยใหประชาชนเกิดความตระหนัก และใหความ
รวมมือในการชวยลดการใชรถยนตหรือรถจักรยานยนตมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การปลูกตนไมใหญ
ตามแนวถนนอาจมีสวนชวยในการลดกาซคารบอนไดออกไซดไดดวยเชนกัน  

 ประเทศสิงคโปร  
 สิงคโปรเปนเกาะเล็กๆ ที่ไมมีทรัพยากรมากมายเหมือนกับประเทศอ่ืนๆในภูมิภาค

เอเชีย แตสิงคโปรก็มีผลผลิตสวนใหญมาจากภาคอุตสาหกรรม ซึ่งอาศัยวัตถุดิบจากประเทศ
ใกลเคียงในการผลิตสินคาตางๆ ปจจุบันสิงคโปรไดพัฒนาดานอุตสาหกรรมจนกลายเปนประเทศชั้น
นําในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เมื่อประเทศมีความเจริญทางดานอุตสาหกรรมมาก ยอมสงผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมตามมา สิงคโปรจึงไดรับผลกระทบในเรื่องของมลพิษทางอากาศท่ีโรงงาน
อุตสาหกรรมปลอยของเสียออกมา จนกลายเปนปญหาสิ่งแวดลอมท่ีสําคัญของประเทศ 

 แนวทางในการแกไขปญหา : รัฐบาลสิงคโปรควรมีการกําหนดเกณฑมาตรฐานในการ
ปลอยของเสียของโรงงานอุตสาหกรรม    โดยจํากัดปริมาณหรือความเขมขนของกาซ
คารบอนไดออกไซดที่โรงงานแตละแหงสามารถปลอยได หากโรงงานทําผิด ทางรัฐบาลตองมี
บทลงโทษที่รุนแรง เพ่ือเปนการปองกันการละเมิดกฎหมาย นอกจากนี้อาจมีการเจรจาพูดคุยกับ
เจาของโรงงานแตละแหง เพ่ือบอกถึงผลกระทบท่ีประเทศสิงคโปรเองกําลังประสบอยูในขณะนี้ 
จากนั้นจึงรวมมือกันหาทางออกท่ีดีที่สุด เพ่ือใหปญหาเหลานี้หมดไปจากประเทศ 

 ประเทศมาเลเซีย  
 ประเทศในอาเซียนหลายชาติอางความจําเปนในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยเฉพาะใน

ภาคอุตสาหกรรม ทําใหจําเปนตองปลอยน้ําเสีย และควันพิษออกจากโรงงานอยางหลีกเลี่ยงไมได 
ซ่ึงมาเลเซียก็เชนเดียวกัน รัฐบาลมาเลเซียไมใหน้ําหนักกับประเด็นการรักษาส่ิงแวดลอม โดยเห็นวา
ประเทศพัฒนาแลวตั้งมาตรฐานสูงเกินไปในการกําหนดใหประเทศกําลังพัฒนาปลอย กาซ
คารบอนไดออกไซดในปริมาณต่ํา เพราะประเทศกําลังพัฒนาจําเปนตองเรงพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งนี้
มาเลเซียถือเปนประเทศท่ีผลิตกาซคารบอนไดออกไซดเพ่ิมขึ้นทุกป จนตอนนี้เริ่มกลายเปนปญหาที่
ตองไดรับการแกไขอยางเรงดวน 

 แนวทางการแกไขปญหา : รัฐบาลควรมีการจัดประชุมหารืออยางเรงดวนเพ่ือหา
ขอสรุป และทําขอตกลงกันในเรื่องของปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดที่แตละโรงงานสามารถ
ปลอยออกมาสูชั้นบรรยากาศได ทั้งนี้รัฐบาลไมควรเรงพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจนลืมคํานึงถึง
ปญหาสิ่งแวดลอมที่จะเกิดขึ้นตามมาในภายภาคหนา ซึ่งปญหาเหลานี้นอกจากจะสงผลกระทบตอ
ประชากรในประเทศมาเลเซียเองแลว ยังสงผลกระทบตอประเทศอ่ืนๆดวย  
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ประเทศฟลิปปนส  
 ฟลิปปนสมีปญหามลพิษทางสิ่งแวดลอมมาเปนเวลานานนับสิบป จากการศึกษาของ

ธนาคารโลกพบวาปญหามลพิษทางส่ิงแวดลอมที่สําคัญของฟลิปปนส ไดแก มลพิษทางน้ําและทาง
อากาศ ซ่ึงไดสรางความเสียหายใหกับฟลิปปนสเปนอยางมาก โรงงานอุตสาหกรรมของฟลิปปนสไม
สามารถกําจัดกากขยะที่เหลือใชได จึงจําเปนตองนําไปกองเปนเนินสูงไว ซึ่งบริเวณดังกลาวอยูใกล
กับชุมชน ในกรณีนี้จะเปนปญหาอยางมากในฤดูฝน เนื่องจากนํ้าฝนจะชะลางเอาสารเคมีหรือสิ่ง
สกปรกลงสูแมน้ําลําคลอง ทําใหแหลงน้ําเกิดการปนเปอนของสารพิษขึ้น ซึ่งเปนอันตรายตอผูที่ใช
น้ําเหลานี้ในการอุปโภค บริโภค รัฐบาลเองก็ไดเขามาจัดการโดยมีการหารือกันใหปดโรงงานท่ีไม
สามารถกําจัดขยะได แตในขณะเดียวโรงงานเหลานี้ก็ทํารายไดใหกับประเทศอยางมหาศาลจึงทําให
รัฐบาลเกิดความลําบากใจ นอกจากนี้ผูกระทําผิดกฎหมายสิ่งแวดลอมสวนใหญไมเกรงกลัวตอการ
ลงโทษ ทั้งๆที่มีกฎหมายอยูมากพอสมควรที่จะสามารถลงโทษผูกระทําผิดได แตปญหาอยูที่การ
บังคับใชกฎหมายยังไมเขมงวดเพียงพอ 

 แนวทางการแกไขปญหา : รัฐบาลประเทศฟลิปปนสกําลังดําเนินการจัดตั้งศาลพิเศษ
ขึ้นเชนเดียวกับประเทศออสเตรเลียและอินเดียเพ่ือพิจารณาคดีความดานสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะท่ี
เรียกวา “ศาลสิ่งแวดลอม” ทําใหสามารถลงโทษผูกระทําผิดไดรวดเร็วข้ึน 

 
 
 

6.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

 การศึกษาคนควางานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดแบงประเด็นการศึกษาออกเปน 3 หัวขอ
สําคัญ คือ งานวิจัยที่เกี่ยวของกับคายภาษาอังกฤษ  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษ และ งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะสังคม ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 
6.1  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับคายภาษาอังกฤษ 

 การศึกษาคนควางานวิจัยที่เกี่ยวของกับคายภาษาอังกฤษพบวามีงานวิจัยมากมายทั้ง
ภายในประเทศ และตางประเทศ ดังสรุปไดดังตอไปน้ี 

 
 6.1.1 งานวิจัยในประเทศ 

 จากการศึกษาคนควางานวิจัยที่เกี่ยวของกับคายภาษาอังกฤษในประเทศไทย  พบ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดคายภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

 ถิรลักษณ เอกนัยน (2548) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง กิจกรรมคายภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนา
ทักษะการฟงพูดเพ่ือการส่ือสารและเสริมสรางเจตคติที่ดีตอวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดนาน  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2547  จํานวน 25 คน ซึ่งไดมาจากความสมัครใจของนักเรียนที่ตองการพัฒนาตนเองโดยเขารวม
กิจกรรมคายภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการฟง-พูดเพ่ือการส่ือสาร เปนเวลา 3 วัน 2 คืน พบวา
หลังจากเขาคายภาษาอังกฤษแลวนักเรียนมีความสามารถในการฟงพูดภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้นอยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 เชนกัน สวนกิจกรรมที่ใชในคายภาษาอังกฤษทุกกิจกรรมตางเปนกิจกรรมที่มี
ประสิทธิภาพอยูในระดับมากท่ีสุดทั้งสิ้น สวนความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอคายภาษาอังกฤษ
ในระดับมากที่สุดในประเด็นตางๆ ดังนี้ 1) เปนการชวยพัฒนาความสามารถดานการฟง
ภาษาอังกฤษ  2) ชวยใหรูวิธีการท่ีจะพัฒนาความสามารถดานการพูดดวยตนเอง  3) ทําใหเห็น
ความสําคัญของการส่ือสารโดยใชภาษาอังกฤษ  4) ชวยสงเสริมใหมีกระบวนการคิดอยางมี
วิจารณญาณ  5) ชวยเพ่ิมพูนความรูความสามารถดานการฟงพูดรวมท้ังประสบการณใหมๆที่
เกี่ยวของกับภาษาอังกฤษ  6) ชวยใหมีความเพลิดเพลินตอการใชภาษาอังกฤษในการฟงพูดเพ่ือการ
สื่อสาร  7) ชวยกระตุนใหเกิดความตองการท่ีจะเพ่ิมพูนความรูดานการอานเขียนภาษาอังกฤษ และ 
8) สามารถนําประสบการณดานการฟงพูดภาษาอังกฤษไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

 นิธิวดี โพธิจักร (2549) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การใชกิจกรรมคายภาษาอังกฤษเพ่ือสราง
แรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6  โรงเรียนกาวหนาสามัคคี
คํางูเหลือม อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน 20 คน ระยะเวลาในการทดลอง 3 วัน แบง
กิจกรรมทั้งหมดออกเปน 5 ประเภท คือ  1)กิจกรรมเพ่ือสรางความคุนเคย    2) กิจกรรมเพ่ือฝก
ทบทวนคําศัพท       3) กิจกรรมเพ่ือฝกโครงสรางภาษา    4) กิจกรรมการใชทักษะสัมพันธ  และ 
5) กิจกรรมสอดแทรก  พบวา กิจกรรมคายภาษาอังกฤษสามารถสรางแรงจูงใจในการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6 ไดสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
โดยนักเรียนมีคาเฉลี่ยของแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษหลังเขารวมกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ
อยูในระดับสูงมากจากการเขารวมกิจกรรมทุกกิจกรรมจากการเขาคายภาษาอังกฤษที่ไดรับความ
สนุกสนานเพลิดเพลินในระดับสูงมากในทุกกิจกรรมอีกดวย 

 สุริยา  ตนทอง (2549)  ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง กิจกรรมคายภาษาอังกฤษเพ่ือสราง
แรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 
(ขวัญโรจนราษฎรรังสฤษฎ) เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียน โดยการเขารวมกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ  กลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน เพ่ือเขารวม
กิจกรรมคายภาษาอังกฤษเฉพาะเวลากลางวัน 3 วัน วันละ 7 ชั่วโมง รวม 21 ชั่วโมง  ซึ่งผลการวิจัย
พบวากิจกรรมคายภาษาอังกฤษที่ใชในคายภาษาอังกฤษ 4 กิจกรรมจาก 5 กิจกรรม คือ กิจกรรม 
Ice Breaking, Vocabulary Games, Structure Games และ Integrated Games มี
ประสิทธิภาพอยูในระดับสูงมาก สวนกิจกรรม Listen and Do Games มีประสิทธิภาพสูง และ
สามารถสรางแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน ใหสูงขึ้นหลังจากการเขารวมกิจกรรม
คายภาษาอังกฤษอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรียนทุกคนอยากใหเพ่ิมเวลาในการจัด
กิจกรรม  และกวารอยละ 80 เห็นวาคายภาษาอังกฤษทําใหเกิดความม่ันใจกลาแสดงออก  

เพ็ญภักดิ์ สมจิตร และคณะ (2550)  ทําการสํารวจความตองการในรูปแบบการจัด
กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ และเปรียบเทียบทักษะที่ตองการฝกในกิจกรรมคายภาษาอังกฤษระหวาง
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษสูงและนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษต่ํา ของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปที่ 1-3) ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเพชรบูรณ เขต 3  โดยใชแบบสอบถามเพ่ือสํารวจความตองการในกิจกรรมคาย
ภาษาอังกฤษของนักศึกษากลุมตัวอยาง จํานวน 378 คน  พบวา นักเรียนสวนใหญมีความตองการ
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กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ ในรูปแบบคางคืนนอกสถานศึกษา มีระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ระหวาง
เดือน มีนาคม ถึง เมษายน และนักเรียนตองการฝกทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือใชในสถานการณจริง อีก
ทั้งพบวานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษสูงและนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษต่ํามีความตองการฝกในกิจกรรมคายภาษาอังกฤษท่ีไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

 วราภรณ ดําจาง (2550) ไดทําการศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาการฟงเพ่ือความเขาใจ 
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนจานกรอง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาพิษณุโลกเขต1 ปการศึกษา 2550 โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบงายเพ่ือใหไดหองเรียน 1 
หองเรียน โดยมีการแบงกลุมนักเรียนจํานวน 40 คน เปน 5 กลุม กลุมละ 8 คน เพ่ือมาเขารวม
กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ  พบวา การฟงของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียน มีผลตางของคะแนน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน  การฟงเพ่ือความเขาใจภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
โดยใชกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05  อีกทั้ง
นักเรียนกลุมยอยที่เขากิจกรรมฐานเร่ิมตนแตกตางกัน และเขาครบทุกฐานกิจกรรมเหมือนกันมี
ความสามารถในการฟงเพ่ือความเขาใจภาษาอังกฤษระหวางกลุมยอย ภายหลังเขารวมกิจกรรมครบ
ทุกฐาน ไมแตกตางกัน 

 อาริน  สะอีดี และ สุรัยยา สุไลมาน (2551) ไดทําการประเมินกิจกรรมคาย
ภาษาอังกฤษ เจตคติตอการเรียนตอการเรียนภาษาอังกฤษ  และความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 และ 5 จํานวน 38 คน จากโรงเรียนในจังหวัดปตตานี จํานวน 19 โรงเรียนๆละ 2 
คน ใชเวลาในการทดลอง 5 วัน  โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัย คือ  1) เพ่ือประเมินกิจกรรมคาย
ภาษาอังกฤษ 2) เพ่ือเปรียบเทียบเจตคติของนักเรียนที่มีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษกอนและหลัง
การเขารวมกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ  3) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกิจกรรม
คายภาษาอังกฤษ และ 4) เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนากิจกรรมคายภาษาอังกฤษและพัฒนา
กิจกรรมในการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษตอไปในอนาคต  สรุปผลการประเมินไดวา เกมภาษา
และกิจกรรมในคายภาษาอังกฤษทุกกิจกรรมมีประสิทธิภาพสูงในการพัฒนาทักษะในการใชภาษา
และเพ่ิมพูนความรูภาษาอังกฤษของนักเรียน กิจกรรมที่มีประสิทธิภาพสูงมากมี 2 กิจกรรม คือ 
Puppet Show  และ Dressing Up Relay  และนักเรียนมีความพึงพอใจตอกิจกรรมคาย
ภาษาอังกฤษอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด  ซึ่งกิจกรรมท่ีนักเรียนชอบมากท่ีสุด ไดแก Dressing Up 
Relay, Puppet Show, Guess the Words, Leading the Blind, Pictionary และ Telephone    
นักเรียนมีเจตคติตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยรวมหลังจากการเขาคายอยูในระดับดี และ สูง
กวากอนเขาคาย  ขอเสนอแนะจากนักเรียนที่เขาคายที่นาสนใจ คือ นักเรียนมีความตองการใหเลือก
กิจกรรมท่ีสมาชิกในกลุมมีโอกาสไดเลนทุกคน ควรเพิ่มจํานวนกิจกรรมใหมากขึ้น ควรเลือกกิจกรรม
ที่เนนการสงเสริมความสามัคคีในกลุมใหมากขึ้น  ควรมีกิจกรรมที่เสริมทักษะการพูดใหมากขึ้น  
ควรเพิ่มเวลาในการอธิบายและสาธิตการเลนกิจกรรมใหมากขึ้น  และควรมีการแสดงบทบาทสมมติ 
เพ่ือฝกทักษะการพูดในสถานการณที่กําหนด 

 ณีราวรรณ จิตตรีนิตย (2552) ไดศึกษาผลการจัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนา
ทักษะการพูดเพ่ือการสื่อสารสําหรับนักเรียนกลุมกิจกรรมพิเศษระดับประถมศึกษาตอนปลาย ซึ่ ง
ลงทะเบียนเรียนที่โรงเรียนสอนภาษาบานครูแอน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 ทั้งชายและหญิง 
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จํานวน 20 คน โดยจัดใหมีการเขารวมกิจกรรมคายภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการพูดเพ่ือการ
สื่อสารแบบไมคางคืน เปนเวลา 5 วัน โดยแบงกิจกรรมออกเปน 6 ประเภท รวมทั้งสิ้น 23 กิจกรรม 
คือ 1) กิจกรรมสรางความคุนเคย (Ice-breaking activity) ไดแก กิจกรรม Throw the ball, Fizz 
และ Body Writing 2) กิจกรรมฝกการฟงและปฏิบัติตามคําสั่ง (Listen and do activity) ไดแก 
กิจกรรม Simon Says, Body to Body, Clock Race, Who Does the Wind Blow? Yoga และ 
Change Chairs 3) กิจกรรมฝกทักษะการฟง-พูด (Listening and speaking activity) เชน 
กิจกรรม Find someone who bingo, Balloon Race, Picture Matching, Guess the Words, 
Line Up, Dressing-up relay, I went to the market, Chinese Whispers และ Chain Game 
4) กิจกรรมฝกทักษะสัมพันธ (Skills integrated activity) เชน กิจกรรม Complete Drawing, 
Leading the Blind และ Sentence Connection 5) กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ (Role 
play) 6) กิจกรรมอุนเครื่องและเติมเต็ม (Warmer and filler) เชน เพลงและกิจกรรมเพ่ือการ
พักผอน  ผลการศึกษาพบวา หลังจากการเขารวมกิจกรรมคายภาษาอังกฤษแลว ความสามารถใน
การพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของผูเขารวมกิจกรรมเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 โดยจัดกิจกรรมที่ใชในคายภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพสูง และผูเขารวมกิจกรรมคาย
ภาษาอังกฤษมีความพึงพอใจมากตอกิจกรรมท่ีใชในคายภาษาอังกฤษ 

 อนุวัต ชัยเกียรติธรรม (2552) ไดพัฒนารูปแบบการฝกอบรมครูสอนภาษาอังกฤษแบบ
คายกิจกรรมเพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการฝกอบรมครูสอนภาษาอังกฤษแบบคาย
กิจกรรม โดยกลุมตัวอยางที่ใช คือ ครูผูสอนกลุมสาระภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชวงชั้นที่ 
1-2 ทีส่ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอ่ืนที่ไมใชสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามหาสารคามเขต 1 และ 2  จํานวน 21 คน ใชวิธีการดําเนินการวิจัยในลักษณะการ
วิจัยและพัฒนา ทําการวิจัยเชิงทดลอง แบบ Post-test Only Control Group Design ซึ่งการ
ประเมินผลโดยใชรูปแบบการประเมินตามแบบ CIPP Model ของ Daneil L. Stufflebeam 
ผลการวิจัยสรุปผลการประเมินเปน 4 ดานคือ  1) การประเมินสภาวะแวดลอม 2) การประเมิน
ปจจัยเบื้องตน  3) การประเมินกระบวนการ  4) การประเมินผลผลิต โดยมี วัตถุประสงคของการ
ฝกอบรม คือเพ่ือใหผูเขารวมฝกอบรมมีความรู ทักษะ และเจตคติที่ดีในการสอนภาษาอังกฤษชวง
ชั้นที่ 1-2 โดยมีระยะเวลาการฝกอบรม 3 วัน จํานวน โดยเนนการอบรมใน 3 หัวขอเรื่อง คือ 
กิจกรรมการแบงกลุมผลสัมฤทธิ์ กิจกรรมการแขงระหวางกลุมด วยเกม และกิจกรรมวอลคแรลล่ี 
พบวา ผูเรียนทําคะแนนในระดับสูงทุกรายการ สวนผลคะแนนจากการปฏิบัติทั้ง 3 รูปแบบของ
ผูเรียน พบวา ผูเรียนทําคะแนนในระดับสูงทุกรายการ สวนผลการนิเทศนการสอนทฤษฎีและปฏิบัติ
ของครูผูสอน พบวารูปแบบการฝกอบรมครูสอนภาษาอังกฤษแบบคายกิจกรรมมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ   ครูสอนภาษาอังกฤษที่ผานการเขารับการอบรมสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษดวยกิจกรรมตางๆเพ่ือใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง จาก
กระบวนการกลุมที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง และเปนการสรางเจตคติที่ดีตอการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษอีกดวย 
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 6.1.2 งานวิจัยในตางประเทศ 
 จากการศึกษาคนควางานวิจัยที่เกี่ยวของกับคายภาษาอังกฤษในตางประเทศพบวามีผู

ศึกษาคนควาเกี่ยวกับคายภาษาอังกฤษ และคายสําหรับเยาวชน ในแงมุมที่นาสนใจ ดังนี้ 
Garst และ Bruce (2003) ไดทําการศึกษาและวิจัยเรื่องผลลัพธจากการเขาคายโดยใช

การประเมินแบบมาตรฐานในคาย 4-H หลายๆแหงในมลรัฐเวอจิเนียร จุดประสงคของการวิจัยนี้คือ 
พัฒนามาตรฐานในการประเมินคาย 4-H และอีกจุดประสงคหนึ่งคือ เพ่ือบงชี้ประโยชนที่ไดรับจาก
การเขาคายจากเยาวชนที่เขารวม และประโยชนที่ไดรับจากการเขาคายในมุมมองของพอแมหรือ
ผูปกครองเยาวชน การศึกษาน้ีใชการสํารวจแบบกอนเขาคายและหลังเขาคายโดยการต้ังคําถาม 24 
คําถาม และใหตอบแบบสอบถามแบบวัดประมาณคา 4 ระดับ    โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 2 
ประเภท คือ สําหรับเยาวชน และสําหรับพอ แม หรือผูปกครองเยาวชน รวมทั้งหมด 9,296 คน 
ผลลัพธจากการวิจัยนี้บงชี้วาประโยชนที่ไดรับจากการเขาคายในมุมมองของเยาวชนเองคือ การรูจัก
เพ่ือนใหม ไดพัฒนาทักษะการใชชีวิต เปนตัวของตัวเองและรูจักดูแลตนเอง สวนผลสํารวจจากพอ
แมและผูปกครอง เห็นวาเยาวชนที่ผานการอบรมจากคาย รูจักดูแลสิ่งของของตนเอง มีสวนรวมใน
การรับผิดชอบงานตางๆมากข้ึน และรูจักริเริ่มทําสิ่งใหมๆมากข้ึน 

Wighting, Nisbet และ Tindall  (2005) ศึกษาประสบการณการเขาคายภาษาอังกฤษ
ชวงปดเทอมในประเทศจีน โดยใชกลุมตัวอยางเปนเด็กชาวจีนที่มีอายุระหวาง 8-18 ป จํานวนทั้งสิ้น 
149 คน   เพ่ือใหไดรับการสอนสนทนาภาษาอังกฤษโดยครูชาวอเมริกันและมีครูจีนเปนผูชวยสอน 
ผลการวิจัยพบวาการจัดคายดังกลาวมีประโยชนตอทั้งผูเรียนและครูผูสอน  นักเรียนที่เขาคายมี
แรงจูงใจพูดภาษาอังกฤษสูงภายใตบรรยากาศที่สนุกสนานในสถานการณที่หลากหลาย ผาน
กิจกรรมมากมาย เชน เกม รองเพลง เตนรํา เลนละคร  ซึ่งเปนประสบการณที่แตกตางจากการ
เรียนในชั้นเรียนมาก  ขอมูลเชิงคุณภาพแสดงใหเห็นวา ครูชาวอเมริกันไดสรางสัมพันธภาพอันดีกับ
ครูและนักเรียนชาวจีน   นักเรียนที่เขาคายเห็นวาประโยชนสูงสุดที่ไดรับจากจากการเขาคาย
ภาษาอังกฤษชวงปดเทอมก็คือ การท่ีไดเรียนฝกพูดภาษาอังกฤษกับเจาของภาษา ทําใหไดปรับปรุง
การพูดภาษาอังกฤษและออกเสียงภาษาอังกฤษไดดีกวาเดิม  ขณะเดียวกันครูชาวจีนมีความเห็นวา
ประโยชนสูงสุดที่ไดรับจากคายภาษาอังกฤษคร้ังนี้คือ การไดเรียนรูวิธีการสอนใหมๆ  การศึกษาคร้ัง
นี้ผูวิจัยไดแยกประโยชนของการจัดคายภาษาอังกฤษเปน 3 ประเด็นหลักคือ 1) ดานการเรียนและ
การฝกพูดภาษาอังกฤษ  2) ดานการสรางความสัมพันธและการเห็นคุณคาระหวางบุคคล  3) ดาน
ประสบการณทางวิชาชีพ และผูวิจัยไดเสนอแนะวาในการจัดคายภาษาคร้ังตอไปจะตองมีการจัด
เวลาเพื่อใหทั้งครูและนักเรียนไดพักระหวางวัน  ควรมีการอบรมดานการสอนแกผูสอน และควรจัด
กลุมผูเรียนตามระดับความสามารถทางภาษา ดวย 

Brucato (2005) ไดพัฒนาหลักสูตรคายภาษาอังกฤษภาคฤดูรอนสําหรับชาวอิตาเลี่ยน
ระหวาง 8-12 ป  โดยใชเวลาในการจัดคายทั้งหมด 2 สัปดาห  มีจุดประสงคสําคัญในการจัดคาย 
คือ การสรางมิตรภาพระหวางเด็กๆและครอบครัวผานการใชภาษาอังกฤษ  หลักสูตรจะเนนการฝก
ใชภาษาอังกฤษจริงผานกิจกรรมนันทนาการตางๆ เชน กีฬา  ดนตรี  และ การแสดงตางๆ  มีการ
ขอความรวมมือไปยังชาวอเมริกันผูเปนเจาของภาษาจํานวนหนึ่ง ซึ่งพวกเขาตองผานการอบรม
ลวงหนาเพ่ือใหเขาใจและคุนเคยกับหลักสูตร ประมาณ 1 สัปดาหกอนที่จะจัดคายจริง มีการทํา 
Needs Analysis โดยการถามนักสอนศาสนาเพ่ือทราบความจําเปนเบื้องตน  และสรุปวา เด็กๆ
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เหลาน้ีตองการภาษาอังกฤษเพ่ือการพูดและการฟงเปนสวนใหญ   โดยใชแนวการสอนภาษาเพ่ือ
การส่ือสารเปนหลัก รายละเอียดของเนื้อหาในการจัดคาย นั้นไดยึดหนังสือ “Adventure in 
English”  (Erickson, D., 1998) การออกแบบบทเรียนสําหรับคายภาษาอังกฤษ  แตละบทเรียน 
จะมีการแบงออกเปน 3 สวน  สวนที่หนึ่งเกี่ยวกับ ภาษาอังกฤษท่ัวไป  สวนที่สองเปนการอาน และ
สวนที่สามเปนการพูดสนทนา  แตละสวนจะใชเวลา 2 ชั่วโมง  แตละบทเรียนเนนการฝกทักษะครบ
ทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟง  การพูด  การอาน  และการเขียน   หลักสูตรทั้งหมดประกอบดวย 12 
บทเรียน     ในแตละบทเรียนท่ีเก่ียวกับ ภาษาอังกฤษทั่วไป  จะมีการกําหนดรูปแบบสําหรับการทํา
กิจกรรมในเกือบ 2 ชั่วโมง ดังนี้  Ice-breaker 10 นาที  Vocabulary  10 นาที   English Idioms 
15 นาที Discussion Exercises 30 นาที Grammar Focus 10 นาที Activity 10 นาที และ  
Writing Assignment  10 นาที  

 Ferari และ Mcneely (2007) ศึกษาการพัฒนาดานบวกของเยาวชนท่ีมีสวนรวมใน
การจัดคาย 4-H   ซึ่ง คาย 4- H  หมายถึง คายที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาจัดขึ้น เพ่ือเยาวชนโดยมี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนหนวยงานรับผิดชอบ  มีจุดประสงคเพ่ือพัฒนาเยาวชนใหพัฒนา
ศักยภาพของตัวเองใหสูงที่สุด และเพ่ือใหเกิดความกาวหนาในงานดานการพัฒนาเยาวชนอยาง
ตอเนื่อง  จุดมุงหมายของคาย 4-H คือ พัฒนาพลเมืองของประเทศ ความเปนผูนํา และการดําเนิน
ชีวิตของเยาวชน โดยแผนงานการเรียนรูแบบทดลองตางๆ ปจจุบันคาย 4-H ยังใหความสําคัญใน
ดานเทคโนโลยี วิศวกรรม และวิทยาศาสตร คําขวัญของ 4-H คือ ทําใหทุกคนเกงขึ้นไดแมแตคนที่
เกงที่สุด (Make the Best Better) และเรียนรูโดยการปฏิบัติ  (Learn to do by doing) คําวา 4-
H ยอมาจาก Head Heart Hand Health ซึ่งหมายถึง “I pledge my head to clearer 
thinking, my heart to greater loyalty, my hands to larger service and my health to 
better living, for my club, my community, my country, and my world” แปลวา ฉันจะ
มุงมั่นเพ่ือความคิดที่สดใสขึ้น เพ่ือใจที่เต็มไปดวยความซื่อสัตยในการใหบริการแกผูอ่ืน และเพ่ือ
ความเปนอยูที่ดีขึ้นของชุมนุม ประเทศ และโลกของฉัน ในรัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา ปกติ
แลวการวิจัยมักจะเนนไปท่ีผูเขาคาย แตการวิจัยนี้เปนการสํารวจเยาวชนที่มีสวนรวมในการจัดคาย  
เนื่องจากเยาวชนเหลานี้มีโอกาสไดอยูในสิ่งแวดลอมแหงการเรียนรู วัตถุประสงคหนึ่งของการวิจัย
คือ มุงศึกษาความสัมพันธระหวางระยะเวลาในชวงที่มีสวนรวมในการเปนผูจัดคายกับความเปน
ตัวตนของตนเอง และความสัมพันธตอผูอื่น โดยที่นักวิจัยไดทําการสํารวจเยาวชนที่มีสวนรวมในการ
จัดคายจํานวน 799 คน   การวิจัยนี้ทําการสํารวจเกี่ยวกับทักษะสวนบุคคล และทักษะระหวาง
บุคคลของผูจัดคายในรัฐโอไฮโอ   ใชวิธีการสํารวจโดยผูที่ตอบแบบสํารวจตอบคําถามผาน เว็บไซต 
(web-based survey) แบบสํารวจประกอบดวยคําถามท้ังหมด 70 ขอ แบงออกเปนหมวดหมู โดย
ทุกคําถามเปนแบบวัดประมาณคา 4 ระดับ ผลลัพธของการสํารวจนี้แสดงใหเห็นวาผูเขาคายมี การ
ทํางานเปนทีม ทักษะดานสังคม ความคิดสรางสรรค และทักษะดานความสัมพันธระหวางบุคคลใน
ระดับสูง ประสบการณในดานลบเกี่ยวกับคายมีนอยมาก และการวิจัยนี้ยังแสดงใหเห็นถึง
ความสัมพันธดานบวกอยางมีนัยสําคัญระหวางระยะเวลาท่ีผูจัดคายไดมีสวนรวมในการจัดคายกับ
การพัฒนาความเปนผูนําและความรับผิดชอบ ปญหาที่พบในการวิจัยคือ  อัตราของจํานวนผูตอบ
แบบสอบถามตํ่า และยังไมสามารถตอบไดวาทักษะตางๆที่เพ่ิมข้ึนจากการเขาคายนี้เยาวชนสามารถ
นําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันตอไปในอนาคตไดหรือไม 
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 Garton, Miltenberger และ Pruett (2007) ไดทําการศึกษาเรื่องการเขาคาย 4-H 
ของเยาวชนที่มีผลตอทักษะในการดําเนินชีวิตและการพัฒนาความเปนผูนํา   การศึกษานี้ได
ทําการศึกษาคายที่มีระยะเวลาประมาณ 4-5 วันและเยาวชนผูเขารวมมีอายุประมาณ 9-19 ป    
โดยทําการสํารวจกอนเขาคายและหลังเขาคายกับผูเขารวมกิจกรรมคาย 1,500 คน โดยใหตอบ
คําถามแบบวัดประมาณคา 3 ระดับ   จุดประสงคของการวิจัยคือ เพ่ือศึกษาวาผูที่เขารวมคายแบบ 
4-H ไดเรียนรูทักษะการดําเนินชีวิตและการพัฒนาความเปนผูนําจากการท่ีเขารวมคาย ผลของ
การศึกษาน้ีพบวา ผูเขาคายไดเรียนรูทักษะการใชชีวิตจากคายทั้งสิ้น 7 ทักษะไดแก ทักษะในการ
เรียนรู รูจักหาแหลงขอมูล เปนพลเมืองท่ีรับผิดชอบตอสังคม  การส่ือสาร  รูจักยอมรับความ
แตกตาง   ความเปนผูนํา  และดูแลรักษาสุขภาพ สวนการพัฒนาความเปนผูนํา โดยการเปน
พลเมืองที่รับผิดชอบตอสังคมเปนทักษะที่ผูเขาคายไดเรียนรูมากที่สุด การวิจัยนี้พบวาเยาวชนผูเขา
คายมีการพัฒนาในทางบวก 7 ดาน ไดแก การรูจักทํางานกับผูอ่ืน การเปนสวนหนึ่งของกลุม ความ
เปนผูนําของกลุม ความกลาที่จะเขารวมกิจกรรม การเตรียมตัวเพื่อเปนผูนํา รูจักแบงภาระงาน และ
รูจักหนาที่ของการเปนผูนํา ขอจํากัดของการวิจัยชิ้นนี้คือ การตอบคําถามในวันสุดทายของการเขา
คาย ซึ่งเปนวันที่ผูเขาคายอาจจะรูสึกดีมากจากคายจึงตอบคําถามในทางบวกมาก 

Hinson และ Park (2009) ทําการวิจัยเพ่ือประเมินผลการเขาคายภาษาอังกฤษและ
วัฒนธรรมในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการสํารวจนักศึกษาปริญญาตรีจากประเทศเกาหลีใตจํานวน 
29 คน ซึ่งกวาครึ่งหนึ่งของนักศึกษาเปนนักศึกษาเอกภาษาอังกฤษและหน่ึงในส่ีของนักศึกษาเปน
นักศึกษาเอกการบริหารและการจัดการ   ทั้งหมดเดินทางมาเขาคายภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมท่ี
รัฐเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกาเปนเวลา 4 สัปดาห นักศึกษาเหลานี้เดินทางมาเพ่ือพัฒนาทักษะ
ทางภาษาอังกฤษในดาน การพูด การเขียน การอาน และการฟง นักศึกษาจะเขารับการอบรมวัน
จันทรถึงวันศุกรแบบเปนทางการโดยอบรมเรื่อง การพูดและการฟงวันละ 2 ชั่งโมง การอานและ
การเขียนเปนเวลา 2 ชั่วโมง อีกหนึ่งชั่วโมงเปนไวยกรณภาษาอังกฤษ โดยที่อัตราสวนของนักศึกษา
ตอผูสอนที่พูดภาษาอังกฤษเปนภาษาแม อยูที่ประมาณ 1 : 9 ชวงตอนเย็นและเสารอาทิตยให
นักศึกษาเขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา เครื่องมือของการวิจัยชิ้นนี้
คือ การสํารวจโดยแบงออกเปนการสํารวจกอนและหลังเขาคาย การสํารวจขอมูลกอนเขาคายมี
คําถามเกี่ยวกับความสามารถในการใชภาษาอังกฤษและความคาดหวังจากการเขาคายคร้ังนี้ สวน
การสํารวจขอมูลหลังเขาคายเปนคําถามเกี่ยวกับความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเชนเดิม และ
ผลลัพธที่ไดจากการเขาคายครั้งนี้ งานวิจัยชิ้นนี้ใชแบบวัดประมาณคา (Likert scale)  รวมกับกับ
คําถามปลายเปด ผลจากการวิจัยนี้พบวานักศึกษามีพัฒนาการดานการเขียนมากที่สุด รองลงมาคือ 
การพูด การอาน และการฟงเปนลําดับ ขณะที่นักศึกษาคาดหวังวาการฟงจะเปนทักษะที่ไดรับการ
พัฒนามากที่สุด โดยที่นักศึกษาอยากจะไดรับการพัฒนาดานการพูดมากท่ีสุด การวิจัยนี้ยังพบวา 
ความมั่นใจในตนเองเปนส่ิงที่สําคัญที่สุดในการใชภาษาอังกฤษไดอยางที่ตองการ จากการสํารวจใน
การวิจัยนี้บงบอกวากิจกรรมที่นักศึกษารูสึกสนุกสนานมากท่ีสุดคือ กิจกรรมที่เกี่ยวกับเพลง 
รองลงมาคือ เกมและการพูดกับคูสนทนา ผลของการศึกษาเก่ียวกับประโยชนที่ไดรับมากท่ีสุดใน
การเขาคายภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมคร้ังนี้คือ ความม่ันใจในการพูดภาษาอังกฤษท่ีเพ่ิมขึ้น และ
ผูวิจัยยังเสริมอีกวาการเขาคายภาษาอังกฤษเปนการใหโอกาสแกผู เขารวมไดมีโอกาสใช
ภาษาอังกฤษที่ไดเรียนรูจากหองเรียนในสถานการณตางๆ ทําใหผูเขารวมไดมีความมั่นใจในการใช
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ภาษาอังกฤษมากขึ้น  นักศึกษาท่ีเขาคายภาษาอังกฤษจะไดรับโอกาสท่ีจะเรียนรูภาษาในวิธีที่
แตกตางกันไป ซึ่งจะเปนการสงเสริมการใหนักศึกษาไดพยายามพัฒนาการใชภาษาอังกฤษในระดับ
ที่สูงขี้น สวนขอเสียในการเขารวมคายคร้ังนี้ผลของการศึกษาพบวา ขนาดของชั้นเรียนใหญเกินไป
และนักศึกษาตองการใหแบงกลุมเล็กกวานี้ 
                 Arnold และ Archibeque (2011) ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคายพัฒนาเยาวชนในคาย 
4-H ในมลรัฐโอเรกอน โดยที่เยาวชนจํานวน 526 คน อายุ 8-18 ป จาก 25 เขตในมลรัฐโอเรกอน  
ที่เขารวม 1 ใน 8 คายฤดูรอน 4-H ที่จัดในมลรัฐโอเรกอนในป 2011  ผูเขารวมโครงการไดใชเวลา
อยูรวมกับผูเขารวมโครงการอ่ืน ไดเรียนรูในบริบทและกิจกรรมที่หลากหลาย ไมวาจะเปนรองเพลง 
การแสดงการละเลน วายน้ําและเลนรอบกองไฟ จุดประสงคของการวิจัยคือเพ่ือศึกษาวาผูที่เขารวม
คายแบบ 4-H ไดมีพัฒนาการในเชิงบวกจากการเขาคายหรือไมอยางไร มีการพัฒนา และเรียนรูที่
เพ่ิมความสามารถ ความมั่นใจ และสรางความสัมพันธระหวางบุคคลใหกับกลุมตัวอยางอยางไร 
เครื่องมือในการวิจัย ไดแกแบบประเมิน ที่มีขอคําถามเก่ียวของกับ  ทั้งแบบสอบถามประกอบไป
ดวย การไดมาซึ่งขอมูลประชากรพื้นฐาน และ อีก 24     กลุมคําถามเก่ียวของกับ 1) ประสบการณ
ที่ไดรับจากคาย เชน การตองอยูหางบาน การไดสัมผัสธรรมชาติ และไดพบเพ่ือนใหมๆ เปนตน      
2) พัฒนาการที่ไดรับจากการเขาคาย เชน พัฒนาทักษะเพ่ือการสื่อสาร สรางเสริมทักษะตางๆ  
สรางความรับผิดชอบ รูจักการตัดสินใจ 3) สวนประกอบท่ีสําคัญของคาย 4-H  ไดแก การเปนผูนํา 
การมีสวนรวม มีความเอ้ืออาทรตอผูอ่ืน และความเปนอิสระ โดยขอคําถามเปนแบบวัดประมาณคา 
(Likert scale) 4 ระดับ คือ ไมเห็นดวยมากท่ีสุด   ไมเห็นดวย  เห็นดวย  และ เห็นดวยมากที่สุด   
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแกความถี่และรอยละ และมีการสํารวจแบบเขียนตอบซึ่งจะทําใน
วันสุดทายของการเขาคายโดยเยาวชนจะใชเวลา  20 นาที ผลที่ไดรับพบวา เยาวชนไดรับ
ประสบการณที่จากการเขาคายเพ่ิมมากขึ้นเม่ือเปรียบเที่ยบระหวางกอนและหลังเขาคาย  เชน การ
ปรับตัวเมื่ออยูหางบาน การรูจักธรรมชาติ การพูดตอหนาผูคน กลุมตัวอยางไดรับการพัฒนาทักษะ
ชีวิตมากมาย อาทิ ความรับผิดชอบในหนาที่  ความเปนผูนํา การส่ือสาร  การปรับตัวเม่ืออยูรวมกับ
ผูอื่นในสังคม  ไดรับการเรียนรูที่ตอยอดสูการปฏิบัติจริง และคายชวยใหไดเรียนรูสิ่งใหม รูสึกมีสวน
รวม มีเพ่ือนใหม มีความเคารพผูอ่ืนซึ่งมีความแตกตางจากตน และสําคัญที่สุดคือการเขาคายทําให
เขาไดสัมผัสกับธรรมชาติไดเรียนรูอยางสนุกสานในบรรยากาศท่ีเปนธรรมชาติ  การเรียนรูจากการ
ปฏิบัติจริงนอกหองเรียน  

 
จากการศึกษางานวิจัยที่ เกี่ยวของกับคายภาษาอังกฤษ พบวามี ผู ใหความสนใจ

ทําการศึกษาเก่ียวกับกิจกรรมคายเพ่ือเยาวชนอยางหลากหลาย ซึ่งผลการวิจัยใหผลสอดคลองใน
ทํานองเดียวกันวาคายตางๆมีประโยชนตอผูเขารวมกิจกรรมในหลายดาน อาทิ การพัฒนาทักษะ
ชีวิต  การทํางานเปนทีม ทักษะสังคม ความคิดสรางสรรค และทักษะดานความสัมพันธระหวาง
บุคคลในระดับสูง ทักษะในการเรียนรู รูจักหาแหลงขอมูลเปนพลเมืองที่รับผิดชอบตอสังคม  การ
สื่อสาร  รูจักยอมรับความแตกตางของผูอ่ืน   ความเปนผูนํา  การใชชีวิต มีความรับผิดชอบ ได
สัมผัสกับธรรมชาติไดเรียนรูอยางสนุกสนานนอกหองเรียน การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง  ซึ่งเปน
ประโยชนอยางมหาศาลของการเรียนรูนอกหองเรียน นอกจากนั้นยังพบวาคายภาษาอังกฤษมีประ
โยชตอนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมท่ีเรียนรูภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศมากมาย ทั้งเพ่ือ
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การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพ่ือเสริมสรางเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษากับนักเรียนระดับตางๆ  
ซึ่งประโยชนตางๆเกิดข้ึนแกผูเขาคายและครูผูจัดคาย จึงสามารถสรุปไดวาคายภาษาอังกฤษเปน
กิจกรรมที่ดีและมีประโยชนตอผูเรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศเปนอยางยิ่ง ถือเปน
การเปดโอกาสใหผูเขาคายไดใชภาษาเพ่ือสื่อสารอยางมีเปาหมายผานกิจกรรมท่ีหลากหลายและ
สรางสรรค เพ่ือเสริมสรางความมั่นใจในการใชภาษาอังกฤษในบรรยากาศที่สนุกสนานและผอน
คลาย นอกจากน้ียังพบวาการเขาคายภาษาทําใหผูเขาคายมีทักษะทางภาษาท่ีมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น มีทักษะสังคมและทักษะชีวิตที่ดีข้ึนดวย   
 
6.2  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาทักษะการพูด 

 การศึกษาคนควางานวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษพบวามี
งานวิจัยที่นาสนใจมากมายทั้งภายในประเทศ และตางประเทศ  สรุปไดดังตอไปน้ี 
 

 6.2.1 งานวิจัยในประเทศ 
 จากการศึกษาคนควางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 

ในประเทศไทย  พบงานวิจัยที่เก่ียวของ ดังนี้ 
 รุงดาว จารุภูมิ  (2541) ศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ โดย

การใชกิจกรรมการสัมภาษณและการพูดบรรยายเหตุการณจากภาพ ของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเลขานุการ  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล  กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2540  จํานวน 72 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้น   
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือแบบทดสอบความสามารถในการพูดทางตรงใน 3 หัวขอเรื่อง คือ การ
สมัครงาน  การโทรศัพทติดตอและการรับโทรศัพท  และการตอนรับผูมาติดตอ โดยมีแบบประเมิน
ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางขึ้น ผลการวิจัยพบวา  ความสามารถในการพูด
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาจาก การสัมภาษณสูงกวาจากการพูดบรรยายเหตุการณจากภาพ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 กุลเชษฐ สุทธิดี (2544) ไดศึกษาผลการใชกลวิธีการเรียนแบบรวมมือที่เนนการแขงขัน
ระหวางกลุมดวยเกม เพ่ือพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน ซึ่งกลุมตัวอยางเปน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 20 คน ผลการศึกษา พบวา การเรียนแบบรวมมือที่เนนการ
แขงขันระหวางกลุมดวยเกม ชวยใหนักเรียนมีการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น และ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนทักษะการพูดภาษาอังกฤษตามคุณลักษณะที่พึงประสงคมากข้ึน 

 นิรัญ โคตรศรี  (2544) ไดศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารโดยใชกิจกรรมบทบาทสมมติแบบมีลําดับขั้นกับนักเรียนที่มีทักษะการพูดภาษาอังกฤษตํ่า
โดยมุงเนนใหผูเรียนมีสวนรวมในการการพูดภาษาอังกฤษในชั้นเรียนมากขึ้น  ผลการศึกษา พบวา 
รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยใชบทบาทสมมติแบบมีลําดับขั้นมีสวนชวยให
นักเรียนที่มีทักษะการพูดภาษาอังกฤษต่ํา มีสวนรวมในการการพูดภาษาอังกฤษในชั้นเรียนมากขึ้น  
และนักเรียนมีความเขาใจดานไวยากรณ และคําศัพทมากข้ึน 

 ณัฐกานต  ผอนลําเจียก  (2546)  ทําการวิจัยเรื่องความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารของนักศึกษาฝกหัดครูชั้นปที่ 4  สาขาวิชาภาษาอังกฤษในสถาบันราชภัฏเขตภาค



90 

 

 

 

ตะวันตก  ใหขอเสนอแนะการสรุปงานวิจัยที่เกี่ยวกับทักษะการพูดวา  เพ่ือใหนักศึกษาไดพัฒนา
ความสามารถทางการพูด ผูสอนภาษาอังกฤษควรใชภาษาอังกฤษในการสอนทักษะการพูดในชั้น
เรียน  โดยมีกิจกรรมการสอนที่เนนการพูดในสถานการณจริงใหมากขึ้น  เชน  การจัดสถานการณ
จําลองในบริบทที่เก่ียวของกับชีวติประจําวัน  การแสดงความคิดเห็นเพื่อผูเรียนจะไดคุนเคยและเกิด
ทักษะในการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และใหผูเรียนไดฝกฝนจนสามารถพูดภาษาอังกฤษได
อยางมีประสิทธิภาพ  นอกจากน้ี  ควรสอนภาษาอังกฤษโดยผานสื่อการเรียนการสอนท่ีมีรูปแบบ
หลากหลาย  เชน  เทปบันทึกเสียง วีดีโอ ซีดี  และโทรทัศนเพ่ือใหผูเรียนมีโอกาสไดฝก และเห็น
สภาพจริงในการสื่อสาร อันเปนการพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษในสถานการณจริง  

Nimitparat Siriporn (1993) ทําการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถดานกลวิธี
ในการพูดของนักศึกษาชั้นปที่ 1  จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  ตัวอยางประชากรคือ 
นักศึกษาชั้นปที่ 1  จากสถานบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีจํานวน 4 คน  ผูวิจัยรวบรวมขอมูล
โดยฝกการใชกลวิธีการส่ือสารใหนักศึกษา  และมุงเนนวิธีการบรรยายโดยการใชคํา  หรือทาทา ง
แทนคําที่ตองการส่ือความหมาย  ในการทดลองมีกิจกรรม 2 ประเภท  ไดแก  เกม การใบคํา  ที่
ผูวิจัยใชเ พ่ือฝกอบรมกลวิธีการส่ือสาร  และการวาดภาพจากการบรรยายในการทดสอบ
ความสามารถในการส่ือสารทั้งชวงกอนและหลังทดลอง  ผลการวิจัยสรุปไดวา  นักศึกษาสามารถ
พัฒนาความสามารถทางกลวิธีการพูดจากการฝกกลวิธีการส่ือสารโดยการบรรยาย  การใชคํา  หรือ
การแสดงทาทางแทนการพูดคําท่ีเปนเปาหมาย  นอกจากน้ีพบวา นักศึกษามีทัศนคติที่ดีมากตอการ
ฝกกลวิธีการสื่อสาร  และพบวาการไดรับความชวยเหลือจากเพ่ือนจะชวยสงเสริมความสามารถทาง
กลวิธีการสื่อสารของนักศึกษาอีกดวย 

 คงศักดิ์  สังฆมานนท (2547)  ไดทําการพัฒนาวิธีการสอนพูดภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาวิธีการสอนพูดภาษาอังกฤษ
สําหรับนักศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และเพ่ือศึกษาผลการใชวิธีสอนดังกลาว ผูวิจัย
ดําเนินการวิจัยโดยการปฏิบัติการแบบ 2 วงจร กลุมตัวอยางในวงจรท่ี 1 คือ นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  แผนกวิชาการบัญชี ที่รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 ในภาคเรียนท่ี 
2 ปการศึกษา 2546 จํานวน 29 คน และกลุมตัวอยางในวงจรท่ี 2 คือ นักศึกษาปริญญาตรี   
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา-ไฟฟากําลัง ป 2 ที่รายวิชาภาษาอังกฤษเทคนิค 1 ในภาคเรียนที่ 3  (ภาค
ฤดูรอน) ปการศึกษา 2546 จํานวน 30 คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย แผนการสอน   
แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน  แบบบันทึกการเรียน  แบบ
ประเมินความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ  แบบประเมินตนเองของนักศึกษา  แบบสอบถาม 
และแบบสัมภาษณ  ผลการวิจัยพบวา การใชวิธีสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น แบบ 5 ขั้นตอน คือ 1) การ
แนะนําโครงงานนําเสนอการพูดภาษาอังกฤษ  2) การเรียนรูปแบบภาษา  3) การเตรียมการพูด  4) 
การฝกพูด  5) การนําเสนอการพูด  ชวยใหนักศึกษาท้ัง 2 กลุม มีความสามารถในการพูด
ภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญ 

 ธนมนญ บุรุษภักดี (2547) ไดศึกษาผลการพัฒนาความสามารถทางการสื่อสารดาน
การพูดภาษาอังกฤษโดยใชบทบาทสมมุติ กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาชั้นปที่ 1 โปรแกรมวิชานิเทศ
ศาสตร ปการศึกษา 2545 สถาบันราชภัฏอุดรธานี จํานวน 40 คน ผลการวิจัย พบวา นักศึกษาพูด
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ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารไดดีขึ้น นักศึกษาท่ีไดเรียนพูดภาษาอังกฤษโดยใชบทบาทสมมุติมี
คะแนนสูงกวากอนเรียน และนักศึกษามีทัศนคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษโดยใชบทบาทสมมุต ิ

 ลัดดาวัลย อารัมพร (2547) ทําการศึกษาความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษ ของ
นักเรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติ โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
จํานวน 40 คน แบงเปนกลุมทดลอง จํานวน 20 คน และกลุมควบคุม จํานวน 20 คน กลุมทดลอง
ไดรับการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติ และกลุมควบคุมไดรับการเรียนรูโดยวิธีปกติ ผลการวิจัย พบวา 
ความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมทดลอง หลังการทดลอง สูงกวากอนการ
ทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษของ
นักเรียนกลุมทดลอง สูงกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ยุพเยาว เมืองหมุดและคณะ (2548)  ศึกษาปจจัยที่มีผลตอความสามารถในการพูด
ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาแรกเขาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปตอเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี สาขาวิชาการบัญชี การจัดการ การตลาด 
สารสนเทศ และการทองเที่ยว จํานวน 50 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือการวิจัย 
ประกอบดวย แบบสัมภาษณ และแบบสอบถาม โดยนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห เชิงพรรณนา ใช
คาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและมาตรสวนประเมินคา Rating Scale เพ่ือ
นําผลจากการศึกษาไปใชพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและพัฒนาหลักสูตรให
เหมาะสม ผลการศึกษาพบวา มีนักศึกษาเพียงรอยละ 2 ที่มีคาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ
อยูในเกณฑดีมาก นักศึกษารอยละ 58 มีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษอยูในเกณฑที่ออน
และมีนักศึกษารอยละ 2 ที่มีความสามารถพูดภาษาอังกฤษอยูในเกณฑออนมาก จึงควรมีการฝก
ภาษาเพ่ิมเติมนอกชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษาของตนเอง ในขณะท่ีนักศึกษาใหความเห็นวา 
ครูผูสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาเดิมเปนครูที่ดีแลว อยางไรก็ตามนักศึกษากลุมตัวอยางเห็น
ความสําคัญของภาษาอังกฤษและมีความตองการที่จะสามารถใชภาษาอังกฤษไดดีเพ่ือใหไดงานที่ดี 

เกวรินทร สุขเกตุ (2550)  ไดทําการวิจัยเรื่องการใชกิจกรรมเพลงเพ่ือสงเสริม
ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษและความรูด านคําศัพทของนักเรียนชวงชั้นที่ 1โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษและความรูดานคําศัพทของนักเรียน
หลังจากใชกิจกรรมเพลง กลุมเปาหมายคือ นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนรพีเลิศวิทยา 
จังหวัดลําพูน ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2548 จํานวน 32 คน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบไปดวยแผนการสอนท่ีใชกิจกรรมเพลง จํานวน 12 แผน เครื่องมือ
ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือแบบทดสอบความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษและความรู
ดานคําศัพทและทําการวิเคราะหขอมูลดวยการใชรอยละ ผลจากการศึกษาพบวา หลังการใช
กิจกรรมเพลง ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษรอยละ 97 อยูในระดับดี รอยละ 3 อยูใน
ระดับดีมาก และผานเกณฑที่กําหนด คือรอยละ 50 และความรูดานคําศัพทของนักเรียน นั้น รอย
ละ 59.38  อยูในระดับดีมาก   รอยละ 34.38  อยูในระดับดี   และผานเกณฑที่กําหนด คือรอยละ 
50 หลังจากไดรับการสอนโดยใชการใชกิจกรรมเพลง  

เกศสุดา ปงลังกา (2550)  ไดศึกษาการพัฒนาความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารโดยใชกิจกรรมบทบาทสมมติ   โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
เรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม (ฟง-พูด) ใชระยะเวลาในการทดลอง 4 สัปดาห สัปดาหละ 4 ชั่วโมง 
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รวม 16 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใชในการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล คือ แผนการเรียนรูที่เนน
กิจกรรมบทบาทสมมติจํานวน 8 แผน แบบทดสอบวัดความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษ กอน
และหลังการทดลองแบบประเมินความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษระหวางการทดลอง สถิติที่
ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาเฉลี่ย คารอยละ คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ ทีแบบไมเปน
อิสระจากกัน (t-test for dependent samples) ผลการวิจัยพบวา ความสามารถในการพูด
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารโดยใชกิจกรรมบทบาทสมมติของผูเรียนสูงกวากอนการทดลองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผูเรียนมีการพัฒนาดานการพูดภาษาอังกฤษอยางตอเนื่อง และมี
ความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น 
              ไชยยันต  โตเทศ  (2551)  ไดศึกษาการใชกิจกรรมมุงปฏิบัติงานท่ีเนนประสบการณเพ่ือ
สงเสริมความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษและความเชื่อมั่นในตนเองของนักศึกษาวิชาการ
โรงแรมและการทองเที่ยว โดยมีวัตถุประสงคการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการพูด
ภาษาอังกฤษและความเช่ือมั่นในตนเองของนักศึกษากอนและหลังการใชกิจกรรมมุงปฏิบัติงานท่ีเน
นประสบการณโดยมีกลุมเปาหมายท่ีเปนนักศึกษาสาขาวิชาการทองเท่ียวคณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร ระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาเขตพ้ืนที่ภาคพายัพ
จังหวัดเชียงใหม ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรมและการทองเท่ียว ในภาคเรียน
ที่ 2 ปการศึกษา 2549 จํานวน 31 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยไดแก แผนการสอนกิจกรรมมุง
ปฏิบัติงานที่เนนประสบการณจํานวน 3 แผน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลไดแก แบบ
ประเมินความสามารถทางดานการพูดภาษาอังกฤษ และแบบวัดความเชื่อมั่นในตนเองกอนและหลัง
การการใชกิจกรรมมุงปฏิบัติงานท่ีเนนประสบการณ และวิเคราะหขอมูลดวยการหาคาเฉลี่ย และส
วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยมีผลการวิจัยสรุป คือนักศึกษามีระดับความสามารถในการพูด
ภาษาอังกฤษ และระดับความเชื่อมั่นในตนเองสูงขึ้นหลังจาการใช กิจกรรมมุ งปฏิบัติงานที่เน
นประสบการณ  

อรวรรณ  นอยหมอ (2554)  ไดศึกษาการใชกลวิธีการอานภาพเพ่ือเพ่ิมพูน
ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษและการ คิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 5  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษและการคิดอยางมี
วิจารณญาณของนักเรียนกอนและหลังการเรียนโดยใชกลวิธีการอานภาพ กลุมเปาหมายท่ีศึกษาคือ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 5/1    โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหมที่ลงทะเบียนเรียน
วิชาภาษาอังกฤษเชิงคิดวิเคราะห 4 (อ32208) ภาคเรียนที่ 2 ป การศึกษา 2553 จํานวน 25 คน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แผนการสอนโดยใชกลวิธีการอานภาพ จํานวน 7 แผน
แบบทดสอบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ แบบทดสอบความสามารถในการคิดอยางมี
วิจารณญาณ ซึ่งวัดความสามารถของผูเรียนทั้งกอนและหลังการเรียนโดยใชกลวิธีการอานภาพ
จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเพ่ือหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคารอยละ จาก
การศึกษาพบวา ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษสูงขึ้นหลังการเรียนโดยใชกลวิธีการอานภาพ
และอยูในระดับดี ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ สูงขึ้นหลังการเรียนโดยใชกลวิธีการ
อานภาพและอยูในระดับดี 
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 6.2.2 งานวิจัยในตางประเทศ 
 จากการศึกษางานวิจัยในตางประเทศท่ีเก่ียวของกับทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ปรากฏ

วามีงานวิจัยที่เก่ียวของกับทักษะการพูดภาษาอังกฤษที่นาสนใจ ดังตอไปน้ี 
 Robin (1988) ไดศึกษาถึงประโยชนในการใชละครในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

และผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา การใชละครกับการเรียนการสอนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาทํา
ใหผู เรียนสามารถคิดอยางเปนลําดับ  มีอารมณคงที่และไมเกิดความหวาดกลัวในการพูด
ภาษาอังกฤษ เมื่อเปรียบเทียบกับการเรียนที่ไมไดเปดโอกาสใหผูเรียนแสดงละคร  สําหรับรูปแบบ
ของการละครที่เหมาะกับการเรียนในหองเรียนไดแก การแสดงสด  การแสดงบทบาทสมมติ  และ
การใชละครจะเปล่ียนบทบาทของครูผูสอนที่เปนผูควบคุมอํานาจในชั้นเรียนไปเปนผูเอ้ืออํานวย
ความสะดวกในการเรียนรูอีกดวย  ครูเปนผูคอยแนะนํา สนับสนุน  และเปนผูประสานงาน ในทาง
ปฏิบัติครูควรคนหาเทคนิควิธีการแสดงละครเพ่ือนํามาเปนสวนหนึ่งในการเรียนการสอนภาษาดวย 

 Su (1990) ไดศึกษาคนควาถึงคุณคาและประโยชนของบทบาทสมมติ (Role-play) ที่
สามารถพัฒนาสมรรถภาพในการใชภาษาเพ่ือการส่ือสาร (Communicative Competency) ผล
ปรากฏวา การใชบทบาทสมมติในชั้นเรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ เปนการสราง
สถานการณจําลองในการใชภาษาท่ีคลายคลึงกับชีวิตจริง และสามารถชวยลดความหวาดกลัวในการ
พูดภาษาอังกฤษลงได  อีกทั้งชวยใหผูเรียนรูจักการเรียนภาษาที่คลายกับเจาของภาษา และชวยให
ผูเรียนมีประสิทธิภาพในการสื่อสารมากข้ึน 

 Powers (1991) ไดทําการวิจัยเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของกระบวนการกิจกรรมในการ
พัฒนาการพูดภาษาอังกฤษเปนภาษาที่ 2 กับ ผูเรียนที่มหาวิทยาลัยหลุยสเซียนา ที่มีความสามารถ
ใชภาษาอังกฤษไดในระดับดี โดยการใชปฏิสัมพันธแลกเปล่ียนขอมูลมีประสิทธิภาพในเรื่องของการ
แลกเปลี่ยนขอมูลที่ขาดหายไปของผูเรียนแตละคน ขณะที่การประชุมอภิปรายมีประสิทธิภาพใน
เรื่องการที่ผูเรียนไดฝกพูด ผูฟงมีการรับฟงพรอมทั้งการอภิปรายใหเหตุผล  

 Alcala (1994) ศึกษาวิจัยเรื่องกิจกรรมท่ีกระตุนความสามารถและผลกระทบของ
ปจจัยนําเขา (input) ที่ผูเรียนไดรับ เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของกิจกรรมกระตุนการพูด
ภาษาอังกฤษ ใน 3 ลักษณะ คือ  กิจกรรมการทําประโยคท่ีไมสมบูรณใหสมบูรณ  การสัมภาษณ
แบบมีการเตรียมตัวลวงหนา และการเลาเร่ืองจากการดูวิดีทัศน  โดยทําการทดสอบ 2 รูปแบบคือ 
การพูดและการเขียน   กับกลุมตัวอยางที่มิใชชาวตางชาติเจาของภาษาที่ศึกษาอยูที่มหาวิทยาลัย
อิลลินอยส สหรัฐอเมริกา ผลการวิจัยพบวา การสอนโดยกิจกรรมท่ีกระตุนการพูดที่ตางกันจะ
กอใหเกิดพัฒนาการดานบวกตอการพูดภาษาท้ังสิ้น  สวนความแตกตางของความสามารถในการพูด
ของผูเรียนจะข้ึนอยูกับเทคนิคที่ใชในการกระตุนและทักษะความสามารถในการพูดของผูเรียน  

 Luchini (2004) ไดทําการศึกษาโปรแกรมการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาทักษะ
การพูดโดยใชวิธีการปฏิบัติที่เนนความถูกตองและความคลองแคลวของการใชภาษาในสถานการณ
จริง เพ่ือพัฒนาทักษะการพูดของนักศึกษาชาวจีน กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาชั้นปที่ 3 จํานวน 268 
คน จากสาขาวิชาท่ีแตกตางกัน ยกเวนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยผูวิจัยเองเปนผูสนับสนุน
และประเมินผลโปรแกรมการสอนพูดภาษาอังกฤษ  รวบรวมขอมูลจากการวิเคราะหและตีความ
กิจกรรมการสอนท่ีเนนการใชภาษาอยางถูกตองและคลองแคลว โดยการทํางานเปนกลุม    ใน
บรรยากาศการเรียนรูภาษาตางประเทศ ทําการทดลองสอนโปรแกรมนาน 4 เดือน สัปดาหละ 1 
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คาบ คาบละ 1 ชั่วโมง 20 นาที ผลการศึกษา พบวา โปรแกรมนี้สามารถสงเสริมทักษะการพูดของ
นักศึกษา รวมทั้งการทํางานรวมกัน แตจะตองมีการปรับสภาพแวดลอมในการเรียนการสอนใหเอ้ือ
ตอการเรียนรูภาษาตางประเทศใหเปนธรรมชาติมากย่ิงขึ้น 

 Sayer (2005) ไดศึกษาพัฒนาการดานการพูดสนทนาของนักเรียนโดยใหงานและ
วิธีการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร (Communicative Language Teaching) โดยแนวคิดแบบสอน
ตรง (Direct Approach) ซึ่งกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาชาวสเปน โปรแกรมการสอนภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาตางประเทศ จํานวน 23 คน ผลการศึกษา พบวา ความสามารถในการพูดสนทนาของ
นักเรียนพัฒนาขึ้นอยางเห็นไดชัดเจนจากการวิเคราะหบทสนทนาของกลุมตัวอยางที่ทําการบันทึกไว 

 Hong (2006) ไดทําการศึกษาผลการใช CMC (Computer Mediated 
Communication) และ CALL (Computer Assisted Language Learning) ในการสอนทักษะ
การพูดกับนักศึกษา วิทยาลัยวิทยาศาสตรแหงฮานอย เพ่ือพัฒนาทักษะการพูดของนักศึกษา โดยใช
เทคโนโลยีตางๆ เขามาชวยในกระบวนการการเรียนการสอน ผลการศึกษา พบวา CMC และ CALL 
สามารถพัฒนาทักษะการพูดของนักศึกษารวมทั้งการออกเสียงไดเปนอยางดี โดยดูตัวอยางจาก
ภาพยนตร การฟงเพลง การสนทนาออนไลน ซึ่งสามารถดึงดูดความสนใจของนักศึกษาและเปน
ตัวอยางที่มีประสิทธิภาพกวาการใชตําราเพยีงอยางเดียว 

 Mohd และ Ting (2010)  ไดศึกษาเรื่องการสอนทักษะการพูดโดยใชกิจกรรมกลุม 
กรณีศึกษาใน SMK Damai Jaya มาเลเซีย โดยไดศึกษาการพูดภาษาที่สองในหองเรียนของ
นักเรียน โดยดูจากการใชภาษาของนักเรียนเมื่อทํากิจกรรมกลุมและประเมินการพูดเปนรายบุคคล   
กลุมตัวอยางที่ศึกษาเปนนักเรียน 33  คนจากโรงเรียน SMK Damai Java ทําการเก็บขอมูลตั้งแต
เดือนกุมภาพันธ ป 2009 เครื่องมือที่ใชไดแก  1) แบบสอบถามหลังจากไดเรียนโดยใชกิจกรรมกลุม
ทั้ง 3 กิจกรรมไปแลว เพ่ือสอบถามความคิดเห็นตอการทํากิจกรรมกลุมในการพัฒนาทักษะการพูด
ของพวกเขา แบบสอบถามก็ประกอบไปดวยชวงแรกที่จะเปนการถามเพ่ือเก็บขอมูลพ้ืนฐาน  และ
ชวงตอมาเปนการถามเพ่ือเก็บขอมูลเกี่ยวกับการทํากิจกรรมกรรมโดยการเลือกตอบ  และชวง
สุดทายเปนคําถามปลายเปดใหนักเรียนตอบเพ่ือใหความคิดเห็นที่มีตอกิจกรรมกลุม  แบบสอบถาม
เปนภาษามาเลเซียทําใหนักเรียนสามารถอานและตอบคําถามไดอยางเขาใจชัดเจน   2) แบบ
สังเกตการณรวมกิจกรรมในชั้นเรียน  และบันทึกลงแบบสังเกต  3) แบบสัมภาษณที่มีการวาง
แผนการสัมภาษณไวกอนลวงหนาอยางเปนขั้นตอน  คําถามท่ีใชในการสัมภาษณมีทั้งหมด 10 ขอ
คําถาม เพ่ือรวบรวมขอมูลที่สอดคลองและสนับสนุนขอคําถามในแบบสอบถามและแบบสังเกต     
การสัมภาษณดําเนินการโดยครูภาษาอังกฤษ 3 คน เพ่ือสอบถามความคิดเห็นผูเรียนที่มีตอกิจกรรม
กลุม ผลการศึกษาพบวานักเรียนมีทัศนคติเชิงบวกตอการเรียนโดยกิจกรรมกลุมในชั้นเรียน ซึ่งจะทํา
ใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการเรียนมากยิ่งขึ้น และพบวานักเรียนมีพัฒนาการในทักษะการพูดมาก
ขึ้นเมื่อดูจากผลการประเมินการพูดรายบุคคล 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทักษะการพูดขางตน สรุปไดวา การใช
กิจกรรมที่เนนการพูดเพ่ือการส่ือสารจริงในรูปแบบตางๆลวนแตชวยสงเสริมใหผูเรียนมีพัฒนาการ
ดานทักษะการพูดและกลยุทธในการพูดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ การบรรยายเหตุการณ
จากภาพ การใชกิจกรรมบทบาทสมมติ การใชละคร การเลาเรื่อง การสัมภาษณ การใชเกมที่มีการ
แขงขันระหวางกลุมที่มีการชวยเหลือกันในหมูเพ่ือน  การแสดงความคิดเห็น กิจกรรมการสอนท่ีเนน
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การพูดในสถานการณจริง ใชกลวิธีการอานภาพเพ่ือเพ่ิมพูนความสามารถในการพูด การใชกิจกรรม
เพลง การใชกิจกรรมมุงปฏิบัติงานที่เนนประสบการณ ตลอดจนการใชกิจกรรมกลุม ทั้งนี้ควรมีสื่อที่
ดึงดูดความสนใจของผูเรียนที่หลากหลาย  และควรเปดโอกาสใหมีการใชภาษาพูดนอกหองเรียน
เพ่ือการใชภาษาอยางเปนธรรมชาติและสมจริง เพ่ือสงเสริมความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ
และความเชื่อมั่นในตนเอง ทําใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการเรียนมากยิ่งขึ้น  ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้ 
จึงไดเนนการใชกิจกรรมทางภาษาที่หลากหลายเพ่ือเปดโอกาสใหผูเขาอบรมไดพูดภาษาอังกฤษใน
สถานการณตางๆเสมือนจริงอยางเปนธรรมชาติ ในบริบทที่ตรงกับความสนใจและมีเนื้อหาท่ีจําเปน
ตอการเปนครูสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศเปนสําคัญ 

 
6.3  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับทักษะสังคม 

 จากการศึกษางานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศท่ีเกี่ยวของกับทักษะสังคม ผูวิจัย 
คนพบงานวิจัยที่นาสนใจ ดังตอไปน้ี 
 

 6.3.1 งานวิจัยในประเทศ 
 จากการศึกษาคนควางานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะสังคมในประเทศไทย  พบงานวิจัยที่

เกี่ยวของ ดังนี้ 
 ปทมาวดี บุณยสวัสดิ์ (2536)  ไดศึกษาผลการใชเกมการละเลนพ้ืนบานของไทยท่ีมีตอ

การพัฒนาทักษะสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอนุบาลพิบูลยเวศม ผลการวิจัย
พบวานักเรียนกลุมทดลองมีคะแนนทักษะสังคมในดานการเคารพตอระเบียบวินัยของตนเองและ
การมีสวนรวมในการทํางานกลุม การแสดงออกและการแกปญหาในกลุมที่แตกตางกัน นักเรียนกลุม
ทดลองมีคะแนนทักษะสังคมในดานการมีมารยาทในสังคม การแสดงความรับผิดชอบและมีลักษณะ
ความเปนผูนํา การชวยเหลือผูอ่ืน สูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
นักเรียนกลุมทดลองมีสังคมมิติสูงกวากลุมควบคุม 

 สุรศักดิ์ สุภารัตน  (2540) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางทักษะสังคมกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนในโรงเรียนเอกชนในเขตอําเภอเมืองจังหวัด
เชียงใหมสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ปการศึกษา  2539 จํานวน 650 คน 
ผลการวิจัยปรากฏวา นักเรียนสวนใหญมีทักษะสังคมอยูในระดับปานกลาง และมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนโดยเฉลี่ยตามลําดับคือ กลุมสรางเสริมลักษณะนิสัย กลุมการงานและพื้นฐานอาชีพ กลุมทักษะ
ภาษาไทยกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต และกลุมทักษะคณิตศาสตร  ทักษะทางสังคมกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 และ  
นักเรียนที่มีทักษะสังคมในระดับสูง ปานกลางและต่ํา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จําแนกตามกลุม
ประสบการณตาง ๆ และโดยสวนรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 อําพัน จารุทัสนางกูร (2541) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลการฝกทักษะสังคมแบบกลุมและ
แบบรายบุคคลที่มีตอการแสดงความเห็นอกเห็นใจผูปวยจิตเวชของพยาบาลเทคนิค โรงพยาบาล
สมเด็จเจาพระยากรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวาพยาบาลเทคนิคที่ไดรับการฝกทักษะสังคม
แบบกลุมและที่ไดรับการการฝกทักษะสังคมแบบรายบุคคล มีคะแนนการแสดงความเห็นอกเห็นใจ
ผูปวยจิตเวชเพ่ิมข้ึนอยางไมแตกตางกัน 
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 ศันสนีย นาคะสนธิ์ (2545) ไดศึกษาและพัฒนาทักษะสังคมของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม กรุงเทพมหานคร โดยคัดเลือกนักเรียนที่มีคะแนน
ทักษะสังคมต้ังแตเปอรเซ็นไทลที่ 25 ลงมา จํานวน 12 คน เขารวมกลุมสัมพันธเพ่ือพัฒนาทักษะ
ทางสังคม ผลการศึกษาพบวา ทักษะทางสังคมของนักเรียนอยูในระดับปานกลาง นักเรียนเพศชาย
และเพศหญิงมีทักษะทางสังคมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนมี
ทักษะสังคมเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ภายหลังการเขารวมกลุมสัมพันธเพ่ือ
พัฒนาทักษะสังคม 

 สมยศ มหัทธโนบล (2546) ไดพัฒนาแบบทดสอบวัดการปฏิบัติทักษะสังคม และหา
คุณภาพของแบบทดสอบสรางเกณฑปกติและคูมือการใชแบบทดสอบ โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียน
มัธยมศึกษาปที่ 3  สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 3 จํานวน 1,030 คน ไดกลุมตัวอยางมา
โดยการสุมแบบหลายขั้นตอน วิธีการทดสอบคือ ผูวิจัยนําแบบทดสอบท่ีสรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญ
พิจารณา เพื่อวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนก  และเพ่ือหาคุณภาพดานความเท่ียงตรงเชิงสภาพ และ
ความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง ผลการศึกษาพบวา ไดแบบทดสอบวัดการปฏิบัติทักษะสังคม 11 ดาน 
จํานวน 55 ขอ  ที่มีคุณภาพ 

 ศศินันท ศิริธาดากุลพัฒน (2551) ไดสรางรูปแบบการเรียนการสอน ทักษะสังคม และ
ความฉลาดทางอารมณ สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ที่มีความสามารถพิเศษ จํานวน 50 คน โรงเรียน 
ไผทอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร มีการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน ทักษะทาง
สังคม และความฉลาดทางอารมณดวยการวิจัยและพัฒนา ผลการทดลองพบวา  คะแนนเฉลี่ย
ความสามารถทางดานทักษะสังคม หลังการทดลองระหวางนักเรียนกลุมทดลองกับกลุมควบคุม 
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และคะแนนเฉล่ียความสามารถทางดานความ
ฉลาดทางอารมณ หลังการทดลองระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 

 ชลิดา  ชวนานนท (2552) ไดศึกษาผลของกิจกรรมกลุมที่มีตอทักษะสังคมของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จํานวน 30 คน ที่ถูก
แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยนํานักเรียนที่มีคะแนนทักษะสังคมนอยสุด ซึ่งไดจากการ
จับคูคะแนนทักษะสังคมท่ีมีคะแนนใกลเคียงกันแลวสุมเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 15 
คน กลุมทดลองไดเขารวมกิจกรรมกลุม  สวนกลุมควบคุมไมไดเขารวมกิจกรรมกลุม  มีการสอบ
กอนหลัง เครื่องมือที่ใช คือ โปรแกรมกิจกรรมกลุมและแบบประเมินทักษะสังคมที่มีคาความเชื่อมั่น 
.989  ผลการวิจัยพบวากลุมทดลองที่ไดเขารวมกิจกรรมกลุมมีคะแนนทักษะสังคมสูงกวากอน
ทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และหลังการทดลองนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมกลุมมี
คะแนนทักษะสังคมสูงกวานักเรียนที่ไมไดเขารวมกิจกรรมกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

 นรมน บุรีแกว (2552) ไดศึกษาความสามารถในการฟง พูดภาษาอังกฤษของนักเรียน 
ระหวางการสอนภาษาแบบมุงปฏิบัติงานที่เนนรูปแบบการปฏิสัมพันธที่หลากหลาย และเพ่ือ
เปรียบเทียบทักษะสังคมของนักเรียน กอนและหลังการสอนภาษาแบบมุงปฏิบัติงานที่เนนรูปแบบ
การปฏิสัมพันธที่หลากหลาย กลุมเปาหมายคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/4 โรงเรียนพระหฤทัย 
จังหวัดเชียงใหม ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ 2 จํานวน 15 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แผนการ
สอนการฟงและการพูด ภาษาอังกฤษแบบมุงปฏิบัติงานที่เนนรูปแบบการปฏิสัมพันธที่หลากหลาย 
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จํานวน 10 แผน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบประเมินความสามารถการฟง
และการพูดภาษาอังกฤษ แบบวัดทักษะสังคม โดยผลการวิจัยพบวา ความสามารถในการฟงและ
การพูดภาษาอังกฤษของผูเรียนที่ไดรับการสอนภาษาแบบมุงปฏิบัติงานที่เนนรูปแบบการปฏิสัมพันธ
ที่หลากหลาย สวนใหญอยูในระดับดีเยี่ยม และ ผูเรียนทักษะสังคมสูงขึ้น  

 
 6.3.2 งานวิจัยในตางประเทศ 

 จากการศึกษาคนควางานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะสังคมในตางประเทศพบวา มีผูศึกษา
คนควาไวอยางนาสนใจ ดังนี้ 

 Riggio (1986) ไดทําการวิจัยเพ่ือประเมินทักษะสังคมของนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาระดับ
ปริญญาตรีจํานวน 149 คน โดยใชรายการทักษะสังคม หรือ SSI ทั้งหมด 105 ขอ จากทักษะสังคม
พ้ืนฐาน 7 ประเด็น ซึ่งผลจากการประเมินสามารถบอกถึงทักษะสังคมของกลุมสมาชิก ลักษณะนิสัย 
ตลอดจนเครือขายสังคมในเชิงลึก และพบวา SSI เปนเครื่องมือท่ีควรใชในการศึกษาเกี่ยวกับ
ลักษณะของบุคคลและจิตวิทยาสังคม นอกจากนี้ยังสามารถนําไปประยุกตใชในสถานการณอ่ืน เชน 
ในสถานประกอบการ เปนตน 

 Bogdan et al. (1996) ไดศึกษาการสงเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสมโดยการสอนทักษะ
สังคม เปนงานวิจัยผลการสอนหลักสูตรทักษะสังคมท่ีมีผลตอพฤติกรรมเปาหมาย ในเด็กนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา โดยใชหลักสูตรการสอนทักษะสังคม "Second step: A Violence - Prevention 
Curriculum" รวมกับ การรวมเรียนรวมรู โดยการสอนทักษะสังคมในการเคารพผูอ่ืน การฟง การ
ผลัดเปลี่ยน การปฏิบัติตามกฎของหองเรียน การรวมมือกันทํางาน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมี
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมเพ่ิมข้ึน โดยมีความเคารพผูอ่ืนและรวมมือกับผูอ่ืนมากขึ้น 

 Asher และ Oden (1997) ไดทดลองฝกทักษะสังคมในเด็กนักเรียนระดับประถมปที่ 
3-4 โดยการฝกดังกลาวประกอบไปดวยสถานการณตางๆ ดังนี้ คือ ในสถานการณที่ 1 มีคําสั่งจาก
ผูใหญในดานการสรางมิตรภาพในสังคม ใหเลนเกมกับเพ่ือนเพ่ือฝกทักษะทางสังคม และมีการ
ทบทวนทักษะกับผูฝก สวนสถานการณที่ 2 ก็มีการจับคูเพ่ือนแลวแยกออกมาเลนเกมโดยไมมีคําสั่ง
ที่เปนคําพูดหรือมีการทบทวน และสถานการณที่ 3 (แบบควบคุม) ใหเด็กคูเดิมแยกออกมาเลนเกม
นอกหองเรียนกันลําพัง โดยที่ไมมีปฏิสัมพันธหรือไดรับคําสั่งที่เปนคําพูดหรือมีการทบทวน จากการ
ทดลองซ่ึงมีการทํา Pre-test และ Post-test ผลปรากฏวา ในการฝกทักษะสังคมเปนเวลา 4 
สัปดาห พบวานักเรียนกลุมทดลองมีทักษะสังคมเพ่ิมขึ้นกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ มากไป
กวานั้น นักเรียนกลุมทดลองยังไดรับการยกยองวามีมิตรภาพอยางมีนัยสําคัญ นอกจากนี้ไดมีการ
ประเมินผลภายหลังในหนึ่งปตอมา พบวา นักเรียนที่ไดรับการฝกนั้น ยังคงมีทักษะสังคมเปนอยางดี 

 Manger et al. (2001) ทําการวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของการฝกทักษะสังคมใหแก
นักเรียน โดยไดศึกษาการเรียนรูทางสังคมในโรงเรียนของนักเรียนอายุตั้งแต 14 – 15 ป โดย
ประเมินจากแบบวัดทักษะสังคม ซึ่งเปนแบบมาตราสวนประมาณคาซึ่งมีทั้งแบบใหนักเรียนประเมิน
ตนเอง และแบบประเมินโดยครูผูสอน ทั้งนี้จะทําการประเมินในดาน การควบคุมตนเอง การรวมมือ
กับผูอ่ืน เพ่ือประเมินทักษะสังคมของนักเรียนที่ไดรับการฝกทักษะสังคมกับนักเรียนที่ไมไดรับการ
ฝก โดยทําการทดลองกับโรงเรียนในหลายประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา   แคนาดา   อังกฤษ  
ออสเตรเลีย  นีวซีแลนด ประเทศแถบสแกนดินีเวียและอีกหลายๆประเทศในยุโรป โดยโปรแกรม
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การฝกทักษะนั้นมีหลายลักษณะ จากการวิเคราะหอยางหลากหลาย ผลการทดลองพบวานักเรียน
กลุมทดลองมีทักษะสังคมสูงขึ้นกวากลุมควบคุม 

Schneps (2002) ไดศึกษาเพ่ือตรวจสอบความสัมพันธระหวางทักษะทางสังคมและ
ภาษากับปญหาทางพฤติกรรมในนักเรียนกอนประถมที่มีความเสี่ยง   กลุมตัวอยางเปนเด็กกอนวัย
เรียนจํานวน 51 คน มีอายุระหวาง 3 – 5 ป วิธีการศึกษา ทําการประเมินปญหาจากภายนอกและ
ภายในโดยใชแบบประเมินเชิงคลินิกของเด็กพ้ืนฐานถึงระดับกอนวัยเรียน   ทําการประเมินทักษะ
ทางสังคมดวยแบบวัดพฤติกรรมเด็กกอนวัยเรียนถึงอนุบาล (แบบวัดรายงานสําหรับครู) และ
แบบทดสอบยอยดานสังคม ดานการรูจักตนเอง  โดยใชแบบวัดมโนมติเบื้องตนฉบับแกไขของ 
Bracken  ผลการศึกษาพบวา การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณบงชี้ หลังการควบคุมเพ่ือการ
ประเมินไอคิวทางวัจนภาษา พบวา ทักษะทางภาษามีความสัมพันธกับปญหาพฤติกรรมภายใน แต
ไมมีความสัมพันธกับปญหาพฤติกรรมจากภายนอก ผลการวิเคราะหการถดถอยอีกดานหน่ึง บงชี้วา 
หลังการควบคุมเพ่ือประเมินไอคิวทางอวัจนภาษานั้น พบวาทักษะทางสังคมมีความสัมพันธกับ
ปญหาพฤติกรรมทั้งภายนอกและภายใน ประการสุดทาย การวิเคราะหความถดถอยเพ่ิมเติมบงชี้วา 
ทักษะทางสังคมเปนตัวกลางใหเกิดความสัมพันธระหวางภาษากับปญหาพฤติกรรมจากภายใน  

Brodeski และ Hembrough (2007)  ไดศึกษาปญหาเด็กมีพฤติกรรมไมเหมาะสมใน
ชั้นเรียน พบวา สาเหตุที่เด็กมีพฤติกรรมไมพึงประสงคในชั้นเรียนเนื่องจากการไมไดรับการสอน
ทักษะทางสังคม  หรือการมีโอกาสในการฝกทักษะทางสังคมอยางจํากัด   การเผชิญกับพฤติกรรมท่ี
รุนแรงและไมเหมาะสมจากโทรทัศนและวิดีโอเกมอยูเปนประจํา รวมถึงการเปล่ียนแปลงโครงสราง
ของครอบครัว จึงสงผลใหไมสามารถแกปญหาความขัดแยงไดดวยตนเอง    แนวทางการแกปญหาที่
ทําไดคือครูตองสอนทักษะทางสังคม ใหการกระตุนสงเสริม ใหผูเรียนไดแกไขปญหาความขัดแยง 
และไดฝกทักษะทางสังคมอยางเพียงพอ  การขาดทักษะทางสังคมจะนํามาซ่ึงปญหามากมาย ครูจึง
ควรทําใหผูเรียนรูสึกปลอดภัยเมื่ออยูที่โรงเรียนไดดวยการออกแบบสิ่งแวดลอมภายในหองเรียน  
และสรางความสัมพันธใหเกิดขึ้นระหวางผูเรียน ทักษะทางสังคมสามารถสอนไดผานกิจกรรม เชน 
การแลกเปลี่ยนบทบาท การทํางานรวมกันเปนกลุมที่ทําใหเกิดการปฏิสัมพันธกันระหวางผูเรียน  

Viadero (2007) ไดศึกษาการจัดทําโครงการเรียนรูทักษะสังคม โดยพัฒนาผูเรียนใหมี
ความสามารถทางสังคมโดยใชกิจกรรมตางๆ ปรากฏวา นักเรียนในกลุมทดลองมีพฤติกรรมดีขึ้น มี
ทัศนคติที่ด ีและมีความวิตกกังวลนอยกวานักเรียนในกลุมควบคุม นอกจากน้ีนักเรียนในกลุมทดลอง
ยังมีความเฉลียวฉลาดขึ้น โดยวัดจากการตัดสินผลการเรียนและคะแนนสอบ ผูจัดทําโครงการยัง
กลาวดวยวา เด็กที่ไมมีแรงจูงใจในการเรียนมักจะเพ่ิมพูนพัฒนาทางการเรียนยาก พัฒนาทางการ
เรียนจะเกิดขึ้นกับเด็กที่มีทักษะทางสังคม มีความฉลาดทางอารมณและมีความตองการท่ีจะเรียนรู
เทานั้น 

การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะสังคม เนื่องจากเปนทักษะที่จําเปนและสําคัญ
ตอการอยูรวมกันของทุกคนในสังคมนั้น พบวา รูปแบบของการพัฒนาทักษะสังคมมีทั้งการฝก การ
เขารวมกิจกรรมประเภทตางๆเพ่ือพัฒนาทักษะสังคม การหาความสัมพันธระหวางทักษะทางสังคม
กับปจจัยอ่ืนๆ และความพยายามคิดคนเครื่องมือวัดทักษะสังคมที่มีคุณภาพเพ่ือวัดทักษะสังคม 
สามารถสรุปไดวา ทักษะสังคมสามารถ ฝกฝนและพัฒนาได ไมวาจะเปนการควบคุมตนเอง หรือ
การรวมมือกับผูอ่ืน โดยวัดและประเมินจากการแสดงออกในดานตางๆ เชน การแกปญหาในกลุม 
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การมีมารยาทในสังคม การแสดงความรับผิดชอบ  ความเปนผูนํา การชวยเหลือผูอ่ืน  การรวมมือ
กันทํางานเปนตน  ทั้งนี้ในการฝกอาจฝกเปนกลุม  เปนคู หรือเปนรายบุคคล ก็ได  ผลของการ
พัฒนายังสงเสริมผลสัมฤทธิ์ในการเรียนใหเพิ่มสูงขึ้นอีกดวย   การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจึงคาดหวังวาการ
อบรมคายภาษาอังกฤษจะสามารถพัฒนาทักษะสังคมของนักศึกษาได  

 จากการศึกษางานวิจัยดานการจัดคายภาษาอังกฤษที่ผานมาพบวาเนนการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาความรูและทักษะดานภาษาอังกฤษ และเพ่ือพัฒนาทักษะสังคม โดยมิไดนําสาระเขามามีสวน
ในการจัดกิจกรรม  ซึ่งสวนใหญจะเนนหนักดานภาษาอังกฤษทั่วไป  นอกจากน้ีงานวิจัยในอดีตยัง
ไมไดใหความสําคัญเกี่ยวกับความรูดานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษและทักษะสังคมอันเปนประเด็น
สําคัญที่ครูสอนภาษาอังกฤษควรไดรับการเสริมสราง   ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุง พัฒนาหลักสูตร
ฝกอบรมคายภาษาอังกฤษเพ่ือเสริมสรางทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ความรูเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
คายภาษาอังกฤษ และทักษะสังคม สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร   
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือเสริมนอกชั้นเรียนที่สอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของ
นักศึกษากลุมตัวอยาง  โดยเนนเนื้อหาสาระท่ีเกี่ยวของกับอาเซียนและประเทศสมาชิก เพ่ือการ
เตรียมความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียนในอนาคตอันใกลนี้  และนําไปสูการต้ังสมมติฐานการ
วิจัย ไดวา ภายหลังการฝกอบรมดวยหลักสูตรฝกอบรมคายภาษาอังกฤษท่ีผูวิจัยพัฒนาขึ้นแลว 
นักศึกษาผูเขารับการอบรมจะมีทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ความรูดานกิจกรรมสําหรับคาย
ภาษาอังกฤษ และ ทักษะสังคม ที่สูงขึ้น แสดงถึงความมีคุณภาพของหลักสูตรตอการพัฒนา
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษท่ีจะเรียนจบหลักสูตรศึกษาศาสตรเพ่ือเปนครูสอนภาษาอังกฤษใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนท่ีมีคุณภาพในภายภาคหนา 
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บทที่ 3 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมคายภาษาอังกฤษเพ่ือเสริมสรางทักษะการพูด

ภาษาอังกฤษ ความรูดานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ และทักษะสังคม สําหรับนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากรครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการในลักษณะของการ
วิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน
ในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมคายภาษาอังกฤษเพ่ือเสริมสรางทักษะการพูดภาษาอังกฤษกิจกรรม
คายภาษาอังกฤษทักษะสังคมสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษคณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร  2) เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรมคายภาษาอังกฤษ
เพ่ือเสริมสรางทักษะการพูดภาษาอังกฤษกิจกรรมคายภาษาอังกฤษทักษะสังคมสําหรับนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษคณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากรใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ  75/75 
และ 3) เพ่ือประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรมคายภาษาอังกฤษเพ่ือเสริมสรางทักษะการ
พูดภาษาอังกฤษกิจกรรมคายภาษาอังกฤษทักษะสังคมสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษคณะ
ศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยแบงขั้นตอนการดําเนินการออกเปน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอน
แรกเปนการศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม ดานหนาที่ภาษาท่ีจําเปนสําหรับครู
สอนภาษาอังกฤษพ้ืนฐานความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากรสาระอาเซียนกิจกรรมคายภาษาอังกฤษทักษะสังคมท่ี
จําเปนสําหรับครูสอนภาษาอังกฤษและความตองการฝกอบรมของนักศึกษากลุมตัวอยาง  (Needs 
Analysis)  ขั้นตอนท่ี 2 การพัฒนาหลักสูตรและการศึกษานํารอง  (Curriculum Development 
& Pilot Study) ขั้นตอนที่ 3 การนําหลักสูตรไปใชและการประเมินประสิทธิผลหลักสูตร
(CurriculumImplementation and Evaluation) โดยมีรายละเอียดในแตละข้ันตอนดังตอไปนี้ 
 
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม (Needs Analysis) 
 
จุดประสงค 

เพ่ือศึกษาหนาที่ภาษาท่ีจําเปนสําหรับครูสอนภาษาอังกฤษพ้ืนฐานความสามารถใน
การพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษคณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร
สาระอาเซียน  กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ ทักษะสังคมที่จําเปนสําหรับครูสอนภาษาอังกฤษ และ
ความตองการฝกอบรมของนักศึกษากลุมตัวอยาง (Needs Analysis)   

ผูวิจัยแบงการศึกษาในข้ันตอนท่ี 1  เปน 2 สวน คือ 1) การศึกษาเนื้อหาหลักสูตรและ
2) การสํารวจขอมูลพ้ืนฐานและความตองการฝกอบรมของนักศึกษากลุมตัวอยางดังรายละเอียด
ตอไปน้ี 
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1.  การศึกษาเนื้อหาหลักสูตร 
ในข้ันตอนน้ีผูวิจัยไดแบงการศึกษาออกเปน 1.1) หนาที่ภาษาท่ีจําเปนสําหรับครูสอน

ภาษาอังกฤษ1.2)พ้ืนฐานความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ1.3) สาระอาเซียน1.4) กิจกรรมคาย
ภาษาอังกฤษและ1.5) ทักษะสังคมท่ีจําเปนสําหรับครูสอนภาษาอังกฤษดังรายละเอียด ตอไปนี้ 

 
1.1 ศึกษาหนาที่ภาษา (Language Functions) ที่จําเปนสําหรับครูสอนภาษาอังกฤษ  

ผูวิจัยไดศึกษาหนาที่ภาษาท่ีจําเปนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนจากสาระ
การเรียนรูภาษาตางประเทศตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และ
ศึกษาหนาที่ภาษาของครูสอนภาษาอังกฤษจาก ตํารา ของ Spratt (1994)  คูมือสําหรับการทดสอบ
ความรูเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ  (Teaching Knowledge Test : TKT,  
2010)  และ งานวิจัยของ  Coniam และ Falvey (2002)  แลวทําการสังเคราะหเพ่ือใหไดหนาท่ี
ภาษาที่จําเปนสําหรับครูสอนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาตอนตน เพ่ือนํามาใช ออกแบบ
หลักสูตรในข้ันตอนท่ี 2  โดยคัดเลือกเฉพาะหนาที่ภาษาท่ีนักการศึกษาตางๆมีความเห็นสอดคลอง
ไปในทิศทางเดียวกันอยางนอย 2แหลงขอมูล ดังแสดงในตารางที่ 1   
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   ตารางที่ 1 ผลการสังเคราะหหนาที่ภาษาที่จําเปนสําหรับการออกแบบหลักสูตร 
Language Functions หลักสูตร

แกนกลาง
Spratt 
(1994) 

TKT 
(2010) 

Coniam and 
Falvey (2002) 

1. Agreeing/ Disagreeing     

2. Apologizing     

3. Clarifying/Identifying     

4. Comparing     

5. Complaining     

6. Describing     

7. Explaining     

8. Expressing Dislike     

9. Expressing Certainty     

10. Expressing Preferences     

11. Greeting     

12. Giving Instructions     

13. Introducing Yourself     

14. Introducing Someone Else     

15.Inviting Opinion     

16. Giving Example     

17. Giving Opinion     

18. Giving Warning     

19. Narrating     

20. Offering     

21. Praising     

22. Persuading     

23. Questioning     

24. Responding to Questions     

25. Refusing     

26. Requesting     

27. Reasoning     

28. Showing Sympathy     

29. Making Prediction     

30. Stopping Interruption     

31. Suggesting / Advising     

32. Summarizing     

33. Thanking     
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การวิเคราะหหนาที่ภาษาที่จําเปนตอครูสอนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1 นั้น ผูวิจัยไดคัดเลือกเฉพาะหนาที่ภาษาที่สอดคลองกันอยางนอย 
2 แหลงขอมูลดังนั้นหนาที่ภาษาสําหรับนํามาใชสอบถามนักศึกษา ในขั้นสํารวจความตองการฝก 
อบรมของนักศึกษากลุมตัวอยางไดแกหนาที่ภาษาตอไปน้ี   1) Agreeing/Disagreeing 
2) Apologizing  3) Clarifying/Identifying   4) Comparing   5) Describing    6) Explaining  
7) Expressing Dislike   8) Expressing Certainty  9) Greeting 10) Giving Instructions    
11) Introducing Yourself  12) Inviting Opinion  13) Giving Example  14) Giving Opinion 
15) GivingWarning 16)Narrating 17)Offering 18)Praising 19)Persuading20)Questioning 
21) Responding to Questions  22) Refusing  23) Requesting 24) Reasoning  25) Making 
Prediction  26) Suggesting / Advising  27) Summarizing  28) Thanking 

 
1.2 ศึกษาพื้นฐานความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษคณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผูวิจัยไดศึกษาพ้ืนฐานความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษและความรูดานกิจกรรม

คายภาษาอังกฤษของนักศึกษากลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาชั้นปที่ 4 ปการศึกษา2555 หลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอนคณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากรจํานวน38 คนโดยการทดสอบการพูดทางตรงใชการสัมภาษณในหัวขอเร่ือง
ทั่วๆไป คนละ  3 นาที พบวานักศึกษาทุกคนมีขอบกพรองในการพูดภาษาอังกฤษอยูบางไมมากก็
นอย     นักศึกษาสวนใหญเลือกใชคําศัพทยังไมเหมาะสมอยูมากบางก็เลือกใชหนาที่ภาษาไม
เหมาะสมและไมถูกตองตามหลักไวยากรณ  และนักศึกษาสวนใหญพูดภาษาอังกฤษไมคลองแคลว
เทาท่ีควรและยังขาดความเปนธรรมชาติคลายเจาของภาษาอยูมาก 

 
1.3  สาระอาเซียน 

 สําหรับสาระอาเซียนท่ีผูวิจัยคัดสรรเพ่ือการออกแบบหลักสูตรนั้น ไดยึดแนวเร่ืองของ
สภายุโรป (Council of Europe ) (2006: 51-52, 150)  ที่กําหนดใหผูสอนภาษาอังกฤษควรสอน
เปนหลักแนวเรื่ องของสภายุ โรปมี  14 แนวเ ร่ืองไดแก   1 ) การระบุตนเอง  (Personal 
identification)  2) บานและสิ่งแวดลอม (House and home, Environment)  3) ชีวิตประจําวัน 
(Daily life)   4) กิจกรรมยามวางและความบันเทิง (Free time, Entertainment)  5) การเดินทาง 
(Travel)  6) ความสัมพันธกับบุคคลอ่ืนๆ (Relations with other people)  7) สุขภาพและการ
ดูแลรางกาย (Health and body care) 8) การศึกษาและอาชีพในอนาคต (Education and 
future career) 9) การจับจายใชสอย (Shopping) 10) อาหารและเครื่องด่ืม (Food and drink)  
11) การบริการ (Services) 12) สถานที่ (Places)  13) ภาษา (Language) 14) ลมฟาอากาศ 
(Weather)   อยางไรก็ดีจากแนวเร่ืองดังกลาวผูวิจัยไดพิจารณาเฉพาะแนวเรื่องที่สามารถใชสาระ
เกี่ยวของกับประชาคมอาเซียนและประเทศสมาชิกไดแก   Clothes   Currency  Education  
Environment  Food  Health  Language Occupations People  Places  Poetry  Politic  
Religion   Transportations  และ  Weather เพ่ือกําหนดเปนหัวขอเรื่องเพ่ือนําไปสํารวจการ
สํารวจความสนใจของนักศึกษากลุมตัวอยางตอไป 
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1.4   ศึกษากิจกรรมคายภาษาอังกฤษ (English Camp Activities)  
การเสาะแสวงหากิจกรรมคายภาษาอังกฤษเพ่ือเปดโอกาสนักศึกษาผูเขาอบรมไดมี

ทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการปฏิบัติกิจกรรมและเพ่ือการจัดกิจกรรมคายในฐานะครูสอน
ภาษาอังกฤษนั้น  ผูวิจัยไดศึกษากิจกรรมคายที่เหมาะสมที่ตอบจุดประสงคทั้งความรูทางภาษาและ
ทักษะสังคมโดยศึกษากิจกรรมทางภาษาอังกฤษจากตําราตางๆ    อาทิ   Games for Language 
Learning  (Wright, Betteridge and Buckby, 1998)    The Practice of English Language 
Teaching(Harmer,1998) Personalizing Language Learning (Griffiths and Keohane,2000)  
101 Bright Ideas: ESL Activities for All Ages  (Ford,1997) Speaking Activity for the 
Classroom (Holmes,2004)  Advanced Communication Games (Hadfield, 1987) รวมทั้ง
จากงานวิจัยของ ถิรลักษณ เอกนัยน (2548) สุริยา ตนทอง (2549) อาริน สะอีดี และสุรัยยา สุไล
มาน (2551) ณีราวรรณ จิตตรีนิตย (2552)  และจากเว็บไซต ตางๆ  ซึ่งผูวิจัยกําหนดใหการ
ฝกอบรมประกอบดวย 5 โมดูลแตละโมดูลมีกิจกรรมหลักที่มุงเสริมสรางความรูความสามารถทาง
ภาษาเปนสําคัญ โดยผูวิจัยกําหนดเกณฑในการคัดเลือกกิจกรรมหลัก ดังนี้เกณฑที่ 1เปนกิจกรรมที่
เหมาะสมกับการจัดคายภาษาอังกฤษเกณฑท่ี 2เปนกิจกรรมที่พัฒนาทักษะการพูดที่เปดโอกาสใหได
ฝกใชหนาที่ภาษาไดหลากหลาย เกณฑที่ 3 เปนกิจกรรมที่สามารถพัฒนาทักษะสังคมตางๆที่จําเปน
สําหรับครูสอนภาษาอังกฤษเกณฑท่ี 4 เปนกิจกรรมที่สนุกสนานและเสริมสรางความคิดสรางสรรคที่
ผูเขาคายมีโอกาสพัฒนารวมกันและ เกณฑที่ 5 ใชระยะเวลาในการทํากิจกรรมประมาณ 30-60 
นาท ี
 จากการศีกษากิจกรรมภาษาตางๆผูวิจัยไดคัดเลือกกิจกรรมท่ีเหมาะสมเพ่ือนํามาใช
เปนกิจกรรมหลัก 5 กิจกรรมสําหรับ 5 โมดูลฝกอบรม  ไดแก 

โมดูลที่ 1เกมลาสมบัติ (Treasure Hunt)   
  โมดูลที่ 2 การเปรียบชวงชีวิตกับปายจราจร(Life Maps) 
  โมดูลที่ 3  การเขียนกลอนไฮกุ (Writing Haiku Poems) 
 โมดูลที่ 4 อาหารยอดพิสดาร  (Fantasy Food Show)   
 โมดูลที่ 5 เพลงเพ่ือส่ิงแวดลอม (Environmental Songs)  
 

รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมหลักในแตละโมดูลฝกอบรมแสดงดังขอมูลในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 สรุปกิจกรรมหลักเพ่ือใชออกแบบหลักสูตรฝกอบรมคายภาษาอังกฤษ 
ชื่อกิจกรรม ลักษณะกิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม 

1. เกมลา
สมบัติ   

(Treasure 
Hunt) 
ใชเวลา 45 
นาท ี

 

การแขงขันเพื่อ
ชวยกันหาสมบัติ
ใหไดมากที่สุด
และรวดเรว็ที่สุด
ตามคําใบที่เขียน
ซอนไวตาม
สถานที่ตางๆ 

1. แบงกลุมผูเลนเกมเปนกลุมยอยๆ กลุมละ 5-6 คน 
2. อธิบายใหผูเลนฟงวาแตละกลุมจะไดรับชิ้นสวนจิกซอรรูปภาพช้ินที่ 1 
พรอมคําใบที่บงบอกถึงสถานที่ซอนชิ้นสวนจิกซอวชิ้นที่ 2  สมาชิกทุกคน
ในกลุมตองชวยกันไขปริศนาคําใบนั้น แลววิง่ไปหาชิ้นสวนจิกซอวรูปภาพ
ชิ้นที่ 2 พรอมกับคําใบที่บงบอกถึงสถานที่ซอนชิน้สวนจิกซอวชิ้นที่ 3 ทํา
เชนนี้จนกระทัง่หาไดครบ ทัง้ 10 ชิ้น 
3. กลุมใดหาไดครบกอนจะวิง่มาที่ฐานและนําชิ้นสวนจิกซอวรปูภาพ 10 
ชิ้นมาตอเปนแผนทีป่ระเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน10 ประเทศ 
4. กลุมใดใชเวลานอยท่ีสุด หรือหาช้ินสวนจิกซอวรูปภาพไดมากที่สุดใน
เวลาท่ีกําหนดถือวาชนะการแขงขัน 

2. การเปรียบ
ชวงชวีิตกับ
ปายจราจร  
(Life Maps) 
ใชเวลา 40 
นาที 
 

การพูดเพื่อ
บรรยายชวงชีวิต
โดยเปรียบเทียบ
กับปายจราจร 

1. ระดมสมองเกี่ยวกับ adjective ที่ใชในการบรรยายความรูสึกตางๆ 
2. แจกแผนปายจราจรใหแกทุกคน คนละ 1 ปาย (ขางหลังปายเขียนชื่อ
ประเทศ 1 ประเทศใน 10 ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน) 
3. แบงกลุมผูเลนเปนกลุมยอยๆ 10 กลุม โดยใหทุกคนดูชื่อประเทศท่ี
เขียนไวหลงัแผนปายจราจร  
4. แจกบทอานภาษาอังกฤษเก่ียวกับประวัติของบุคคลสําคญัของประเทศ 
1 ใน 10 ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนใหกับแตละกลุม ดังนัน้ทุกกลุม
จะไดรับบทอานที่แตกตางกันแลวแตวากลุมใดจะไดประเทศใด   
5.ใหสมาชิกในกลุมชวยกนัอานชวีประวัติของบคุคลสําคัญของประเทศ 
นั้นๆแลวใชจินตนาการนกึถึงชวงชีวิตที่สามารถนําแผนปายจราจรแตละ
ปายมาอธิบายได 
6. สมาชิกแตละคนในกลุมมีเวลา 2 นาทีในการพูดบรรยายเหตุการณที่
เกิดขึ้นในชวงชวีิตของบุคคลสําคญัคนนัน้โดยใชปายแผนที่ตนไดรบัในการ
นําเร่ืองตวัอยางเชน  ปายวงเวียน (Roundabout Sign) อาจส่ือถึงชวง
ชีวิตที่สับสนของ นางออง ซาน ซูจี วาจะตัดสินใจกลับประเทศพมาหรือไม  
เปนตน 
7.ใหแตละกลุมออกมาเลาเรื่องหนาชั้นโดยสมาชิกทุกคนในกลุมตองพูด
โดยใชปายจราจรท่ีไดรับในการเลาเรื่องบคุคลสําคัญของประเทศที่ตน
ไดรับ 

3. การเขียน
กลอนไฮกุ
(Writing 
Haiku 
Poems) 
ใชเวลา 45 
นาท ี

การเขียนกลอน
สั้นประกอบการ
วาดภาพ 

1. ระดมสมองเกี่ยวกับการนบัพยางคสําหรับคําศัพทภาษาอังกฤษ 
2. แบงผูเลนออกเปนกลุมละ 2-3 คน 
3. ทุกคนในกลุมชวยกนัแตงกลอนไฮกุ ทีเ่กี่ยวกบัประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียน  ซ่ึงกลอนไฮกมีุทั้งสิ้น 3 บรรทัด โดยบรรทัดแรกมี
ทั้งสิ้น 5 พยางค  บรรทัดท่ีสอง มี 7 พยางค  และ บรรทัดท่ีสามมี 5 
พยางค 
4. จากน้ันจึงวาดรูปและระบายสีเพื่อประกอบบทกลอนท่ีแตงขึ้น 
5. สงตัวแทนในกลุมมาอานบทกลอนพรอมแสดงรูปทีว่าดประกอบ 
6. ตัดสินใหรางวัลแกผูชนะเลิศในการแตงบทกลอนไฮกุ 



106 

 

 

 

ตารางที่ 2 (ตอ) 
ชื่อกิจกรรม ลักษณะกิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม 

4.อาหารยอด
พิสดาร (Fantasy 

Food Show) 
ใชเวลา 40 นาท ี
 

การจัดรายการ
ทําอาหารยอด
พิศดารทาง
โทรทัศน 

1.  แบงผูเลนเปนกลุมละ 5 คน 

2.  แตกลุมจะไดรบัรูปภาพที่เปนสวนผสมในการทําอาหาร
หลายรูปท่ีไมซ้ํากนัในแตละกลุม 

3. ทุกคนในกลุมตองชวยกนัคิดสรางสรรครายการอาหาร
พิสดารแลวแสดงการปรุงอาหารนั้นเพื่อออกรายการโทรทัศน 
4. สมาชิกทกุคนในกลุมตองมีสวนรวมในการพูดเพ่ือแสดงการ
ปรุงอาหาร 
5. โหวดหากลุมที่คดิรายการอาหารไดนาสนใจและนาํเสนอได
ประทบัใจผูชมมากที่สุด 

5. เพลงเพ่ือ
สิ่งแวดลอม 
(Environmental 
Songs) 
ใชเวลา 30 นาท ี
 

การแตงเพลง
เพื่อสราง
จิตสํานกึในการ
รักษา
สิ่งแวดลอม 

1.  เปดเพลง Auld Lang Syne แลวใหผูเขาอบรมรองตาม 

2.  แบงผูเลนเปน 10 กลุม  
3.  แตละกลุมตองจับสลากวาตนจะไดเปนประชาชนของ
ประเทศใดใน 10 ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน  
4. แจกบทอานภาษาอังกฤษเกี่ยวกบัปญหาสิง่แวดลอมใน
ประเทศ ตางๆ 10 ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ใหกับ
แตละกลุมตามประเทศท่ีแตละกลุมจับสลากได   
5. สมาชิกทกุคนในแตละกลุมจะตองชวยกันแตงเพลงเพือ่
รณรงคใหประชาชนในประเทศนั้นๆ มีจิตสํานึกตอธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม   
6. ทุกกลุมมีเวลาเพียง 10 นาที ในการแตงเพลงและคดิ
ทาทางประกอบ โดยกําหนดใหทุกคนในกลุมตองมีสวนรวมใน
การแสดง 
7. จากนัน้ใหทุกกลุมสลับกันออกมาแสดงการรองเพลง
ประกอบทาทางหนาหอง 

 
หลังจากคัดเลือกกิจกรรมหลักสําหรับการฝกอบรม 5โมดูลแลวผูวิจัยไดคัดเลือก

กิจกรรมภาษาท่ีเหมาะสมเปนสอดแทรกเพ่ือชวยสนับสนุนใหผูเขาอบรมมีความพรอมสําหรับการ
ปฏิบัติกิจกรรมหลัก กําหนดใหแตละโมดูลมีกิจกรรมสอดแทรก3 กิจกรรมเพ่ือเตรียมพรอมสูการ
ปฏิบัติกิจกรรมหลักดังนั้นผูวิจัยจึงศึกษาวิเคราะหกิจกรรมหลักทั้ง 5 กิจกรรมสําหรับ 5โมดูล
ฝกอบรมเพ่ือพิจารณาจุดมุงหมายของกิจกรรม  ทักษะภาษา  หนาที่ภาษารูปแบบภาษา  คําศัพท
และไวยากรณท่ีเกี่ยวของ  แนวทางการจัดกิจกรรม   ระยะเวลาท่ีใช  เพ่ือเปนแนวทางในการ
คัดเลือกและจัดเรียงลําดับกิจกรรมทั้งนี้เกณฑในการคัดเลือกกิจกรรมสอดแทรกตางๆ ไดแกเกณฑที่
1เปนกิจกรรมที่เหมาะสมกับการจัดคายภาษาอังกฤษเกณฑท่ี2เปนกจิกรรมทีเ่อ้ือตอการใชหนาที่
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ภาษาท่ีจําเปนหรือใชคําศัพทและไวยากรณท่ีเกี่ยวของและสอดคลองกับกิจกรรมหลักเกณฑที่3ใช
ภาษาท่ีไมซับซอนเกณฑที่4เปนกิจกรรมที่สนุกสนานและเสริมสรางความคิดสรางสรรคที่ผูเขาคายมี
โอกาสพัฒนารวมกันและ เกณฑที่5ใชระยะเวลาในการทํากิจกรรมไมเกิน30นาทสีรุปกิจกรรมภาษา
ที่นํามาเปนกิจกรรมสอดแทรกสําหรับ 5 โมดูลฝกอบรมคัดสรรไดกิจกรรมภาษาที่เหมาะสมกับการ
จัดคายภาษาอังกฤษ 36 กิจกรรม ไดแก 1) Bingo2) Singing3) Survival4) Hot Seat5) 
Jeopardy6)Reactions7) Spy Codes   8) Who am I?   9)Simon says10)Chain Story 
11)English Bee12)Mirror Hands13) Opinion Poll14)Run to Write15)Fashion Show16) 
Jigsaw Reading17) Sound Poems18)Wall Dictation19) Fantasy Stories20)News 
Watching21)Sweet Reasons 22)Bottle Roulette 23)Feel the Object 24)Chinese 
Whisper 25)Looking for Mr.X26)Miming the words27)My favorite Menu28) Dressing 
Up Relay29)AdjectivesNaming  30) Leading the Blind   31) Wonderful Scenery32) 
Sentimental Dishes33) Look around Survey34)Find Someone Who 35)Complete the 
Drawing  36) Who does the wind blow?จากนั้นจึงนํากิจกรรมตางๆเหลานี้ไปกําหนดเปน
หัวขอในแบบสอบถามเพ่ือใหนักศึกษากลุมตัวอยางเลือกกิจกรรมที่สนใจ เพ่ือการออกแบบหลักสูตร
ฝกอบรมท่ีตรงกับความสนใจของนักศึกษาตอไป 

 
 1.5ทักษะสังคมท่ีจําเปนสําหรับครูสอนภาษาอังกฤษ 

  สําหรับการศึกษาทักษะสังคมที่จําเปนสําหรับครูสอนภาษาอังกฤษผูวิจัยไดศึกษา
มาตรฐานผลการเรียนรูในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  (มคอ.) แนวคิดของ
Jarolimek (1967)Westwood (1997) Watson(2009) และ การอบรมครูระดับสูง (Advance 
Teacher Training,2008)  เพ่ือสังเคราะหใหไดทักษะสังคมที่จําเปนสําหรับครูสอนภาษาอังกฤษ  
โดยนําขอมูลทั้งหมดมาสรางเปนตารางแสดงความเชื่อมโยงของเน้ือหาโดยดูจากประเด็นที่ทับซอน
กันจาก 3 แหลงขึ้นไป ดังรายละเอียดในตารางที่ 3 
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       ตารางที ่3 ผลการสังเคราะหทักษะสังคมสําหรับการออกแบบหลักสูตร 

ทักษะสังคม 

 

มคอ. 
Jarolimek 

(1967) 
Westwood 

(1997) 
Watson 

(2009) 
Advance 
Teacher 

Training(200
8) 

สื่อสารอยางมปีระสิทธิภาพ       

แสดงสีหนาและทาทางอยาง
เหมาะสมขณะพูดคุย 

     

มีความซื่อสัตย ยุติธรรม      

มีวินัยและตรงตอเวลา       

รูหนาที่ตนเอง         

วางแผนและจัดการตามแผน       

มีความเปนผูนํา       

เปนผูตามท่ีด ี      

มีเหตุผล      

เคารพ กฎ กติกา การผลัดเปลี่ยน        

ชวยเหลือผูอื่น และแบงปน      

ประนปีระนอม เห็นอกเห็นใจผูอื่น      

มีน้ําใจเปนนักกีฬา      

มีบุคลิกและสุขภาพด ี      

ตระหนักถึงการสรางสงัคม      

รูจักปรับตัวเขากับสังคม      

มีสวนรวมในการทาํงานกลุม      

มีสวนรวมในการแกปญหาในกลุม      

มีมารยาทในสังคม      

มีความรับผิดชอบ       

มีสวนรวมเสนอความคิดเห็น         

มีความคิดสรางสรรค      

เคารพความคิดเห็นของสวนรวม        

  
จากขอมูลการวิเคราะหทักษะสังคมดังแสดงในตารางที่ 3 นั้น ผูวิจัยไดคัดเลือกเฉพาะ

ทักษะสังคมที่สอดคลองกันจากแหลงขอมูลตางๆอยางนอย 3 แหลงขึ้นไป เพ่ือนํามาใชในการ
ออกแบบหลักสูตรฝกอบรม สรุปไดวาทักษะสังคมท่ีควรปลูกฝงในการฝกอบรมคายภาษาอังกฤษครั้ง
นี้ ไดแก 1) สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ  2) แสดงสีหนาและทาทางอยางเหมาะสมขณะพูดคุย3) รู
หนาที่ตนเอง4) มีการวางแผนและจัดการตามแผน5) มีความเปนผูนํา6)  มีเหตุผล7) เคารพกฎกติกา
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การผลัดเปล่ียน8) ชวยเหลือผูอ่ืนและแบงปน9) ประนีประนอมเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน 10) มีน้ําใจเปน
นักกีฬา 11) รูจักปรับตัวเขากับสังคม12) มีสวนรวมในการทํางานกลุม  13) รวมแกปญหาในกลุม
อยางมีเหตุผล14) มีความรับผิดชอบ15) มีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็น16) เคารพความคิดเห็น
ของสวนรวมทั้งนี้ผูวิจัยไดแยกทักษะสังคมตางๆเหลานี้ออกเปน 2 กลุมใหญคือทักษะเพ่ือการส่ือสาร 
(Communication Skills) และทักษะเพ่ือการสรางสัมพันธภาพ (Interpersonal Skills) โดย 
ทักษะเพ่ือการสื่อสาร (Communication Skills)ไดถูกแบงออกเปน5 ทักษะยอย ตามแนวคิดของ
Carroll (1982) และ Krashen, S.D. and Terrell, T.D (1983) ดังนี้ 

กลุมท่ี 1  ทักษะเพ่ือการส่ือสาร (Communication Skills) 
1.1   การแสดงสีหนาอยางเหมาะสมขณะพูดคุย 
1.2   การแสดงทาทางอยางเหมาะสมขณะพูดคุย  
1.3   การใชภาษาในการพูดไดถูกตอง 
1.4   การเลือกใชคําพูดไดอยางเหมาะสม 
1.5   การฟงดวยความสนใจ 

อยางไรก็ตาม เพ่ือใหการศึกษามีความละเอียดและลุมลึกผูวิจัยไดแยกทักษะสังคมใน
กลุมทักษะเพ่ือการสรางสัมพันธภาพ (Interpersonal Skills) ออกเปน 15 ทักษะยอย โดยแยก
ทักษะมีการวางแผนและจัดการตามแผนออกเปน 2 ทักษะยอย คือ ทักษะมีการวางแผนและทักษะ
มีการจัดการตามแผนจึงสรุปทักษะสังคมยอยในกลุมทักษะเพ่ือการสรางสัมพันธภาพดังนี้ 

กลุมท่ี 2  ทักษะเพ่ือการสรางสัมพันธภาพ (Interpersonal Skills) 
2.1   รูหนาที่ตนเอง  
2.2   มีการวางแผน  
2.3   มีการจัดการตามแผน 
2.4   มีความเปนผูนํา 
2.5   มีเหตุผล 
2.6   เคารพ กฎ กติกา การผลัดเปล่ียน  
2.7   ชวยเหลือผูอื่น และรูจักแบงปน 
2.8   รูจักประนีประนอม เห็นอกเห็นใจผูอ่ืน 
2.9   มีน้ําใจเปนนักกีฬา 
2.10  รูจักปรับตัวเขากับสังคม 
2.11  มีสวนรวมในการทํางานกลุม 
2.12  รวมแกปญหาในกลุมอยางมีเหตุผล 
2.13  มีความรับผิดชอบ 
2.14  มีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็น 
2.15  เคารพความคิดเห็นของสวนรวม 

 
การวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการออกแบบหลักสูตรฝกอบรมคายภาษาอังกฤษ

เพ่ือเสริมสรางทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ความรูดานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ และทักษะสังคม 
สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ในประเด็นของ
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หนาที่ภาษาที่จําเปนสําหรับครูสอนภาษาอังกฤษพ้ืนฐานความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษคณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากรหัวขอเรื่องเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนกิจกรรมคายภาษาอังกฤษและทักษะสังคมท่ีจําเปนสําหรับครูสอนภาษาอังกฤษได
ถูกนําไปใชสรางแบบสอบถามในข้ันตอนตอไป 

 
2. การสํารวจขอมูลพื้นฐานและความตองการฝกอบรม 
 ในข้ันตอนนี้ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามเพ่ือสํารวจปญหาและความตองการฝกอบรม
ของนักศึกษากลุมตัวอยางเพ่ือใหไดขอมูลพ้ืนฐานในการออกแบบและกําหนดโครงรางหลักสูตรใน
ขั้นตอนท่ี 2 ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 
กลุมตัวอยางที่ใชเพื่อสํารวจความตองการจําเปน 

นักศึกษาชั้นปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
จํานวน 38 คน  
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 แบบสอบถามเพ่ือสํารวจความตองการฝกอบรมและขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือการออกแบบ
หลักสูตรที่แบงออกเปน 4 ตอน คือ ตอนท่ี 1  ขอมูลทั่วไปและความตองการฝกอบรมตอนที่ 2  
หนาที่ภาษาท่ีจําเปนสําหรับครูสอนภาษาอังกฤษและความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษตอนท่ี 3  
หัวขอเรื่องเกี่ยวกับสาระอาเซียนและกิจกรรมคายภาษาอังกฤษและตอนท่ี 4 ทักษะสังคมที่จําเปน
สําหรับครูสอนภาษาอังกฤษ 
 

2.1  ขั้นตอนการสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
2.1.1  สรางแบบสอบถามตามวิธีการของ Nunan (1994) โดยแบงออกเปน 4 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปและความตองการฝกอบรม  ตอนท่ี 2 หนาที่ภาษาที่จําเปนและความสามารถ
ในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา ตอนที่ 3 หัวขอเร่ืองเก่ียวกับประชาคมอาเซียนและกิจกรรม
คายภาษาอังกฤษ และ ตอนท่ี 4 ทักษะสังคมท่ีจําเปนสําหรับครูสอนภาษาอังกฤษ 
  2 .1 .2  นําแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นไปใหผู เชี่ยวชาญดานหลักสูตร และการสอน
ภาษาอังกฤษจํานวน 5 ทาน ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (Content Validity)โดยใชดัชนีความ
สอดคลอง IOC (Index of Item Objective Congruence)  โดยใหคะแนน +1  เม่ือเห็นวา
สอดคลอง   ใหคะแนน  0 เมื่อไมแนใจ  ใหคะแนน -1  เม่ือเห็นวาไมสอดคลอง แลวคัดเลือกเฉพาะ
ขอที่มีความสอดคลองเทากับหรือมากกวา 0.50 ขึ้นไป ไดคา ดัชนีความสอดคลองรายขออยูระหวาง 
0.60-1.00  และคาดัชนีความสอดคลองทั้งฉบับเทากับ 0.89 แสดงวาแบบสอบถามฉบับนี้มีความ
ตรงเชิงเนื้อหาสามารถนําไปใชได และนอกจากนั้นผูวิจัยไดปรับแกตามขอเสนอแนะเพ่ิมเติมของ
ผูเชี่ยวชาญดวยเชนการใชภาษายังขาดความชัดเจนตรงประเด็นอยูบางควรเรียบเรียงภาษาให
เหมาะสม  และควรตัดขอคําถามบางขอที่ไมเกี่ยวของออกไป  เปนตน 
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  2.1.3  นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับนักศึกษาท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 3 คน โดย
วิธีอาสาสมัครเพ่ือตรวจสอบความชัดเจนและความครอบคลุมของคําถามในแบบสอบถามโดย
พิจารณาความเขาใจตอขอคําถามวาเขาใจตรงกันหรือไมและไดคําตอบที่ตองการหรือไม 
  2.1.4  แกไขและปรับปรุงจนไดแบบสอบถามฉบับสมบูรณแลวนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูล
จริงกับนักศึกษากลุมตัวอยาง 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยติดตอขอความรวมมือจากนักศึกษากลุมตัวอยางกําหนดวันเวลาและสถานที่ใน 
การตอบแบบสอบถามพรอมกัน โดยผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมดวยตนเองในภาคเรียนท่ี 1 ป
การศึกษา 2555 
 
การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามโดยแจกแจงความถี่ของผูตอบแตละรายการใช
คาสถิติคารอยละ  คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน กําหนดเกณฑการแปลความหมายของ
คาเฉลี่ยดังนี้ 

 คาเฉล่ีย 4.51-5.00  ระดับดีมาก / ระดับมากที่สุด 
 คาเฉล่ีย 3.51-4.50  ระดับดี / ระดับมาก 
 คาเฉล่ีย 2.51-3.50  ระดับปานกลาง / ระดับปานกลาง 
 คาเฉล่ีย 1.51-2.50  ระดับพอใช / ระดับนอย 
 คาเฉล่ีย 1.00-1.50  ระดับควรปรับปรุง / ระดับนอยที่สุด 

 

2.2  ผลการตอบแบบสอบถามของนักศึกษากลุมตัวอยาง 
ผลการวเิคราะหขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาชั้นปที่ 4 ภาคเรียน

ที่ 1  ปการศึกษา 2555 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 
38 คน  สรุปไดดังนี้ 

 
2.2.1  ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามตอนท่ี 1 

ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามตอนท่ี 1 ประกอบดวย ขอมูลทั่วไป ความ
ตองการฝกอบรม ของนักศึกษาชั้นปที่ 4 ปการศึกษา 2555 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะ
ศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 38 คน ดังรายละเอียดแสดงในตารางที ่4 
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ตารางที่ 4 การแจกแจงความถ่ีและรอยละของขอมูลทั่วไปของนักศึกษากลุมตัวอยาง 
รายการ ความถี่ รอยละ อันดับ 

เพศ ชาย 7 18.42 (2) 
หญิง 31 81.58 (1) 

อายุ 21 ป 26 68.42 (1) 
22 ป 11 28.95 (2) 
23 ป 1 2.63 (3) 

ประสบการณในการเขารวมคาย
ภาษาอังกฤษ 

ไมเคยเขารวม 9 23.68 (3) 
1 ครั้ง 10 26.32 (2) 

2-3 ครั้ง 13 34.21 (1) 
4-5 ครั้ง 1 2.63 (5) 
> 5 ครั้ง 5 13.16 (4) 

 
จากตารางที่ 4 ผลการตอบแบบสอบถาม พบวา นักศึกษากลุมตัวอยางเปนเพศชาย 

จํานวน 7  คน คิดเปนรอยละ 18.42  และเปนเพศหญิง 31 คนคิดเปนรอยละ 81.58 มีอายุ
ใกลเคียงกันคืออยูระหวาง อายุ 21-23 ป  สวนใหญมีอายุ 21 ป คิดเปนรอยละ 68.42 นักศึกษา
สวนใหญมีประสบการณในการเขารวมคายภาษาอังกฤษ 2-3 ครั้ง คิดเปนรอยละ 34.21  รองลงมา
ไดแก 1 ครั้ง คิดเปนรอยละ 26.32   

 
การสอบถามนักศึกษากลุมตัวอยางจํานวน 38 คนเกี่ยวกับจํานวนวันชวงเวลาและ

สถานที่สําหรับการฝกอบรมไดผลดังแสดงในตารางที่ 5 
  

ตารางท่ี 5 การแจกแจงความถ่ีและรอยละของจํานวนวัน ชวงเวลา และสถานท่ี สําหรับการ
ฝกอบรม 

รายการ ความถี่ รอยละ อันดับ 
จํานวนวันฝกอบรม 2 วัน 11 28.96 (2) 

3 วัน 22 57.89 (1) 
4 วัน 3 7.89 (3) 
5 วัน 2 5.26 (4) 

ชวงเวลาฝกอบรม วันหยุดสุดสัปดาหและวันนักขัตฤกษ 13 34.21 (2) 
ชวงปดเทอมเดือนตุลาคม 18 47.37 (1) 
ชวงปดเทอมภาคฤดูรอน 7 18.42 (3) 

สถานที่จัดฝกอบรม ในตึกศึกษา 1 13 34.21 (2) 
ในตึกศึกษา 3 15 39.48 (1) 

ใตถุนตึกศึกษา 3 7 18.42 (3) 
ศาลาธรรมโม 3 7.89 (4) 
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จากตารางที่ 5 ผลการตอบแบบสอบถามพบวานักศึกษาระบุวาระยะเวลาที่เหมาะสม
ในการฝกอบรม คือ 3 วัน มีจํานวนมากที่สุด  คิดเปนรอยละ 57.89  รองลงมาไดแก 2 วัน คิดเปน
รอยละ 28.96 และระยะเวลา 4 วัน คิดเปนรอยละ 7.89 และ 5 วัน คิดเปนรอยละ 5.26 ตามลําดับ 
สวนชวงเวลาที่เหมาะสมน้ัน นักศึกษาสวนใหญเห็นวา ชวงปดเทอมเดือนตุลาคม เหมาะสมที่สุด คิด
เปนรอยละ 47.37 รองลงมาไดแกวันหยุดสุดสัปดาหและวันนักขัตฤกษคิดเปนรอยละ 34.21 และ
ชวงปดเทอมภาคฤดูรอนคิดเปนรอยละ 18.42 ตามลําดับสําหรับสถานที่สําหรับการฝกอบรมนั้น 
พบวา นักศึกษาระบุวาในตึกศึกษา 3 เหมาะสมกับการจัดฝกอบรมมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 39.47
รองลงมาไดแกในตึกศึกษา 1 คิดเปนรอยละ 34.21 ใตถุนตึกศึกษา 3 คิดเปนรอยละ 18.42 และ
บริเวณศาลาธรรมโมคิดเปนรอยละ 7.89 ตามลําดับ 

 
การสอบถามนักศึกษากลุมตัวอยาง จํานวน 38 คนเกี่ยวกับความสามารถในการพูด

ภาษาอังกฤษและ ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษไดผลดังแสดงใน
ตารางที่ 6  
 
ตารางท่ี 6 การแจกแจงความถ่ี คารอยละ และคาเฉลี่ยของความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ

และความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษของนักศึกษากลุม
ตัวอยาง 

รายการ ความถี่ รอยละ อันดับ  S.D. 

ความสามารถในการพูด
ภาษาอังกฤษ 

ดีมาก 0 0.00 (5)  
 

2.63 

 
 

0.67 
ดี 3 7.89 (3) 

ปานกลาง 19 50.00 (1) 
พอใช 15 39.48 (2) 

ควรปรับปรุง 1 2.63 (4) 
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
จัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ 

มากที่สุด 1 2.63 (5)  
 

2.61 

 
 

0.86 
มาก 4 10.53 (3) 

ปานกลาง 14 36.84 (1) 

นอย 17 44.74 (2) 
นอยที่สุด 2 5.26 (4) 

 
จากตารางที่ 6  ผลการตอบแบบสอบถาม พบวา คาเฉลี่ยของความคิดเห็นดาน

ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษากลุมตัวอยางเทากับ 2.63 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.67  แปลความหมายไดวามีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษอยูในระดับปานกลางและ
นักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นวาตนเองมีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ ในระดับปานกลาง  
คิดเปนรอยละ 50.00 รองลงมาไดแก ระดับ พอใช คิดเปนรอยละ 39.47  และ คาเฉลี่ยของความ
คิดเห็นดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษของนักศึกษากลุมตัวอยาง
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เทากับ2.61คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.86แปลความหมายไดวามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
จัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษในระดับปานกลางและพบวานักศึกษาสวนใหญมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษในระดับนอย คิดเปนรอยละ 44.74 รองลงมาไดแก ระดับ 
ปานกลาง คิดเปนรอยละ 36.84 

 
การสอบถามนักศึกษาชั้นปที่ 4 ปการศึกษา 2555สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะ

ศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 38 คนดานความคิดเห็นตอคายภาษาอังกฤษ ไดผลดัง
แสดงในตารางที่ 7  
 
ตารางที่ 7 การแจกแจงความถ่ี คารอยละ และคาเฉล่ียดานความคิดเห็นตอคายภาษาอังกฤษของ

นักศึกษากลุมตัวอยาง 

รายการ ระดับความ
ความคิดเห็น ความถ่ี รอยละ อันดบั 

 
S.D. 

ความเปนประโยชนของคาย
ภาษาอังกฤษตอผูเรียน
ภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาตางประเทศ 

มากที่สดุ 22 57.89 (1)  

4.45 

 

0.76 มาก 12 31.59 (2) 
ปานกลาง 3 7.89 (3) 
นอย 1 2.63 (4) 

นอยที่สุด 0 0.00  
ความจาํเปนที่นกัศึกษาครู
สาขาภาษาองักฤษควรไดรับ
การฝกอบรมดานกิจกรรม
คายภาษาอังกฤษ 

มากที่สดุ 18 47.37 (1)  

4.32 

 

0.77 มาก 15 39.47 (2) 
ปานกลาง 4 10.53 (3) 
นอย 1 2.63 (4) 

นอยที่สุด 0 0.00 (5) 
คายภาษาอังกฤษสามารถ
พัฒนาทักษะสังคมแก
ผูเขารวมกิจกรรม 

มากที่สดุ 10 26.32 (2)  

4.11 

 

0.65 มาก 22 57.89 (1) 
ปานกลาง 6 15.79 (3) 
นอย 0 0.00 (4) 

นอยที่สุด 0 0.00 (4) 
 
จากตารางที่ 7 ผลการตอบแบบสอบถามดานความคิดเห็นตอคายภาษาอังกฤษของ

นักศึกษากลุมตัวอยางพบวา นักศึกษาเห็นวาคายภาษาอังกฤษมีประโยชนของตอผู เรียน
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.45 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.76  
แปลความหมายไดวามีประโยชนในระดับมาก  โดยนักศึกษาสวนใหญเห็นวามีประโยชนในระดับ
มากที่สุดคิดเปนรอยละ 57.89 รองลงมาไดแกระดับมากคิดเปนรอยละ 31.58   สวนประเด็นของ
ความจําเปนที่นักศึกษาครูสาขาภาษาอังกฤษควรไดรับการฝกอบรมดานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ
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นั้น มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.32คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.77แปลความหมายไดวามีความจําเปนใน
ระดับมากโดยนักศึกษาสวนใหญเห็นวามีความจําเปนในระดับมากที่สุดคิดเปนรอยละ 47.38  
รองลงมาไดแกระดับมากคิดเปนรอยละ 39.47  และความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถในการ
พัฒนาทักษะสังคมของคายภาษาอังกฤษนั้น พบวามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.65  แปลความหมายไดวาคายภาษาอังกฤษสามารถพัฒนาทักษะสังคมแกผูเขารวม
กิจกรรมในระดับมากและนักศึกษาสวนใหญเห็นวาคายภาษาอังกฤษสามารถพัฒนาทักษะสังคมแก
ผูเขารวมกิจกรรมในระดับมากคิดเปนรอยละ 57.89  และรองลงมาไดแกระดับมากที่สุดคิดเปนรอย
ละ 26.32    

 
สรุปไดวานักศึกษากลุมตัวอยางประเมินความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของ

ตนเองโดยเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง และคิดวาตนเองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
คายภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ในขณะที่มีความคิดเห็นวาคายภาษาอังกฤษมี
ประโยชนตอผูเรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ ซึ่งนักศึกษาครูควรไดรับความรูดาน
กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ ในระดับมาก และเชื่อวาคายภาษาอังกฤษจะสามารถพัฒนาทักษะสังคม
ใหแกผูเขารวมกิจกรรมในระดับมากเชนกัน  

 
2.2.2  ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามตอนท่ี 2 

การสอบถามในตอนท่ี 2 เปนการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับหนาที่ภาษาจากนักศึกษากลุม
ตัวอยาง โดยผูวิจัยไดสอบถาม 2 ประเด็นคือ หนาที่ภาษาท่ีจําเปนสําหรับครูสอนภาษาอังกฤษและ
ความสามารถในการใชหนาที่ภาษาในการพูดภาษาอังกฤษ ดังแสดงในตารางท่ี 8 
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ตารางที่ 8 คาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจากการประเมินความจําเปนและความ
ตระหนักรูเกี่ยวกับหนาที่ภาษาของนักศึกษากลุมตัวอยาง 

หนาที่ภาษา 
(Language Functions) 

ความจําเปน ความตระหนักรู 
 S.D. แปลผล อันดับ  S.D. แปลผล อันดั

บ 
1. Agreeing/ Disagreeing 4.71 0.46 มากที่สุด 15 3.29 1.11 ปานกลาง 17 
2. Apologizing 4.34 0.71 มาก 26 4.53 0.73 มากที่สุด 3 
3. Clarifying/Identifying 4.84 0.37 มากที่สุด 5 3.11 1.01 ปานกลาง 22 
4. Comparing 4.58 0.64 มากที่สุด 21 4.34 0.71 มาก 5 
5. Describing 4.68 0.47 มากที่สุด 17 3.32 0.99 ปานกลาง 15 
6. Explaining 4.87 0.34 มากที่สุด 3 3.18 0.95 ปานกลาง 19 
7. Expressing Dislike 4.18 0.77 มาก 28 3.97 0.91 มาก 8 
8. Expressing Certainty 4.55 0.55 มากทีสุ่ด 23 3.55 0.94 มาก 11 
9. Greeting 4.82 0.39 มากที่สุด 6 4.58 0.64 มากที่สุด 2 
10. Giving Instructions 4.92 0.27 มากที่สุด 2 3.34 1.46 ปานกลาง 14 
11. Introducing Yourself 4.82 0.39 มากที่สุด 6 4.16 1.17 มาก 4 
12. Inviting Opinion 4.79 0.41 มากที่สุด 8 3.13 0.93 ปานกลาง 21 
13. Giving Example 4.68 0.47 มากที่สุด 17 3.63 1.05 มาก 10 
14. Giving Opinion 4.79 0.41 มากที่สุด 8 3.11 0.92 ปานกลาง 22 
15. Giving Warning 4.47 0.65 มาก 25 2.87 1.21 ปานกลาง 27 
16. Narrating 4.76 0.43 มากที่สุด 11 3.16 0.92 ปานกลาง 20 
17. Offering 4.53 0.51 มากที่สุด 24 3.87 1.09 มาก 9 
18. Praising 4.68 0.57 มากที่สุด 17 3.47 1.13 ปานกลาง 13 
19. Persuading 4.74 0.45 มากที่สุด 14 2.39 1.26 นอย 28 
20.Questioning 4.76 0.43 มากที่สุด 11 3.26 1.22 ปานกลาง 18 
21. Responding to 
Questions 

4.95 0.23 มากที่สุด 1 3.50 1.16 ปานกลาง 12 

22. Refusing 4.29 0.69 มาก 27 3.61 1.33 มาก 6 
23. Requesting 4.79 0.41 มากที่สุด 8 3.55 1.25 มาก 7 
24. Reasoning 4.76 0.43 มากที่สุด 11 3.00 1.22 ปานกลาง 25 
25. Making Prediction 4.71 0.46 มากที่สุด 15 3.05 1.09 ปานกลาง 24 
26. Suggesting/ Advising 4.87 0.34 มากที่สุด 3 3.32 1.38 ปานกลาง 15 
27. Summarizing 4.68 0.47 มากที่สุด 17 2.95 1.11 ปานกลาง 26 
28. Thanking 4.58 0.5 มากที่สุด 21 4.61 0.49 มากที่สุด 1 

โดยรวม 4.68 0.19 มากที่สดุ 3.49 0.55 ปานกลาง 
 
จากตารางท่ี 8 ผลการสอบถามความคิดเห็นจากนักศึกษากลุมตัวอยางจํานวน 38 คน 

ในประเด็นของหนาที่ภาษาที่มีความจําเปนตอการพูดภาษาอังกฤษของครูสอนภาษาอังกฤษ พบวา 
หนาที่ภาษาที่สอบถามมีความจําเปนในระดับ มาก ถึง มากที่สุดทุกรายการ และมีคาเฉลี่ยรวมทุก
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รายการในระดับมากที่สุด ( =4.68, S.D.=0.19)โดยหนาที่ภาษาท่ีนักศึกษาเห็นวามีความจําตอครู
สอนภาษาอังกฤษมากที่สุดไดแก Responding to Questions ( =4.95, S.D.=0.23) รองลงมา
ไดแก Giving Instructions ( =4.92, S.D.=0.27) และ  Explaining ( =4.87, S.D.=0.34)
ตามลําดับสวนความตระหนักรูในหนาที่ภาษาจากการประเมินตนเองน้ัน พบวา นักศึกษามีความ
ตระหนักรูในหนาที่ภาษาตางๆในระดับนอย ถึง มากท่ีสุด  คาเฉลี่ยของการประเมินรวมทุกรายการ
อยูในระดับปานกลาง ( =3.34, S.D.=0.55) จากขอมูลดังกลาวผูวิจัยไดคัดเลือกเฉพาะหนาที่ภาษา
ที่นักศึกษามีความตระหนักรูในระดับนอยและปานกลางเทานั้นมากําหนดเปนเนื้อหาทางภาษา
สําหรับออกแบบกิจกรรมฝกอบรม ซึ่งมีทั้งสิ้น 17 รายการเรียงลําดับจากหนาที่ภาษาที่นักศึกษามี
ความตระหนักรูนอยที่สุดคือ อันดับ 28 ไปจนถึง อันดับที่ 12 ดังนี้ อันดับที่ 28  ไดแก Persuading 

( =2.39, S.D.=1.26) รองลงมา ไดแก Giving Warning ( =2.87, S.D.=1.21) Summarizing 

( =2.95, S.D.=1.11)  Reasoning ( =3.00, S.D.=1.22)   Making Prediction  ( =3.05, 

S.D.=1.09)    Giving Opinion ( =3.11,S.D.=0.92)     Clarifying/Identifying ( =3.11, 

S.D.=1.01)  Inviting Opinion ( =3.13 ,S.D.=0.93)  Narrating ( =3.16, S.D.=0.92)  

Explaining ( =3.18, S.D.=0.95) Questioning ( =3.26, S.D.=1.22)  Agreeing/ 

Disagreeing ( =3.29, S.D.=1.11) Describing ( =3.32,S.D.=0.99)  Suggesting/Advising 

( =3.32,S.D.=1.38)    Giving Instructions ( =3.34 , S.D.=1.46)      Praising 

( =3.47,S.D.=1.13) และ   Responding to Questions ( =3.50, S.D.=1.16) ตามลําดับ 
 

2.2.3  ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามตอนท่ี 3 
แบบสอบถามตอนท่ี 3 เปนการสอบถามเกี่ยวกับหัวขอเรื่องและกิจกรรมคาย

ภาษาอังกฤษ แบงออกเปน 3 ประเด็น คือหัวขอเรื่องเก่ียวกับสาระอาเซียนที่นักศึกษากลุมตัวอยาง
สนใจระดับความคุนเคยตอกิจกรรมหลักและ กิจกรรมสอดแทรกสําหรับฝกอบรมที่นาสนใจ ไดผล
ดังตารางท่ี 9-11  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



118 

 

 

 

ตารางที ่9 คาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจากการประเมินความสนใจตอหัวขอเร่ือง
เกี่ยวกับสาระอาเซียนของนักศึกษากลุมตัวอยาง 
หัวขอเรื่อง  S.D. แปลผล อันดับ 

Clothes 3.87 1.50 มาก 6 
Currency 3.43 1.50 ปานกลาง 9 
Education 3.60 1.34 มาก 7 
Environment 3.97 1.51 มาก 4 
Food 4.60 0.89 มากที่สุด 1 
Health 3.25 1.42 ปานกลาง 13 
Language 3.47 1.53 ปานกลาง 8 
Occupations 3.33 1.76 ปานกลาง 11 
People  4.11 1.30 มาก 3 
Places 3.97 1.19 มาก 4 
Poetry 4.40 1.00 มาก 2 
Politic 2.98 1.30 ปานกลาง 15 
Religion 3.19 1.69 ปานกลาง 14 
Transportations 3.33 1.62 ปานกลาง 11 
Weather 3.40 1.41 ปานกลาง 10 

โดยรวม 3.66 0.24 มาก 

จากตารางที่ 9 พบวา  หัวขอเรื่องเกี่ยวกับสาระอาเซียนเพ่ือออกแบบกิจกรรมฝกอบรม
ที่นักศึกษาใหความสนใจ 5 อันดับแรก ไดแก เรื่อง อาหาร (Food) ( ==4.60, S.D.=0.89) บท
กลอน (Poetry) ( ==4.40, S.D.=1.00) ผูคน (People) ( ==4.11, S.D.=1.30) สถานที่ 
(Places) ( =3.97, S.D.=1.19) และสิ่งแวดลอม (Environment) ( =3.97, S.D.=1.51) 
ตามลําดับดังนั้นผูวิจัยไดนําหัวขอเรื่องดังกลาวมาเปนแนวทางคัดสรรเนื้อหาสาระท่ีเกี่ยวของกับ
ประชาคมอาเซียนและประเทศสมาชิกและใชเปนสาระสําคัญแกกิจกรรมฝกอบรมที่แบงเปน 5 
โมดูล 

 
ตารางที่ 10  คาความถี่และรอยละของคะแนนจากการประเมินระดับความคุนเคยตอกิจกรรมหลัก

ของนักศึกษากลุมตัวอยาง 
 

กิจกรรม 

ไมรูจักเลย เคยไดยินช่ือแตไม
เคยเลน 

เคยเลนและจดจํา 
รายละเอียดไดบาง 

เคยเลนจดจํา
รายละเอียดไดด ี

ความถี่ รอยละ ความถี่ รอยละ ความถี่ รอยละ ความถี่ รอยละ 
Treasure Hunt 9  23.68 18 47.37 10 26.32 1 2.63 

 Life Maps 13  34.21 21 55.26 4 10.53 0 0.00 

Writing Haiku Poems 17  44.74 19 50.00 1 2.63 1 2.63 

Fantasy Food Show 13  34.21 19 50.00 6 15.79 0 0.00 

Environmental Song 15  39.47 19 50.00 3 7.90 1 2.63 
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จากตารางที ่10 ปรากฏวานักศึกษาสวนใหญเคยไดยินชื่อกิจกรรมหลักทั้ง 5 กิจกรรม  โดย
เกมลาสมบัติ (Treasure Hunt) นักศึกษาสวนใหญ เคยไดยินชื่อแตไมเคยเลน รอยละ 47.37 
รองลงมาไดแก เคยเลนและจดจํารายละเอียดไดบาง รอยละ 26.32 ไมรูจักเลย รอยละ 23.68  และ
เคยเลนและจดจํารายละเอียดไดดี รอยละ 2.63  ตามลําดับ สําหรับกิจกรรมการเปรียบชวงชีวิตกับ
ปายจราจร (Life Maps) นั้น นักศึกษาสวนใหญเคยไดยินชื่อแตไมเคยเลนรอยละ 55.26 รองลงมา
ไดแกไมรูจักเลยรอยละ 34.21 เคยเลนและจดจํารายละเอียดไดบางรอยละ 10.53 และไมมี
นักศึกษาคนใดเคยเลนและจดจํารายละเอียดไดดีเลย  สวน การเขียนกลอนไฮกุ (Writing Haiku 
Poems) นั้นนักศึกษาสวนใหญเคยไดยินชื่อแตไมเคยเลนรอยละ 50.00 รองลงมาไดแกไมรูจักเลย
รอยละ 44.74 เคยเลนและจดจํารายละเอียดไดบางรอยละ 2.63 และเคยเลนและจดจํารายละเอียด
ไดดีรอยละ 2.63  ตามลําดับ  กิจกรรม อาหารยอดพิสดาร  (Fantasy Food Show) นักศึกษาสวน
ใหญเคยไดยินชื่อแตไมเคยเลนรอยละ 50.00 รองลงมาไดแกไมรูจักเลยรอยละ 34.21 เคยเลนและ
จดจํารายละเอียดไดบางรอยละ 15.79 และไมมีใครเคยเลนและจดจํารายละเอียดไดดีเลย และ 
กิจกรรมเพลงเพ่ือสิ่งแวดลอม (Environmental Songs) นักศึกษาสวนใหญเคยไดยินชื่อแตไมเคย
เลนรอยละ 50.00 รองลงมาไดแกไมรูจักเลยรอยละ 39.47 เคยเลนและจดจํารายละเอียดไดบาง
รอยละ 7.90 และเคยเลนและจดจํารายละเอียดไดดีรอยละ 2.63  ตามลําดับ 
  
ตารางที ่11  คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนจากการประเมินความสนใจตอกิจกรรม

สอดแทรกสําหรับการฝกอบรมของนักศึกษากลุมตัวอยาง 
กิจกรรม  S.D. อันดบั 

Sound Poems 4.75 0.89 1 

Miming the Words 4.70 1.17 2 

Wonderful Scenery 4.65 1.32 3 

Opinion Poll 4.57 1.81 4 

Sentimental Dishes 4.50 0.58 5 

Hot Seat 4.44 1.59 6 

Singing   4.43 1.34 7 

English Bee 4.36 1.29 8 

Run to Write 4.25 1.37 9 

Chinese Whisper  4.23 1.51 10 

Look around Survey 4.19 1.56 11 

News Watching 4.14 0.69 12 

Bingo 3.79 1.55 13 

Adjectives Naming 3.67 1.58 14 

Wall Dictation 3.53 1.42 15 
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สําหรับคะแนนจากการประเมินความสนใจของนักศึกษากลุมตัวอยางตอกิจกรรมภาษา
เพ่ือนํามาใชเปนกิจกรรมสอดแทรกนั้น  ผูวิจัยไดคัดเลือก 15 กิจกรรมจาก 36 กิจกรรมที่นักศึกษา
ใหความสนใจสูงที่สุด จากการพิจารณาคาเฉี่ยของการประเมิน ดังแสดงในตารางท่ี 11 ปรากฏวา  
กิจกรรมที่นักศึกษาใหความสนใจมากที่สุด 15 อันดับแรกสําหรับใชออกแบบหลักสูตรฝกอบรม 

ไดแก  Sound Poems ( =4.75, S.D.=0.89)   รองลงมาไดแก  Miming the Words ( =4.70, 

S.D.=1.17) Wonderful Sceneries ( =4.65,S.D.=1.32)   Opinion Poll ( =4.57,S.D.=1.81) 

Sentimental Dishes ( =4.50,S.D.=0.58)  Hot Seat ( =4.44,S.D.=1.59) Singing ( =4.43, 

S.D.=1.34)   English Bee ( =4.36,S.D.=1.29)   Run to Write ( =4.25,S.D.=1.37)  

Chinese Whisper ( =4.23,S.D.=1.51)  Look around Survey ( =4.19,S.D.=1.56)  News 

Watching  ( =4.14,S.D.=0.69)   Bingo  ( =3.79,S.D.=1.55)      Adjectives Naming 

( =3.67,S.D.=1.58)  และ Wall Dictation ( =3.53,S.D.=1.42) ตามลําดับ   
 

2.2.4ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามตอนท่ี4 
 ขอมูลจากแบบสอบถามตอนท่ี 4 เปนขอมูลความคิดเห็นของนักศึกษากลุมตัวอยางถึง
ทักษะสังคมท่ีจําเปนสําหรับครูสอนภาษาอังกฤษ โดยผูวิจัยกําหนดเกณฑไว 5 ระดับ คือ 5 หมายถึง  
จําเปนมากที่สุด และ  1 หมายถึง จําเปนนอยที่สุด ผลการประเมินของนักศึกษากลุมตัวอยาง
สรุปผลดังตารางที่ 12 
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ตารางที ่12 คาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนจากการประเมินความจําเปนของทักษะ
สังคมตอครูสอนภาษาอังกฤษของนักศึกษากลุมตัวอยาง 

ทักษะสังคม  S.D. แปลผล อันดับ 

1. การสื่อสารภาษาอังกฤษ 4.69 0.42 มากที่สุด 2 
     แสดงสีหนาอยางเหมาะสมขณะพูดคยุ 4.63 0.59 มากที่สุด (5) 
     แสดงทาทางอยางเหมาะสมขณะพูดคยุ 4.71 0.57 มากที่สุด (2) 
     ใชน้ําเสียงไดอยางเหมาะสม 4.68 0.53 มากที่สุด (3) 
     เลือกใชคําพูดไดอยางเหมาะสม 4.76 0.49 มากที่สุด (1) 
     ฟงดวยความสนใจ 4.68 0.53 มากที่สุด (3) 
2. การสรางสัมพันธภาพ 4.70 0.38 มากที่สุด 1 

รูหนาท่ีตนเอง 4.74 0.55 มากที่สุด (5) 
มีการวางแผน  4.52 0.73 มากที่สุด (15) 
มีการจัดการตามแผน 4.57 0.75 มากที่สุด (14) 
มีความเปนผูนํา 4.71 0.57 มากที่สุด (6) 
มีเหตุผล 4.68 0.53 มากท่ีสุด (9) 
เคารพ กฎ กติกา  การผลัดเปลี่ยน   4.68 0.57 มากที่สุด (9) 
ชวยเหลือผูอื่น และรูจักแบงปน 4.76 0.43 มากที่สุด (3) 
รูจักประนีประนอม เห็นอกเห็นใจผูอื่น 4.68 0.47 มากที่สุด (9) 
มีน้ําใจเปนนักกีฬา 4.71 0.46 มากที่สุด (6) 
รูจักปรับตัวเขากับสังคม 4.71 0.57 มากที่สุด (6) 
มีสวนรวมในการทํางานกลุม 4.76 0.49 มากที่สุด (3) 
รวมแกปญหาในกลุมอยางมเีหตผุล 4.68 0.53 มากที่สุด (9) 
มีความรับผิดชอบในหนาท่ี    4.82 0.51 มากที่สุด (1) 
มีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็น    4.63 0.59 มากที่สุด (13) 
เคารพความคิดเห็นของสวนรวม   4.82 0.46 มากที่สุด (1) 

โดยรวม 4.70 0.37 มากที่สุด 

 
จากตารางท่ี 12 พบวา คาเฉลี่ยการประเมินระดับความจําเปนของทักษะสังคมตอครู

สอนภาษาอังกฤษโดยนักศึกษากลุมตัวอยางมีคา อยูระหวาง 4.52-4.82  แปลความหมายวา มี
ความจําเปนในระดับมากที่สุดในทุกๆทักษะยอย  โดยคาเฉลี่ยของการประเมินความจําเปนของกลุม
ทักษะเพ่ือการสรางสัมพันธภาพ ( =4.70, S.D.=0.38) มีคาสูงกวา  กลุมทักษะเพ่ือการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ( =4.69, S.D.=0.42) เพียงเล็กนอย  และหากพิจารณาเฉพาะ กลุมทักษะเพ่ือการ
สรางสัมพันธภาพ ปรากฏวา คาเฉล่ียของการประเมินความจําเปนสูงที่สุด ไดแก การเคารพความ
คิดเห็นของสวนรวม  ( =4.82, S.D.=0.46) และ ความรับผิดชอบในหนาที่   ( =4.82, 

S.D.=0.51)   รองลงมาไดแก การชวยเหลือผูอื่น และรูจักแบงปน ( =4.76, S.D.=0.43)  และ การ
มีสวนรวมในการทํางานกลุม ( =4.76, S.D.=0.49) สวน กลุมทักษะเพ่ือการส่ือสารภาษาอังกฤษ
ปรากฏวา คาเฉลี่ยของการประเมินความจําเปนสูงที่สุด ไดแก การเลือกใชคําพูดไดอยางเหมาะสม  

( =4.76, S.D.=0.49)   รองลงมาไดแก การแสดงทาทางอยางเหมาะสมขณะพูดคุย  ( =4.71, 
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S.D.=0.57) สืบเนื่องจากผลการประเมินระดับความจําเปนของทักษะสังคมยอยทุกทักษะมีความ
จําเปนในระดับมากท่ีสุดดังนั้นผูวิจัยจึงนําทักษะสังคมทุกทักษะยอยดังกลาวขางตนมาใชในการ
ออกแบบกิจกรรมสําหรับการฝกอบรมในข้ันตอนท่ี 2 การพัฒนาหลักสูตรตอไป 

สรุปประเด็นสําคัญที่ไดจากการศึกษาในข้ันตอนท่ี 1 ไดแกความตองการฝกอบรมของ
นักศึกษากลุมตัวอยางหนาที่ภาษาท่ีจําเปนสําหรับครูสอนภาษาอังกฤษพ้ืนฐานความสามารถในการ
พูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษคณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากรหัวขอ
เรื่องเกี่ยวกับสาระอาเซียนกิจกรรมคายภาษาอังกฤษและทักษะสังคมที่จําเปนสําหรับครูสอน
ภาษาอังกฤษดังตารางที่ 13 

 
ตารางที่ 13 สรุปขอมูลสําคัญที่ไดจากการศึกษาในขั้นตอนท่ี 1 

ประเด็น ขอมูลที่ได 
หนาท่ีภาษา 
ที่จําเปนสําหรับ 
ครูภาษาอังกฤษ 

1. Persuading  2. GivingWarning  3. Summarizing  4. Reasoning  
5. Making Prediction   6. Giving Opinion  7. Clarifying/Identifying 
8. InvitingOpinion  9. Narrating   10. Explaining  11. Questioning  
12.Agreeing/Disagreeing  13.Describing  14.Suggesting/Advising 
15.GivingInstructions  16.Praising  และ 17. Responding to Questions  

พื้นฐาน
ความสามารถการ
พูดภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษา 

พบขอบกพรองในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษากลุมตัวอยาง เชนการเลือกใชคําศัพท
ยังไมเหมาะสม  การเลือกใชหนาที่ภาษาไมเหมาะสมและไมถูกตองตามหลักไวยากรณ
ขาดคลองแคลว และขาดความเปนธรรมชาติคลายกับเจาของภาษาอยูมาก 

หัวขอเรื่องเก่ียวกับ
สาระอาเซียน 

1.อาหาร (Food) 2.บทกลอน (Poetry) 3.ผูคน (People) 4.สถานท่ี (Places)   และ 5.
สิ่งแวดลอม (Environment) 

กิจกรรมคาย
ภาษาอังกฤษ 

กิจกรรมหลักไดแก 1. Treasure Hunt  2. Life Maps 3. Writing Haiku Poems 
4. Fantasy Food Show  5. Environmental Song 
กิจกรรมสอดแทรกไดแก 1.Sound Poems  2.Miming the Words3.Wonderful 
Scenery 4.Opinion Poll  5.Sentimental Dishes 6.Hot Seat 7.Singing 8. English 
Bee  9. Run to Write   10. Chinese Whisper  11. Look around Survey 
12. News Watching  13. Bingo  14. Adjectives Naming  15. Wall Dictation 

ทักษะสังคมท่ีจําเปน
สําหรับครูสอน
ภาษาอังกฤษ 

1. การสื่อสารภาษาอังกฤษ: 1.1 แสดงสีหนาอยางเหมาะสมขณะพูดคุย 
1.2 แสดงทาทางอยางเหมาะสมขณะพูดคุย  1.3 ใชน้ําเสียงไดอยางเหมาะสม 
1.4 เลือกใชคําพูดไดอยางเหมาะสม  1.5 ฟงดวยความสนใจ 
2. การสรางสัมพันธภาพ: 2.1 รูหนาที่ตนเอง 2.2 มีการวางแผน 2.3 มีการจัดการตาม
แผน    2.4 มีความเปนผูนํา  2.5 มีเหตุผล   2.6 เคารพกฎกติกาการผลัดเปลี่ยน    
2.7 ชวยเหลือผูอื่นและรูจักแบงปน  2.8 รูจักประนีประนอมเห็นอกเห็นใจผูอื่น 2.9 มี
น้ําใจเปนนักกีฬา  2.10 รูจักปรับตัวเขากับสังคม 2.11 มีสวนรวมในการทํางานกลุม 
2.12 รวมแกปญหาในกลุมอยางมีเหตุผล  2.13 มีความรับผิดชอบในหนาที่  2.14มีสวน
รวมในการเสนอความคิดเห็น และ  2.15 เคารพความคิดเห็นของสวนรวม 
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แผนภูมิที ่4  การดําเนนิการวิจัยในขัน้ตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม (Needs Analysis)  

 

จุดประสงค 
เพื่อศึกษาสภาพปญหาและ
ความจําเปนดาน 1) หนาที่
ภาษา 2) พื้นฐานความสามารถ
การพูดภาษาอังกฤษ 3) สาระ
อาเซียน  4) กิจกรรมคาย
ภาษาอังกฤษ  5) ทักษะสังคม 
และความตองการฝกอบรม 
(Needs Analysis)   

ระยะที่ 1 ประชากร 
และกลมตัวอยาง
ประชากร  
นักศึกษาชั้นปที่ 4  
หลักสตูรศึกษาศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 
คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

กลุมตัวอยาง 
นักศึกษาชั้นปที่ 4 
ปการศึกษา 2555  
หลักสตูรศึกษาศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ   
คณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
จํานวน 38 คน 

ประเด็นการวิจัย 
หนาที่ภาษา พื้นฐานความ 
สามารถการพูดภาษาอังกฤษ 
หัวขอเรื่องเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน  กิจกรรมคาย
ภาษาอังกฤษ  ทักษะสังคม 
และความตองการฝกอบรม  

วิธีการ เครื่องมือที่ใช 

การตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ 

ความจําเปนดานหนาที่ภาษาสําหรับครภูาษาอังกฤษ  
พ้ืนฐานความสามารถการพูดภาษาอังกฤษ  สาระอาเซียน กิจกรรมคาย

ภาษาอังกฤษ   ทักษะสังคม และความตองการฝกอบรม
 

 เพ่ือการออกแบบหลกัสตูรฝกอบรมคายภาษาอังกฤษ
 

ศึกษาตํารา   เอกสาร 
บทความ และงานวิจัย ที่
เกี่ยวของกับประเด็น
ตางๆ ดังนี้ 
- หนาที่ภาษาที่จําเปน
สําหรับครูสอน
ภาษาอังกฤษ  
- พื้นฐานความสามารถ
การพูดภาษาอังกฤษ  
- หัวขอเรื่องเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน  
- กิจกรรมคาย
ภาษาอังกฤษ  
- ทักษะสังคมที่ควร
ปลูกฝงใหกับครูสอน
ภาษาอังกฤษ 

สอบถามขอมูลพื้นฐาน
และความตองการ

ฝกอบรมของนักศึกษา

แบบสอบถามเพื่อสํารวจ 
- ความตองการฝกอบรม 
- หนาที่ภาษาที่จําเปนสาํหรับครู
สอนภาษาอังกฤษ  
- พืน้ฐานความสามารถการพูด
ภาษาอังกฤษ  
- หัวขอเรื่องเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน      
- กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ  
- ทักษะสังคม 

ทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) โดย
ผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน  แลวหาคา IOC 
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ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรและการศึกษานํารอง(Curriculum Development& Pilot 
Study)  
 การดําเนินการวิจัยในข้ันตอนท่ี 2 นี้ เปนการนําผลการวิจัยจากขั้นตอนที่ 1 มา
ออกแบบหลักสูตรฝกอบรม จากนั้นจึงพัฒนาใหไดหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 โดย
ทดลองใชกับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติใกลเคียงกับกลุมตัวอยางในขั้นนําหลักสูตรไปใชจริง ดัง
รายละเอียดตอไปนี้  
 
จุดประสงค 
 เพ่ือออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมคายภาษาอังกฤษเพ่ือเสริมสรางทักษะการ
พูดภาษาอังกฤษ ความรูดานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ และทักษะสังคม สําหรับนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร ใหมีคุณภาพตามเกณฑท่ีกําหนดไว  
 
กลุมตัวอยางที่ใชสําหรับการศึกษานํารอง 

นักศึกษาชั้นปที่4 ปการศึกษา2555 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ      
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จํานวน 34 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เนื่องจากนักศึกษากลุมนีม้ีคุณสมบัติใกลเคียงกับกลุมตัวอยางในข้ันนําหลักสูตรไปใชจริงคือเปน
นักศึกษาชั้นปที่ 4  ที่ตองเขาฝกปฏิบัติการสอนในฐานะครูสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนในภูมิภาคตะวันตก 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมคายภาษาอังกฤษเพ่ือเสริมสรางทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษความรูดานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ และทักษะสังคม สําหรับนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากรมีวิธีการดําเนินการดังนี้  
  1. นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมในขั้นตอน
ที่ 1 ซึ่งประกอบดวยความตองการฝกอบรมของนักศึกษากลุมตัวอยางหนาที่ภาษาที่จําเปนสําหรับ
ครูสอนภาษาอังกฤษพ้ืนฐานความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษคณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากรหัวขอเรื่องเกี่ยวกับสาระอาเซียนกิจกรรมคาย
ภาษาอังกฤษและทักษะสังคมที่จําเปนสําหรับครูสอนภาษาอังกฤษมาออกแบบหลักสูตรในภาพรวม 
โดยคํานึงถึงองคประกอบสําคัญ (Components of Design) 4 ดานไดแก 1) เปาหมายและ
วัตถุประสงค (Goals & Objectives)  2) เนื้อหาสาระ (Subject Matter)  3) วิธีการและการ
จัดการ (Method and Organization)  4) การประเมินผล (Evaluation) (Ornstein and 
Hunkins, 1993) 
  2. กําหนดเปาหมายและจุดประสงคของหลักสูตรฝกอบรม โดยคํานึงถึงองคประกอบ
สําคัญ 4 ประการ คือ ผูเรียน (Audience)  พฤติกรรมของผูเรียน (Behavior)  เงื่อนไขของการจัด
กิจกรรม (Condition) และ ระดับของความสมบูรณของการปฏิบัติภารกิจที่กําหนด (Degree of 
Completion)  ที่เรียกยอๆวา  ABCD (Frey, 2011)  ซึ่งกําหนดไวอยางชัดเจนในแตละหนวยการ
ฝกอบรมวา  ผูเขาอบรมตองรูวาจะตองทําสิ่งใดใหสําเร็จ  และ วัดประสิทธิผลของภารกิจที่ผูเขารับ
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การอบรมปฏิบัติไดอยางไร เปนการกําหนดสิ่งที่ตองการใหเกิดแกผูเขารับการฝกอบรมท่ีสะทอนถึง
ผลการเรียนรูที่คาดหวังใน 3 ประเด็น คือ การพูดภาษาอังกฤษสําหรับครูสอนภาษาอังกฤษ  
กิจกรรมทางภาษาสําหรับคายภาษาอังกฤษ  และ ทักษะสังคมที่จําเปนตอครูสอนภาษาอังกฤษ  มา
กําหนดเปนจุดประสงคของหลักสูตรฝกอบรมคายภาษาอังกฤษเพ่ือเสริมสรางทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษ ความรูดานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ และทักษะสังคม สําหรับนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้ 
 

จุดประสงคขอที่ 1:  เพื่อการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
1.1 พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือจัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษในฐานะ

ครูสอนภาษาอังกฤษ   
1.2 พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในขณะปฏิบัติกิจกรรม

ภาษาสําหรับคายภาษาอังกฤษ 
1.3 เสริมสรางความรูดานหนาที่ภาษาท่ีจําเปนสําหรับครูสอนภาษาอังกฤษ 

จุดประสงคขอที่ 2:  เพื่อใหมีความรูดานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ 
2.1 มีความรูดานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ 
2.2 มีความรูเกีย่วกับประชาคมอาเซียนและประเทศสมาชิก 

จุดประสงคขอที่ 3:  เพื่อการพัฒนาทักษะสังคม 
3.1 เพ่ือพัฒนาทักษะสังคมดานการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
3.2 เพ่ือพัฒนาทักษะสังคมดานการสรางสัมพันธภาพและสามารถทํางานรวมกับ

ผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

3. ศึกษาสาระอาเซียนที่เกี่ยวของกับประชาคมอาเซียนและประเทศสมาชิกเพ่ือ
นํามาใชกับกิจกรรมฝกอบรม 20 กิจกรรมที่ไดจากการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 โดยเนนเนื้อหาที่มี
ความสําคัญที่นักศึกษาจําเปนตองไดรับความรูเพ่ือการเตรียมความพรอมเขาสูการเปนประชาคม
อาเซียนในอนาคตอันใกล 

4. วิเคราะหเนื้อหาที่ตรงตามหัวขอเร่ืองที่นักศึกษาสนใจ แลวกําหนดองคประกอบ
ภาษา ไดแก หนาที่ภาษา คําศัพท ไวยากรณ ใหสัมพันธกับเนื้อหาและหัวขอเรื่อง ที่สอดคลองขอมูล
ที่ไดจากการศึกษาในขั้นตอนท่ี 1คือหนาที่ภาษา 17 รายการ กิจกรรมคายภาษาอังกฤษทั้งกิจกรรม
หลัก และกิจกรรมสอดแทรกรวม 20 กิจกรรม และเพ่ือพัฒนาทักษะสังคม2 กลุมคือเพ่ือการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ5ทักษะและเพ่ือการสรางสัมพันธภาพ15 ทักษะ 

5. กําหนดวิธีการดําเนินการฝกอบรมโดยใชการเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐาน 
(ActivityBased Learning) ที่เนนการปฏิบัติกิจกรรมทางภาษามากมายโดยแบงโมดูลฝกอบรม
ออกเปน 5 โมดูล  แตละโมดูลเริ่มโดยใช กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมนําเขาสูเนื้อหา (Warm Up 
Activity) ซึ่งเปนกิจกรรมท่ีสนุกสนาน ผอนคลายเพ่ือเราความสนใจใหเกิดความตื่นตัว อยากรูและ
ชวนติดตาม เพ่ือนําเขาสูกิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมเพ่ือเสริมความรูดานคําศัพทและทักษะภาษา 
(Encouraging Activity) มุงเนนเสริมสรางความรูดานคําศัพทและไวยากรณืที่ไมซับซอนจนเกินไป
นัก กอนที่จะทํากิจกรรมท่ี 3เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมหลัก  (Enhancing Activity) ที่มุงฝกทักษะ
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ภาษาท่ีชวยใหเกิดการเรียนรูและใชภาษาอยางเปนธรรมชาติเพ่ือเตรียมพรอมสูการปฏิบัติกิจกรรม
หลัก (Main Activity)  ซึ่งกิจกรรมหลักเปนกิจกรรมท่ีถูกคัดสรรใหเปนกิจกรรมที่สามารถพัฒนา
ทักษะการพูดที่เปดโอกาสใหไดฝกใชหนาที่ภาษาหลากหลายหนาที่เปนกิจกรรมท่ีสามารถพัฒนา
ทักษะสังคมตางๆที่จําเปนสําหรับครูสอนภาษาและเสริมสรางความคิดสรางสรรค ดังตอไปน้ี 

โมดูลที่ 1: สถานท่ี (Places) ใชเกมลาสมบัติ  (Treasure Hunt) เปนกิจกรรมหลักใช
เนื้อหาที่เก่ียวของกับเมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเซียน10 ประเทศและสถานท่ีตั้งของประเทศ
ตางๆในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใตกิจกรรมสอดแทรก ไดแก  

1.1 Singing ASEAN Anthem (ปรับจากกิจกรรมSinging) เพ่ือทําความรูจักเพลง
อาเซียน “The ASEAN Way”   

1.2  English Bee  เพ่ือถามตอบเก่ียวกับขอมูลประวัติอาเซียน 
1.3  Hot Seat เพ่ือพูดอธิบายเมืองหลวงและสถานท่ีสําคัญตางๆใน 10 ประเทศ

สมาชิกอาเซียน 
โมดูลที่ 2: ผูคน (People) ใชกิจกรรมการเปรียบชวงชีวิตกับปายจราจร (Life Maps) 

เปนกิจกรรมหลักใชเนื้อหาท่ีเกี่ยวของกับบุคคลสําคัญของประเทศสมาชิกอาเซียน10 ประเทศ
กิจกรรมสอดแทรกไดแก 

2.1  Adjectives Naming เพ่ือเรียนรูคําคุณศัพท(adjectives) สําหรับใชบรรยายผูคน 
2.2  Whispering of Signs (ปรับจากกิจกรรม Chinese Whisper) เพ่ือรูความหมาย

ของสัญลักษณปายจราจรตางๆ  
2.3  Opinion Poll เพ่ือถามและตอบเปนประโยคเก่ียวกับบุคลิกลักษณะของตนเอง

และผูอ่ืนโดยใชคําคุณศัพท (adjectives) ที่เรียนรูจากกิจกรรม 2.1 Adjectives Naming 
โมดูลที่ 3: บทกลอน (Poetry) ใชกิจกรรมการเขียนกลอนไฮกุ (Writing Haiku 

Poems) เปนกิจกรรมหลักใชเนื้อหาที่เกี่ยวของกับดอกไมประจําชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน10 
ประเทศ  กิจกรรมสอดแทรก ไดแก 

3.1  Sound Poems เพ่ือฝกอานกลอน Haiku อยางมีอรรถรส 
3.2  Wonderful Scenery  เพ่ือเรียนรูคําคุณศัพท (adjectives) สําหรับบรรยายภาพ

และแสดงความรูสึก 
3.3  Run to Write เพ่ือฝกนับจํานวนวลีและเขียนประโยคโดยใชคําคุณศัพท 

(adjectives) ที่เรียนรูจากกิจกรรม 3.2 Wonderful Scenery   
โมดูลที่ 4: อาหาร (Food)  ใชกิจกรรมอาหารยอดพิสดาร (Fantasy Food Show)  

เปนกิจกรรมหลักใชเนื้อหาที่เก่ียวของกับอาหารประจําชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน10 ประเทศ
กิจกรรมสอดแทรกไดแก 

4.1 Miming Words  )ปรับจากกิจกรรม  Miming the Words ( เพ่ือเรียนรูคํากริยาที่
เกี่ยวกับการทําอาหาร (Cooking Terms ( 

4.2 Sentimental Dishes เพ่ือเรียนรูคําศัพทที่เปนสวนผสมในอาหารประจําชาติ
สมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ  

4.3 Wall Dictation เพ่ือเรียนรูวิธีการทําอาหารประจําชาติสมาชิกอาเซียน10
ประเทศ  ) Food Recipes) 
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โมดูลที่ 5: สิ่ งแวดลอม  (Environment) ใชกิจกรรมเพลงเพ่ือสิ่งแวดลอม 
(Environmental Songs) เปนกิจกรรมหลักใชเนื้อหาท่ีเกี่ยวของกับปญหาสิ่งแวดลอมของประเทศ
สมาชิกอาเซียน 10 ประเทศกิจกรรมสอดแทรกไดแก 

5.1  Recycling Bingo (ปรับจากกิจกรรม Bingo) เพ่ือเรียนรูคําศัพทและวิธีการปฏิบัติ
ตนเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม 

5.2  Environmental Problems (ปรับจากกิจกรรม News Watching) เพ่ือเรียนรู
ปญหาสิ่งแวดลอมของสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ 

5.3  Look Around Survey  เพ่ือปลูกฝงอุปนิสัยใสใจสิ่งแวดลอมรอบๆตัว และเขียน
บรรยายสิ่งแวดลอม และเขียนปายรณรงคเพ่ือการรักษาส่ิงแวดลอม 

 
6. กําหนดแนวทางการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการระหวางฝกอบรม 5 

โมดูลที่ประกอบดวย การทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษทางออมและทางตรงการทดสอบ
ความรูดานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษการประเมินทักษะสังคม และการประเมินความพึงพอใจตอ
กิจกรรมฝกอบรม 

รายละเอียดโครงสรางเนื้อหาสาระของหลักสูตรฝกอบรม (Table of Unit Content 
Specifications) แสดงในตารางที่ 14 
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  ตารางที่ 14 โครงสรางเนื้อหาสาระของหลักสูตรฝกอบรม (Table of Unit Content Specifications)  

Themes & 
Topics 

Activities Objectives Language 
Components 

Procedures 

Assessment* 
(see more 

details in table 
15) 

Module 1 
Locations 
/Places: 
Getting to 
know ASEAN 
Community 

Singing 
ASEAN Anthem 
(20 mins.) 

- To listen to the instructions 
- To listen to ASEAN anthem  
- To identify meanings of the ASEAN 

anthem lyrics 
 

Functions 
Instructing, 
Identifying 

Warm Up Activity 
-  Have students use fly swatters 

to hit pictures which match 
meanings of the ASEAN 
anthem lyrics. 

A. Speaking 
Abilities 
1. Indirect 
Speaking Test  
(matching - 
10 points) 
2. Direct Speaking  
Test   
(20 points) 
Interview how to 
speak when 
conducting   
“Treasure Hunt”   

English Bee  
(20 mins.) 

- To listen to the instructions 
- To listen to the sound clip of ASEAN 

community 
- To ask and answer about information of 

ASEAN community 
- To follow game rules 
- To share ideas while working with 

others 

Functions 
Questioning, 
Responding 
Structure 
Wh-question 

Encouraging Activity 
-  Have students listen to 

information about ASEAN 
community. 

-  Ask and answers questions to   
get to know ASEAN information. 

Hot Seat 
(20 mins.) 

- To look at pictures of capitals and 
places in ASEAN countries 

-  To describe pictures to members 

Functions 
Describing, 
Explaining 

Enhancing Activity 
 -  Have students describe 

pictures of famous places in 
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ตารางที่ 14 (ตอ) 

Themes & 
Topics 

Activities Objectives Language 
Components 

Procedures 

Assessment* 
(see more 

details in table 
15) 

  -  To identify places from described 
 Information 

- To work in groups with attention  and 
enthusiasm 

Structure 
Passive Voice 

ASEAN countries. B. Knowledge 
of camping 
activity 
- Test about 
activities in 
module 1 and 
about locations 
and places in 
ASEAN cointries 
(M/C 10 points) 
C. Social skills  

(5 scales checklist 
observation) 
5 items of 
communication 
skills and 15 
items of 
interpersonal  

Treasure Hunt 
(45 mins.) 
 
 

- To listen to explanation how to write 
clues to hide treasures 

- To write 9 clues  
- To hide 9 treasures  
- To use given hints to locate hidden 
treasures  

- To make a map of ASEAN countries 
- To participate in a group to complete 
the task 

Functions 
Identifying, 
Giving Opinion, 
Inviting Opinion 
Structure 
Present Simple 

Main Activity 
- Have students work in groups 

to write clues of 9 places to 
hide jigsaw puzzles. 

- Each group needs to find 
treasures of other groups. 

- Use finding puzzles to make a 
map of ASEAN country. 

Discussion 
 (45 mins.) 

-To evaluate activities in module 1. 
-  To identify weaknesses and strengths 

of the activities 

Functions 
Giving Opinion, 
Inviting Opinion, 
 

Discussion 
- Have students evaluate the 
activities. 
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ตารางที่ 14 (ตอ) 

Themes & 
Topics 

Activities Objectives Language 
Components 

Procedures 

Assessment* 
(see more 

details in table 
15) 

  -  To identify what to prepare when 
using the activities with M.3 students 

-  To give opinions and respond  
appropriately to the opinions of  
others 

-  To brainstorm ideas about how to 
speak English to conduct one activity 
in module 1. 

 

Agreeing / 
Disagreeing 

- Discuss in groups for   
weaknesses and strengths of the 
activities. 

- Imagine that they are English 
teachers to write how to speak 
English to conduct one activity in 
module 1. 

skills 

Module 2 
 People: 
Lifestyle & 
Belief of 
People in 
ASEAN 
Countries 

Adjectives 
Naming 
(20 mins.) 
 
 
 

-  To classify positive and negative 
adjectives 

-  To brainstorm adjectives started  with 
different letters  

-  To reinforce adjectives to describe 
people 

Vocabulary 
adjectives to 
describe people 

Warm Up Activity 
- Have students name one 
adjective which starts with the 
same letter to a famous person 
of an ASEAN country. 

A. Speaking 
Abilities 
1. Indirect 
Speaking Test  
(matching –  
10 points) 
2. Direct 
Speaking Test  
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ตารางที่ 14 (ตอ) 

Themes & 
Topics 

Activities Objectives Language 
Components 

Procedures 

Assessment* 
(see more 

details in table 
15) 

  Whispering of  
Signs 
(20 mins.) 

- To identify meanings of road signs 
- To listen for specific information 
- To retell information  
- To write information on a whiteboard 
- To increase social interaction 

Functions 
Advising 
 

Encouraging Activity 
- Have students stand in lines. 
- The first student of each line 

needs to whisper one long 
sentence to the second person 
in line. 

-  Continue doing so till the  very 
last person. 

-  The last person of each line 
needs to write what he/she 
could hear on the board. 

(20 points) 
Interview how to 
speak when 
conducting “Life 
Maps”.  

 
B. Knowledge of 
camping activity 
- Test about 
activities in 
module 2 and 
about people 
in ASEAN 
countries 
(M/C 10 points) 

Opinion Poll 
(25 mins.) 

- To ask for information 
- To answer questions and give  opinions  
- To be polite and courteous when  
socializing with others   

Functions 
Questioning, 
Giving Opinion 

Enhancing Activity 
- Have students ask others to find 
out one person who has exactly 
the same opinions. 
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ตารางที่ 14 (ตอ) 

Themes & 
Topics 

Activities Objectives Language 
Components 

Procedures 

Assessment* 
(see more 

details in table 
15) 

 Life Maps 
(40 mins.) 

- To create a narration out of the given 
text 

-  To give a speech using past tense  
-  To use language appropriately 
-  To show interest while listening  
-  To participate in groups 

Functions 
Narrating, 
Clarifying, 
Explaining, 
 

Main Activity 
- Have students read a 
bibliography of a famous person 
of ASEAN country in group. 

- Retell the story using road signs 
to lead in each part of the story.  

- Vote for the best interesting    
story telling. 

C. Social skills  
(5 scales checklist 
observation) 
5 items of 
communication 
skills and 15 
items of 
interpersonal 
skills 
(*See details in 
table 15) 

Discussion 
(45 mins.) 

-To evaluate activities in module 2. 
-  To identify weaknesses and strengths 

of activities. 
-  To identify what to prepare when 

using the activities with M.3 students 
-  To give opinions and respond 

Functions 
Giving Opinion, 
Inviting Opinion, 
Agreeing / 
Disagreeing 

Discussion 
- Have students evaluate the 
activities. 

- Discuss in groups for weaknesses 
and strengths of the activities. 

- Imagine that they are 
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ตารางที่ 14 (ตอ) 

Themes & 
Topics 

Activities Objectives Language 
Components 

Procedures 

Assessment* 
(see more 

details in table 
15) 

  appropriately to the opinions of 
others 

-  To brainstorm ideas about how to 
speak English to conduct one activity 
in module 2. 

   English teachers to write how to 
speak English to conduct one 
activity in module 2. 

 

Module 3 
Aesthetics:  
Arts & Poems 
in 
ASEAN 
Countries 

Sound Poems 
(20 mins.) 

- To choose one Haiku poem to recite 
- To express appropriate facial  

expressions when reciting poetry 

- To recite Haiku poems from pleasure 
-  To become more familiar with 

Haiku poems  
- To have leadership   

- To improve self confidence 
to behave as good listeners 
 

Functions 
Praising 

Warm Up Activity 
-  Watch a video “Effective 

recitation of poetry pieces”. 
-  Divide into groups of 5. 
-  Sit in group as circles. 
-  Choose one Haiku poem. 
 - Take turns to recite a Haiku      

Poem loudly to the group. 

A. Speaking 
Abilities 
1. Indirect 
Speaking Test  
(matching –  
10 points) 
2. Direct 
Speaking Test  
(20 points) 
Interview how to 
speak when 
conducting   
“Writing  



134 

 

 

 

ตารางที่ 14 (ตอ) 

Themes & 
Topics 

Activities Objectives Language 
Components 

Procedures 

Assessment* 
(see more 

details in table 
15) 

 Wonderful 
Scenery 
(20 mins.) 

- To list adjectives to describe 
wonderful sceneries 

-  To build up and expand vocabulary 
related to nature and feeling 

-  To share ideas while working with 
others 

Functions 
Describing 
Feeling 

Encouraging Activity 
- Have students watch a VDO “Visit 
ASEAN - The Perfect 10 Tourism 
Destination”. 

- Divide into groups of 3and sit 
in groups 

- Look at wonderful scenery. 
-  Write as many adjectives which 
can be described each picture 
within 30 seconds 

Haiku Poems”. 
B. Knowledge 
of camping 
activity 
- Test about 
activities in 
module 3 and 
about national 
flowers of 
ASEAN countries 
(M/C 10 points) 
C. Social skills  

(5 scales checklist 
observation) 
5 items of 
communication  

 Run to Write   
(20 mins.) 

- To identify syllables of words 

- To describe beautiful scenery 
- To write phrases or sentences  which 

contain specific syllables 

-  To follow game rules 
-  To work cooperatively 
-  To be sportsmanlike 

Functions 
Describing 

Enhancing Activity 
- Divide into groups. 
- Line up to get ready to run. 
- Look at the first scene on  the 
screen. 

- The first students of each line run 
to write a phrase or a  
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ตารางที่ 14 (ตอ) 

Themes & 
Topics 

Activities Objectives Language 
Components 

Procedures 

Assessment* 
(see more 

details in table 
15) 

 

   

sentence contained 
specific syllables.   
- Continue doing so until each 
student gets a chance to run to 
write. 

skills and 15 
items of 
interpersonal 
skills 
(*See details in 
table 15) Writing  

Haiku Poems 
(45 mins.) 

-  To write Haiku poems related to 
ASEAN countries 

-  To draw pictures accompanied with 
Haiku poems 

-  To plan and organize tasks well 
-  To be responsible to finish the task in 

time limit 

Functions 
Describing, 
Explaining, 
Praising 

Main Activity 
- Imagine nice scenery that has 

flowers of one ASEAN country in 
the scene to write a Haiku poem 
about it. 

- Write a Haiku Poem and make a 
hand-drawn illustration to 
accompany the poem in pair.  

-  After finishing, post the works 
around the room to have three 
judges evaluate. 
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ตารางที่ 14 (ตอ) 

Themes & 
Topics 

Activities Objectives Language 
Components 

Procedures 

Assessment* 
(see more 

details in table 
15) 

 Discussion 
(45 mins.) 

- To evaluate activities in module 3. 
- To identify weaknesses and  

strengths of activities. 
-  To identify what to prepare when 

using the activities with M.3 students 
-  To give opinions and respond 

appropriately to the opinions of 
others 

-  To brainstorm ideas about how 
-  To speak English to conduct one 

activity in module 3. 

Functions 
Giving Opinion, 
Inviting Opinion, 
Agreeing / 
Disagreeing 

Discussion 
- Have students evaluate the 
  activities. 
- Discuss in groups for weaknesses 
and strengths of the activities. 

- Imagine that they are English 
teachers to write how to speak 
English to conduct one activity in 
module 3. 

 

Module 4 
Food:  
Food in ASEAN 
countries 

Miming Words 
(20 mins.) 
 

- To brainstorm cooking terms 
- To build up and expand vocabulary 

about cooking terms 

- To use appropriate gestures while 
talking 

Vocabulary 
cooking terms 

Warm Up Activity 
- Have students take turns to 
mime the words from word 
cards.  

- Allow all students to guess  

A. Speaking 
Abilities 
1. Indirect 
Speaking Test  
(matching -   
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ตารางที่ 14 (ตอ) 

Themes & 
Topics 

Activities Objectives Language 
Components 

Procedures 

Assessment* 
(see more 

details in table 
15) 

  -  To participate effectively in groups  the answers by shouting loudly. 10 points) 
2. Direct 
Speaking Test 
(20 points) 
Interview how to 
speak when 
conducting  
“Fantasy 
Food Show”.  
B. Knowledge 
of camping 
activity 
- Test about 
activities in 
module 4 and 
about food in 
ASEAN countries 
(M/C 10 points) 

Sentimental 
Dishes 
(20 mins.) 
 
 

- To classify food ingredients  according 
to types of food 

-  To build up and expand vocabulary 
related to food ingredients 

- To participate in groups and  follow 
group directions 

Vocabulary 
Food 
Ingredients 
 

Encouraging Activity 
- Show pictures of famous dishes in 
ASEAN countries.  

- Have students run to the middle 
of the room to get word cards of 
ingredients contained in the dish 
shown. 

 
Wall Dictation 
(25 mins.) 

- To memorize food recipes  
- To tell information to others 

- To retell information to others 
- To summarize what was hearing and 

write it on the board 

Functions 
Giving 
Instructions, 
Summarizing 

Enhancing Activity 
-  Have students divide into 

groups. 
-  Have the 1st student of each 

group memorize a food recipe 
-  Then tell the information to  
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ตารางที่ 14 (ตอ) 

Themes & 
Topics 

Activities Objectives Language 
Components 

Procedures 

Assessment* 
(see more 

details in table 
15) 

    the 2nd person. 
-  Let them continue to retell 

information to others. 
-  Let the last person of each 

group write food recipe on the 
board. 

-  Check for the group that can 
write most words correctly. 

 

C. Social skills  
(5 scales checklist 
observation) 
5 items of 
communication 
skills and 15 
items of 
interpersonal 
skills 
(*See details in 
table 15) 

 Fantasy 
Food Show 
(40 mins.) 

- To make a new food recipe with given 
ingredients 

- To create a cooking show 
- To perform a TV food show on a stage 
-  To plan and organize works  

successfully 

Functions 
Giving 
Instructions,  
Explaining, 
Persuading 

Main Activity 
- Have students sit in groups. 
- Distribute 3 pictures of food 
  ingredients to each group 
- Tell students that they must use 
their imagination to create a 
fancy food show on TV using 3 
secret ingredients. 
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ตารางที่ 14 (ตอ) 

Themes & 
Topics 

Activities Objectives Language 
Components 

Procedures 

Assessment* 
(see more 

details in table 
15) 

 

 

  - The show will last about 3-4  
minutes. 

- Call each group to perform a TV 
food show infront of the class. 

- Have students vote for the the 
most creative team. 

 

Discussion 
(45 mins.) 

-  To evaluate activities in module 4. 
-  To identify weaknesses and strengths 

of activities. 
-  To identify what to prepare when 

using the activities with students 
-  To give opinions and respond  

appropriately to the opinions of 
others 

-  To brainstorm ideas about how to 
speak English to conduct one  

Functions 
Giving Opinion, 
Inviting Opinion, 
Agreeing / 
Disagreeing 

Discussion 
- Have students evaluate the 
activities. 

- Discuss in groups for weaknesses 
and strengths  Imagine that they 
are English 

  teachers to write how 
  to speak English to conduct one 

activity in module 4. 
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ตารางที่ 14 (ตอ) 

Themes & 
Topics 

Activities Objectives Language 
Components 

Procedures 

Assessment* 
(see more 

details in table 
15) 

Module 5 
Environment: 
Environmental 
Problems in 
ASEAN 
Countries 

Recycling Bingo 
(15 mins.) 

activity in module 4. 
-  To brainstorm ways to preserve   the 

environment 
-  To ask and answer yes/no    questions 

about green habits 
-  To increase self-awareness on 

preserving environment 
-  To follow game rules 
-  To  be polite when talking to others 

Functions 
Questioning, 
Responding to 
Questions 
 
Structure 
yes/no 
questions 

Warm Up Activity 
- Think of ways to preserve the 
environment and write them on 
the board.  

- Move around the room and 
ask other students some yes/no 
questions from the 
“Recycling Bingo” sheet. 

-  Write their names in the   box 
when they answer yes. 

-  Get 5 different names to call  out 
“Bingo!” 

A. Speaking 
Abilities 
1. Indirect 
Speaking Test  
(matching –  
10 points) 
2. Direct Speaking 
Test  
(20 points) 
Interview how to 
speak when 
conducting 
“Environmental 
Songs”. 
B. Knowledge of 
camping activity 
- Test about 
activities in 

Environmental 
Problems 
(20 mins.) 

-  To list types of environmental  
problems 

- To listen for specific information 
-To list and classify vocabulary 

related to each environmental  
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ตารางที่ 14 (ตอ) 

Themes & 
Topics 

Activities Objectives Language 
Components 

Procedures 

Assessment* 
(see more 

details in table 
15) 

  problem 

- To build up and expand vocabulary 
related to environmental problems 

-  To share ideas while working with    
others 

Functions 
Agreeing/ 
Disagreeing 
Vocabulary 
environment    

Encouraging Activity 
-  Brainstorm a list of 

environmental problems by 
having them raise their hands to 
respond. 

-  Divide students into groups.  
-  Watch a VDO clip about 

environmental problems in 
ASEAN countries.  

- Make lists of words related   to 
environmental problems 
mentioned in the clip. 

module 5 and 
about 
environmental 
problems in 
ASEAN countries 
(M/C 10 points) 
C. Social skills  

(5 scales checklist 
observation) 
5 items of 
communication 
skills and 15 
items of 
interpersonal 
skills 

Look around   
 Survey 
(40 mins.) 
 

- To build up and expand vocabulary 
about the surrounding environment 

- To survey surrounding  environment     

Functions 
Suggesting,  
Making 
Prediction, 
Reasoning 

Enhancing Activity 
-  Have students work in group to 

choose an area to be surveyed. 
-  Students are allowed to 
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ตารางที่ 14 (ตอ) 

Themes & 
Topics 

Activities Objectives Language 
Components 

Procedures 

Assessment* 
(see more 

details in table 
15) 

 

 - To identify causes of negative 
effects to the environment   
- To give suggestions about how to 
improve the environment   

- To present findings to the class 
- To write a sign to have people be 
friendly to the environment. 

Structure 
Passive Voice 

spend time in the area 
-  All students have to return to 

the classroom and report the 
finding. 

-  Each group needs to make a 
sign to post at the area to have 
people be friendly to the 
environment. 

 

Environmental 
Songs 
(30 mins.) 
 
 

- To be reasonable 
- To express attitudes toward saving 
environment  

- To increase awareness of  
environmental problems  

- To express Conditional Sentences Type 
1 in song lyrics 

- To work cooperatively in groups  within 
time limit 

- To share ideas while working  

Functions 
Persuading, 
Giving Warning, 
Suggesting 
Structure 
1st Conditional  

Main Activity 
-  Listen to the song “Auld Lang 

Syne” to figure out the 
numbers of syllables in each 
line and words that rhyme. 

-  Write lyrics on the topic of 
environmental problems in 
ASEAN countries to the tune of 
“Auld Lang Syne” using 
Conditional type 1. 
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ตารางที่ 14 (ตอ) 

Themes & 
Topics 

Activities Objectives Language 
Components 

Procedures 

Assessment* 
(see more 

details in table 
15) 

  - To evaluate peers’ works fairly 
- To behave as good listeners 

 -  Create gestures that match 
the lyrics. 

-  Sing the song with gestures in 
front of the class. 

- Have 4 judges evaluate 
students’ performances using 
evaluation forms given. 

 

Discussion 
(45 mins.) 

- To evaluate activities in module 5. 
- To identify weaknesses and  strengths 
of activities. 

- To identify what to prepare when using 
the activities with M.3 students 

- To give opinions and respond 
appropriately to the opinions of others 

- To brainstorm ideas about how to 
speak English to conduct one activity in 
module 5. 

Functions 
Giving Opinion, 
Inviting Opinion, 
Agreeing / 
Disagreeing 

Discussion 
-  Have students evaluate the  

activities. 
-  Discuss in groups for 

weaknesses and strengths of 
the activities. 

-  Imagine that they are English 
teachers to write how to speak 
English to conduct one activity 
in module 5. 
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ตารางที่ 15 สรุปโครงสรางเนื้อหาสาระของแบบทดสอบทายโมดูลฝกอบรม 

Objectives 
No. of 
items 

Test 
Type 

Weight 
(%) 

Scoring 

Indirect Speaking Test – 10 minutes 

To call attention from campers  1 Matching 2 0-1 

To give introduction to an activity 2 Matching 4 0-1 

To group campers 1 Matching 2 0-1 
To give instructions 3 Matching 6 0-1 
To give time warning 1 Matching 2 0-1 
To find the winners 1 Matching 2 0-1 
To end the activity 1 Matching 2 0-1 

Total 10  20 10 

Direct Speaking Test  – 8 minutes per 4 students 
(Each student was allowed to choose one part to perform the task.) 

To speak English to get attention from campers 
and give introduction to lead to the activity   

choose 1 
out of 4 

Interview 
 

40 
20 

points 

To speak English to group and give time to 
campers 
To speak English to give instructions how to do 
the activity 
To speak English to announce the winners and 
end the activity   

Total 1  40 20 

Activity Knowledge Test – 10 minutes 
To define concepts of the activities 1 MC 4 0-1 
To state activities rules and instructions 1 MC 4 0-1 
To identify objectives of the activities 1 MC 4 0-1 
To investigate benefits of the activities 1 MC 4 0-1 
To indicate English language use 1 MC 4 0-1 
To organize campers  1 MC 4 0-1 
To determine the winner  1 MC 4 0-1 
To recognize information about  ASEAN 
community and ASEAN countries 

3 MC 12 0-1 

Total 10  40 10 

Observation Social Skills Checklist 

To identify social interaction of activities 20 Checklist - 5 levels 

 
6. สรางสื่อที่ใชในการฝกอบรม คูมือการฝกอบรม และ เอกสารประกอบหลักสูตร

สําหรับผูเขาอบรม  ตามหลักการพัฒนาสื่อการสอนภาษาของ Tomlinson (1998) ที่กลาววา ควร
เริ่มตนดวยการระบุความจําเปนของสื่อที่ใช  (Identification of Needs formaterials)  แลว
สํารวจขอบเขต หนาที่ของภาษา และทักษะที่จําเปนตอการผลิตสื่อ (Exploration of Needs) 
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จากนั้นจึงกําหนดเน้ือหา และบริบทที่เหมาะสมในการผลิตสื่อ (Contextual Realization) โดย
คํานึงถึงความเหมาะสมของสื่อกับวิธีสอน (Pedagogical Realization)   และรูปแบบของสื่อมี
ความเหมาะสม  ชัดเจน  เหมาะกับการใชงาน (Physical Production) จากนั้นจึงนําสื่อไปใช 
(Use) เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของสื่อแลวประเมินสื่อหลังการนําไปใช (Evaluation of 
Materials) เพ่ือปรับปรุงแกไขใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

7. กําหนดแนวทางการประเมินหลักสูตรโดยผูวิจัยไดวิเคราะหวัตถุประสงคของการ
ทดสอบใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตรฝกอบรมจากนั้นจึงสรางแบบทดสอบและแบบ
ประเมินตางๆเพ่ือเก็บขอมูลสําคัญสําหรับการประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรหลังจากผูวิจัยสราง
เครื่องมือที่ใชในการอบรมรวมทั้งแบบทดสอบและแบบประเมินตางๆ เสร็จเรียบรอย  ผูวิจัยไดทํา
การตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องมือวิจัยทุกชิ้นกอนนําไปทดลองใชในขั้นศึกษานํารองดังนี้ 

7.1  ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา  
  ผูวิจัยนําโครงสรางหลักสูตรไปใหผู เชี่ ยวชาญจํานวน 5 ทาน  ทั้ งนี้
ผูเชี่ยวชาญทั้ง 5 ทาน ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาอังกฤษ 2 ทาน ผูเชี่ยวชาญดาน
การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ 2 ทาน และ ผูเชี่ยวชาญดานคายภาษาอังกฤษ 1 ทาน (ดูรายนาม
ผูเชี่ยวชาญในภาคผนวก ก)  ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) กําหนดคาความ
สอดคลอง IOC (Index of Item Objective Congruence) ที่มากกวา 0.5ผลการตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนื้อหาของเอกสารหลักสูตร พบวา คา IOC รายขออยูระหวาง0.60-1.00  และมีคาเฉลี่ย
เทากับ0.87   แสดงวาโครงสรางหลักสูตรมีความตรงเชิงเนื้อหาสามารถนําไปพัฒนาตอได  
นอกจากน้ัน ผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญกอนนําไปใชจริง 

7.2  ตรวจสอบความสอดคลองและความเหมาะสมของหลักสูตรฝกอบรม  
การตรวจสอบความสอดคลองและความเหมาะสมของหลักสูตรฝกอบรม

กระทําโดยนําหลักสูตรฝกอบรมและเอกสารหลักสูตรไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน ตรวจสอบ
ความสอดคลองและความเหมาะสมของหลักสูตรใชแบบประเมินแบบมาตราสวน 5 ระดับ ตาม
รูปแบบของLikert Scale  กําหนดระดับการประเมิน5 ระดับใหคะแนน 5 เมื่อเห็นวา เหมาะสม
มากที่สุดและใหคะแนน 1 เมื่อเห็นวาเหมาะสมนอยท่ีสุดแบบประเมินความสอดคลองและความ
เหมาะสมของหลักสูตรฝกอบรม มีประเด็นการประเมินแบงตามองคประกอบของหลักสูตร 6 
ประเด็น    คือ   1) หลักการและเหตุผล 2) วัตถุประสงคของหลักสูตร 3) เนื้อหาสาระ  4) กิจกรรม
การฝกอบรม  5)   สื่อประกอบการฝกอบรม   6)การประเมินผลการวิเคราะหขอมูลใชคาเฉลี่ย ( ) 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและแปลความหมายของ
คาเฉลี่ยของคะแนนโดยเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดไวดังนี้ 

 
คาเฉล่ีย   4.51-5.00  หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดับ มากท่ีสุด 
คาเฉล่ีย   3.51-4.50  หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดับ มาก 
คาเฉล่ีย   2.51-3.50  หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดับ ปานกลาง 
คาเฉล่ีย   1.51-2.50  หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดับ นอย 
คาเฉล่ีย   1.00-1.50  หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดับ นอยที่สุด 
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ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑการประเมินความเหมาะสมของรางหลักสูตรฝกอบรมโดย
ผูเชี่ยวชาญ 5 ทานไวที่ระดับมากหรือมากที่สุดในทุกรายการที่ถูกประเมิน หรือมีคะแนนการ
ประเมินโดยเฉลี่ยเทากับหรือมากกวา 3.50    ผลการประเมินความสอดคลองและความเหมาะสม
ของหลักสูตรฝกอบรม โดยผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน แสดงผลในตารางที่  16 

 
 

  ตารางที ่16 คาเฉล่ียและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจากการประเมินความสอดคลองและ
ความเหมาะสมของหลักสูตรฝกอบรมโดยผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน 

 

ประเด็นการประเมิน 
ผูเชี่ยวชาญ (คนที่) 

 S.D. แปลผล 
อันดั
บ 1 2 3 4 5 

1. หลักการและเหตุผล 3.60 0.00 มาก 6 
1.1 ความสมเหตุสมผล 5 5 2 3 3 3.60 1.34 มาก 
1.2 ความชัดเจนตรงประเด็น 5 5 2 3 3 3.60 1.34 มาก 
1.3 ความสอดคลองกับปญหา 5 5 3 2 3 3.60 1.34 มาก 

2. วัตถุประสงคของโครงการฝกอบรม 4.00 0.28 มาก 4 
2.1 ความเปนไปได 5 5 4 4 4 4.40 0.55 มาก 
2.2 ความครอบคลุม 5 5 4 3 3 4.00 1.00 มาก 
2.3 ความชัดเจนตรงประเด็น 5 5 3 3 3 3.80 1.10 มาก 
2.4 ความสอดคลองกับสภาพปญหา 5 5 3 2 4 3.80 1.30 มาก 

3. เนื้อหาสาระในการฝกอบรม 4.36 0.09 มาก 3 
3.1 ความนาสนใจ 5 5 5 3 4 4.40 0.89 มาก 
3.2 การจดัเรยีงลําดับ 5 5 4 4 4 4.40 0.55 มาก 
3.3 สัดสวนของเน้ือหา 5 5 4 4 4 4.40 0.55 มาก 
3.4 ความหลากหลาย 5 5 4 4 4 4.40 0.55 มาก 
3.5 ความเหมาะสมกับผูเขาอบรม 4 5 5 4 3 4.20 0.84 มาก 

4.  กิจกรรมการฝกอบรม 4.40 0.23 มาก 2 
4.1 ความสอดคลองกับวัตถุประสงค 5 5 5 3 4 4.40 0.89 มาก 
4.2 ความสอดคลองกับเนื้อหา 5 5 5 3 4 4.40 0.89 มาก 
4.3 ความหลากหลาย 5 5 5 4 4 4.60 0.55 มากที่สุด 
4.4 การจดัเรยีงลําดับ 5 5 5 4 4 4.60 0.55 มากที่สุด 
4.5 ความเหมาะสมกับผูเขาอบรม 2 5 5 4 4 4.00 1.22 มาก 
4.6 ความเหมาะสมกับเวลา 5 3 5 4 4 4.20 0.84 มาก 
4.7 ความเปนไปไดในการนําไปใช 5 5 5 4 4 4.60 0.55 มากที่สุด 

5. สื่อประกอบการฝกอบรม 4.55 0.09 มาก
ที่สุด 

1 

5.1 การใชภาษา 5 5 5 4 3 4.40 0.89 มาก 
5.2 สีสัน 5 5 5 4 3 4.40 0.89 มาก 
5.3รูปภาพประกอบ 5 5 5 4 4 4.60 0.55 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 16 ปรากฏวาผลการประเมินความสอดคลองและความเหมาะสมของ

หลักสูตรฝกอบรม โดย ผูเชี่ยวชาญ 5 คนมีความสอดคลองและเหมาะสมในภาพรวมอยูในระดับ 
มาก  มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.25 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.34  อยางไรก็ตาม หากพิจารณา
คาเฉลี่ยเปนรายการยอย พบวา ทุกรายการมีคาคะแนนอยูระหวาง 3.60-4.60  ซึ่งมากกวาเกณฑ  
3.50  ที่กําหนดไวทุกรายการ  นั่นหมายถึงรางหลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมากถึงมากที่สุด 

ประเด็นที่มีคาคะแนนเฉล่ียการประเมินสูงที่สุด  ไดแก  สื่อประกอบการฝกอบรม (  =4.55, 

S.D.=0.09)  รองลงมาไดแก  กิจกรรมการฝกอบรม  (  =4.40, S.D.=0.23)  และ เนื้อหาสาระใน
การฝกอบรม ( =4.36, S.D.=0.09)   ตามลําดับ  นอกจากน้ี ผูวิจัยไดปรับปรุงโครงสรางหลักสูตร
ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญทั้ง 5 ทาน เพ่ือใหหลักสูตรมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
และถือวาหลักสูตรมีประสิทธิภาพดีพอที่จะนํารางหลักสูตรไปทดลองฝกอบรมเพ่ือตรวจสอบ
ประสิทธิภาพในการศึกษานํารอง (Pilot Study) ตอไป   ทั้งนี้ผูเชี่ยวชาญไดใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม
ในการปรับปรุงหลักสูตรดังรายการตอไปน้ี 

   1) ดานหลักการและเหตุผลของโครงการฝกอบรมควรสะทอนถึงความจําเปนตอการ
สอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ และควรอธิบายเพิ่มเติมถึงเหตุผลในการเลือกใชเนื้อหา
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในการฝกอบรมใหชัดเจนกวาเดิม 

2) ดานจุดมุงหมายของหลักสูตรควรเพ่ิมเติมดานการใหความรูทีเ่กี่ยวของกับประชาคม
อาเซียนใหมากขึ้น 

3) ดานเนื้อหาควรเพ่ิมเติมรูปแบบภาษาที่ใชเพ่ือเปนแนวทางใหกับผูเขารับการ
ฝกอบรม 

4) ดานกิจกรรมฝกอบรม ควรปรับเวลาใหเหมาะสมมากกวาเดิมเนื่องจากบางกิจกรรม
อาจใชเวลามากกวาที่กําหนดไว 

ตารางที่ 16   (ตอ) 
ประเด็นการประเมิน ผูเชี่ยวชาญ (คนที่) 

 S.D. แปลผล อันดับ 
1 2 3 4 5 

5.4ความหลากหลาย 5 5 5 4 4 4.60 0.55 มากที่สุด  
5.5 การสนับสนุนการเรียนรู 5 5 5 4 4 4.60 0.55 มากที่สุด 
5.6 ความสะดวกในการใช 5 5 5 4 4 4.60 0.55 มากที่สุด 
5.7 สอดคลองกับกิจกรรม 5 5 5 4 4 4.60 0.55 มากที่สุด 
5.8 ความเหมาะสมกับกิจกรรม 5 5 5 4 4 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

6. การประเมินผล 3.95 0.10 มาก 5 
6.1  รูปแบบการประเมิน 5 5 5 4 1 4.00 1.73 มาก 
6.2  ความสอดคลองกับวัตถุประสงค 5 5 5 3 1 3.80 1.79 มาก 
6.3  ครอบคลมุสิ่งท่ีตองการประเมิน 5 5 5 4 1 4.00 1.73 มาก 
6.4  ความเปนไปไดในการนําไปใช 5 5 5 4 1 4.00 1.73 มาก 

โดยรวม 4.25 0.34 มาก 
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5) ควรมีการนัดประชุมกรรมการสอบทุกทานโดยพรอมเพรียงกันเพ่ือทําความเขาใจกับ
การใหคะแนนการทดสอบทักษะการพูดทางตรง  โดยใหมีการทดลองใหคะแนนนักศึกษากลุมอ่ืนที่
มิไดเกี่ยวของกับการวิจัยครั้งนี้แลวรวมอภิปรายหาขอตกลงเพ่ือใหการใหคะแนนเปนไปในทํานอง
เดียวกันกอนเร่ิมการทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษทางตรงกอนฝกอบรม 

6) ควรปรับหัวตารางแบบฟอรมการใหคะแนนทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
ทางตรงกอนและหลังการฝกอบรมในสวนของการประเมินการพูดเพ่ือการจัดกิจกรรมคาย โดยเขียน
ขอความ “Conducting Activities at a Camp (80 points)” ไวที่หัวตารางในสวนของการพูดเพ่ือ
การจัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ 

8) สื่อที่ใชควรเพ่ิมรูปภาพใหมากกวาเดิมและสื่อสําหรับบางกิจกรรม เชน Hot Seat 
และ Sentimental Dishes อาจจัดทําเปนในรูปแบบของ PowerPoint เพ่ือความชัดเจนและ
สะดวกในการนําเสนอ  

9) เกณฑการประเมินทักษะการพูดทางตรง ควรแยก ประเด็นความเหมาะสมของ
ภาษา  (Appropriateness) และ ความเปนธรรมชาติในการพูดภาษา (Naturalness) ออกจากกัน 
ดังนั้นการประเมินจาก ทั้งหมด 4 ดานจึงถูกปรับเปล่ียนเปน 5 ดาน และปรับระดับการประเมินจาก 
5 ระดับเปน 4 ระดับ เพ่ือใหคะแนนรวมเทากับ 20 คะแนน 
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการหาประสิทธิภาพหลักสูตรประกอบดวยแบบทดสอบกอนและหลัง
ฝกอบรมไดแกแบบทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษแบบทดสอบความรูดานกิจกรรมคาย
ภาษาอังกฤษแบบประเมินความตระหนักรูดานทักษะสังคม และ แบบประเมินความพึงพอใจตอ
หลักสูตรฝกอบรม มีรายละเอียดของเคร่ืองมือท่ีใชดังนี้ 
 
1.  แบบทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษ  
แบบทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษ มีทั้งสิ้น  2 ฉบับคือ แบบทดสอบทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษทางออม  และ แบบทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษทางตรงมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

1.1 แบบทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษทางออม  
แบบทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษทางออมกอนและหลังการฝกอบรมเปนฉบับ

เดียวกัน  สรางขึ้นโดยศึกษาวิธีและแนวทางการสรางขอสอบภาษาอังกฤษของ อัจฉรา วงศโสธร 
(2538) แลวกําหนดเนื้อหาขอสอบตามวัตถุประสงคหลักสูตร ขอ 1.2  พัฒนาทักษะการพูดเพ่ือการ
สื่อสารในขณะปฏิบัติกิจกรรมภาษาสําหรับคายภาษาอังกฤษ  และ 1.3  เสริมสรางความรูดาน
หนาที่ภาษาที่จําเปนสําหรับครูสอนภาษาอังกฤษ โดยยึดตามหนาที่ภาษาที่จําเปนสําหรับครูสอน
ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนตน จากการศึกษาขอมูลพื้นฐานในข้ันตอนท่ี 1 แบบทดสอบเปน
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ ขอๆละ 1 คะแนนรวมทั้งสิ้น 40 คะแนน ใชเวลาในการ
ทดสอบ 30 นาที  แบบทดสอบฉบับนี้ไดผานการหาคุณภาพของแบบทดสอบ    โดยผูวิจัยไดสราง
ขอสอบจํานวน 60 ขอแลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาอังกฤษ 5 ทาน ตรวจสอบความ
ตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยใชดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of Item Objective 
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Congruence)  ไดคา ดัชนีความสอดคลองรายขออยูระหวาง 0.80-1.00  แลวนําไปทดลองใชกับ
นักศึกษาท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน แลวเลือกขอคําถามเพียง 40 ขอ ที่มีคาความยากงาย
ระหวาง 0.20-0.80   มีคาอํานาจจําแนกต้ังแต 0.25 ขึ้นไป  และมีคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
ทั้งฉบับ (Reliability)  จากการคํานวนโดยใชสูตรCronbach’s Alpha Coefficient มีคาเทากับ 
0.903 

 
1.2  แบบทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษทางตรง   

แบบทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษทางตรงท่ีใชทดสอบกอนและหลังการฝกอบรม
เปนแบบทดสอบฉบับเดียวกัน  สรางขึ้นโดยศึกษาวิธีและแนวทางการสรางขอสอบภาษาอังกฤษของ 
อัจฉรา วงศโสธร (2538) แลวกําหนดเนื้อหาขอสอบ ตามวัตถุประสงคหลักสูตร ขอ 1.1 คือ พัฒนา
ทักษะการพูดเพ่ือจัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษในฐานะครูสอนภาษาอังกฤษ   แบบทดสอบทักษะ
การพูดภาษาอังกฤษทางตรงประกอบดวย 2 สวน  คือ สวนที่ 1 เปนการสัมภาษณเรื่องทั่วๆไป มี
คะแนนเต็ม 20 คะแนน และ สวนท่ี 2 เปนการใหผูเขาอบรมแสดงบทบาทสมมติในสถานการณของ
ครูสอนภาษาอังกฤษที่พูดภาษาอังกฤษเพ่ือจัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษใหกับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน  โดยการทดสอบแบงเปน 4 ชวง คือ การพูดเกริ่นนํากอนนําเขาสูกิจกรรม การ
พูดเพ่ือแบงกลุมผูเลน   การบอกกฎกติกา รวมถึงวิธีเลน และ การประกาศผลผูชนะ  มีคะแนนเต็ม 
80 คะแนน  ทั้ง 2 สวนมีคะแนนรวมทั้งสิ้น 100 คะแนน นอกจากนั้นผูวิจัยไดสรางเกณฑการให
คะแนนทักษะการพูดภาษาอังกฤษทางตรง (Speaking Rubric) เพ่ือประเมินทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษใน  5 ดาน  คือ 1) ความถูกตองของการออกเสียงและการใชภาษา (Accuracy in 
Pronunciation and Grammar)   2)  ความเหมาะสมของการใชภาษา (Appropriateness)         
3) ความเปนธรรมชาติในการพูดภาษา (Naturalness) 4)  ความคลองแคลวของการใชภาษา 
(Fluency) และ 5)  ความสําเร็จในการทํากิจกรรม (Task Achievement)  ขอสอบและเกณฑการ
ใหคะแนนไดผานการหาคุณภาพและปรับปรุงคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานโดยผูวิจัยไดนําไปให
ผูเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาอังกฤษ 5 ทานตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
โดยใชดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of Item Objective Congruence)  ไดคาดัชนีความ
สอดคลองรายขออยูระหวาง 0.80-1.00  แลวนําไปทดลองใชกับนักศึกษาที่ไมใชกลุมตัวอยาง
จํานวน10 คนเพ่ือหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของเกณฑการประเมินโดยนักศึกษาทุกคนจะ
ไดรับการประเมินโดยผูวิจัยและกรรมการอีก 1 ทานพบวาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของPearson 
(Pearson Product Moment Correlations Coefficient)ของคะแนนระหวางกรรมการสองทานมี
คาเทากับ 0.859 หมายความวาการใหคะแนนของผูวิจัยกับกรรมการทานอ่ืนมีความสัมพันธกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

 
2.  แบบทดสอบความรูดานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ  

   แบบทดสอบความรูดานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ ประกอบดวย แบบทดสอบ 2 
ฉบับ  คือแบบทดสอบแบบปรนัย และแบบฟอรมเขียนแผนการจัดกิจกรรมมีรายละเอียดดังนี้ 
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2.1  แบบทดสอบความรูดานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษแบบปรนัย 
แบบทดสอบความรูดานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษกอนและหลังการฝกอบรมเปนฉบับ

เดียวกัน  สรางขึ้นโดยศึกษาวิธีและแนวทางการสรางขอสอบภาษาอังกฤษของ   อัจฉรา วงศโสธร 
(2538) แลวกําหนดเนื้อหาขอสอบ ตามวัตถุประสงคหลักสูตร เพ่ือใหมีความรูดานกิจกรรมสําหรับ
คายภาษาอังกฤษและมีความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและประเทศสมาชิกแบบทดสอบความรู
ดานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ เปนขอสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอๆละ 1 คะแนนมี
คะแนนรวมทั้งสิ้น 40 คะแนน ใชเวลาในการทําแบบทดสอบ 30 นาที   ขอสอบทุกขอผานการหา
คุณภาพและปรับปรุงคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน โดยผูวิจัยไดสรางขอสอบจํานวน 60 ขอแลว
นําไปใหผูเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาอังกฤษ 5 ทาน ตรวจสอบความตรง เชิงเน้ือหา (Content 
Validity) โดยใชดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of Item Objective Congruence)  ไดคา ดัชนี
ความสอดคลองรายขออยูระหวาง 0.80-1.00  แลวนําไปทดลองใชกับนักศึกษาท่ีไมใชกลุมตัวอยาง 
จํานวน 30 คน แลวเลือกขอคําถามเพียง 40 ขอ ที่มีคาความยากงายระหวาง 0.20 -0.80 และคา
อํานาจจําแนกมากกวา 0.25 และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ (Reliability) โดยใชสูตร
Cronbach’s Alpha Coefficientไดคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.862 

 
2.2  แบบฟอรมเขียนแผนการจัดกิจกรรม 

ภายหลังเสร็จสิ้นการฝกอบรม ผูวิจัยไดมอบหมายใหนักศึกษาทุกคนเขียนแผนการจัด
กิจกรรมคายภาษาอังกฤษท่ีใชเนื้อหาเก่ียวกับประชาคมอาเซียนใหกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน 1 แผน โดยทําเปนการบานแลวนํามาสงในวันถัดไป  มีคะแนน 20 คะแนน  กําหนดหัวขอ
ในการประเมิน เปน 5 หัวขอ คือ 1) วัตถุประสงค  2) เนื้อหาและสาระ   3) สื่อที่ใช   4) ขั้นตอน
การจัดกิจกรรมและ 5) การประเมินผลเพ่ือหาผูชนะ  แตละหัวขอมีคะแนน 4 ระดับ  คือ ระดับ 4 
หมายถึง ดีมาก ระดับ 3 หมายถึง ดี   ระดับ 2 หมายถึง พอใช  และระดับ 1 หมายถึงควรปรับปรุง  
จากนั้นผูวิจัยจึงนําไปใหผูเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาอังกฤษ5 ทานตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) โดยใชดัชนีความสอดคลองIOC (Index of Item Objective Congruence)  
ไดคาดัชนีความสอดคลองรายขออยูระหวาง 0.80-1.00 (ดูตัวอยางเกณฑการประเมินในภาคผนวก 
ข)   

 
สรุปเนื้อหาของแบบทดสอบกอนและหลังฝกอบรม (Table of Test Specifications)

ที่ผูวิจัยนําคะแนนมาคํานวนเพ่ือหาประสิทธิภาพของหลักสูตรตามเกณฑ 75/75 ซึ่งประกอบดวย 
แบบทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษทางออม  แบบทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษทางตรง 
และแบบทดสอบความรูดานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษแบบปรนัยแสดงในตารางที ่17 
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  ตารางที่ 17 สรุปโครงสรางเนื้อหาสาระของแบบทดสอบกอนและหลังฝกอบรม 

Objectives 
No. of 
items 

Test 
Type 

Weight 
(%) 

Scoring 

Indirect Speaking Test – 30 minutes 

To be able to speak English while doing activities 
using language functions as follows: 1. Agreeing/ 
Disagreeing  2. Clarifying/Identifying  3. Describing  
4. Explaining  5. Giving Instructions  6. Inviting 
Opinion  7. Giving Opinion  8. Giving warning 
9. Narrating  10. Praising 11. Persuading 
12. Questioning 13. Responding to Questions 
14. Reasoning 15. Making Prediction 
16. Suggesting/Advising  17. Summarizing 

 
 
 

40 

 
 
 

Multiple 
Choice 

 
 
 

20 

 
 

(0-1) 
40 

points 

Total 40  20 40 

Direct Speaking Test  – 8 minutes per 1 student 

To communicate opinions and information about 
oneself on everyday topics  

1 Interview 8 20 

To speak English to get attention from campers 
and give introduction to lead to the activity   

1 Interview 8 20 

To speak English to group campers 1 Interview 8 20 
To speak English to give instructions how to do 
the activity 

1 Interview 8 20 

To speak English to announce the winners and 
end the activity   

1 Interview 8 20 

Total 4  40 100 

Activity Knowledge Test – 30 minutes 
To define concepts of the activities 4 MC 4 0-1 
To state activities rules and instructions 4 MC 4 0-1 
To identify objectives of the activities 4 MC 4 0-1 
To investigate benefits of the activities 4 MC 4 0-1 
To indicate English language use 4 MC 4 0-1 
To organize campers  4 MC 4 0-1 
To find the winner  4 MC 4 0-1 
To recognize information about  ASEAN 
community and ASEAN countries 

12 MC 12 0-1 

Total 40  40 40 

SelfEvaluation of Social Skills Checklist 

To identify social skills awareness  20 Checklist - 5 levels 
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3.  แบบประเมินความตระหนักรูดานทักษะสังคม 
     แบบประเมินทักษะสังคมมี 2 ฉบับ คือ แบบประเมินความตระหนักรูดานทักษะสังคมและแบบ
สังเกตการพัฒนาทักษะสังคม มีรายละเอียดดังนี้ 
 

3.1    แบบประเมินความตระหนักรูดานทักษะสังคม 
สําหรับแบบประเมินความตระหนักรูดานทักษะสังคมน้ัน ผูวิจัยไดสรางขึ้นโดยศึกษา

แนวทางของ Candlin and Murphy (1987)และ ชลิดา ชวนานนท (2552)  เพ่ือใหนักศึกษา
ประเมินความตระหนักรูดานทักษะสังคมท้ังกอนและหลังฝกอบรม เปนแบบวัดความตระหนักรูดาน
ทักษะสังคมแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  5 ระดับ ตามรูปแบบของLikert Scale        
ที่แบงออกเปน 2 กลุม คือ ทักษะเพ่ือการส่ือสารภาษาอังกฤษ (Communication Skills) แบงเปน
ประเด็นยอย 5 รายการ และ ทักษะในการสรางสัมพันธภาพ   ( Interpersonal Skills)  แบงเปน
ประเด็นยอย 15 รายการ โดยกําหนดให ระดับ 5 หมายถึง การปฏิบัติทักษะนั้นเปนประจํา  ไป
จนถึง ระดับ 1 คือ ไมเคยปฏิบัติทักษะนั้นเลย  ทําการหาคุณภาพและปรับปรุงคุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐานโดยนําแบบประเมินไปใหผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) โดยใชดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of Item Objective Congruence)  ไดคา ดัชนี
ความสอดคลองรายขออยูระหวาง 0.60-1.00  จากนั้นจึงแกไขและปรับปรุงจนไดแบบประเมินฉบับ
สมบูรณ  

 
3.2  แบบสังเกตการพัฒนาทักษะสังคม  

 สําหรับแบบสังเกตการพัฒนาทักษะสังคมผูวิจัยไดสรางขึ้นโดยศึกษาแนวทางของ
Candlin and Murphy (1987)    และ ชลิดา  ชวนานนท (2552)  กําหนดใหวิทยากรผูชวย3 ทาน
กําหนดคุณสมบัติของวิทยากรผูชวยคือเปนอาจารยสอนภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษาที่มีความ
เชี่ยวชาญดานการสอนภาษาอังกฤษและการจัดคายภาษาอังกฤษไมต่ํากวา5 ป (ดูรายชื่อใน
ภาคผนวกก)เปนผูสังเกตการพัฒนาทักษะสังคมจากการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษาระหวาง
ฝกอบรม ซึ่งแบงเปน 5 โมดูลฝกอบรม โดยใชแบบประเมินที่มีลักษณะเปน Checklist แบบมาตรา
สวนประมาณคา (Rating Scale)   5 ระดับตามรูปแบบของLikert Scale  กําหนดคาระดับของการ
ตอบขอคําถาม มีตั้งแต ระดับ 5  คือไดรับการพัฒนาอยางมากที่สุด    ไปจนถึง ระดับ 1 คือไมไดรับ
การพัฒนาเลย   แบงประเด็นในการสังเกตเปน 2 กลุม คือ  ทักษะเพ่ือการสื่อสาร 
(Communication Skills) จํานวน 5 ขอ  และทักษะในการสรางสัมพันธภาพ (Interpersonal 
Skills)   จํานวน 15 ขอ  (ดูตัวอยางในภาคผนวก ข) แบบสังเกตนี้ไดผานการตรวจสอบความถูกตอง
เหมาะสมโดยผูเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาอังกฤษ 5 ทาน แลวนํามาปรับปรุงตามที่ผู เชี่ยวชาญ
แนะนํากอนนําไปใชจริง 

 
4.  แบบประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตรฝกอบรม 
การประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตรฝกอบรมประกอบดวยแบบประเมิน 3 ฉบับคือ แบบประเมิน
ความพึงพอใจตอหลักสูตรฝกอบรมแบบเขียนสรุปสิ่งที่ไดรับหลังฝกอบรม (Learning Log)  และ
แบบประเมินกิจกรรมทายโมดูลฝกอบรมมีรายละเอียดดังนี้ 
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4.1 แบบประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตรฝกอบรม (หลังเสร็จสิ้นการฝกอบรม) 
แบบประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตรฝกอบรมเปนแบบประเมินที่ผูวิจัยมอบหมายให

นักศึกษาทุกคนทําภายหลังจากเสร็จสิ้นการฝกอบรมโดยสรางขึ้นตามแนวคิดของ Nunan (1994) 
และ Best (1989). เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ  ตามรูปแบบของ
Likert Scale  มีการกําหนดคาระดับคือ 5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด จนถึง 1 หมายถึง พอใจนอย
ที่สุด โดยแยกประเด็นการประเมินเปน  6 ดาน คือ ดานเนื้อหา ดานวิทยากรดานกิจกรรมการ
ฝกอบรม ดานส่ือที่ใชในการฝกอบรมดานการประเมินผล  และ ดานประโยชนที่ไดรับจากการ
ฝกอบรม ทําการหาคุณภาพและปรับปรุงคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานโดยนําแบบประเมินไปให
ผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยใชดัชนีความสอดคลอง 
(IOC) ไดคา ดัชนีความสอดคลองรายขออยูระหวาง 0.60-1.00  จากนั้นจึงแกไขและปรับปรุงจนได
แบบประเมินฉบับสมบูรณ  (ดูตัวอยางในภาคผนวก ข)สวนการวิเคราะหขอมูลกระทําเปนรายขอ
โดยนําคาระดับที่ไดมา คํานวนหาคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  มีเกณฑการแปล
ความหมายของคาเฉล่ียดังนี้ 

คาเฉล่ีย 4.51 - 5.00 มีความพึงพอใจตอหลักสูตรฝกอบรม ในระดับมากท่ีสุด 
คาเฉล่ีย 3.51 - 4.50 มีความพึงพอใจตอหลักสูตรฝกอบรม ในระดับมาก 
คาเฉล่ีย 2.51 - 3.50 มีความพึงพอใจตอหลักสูตรฝกอบรม ในระดับปานกลาง 
คาเฉล่ีย 1.51 - 2.50 มีความพึงพอใจตอหลักสูตรฝกอบรม ในระดับนอย 
คาเฉล่ีย 1.00 - 1.50 มีความพึงพอใจตอหลักสูตรฝกอบรมในระดับนอยที่สุด 

สําหรับเกณฑการประเมินความพึงพอใจตอรางหลักสูตรฝกอบรมในชวงพัฒนา
หลักสูตรนั้น ผูวิจัยกําหนดวาคาเฉล่ียจะตองมีคามากกวาหรือเทากับ 3.50 ในทุกประเด็นการ
ประเมิน จึงถือวาเปนหลักสูตรท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 

 
4.2  แบบเขียนสรุปสิ่งที่ไดรับจากการฝกอบรม (Learning Log) 

ภายหลังเสร็จสิ้นการฝกอบรม ผูวิจัยไดมอบหมายใหนักศึกษาทุกคนเขียนสรุปสิ่งที่
ไดรับจากการฝกอบรม (Learning Log) โดยเนนเนื้อหา 3 ดานคือ ดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
ดานความรูดานกิจกรรมคาย และดานทักษะสังคม เพ่ือนําขอมูลที่ไดมาประกอบการพิจารณาความ
พึงพอใจตอหลักสูตรฝกอบรมของนักศึกษากลุมตัวอยางทําการหาคุณภาพและปรับปรุงคุณภาพ
ตามเกณฑมาตรฐานโดยนําแบบเขียนสรุปสิ่งที่ไดรับหลังการฝกอบรมไปใหผูเชี่ยวชาญ  5 ทาน
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)  โดยใชดัชนีความสอดคลองIOC (Index of 
Item Objective Congruence)  ไดคาดัชนีความสอดคลองอยูระหวาง0.80-1.00จากนั้นจึงแกไข
และปรับปรุงจนไดแบบเขียนสรุปสิ่งที่ไดรับหลังการฝกอบรมฉบับสมบูรณ (ดูตัวอยางในภาคผนวก 
ข) 

 
4.3  แบบประเมินกิจกรรมทายโมดูลฝกอบรม 

หลังจากเสร็จสิ้นการฝกอบรมในแตละโมดูล ผูเขารับการฝกอบรมตองทําแบบประเมิน
กิจกรรมเพ่ือแสดงความคิดเห็นตอกิจกรรมที่ใชฝกอบรมทุกกิจกรรม ทั้ง 5 โมดูล (ดูตัวอยางใน
ภาคผนวก ง) เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ  แบบ Likert Scale
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กําหนดให  ระดับ 5 หมายถึง ชอบมากที่สุด  และ ระดับ 1 หมายถึง  ไมชอบที่สุด แยกเปนประเด็น
ยอย 5 ประเด็น   คือ 1) ประโยชนดานภาษาอังกฤษ (Language skills benefits)   2) การพัฒนา
ทักษะสังคม (Social skills improvement)  3) ความสนุกสนาน (Enjoyment)   4)  เวลาที่ใช  
(Time use)  และ  5) ภาพรวมของกิจกรรม (Overall)   ทําการหาคุณภาพและปรับปรุงคุณภาพ
ตามเกณฑมาตรฐานโดยนําแบบประเมินไปใหผูเชี่ยวชาญ 5 ทานตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) โดยใชดัชนีความสอดคลองIOC (Index of Item Objective Congruence)  
ไดคาดัชนีความสอดคลองรายขออยูระหวาง 0.60-1.00 จากนั้นจึงแกไขและปรับปรุงจนไดแบบ
ประเมินฉบับสมบูรณ   (ดูตัวอยางในภาคผนวกข)  สวนการวิเคราะหขอมูลไดทําการวิเคราะหเปน
รายประเด็น แลวนําคาระดับจากการตอบของนักศึกษากลุมตัวอยางมาคํานวนหาคาเฉลี่ย และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  มีเกณฑการแปลความหมายของคาเฉล่ียดังนี้ 

คาเฉล่ีย  4.51 - 5.00   มีความพึงพอใจ ในระดับมากท่ีสุด 
คาเฉล่ีย  3.51 - 4.50   มีความพึงพอใจ ในระดับมาก 
คาเฉล่ีย  2.51 - 3.50   มีความพึงพอใจ ในระดับปานกลาง 
คาเฉล่ีย  1.51 - 2.50   มีความพึงพอใจ ในระดับนอย 
คาเฉล่ีย  1.00 - 1.50   มีความพึงพอใจ ในระดับนอยที่สุด 

 
สรุปเครื่องมือที่ใชในการพัฒนาหลักสูตร แสดงในตารางท่ี 18 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



155 

 

 
       

         ตารางที ่18 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
เครื่องมือ จุดประสงค ลักษณะและรูปแบบ ผูใช การตรวจสอบคุณภาพ ผลที่ไดรับ 

1. แบบทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
1.1 แบบทดสอบทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษทางออมกอนและ
หลังฝกอบรม 
(Indirect Speaking 
 Pre-test & Post-test) 

เพื่อศึกษาระดับความรู
ดานการพูด
ภาษาอังกฤษกอน และ 
หลังการฝกอบรม 

เปนแบบทดสอบแบบปรนัยจํานวน  40 ขอ 
คะแนนเตม็40 คะแนน  ใชเวลา 30  นาที 

นักศึกษา
กลุมตัวอยาง 

ความเที่ยงตรง 
เชิงเนื้อหา 

(Content Validity) 
ความเชื่อมั่น (Reliability) 

ความยากงาย (p) 
อํานาจจําแนก (r) 

คาเฉลี่ยของคะแนนจาก
การทดสอบทักษะการ
พูดภาษาอังกฤษ หลัง
ฝกอบรมสูงกวากอน
ฝกอบรมอยางมี
นัยสําคญัทางสถิติที่
ระดับ .05 1.2 แบบทดสอบทักษะการพูด

ภาษาอังกฤษทางตรง กอน
และหลังฝกอบรม 
(Direct Speaking  
Pre-test & Post-test) 

เพื่อศึกษาระดับ
ความสามารถดานการ
พูดภาษาอังกฤษแบบ
ปากเปลากอน และ หลัง
การฝกอบรม 

ตอนที่ 1 เปนการสัมภาษณเรื่องทั่วๆไป มี
คะแนนเตม็ 20 คะแนน และ ตอนที่ 2 เปน
การสัมภาษณผูเขาอบรมในบริบทของการ
จัดกิจกรรมสาํหรับคายภาษาอังกฤษตาม
สถานการณที่กําหนด คะแนนรวม 100 
คะแนน ใชเวลา 8  นาที 

นักศึกษา
กลุมตัวอยาง 

ความเที่ยงตรง 
เชิงเนื้อหา 

(Content Validity) 
ความเชื่อมั่น (Reliability) 

2. แบบทดสอบความรูดานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ 
2.1 แบบทดสอบความรูดาน
กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ 
กอนและหลังฝกอบรม 
(Pre-test & Post-test of 
Knowledge of the 
Activities) 

เพื่อศึกษาความรูดาน
กิจกรรมสําหรับคาย
ภาษาอังกฤษ กอนและ
หลังฝกอบรม 
 

เปนแบบทดสอบแบบปรนัย 40 ขอ มี
คะแนนขอละ 1 คะแนน  มีคะแนนเต็ม 40 
คะแนน ใชเวลา 30  
 

นักศึกษา
กลุมตัวอยาง 

ความเที่ยงตรง 
เชิงเนื้อหา 

(Content Validity) 
ความเชื่อมั่น (Reliability) 

ความยากงาย (p) 
อํานาจจําแนก (r) 

 

คาเฉลี่ยของคะแนน 
หลังฝกอบรมสูงกวา
กอนฝกอบรมอยางมี
นัยสําคญัทางสถิติที่
ระดับ .05 
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เครื่องมือ จุดประสงค ลักษณะและรูปแบบ ผูใช การตรวจสอบคุณภาพ ผลที่ไดรับ 
2.2 แบบฟอรมเขียนแผนการ
จัดกิจกรรมคายภาษาอ ั งกฤษ 
(Activity Plan) 
 

เพื่อศึกษาความรูดาน
กิจกรรมสําหรับคาย
ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาหลังการ
ฝกอบรมแตละโมดูล 
 

การเขียนแผนการจดักิจกรรมเพื่อการจัด
คายภาษาอังกฤษใหกับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน 1 แผน คะแนนเต็ม20 
คะแนน 

นักศึกษา
กลุมตัวอยาง 

ความเที่ยงตรง 
เชิงเนื้อหา 

(Content Validity) 
 

คาเฉลี่ยของคะแนนสูง
กวารอยละ 75 

3. การประเมินทักษะสังคม 
3.1 แบบประเมินความ
ตระหนักรูดานทักษะสังคม 
(Pre & Post Self 
Evaluation of Social Skills 
Checklist) 

เพื่อศึกษาระดับความ
ตระหนักรูดานทักษะ
สังคม กอนและหลังการ
ฝกอบรม 

เปนแบบประเมินแบบมาตราสวนประมาณ
คา (Rating Scale) 5ระดับ  จํานวน 20 
รายการ 

นักศึกษา
กลุมตัวอยาง 

ความเที่ยงตรง 
เชิงเนื้อหา  

(Content Validity) 
 

คาเฉลี่ยของคะแนน 
หลังฝกอบรมสูงกวา
กอนฝกอบรมอยางมี
นัยสําคญัทางสถิติที่
ระดับ .05 
 

3.2 แบบสังเกตการพัฒนา
ทักษะสังคม (Social Skills 
Observation Checklist: 
Module 1-5) 

เพื่อศึกษาการสงเสรมิให
ผูเขาอบรมไดรับการ
พัฒนาทักษะสังคมในแต
ละโมดลู 
 

เปนแบบประเมินแบบมาตราสวนประมาณ
คา (Rating Scale) 5 ระดับ  จํานวน 20 
รายการ 

วิทยากร 
3 ทาน 

 

ความเที่ยงตรง 
เชิงเนื้อหา  

(Content Validity) 
 

หลักฐานเพื่อยืนยันวา
นักศึกษาไดรบัการ
พัฒนาดานทักษะสังคม
จากการฝกอบรมจริง 

4. การประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตรฝกอบรม 
4.1 แบบประเมินความพึง
พอใจตอหลักสูตรฝกอบรม 

เพื่อประเมินความพึง
พอใจตอหลักสูตร
ฝกอบรมตลอด 3 วัน 

เปนแบบประเมิน แบบมาตราสวนประมาณ
คา (Rating Scale) 5 ระดับ   
 

นักศึกษา
กลุมตัวอยาง 

ความเที่ยงตรง 
เชิงเนื้อหา  

(Content Validity) 

ผูเขาอบรมมีความพึง
พอใจในหลักสูตร
ฝกอบรมอยูในระดับ

ตารางที่ 18 (ตอ) 
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เครื่องมือ จุดประสงค ลักษณะและรูปแบบ ผูใช การตรวจสอบคุณภาพ ผลที่ไดรับ 
 มากถึงมากที่สุด 

4.2 แ บบเขียนสรุปสิ่งที่ไดรับ
จากการฝกอบรม (Learning 
Log) 
 
 
 

เพื่อศึกษาสิ่งที่ผูเขา
อบรมไดรับในแตละวัน 
รวมทั้งความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะตางๆ 

แบบสอบถามที่ประกอบดวยคําถาม
ปลายเปดเพื่อใหนักศึกษาเขียนสรปุถึงสิ่งที่
ไดรับจากการฝกอบรมใน 3 ประเด็นหลัก 
คือ 

1. การพัฒนาทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษ 

2. ความรูดานกจิกรรมคาย  
3. การพัฒนาทักษะสังคม 

 

นักศึกษา
กลุมตัวอยาง 

ความเที่ยงตรง 
เชิงเนื้อหา  

(Content Validity) 
 

หลักฐานอางอิงเชิงอรรถ
เพื่อแสดงถึงการไดรับ
ประโยชนจากการ
ฝกอบรม 

4.3 แบบประเมินกิจกรรมทาย
โมดลูฝกอบรม 

เพื่อแสดงความคิดเห็น
ตอกิจกรรมที่ใชฝกอบรม
ในแตละโมดลู 

เปนแบบประเมิน แบบมาตราสวนประมาณ
คา (Rating Scale) 5 ระดับ   
 

นักศึกษา
กลุมตัวอยาง 

ความเที่ยงตรง 
เชิงเนื้อหา  

(Content Validity) 
 

ผูเขาอบรมมีความพึง
พอใจตอกิจกรรมที่ใช
ฝกอบรมในระดับมากถึง
มากที่สุด 

ตารางที่ 18 (ตอ) 
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การตรวจสอบประสิทธิภาพหลักสูตรในข้ันการศึกษานํารอง(Pilot Study) 
หลังจากปรับปรุงรางหลักสูตรตามขอแนะนําของผูเชี่ยวชาญทั้ง 5 ทานแลว ผูวิจัยได

นํารางหลักสูตรฝกอบรม ไปตรวจสอบประสิทธิภาพโดยการศึกษานํารองกับ นักศึกษาชั้นปที่ 4 ป
การศึกษา 2555  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม   จํานวน 34 คน ใชเวลาทั้งสิ้น 3 วัน หรือ 20 ชั่วโมง ใชหองเรียนขนาดใหญ ของอาคาร
กิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปนสถานที่ฝกอบรม โดยกําหนดเกณฑประสิทธิภาพ
ของหลักสูตรฝกอบรม (E1/E2) เทากับ 75/75 (ชัยยงค พรหมวงศ 2537)  อยางไรก็ตามในการนํา
หลักสูตรไปทดลองใชในขั้นการศึกษานํารองผูวิจัยพบวา นักศึกษาบางคนฟงภาษาอังกฤษไมคอย
เขาใจจึงตองคอยสอบถามเพ่ือนเปนระยะ    ผูวิจัยจึงตองพูดอธิบายชาลง และพูดหลายรอบ ทําให
การทดลองลาชาไปมาก ดังนั้น ในการอบรมวันที่ 2 ผูวิจัย จึงไดเพ่ิม PowerPoint Presentation 
ที่ระบุคําสั่งเพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมเขาใจชัดเจนย่ิงขึ้น   สําหรับรายละเอียดการปรับปรุง
หลักสูตรฝกอบรมหลังจากการทดลองใชในขั้นศึกษานํารองกอนนําหลักสูตรไปใชในขั้นตอนที่ 3มี
ดังตอไปน้ี 

1. เนื่องจากส่ือประกอบการฝกอบรมสําหรับใชในบางกิจกรรมมีขอบกพรอง เชน 
รูปภาพที่นํามาใชกับกิจกรรม SingingASEAN Anthem มีนอยเกินไป    ผูวิจัยจึงไดเพ่ิมภาพลวงให
ปะปนอยูกับรูปภาพท่ีแสดงความหมายของเนื้อเพลงจริงๆอีก 10 ภาพเพ่ือเพ่ิมความทาทายแกผูเขา
อบรม     สวนบัตรคําระบุสวนผสมในอาหารตางๆสําหรับกิจกรรม Sentimental Dishes  มีปญหา
หลายอยาง เชน บัตรคํามีขนาดเล็กและใชกระดาษบางเกินไป และสวนผสมในอาหารแตละจานใชสี
ตัวอักษรแยกไวชัดเจนเกินไปทําใหการคาดเดางายเกินไป ผูวิจัยจึงไดทําการปรับปรุงในสวนดังกลาว 

2. เพ่ิมตัวอยางภาษาท่ีใชพูดในการทํากิจกรรมบางกิจกรรม เชน ตัวอยางการพูด
ภาษาอังกฤษในการเลาเรื่องเพ่ืออธิบายโดยใชแผนปายจราจรในกิจกรรม Life Maps  การพูดของ
พิธีกรในรายการอาหาร  การพูดนําเสนอตอนทายกิจกรรม Look Around and Survey   การถาม
ตอบในกิจกรรม  Opinion Poll และ Recycling Bingo เพ่ือเปนแนวทางการใชภาษาแกผูเขา
อบรมมากย่ิงขึ้น 

3. ปรับคําพูดในการบอก กฎ กติกาสําหรับบางกิจกรรมที่ยังมีความคลุมเครือ  ทําใหผู
เลนสับสน เชน กิจกรรม Hot Seat  ไดระบุเพ่ิมเพ่ือความชัดเจนวา ใครมีสิทธิ์ในการพูดอธิบาย
รูปภาพบาง  และใครมีสิทธิ์ในการทายคําตอบบาง สวนกิจกรรม Treasure Hunt  นั้นมีนักศึกษา
สับสนเปนจํานวนมาก มีการ เอาคําใบไปซอนไวที่สถานท่ีที่ระบุไวในคําใบใบเดียวกัน ทําใหการ
สืบคนหยุดชะงัก  ดังนั้นจึงเพิ่มการอธิบายและยกตัวอยางใหเห็นภาพชัดเจนวา  ชิ้นสวนแผนที่ชิ้นที่ 
1 แปะติดคําใบระบุถึงตําแหนงที่ซอนที่แรก ที่จะพบชิ้นสวนชิ้นที่ 2 แลวนําไปใหสมาชิกกลุมอ่ืน
คนหา  แปะชิ้นสวนแผนที่ชิ้นที่ 2 ดวยคําใบแสดงตําแหนงที่ซอนที่ 2 แลวเอาไปซอนไวตรงตําแหนง
ที่ 1 จากน้ัน แปะชิ้นสวนแผนที่ชิ้นที่ 3 ดวยคําใบแสดงตําแหนงที่ซอนที่ 3  แลวเอาไปซอนตรง
ตําแหนงที่ 2   แปะชิ้นสวนแผนท่ีชิ้นที่ 4 ดวยคําใบแสดงตําแหนงที่ซอนที่ 4 แลวเอาไปซอนตรง
ตําแหนงที่ 3 เปนตน   

4. เพ่ิมผูชวยคอยทําหนาที่กํากับเวลา และคอยเตือนเมื่อเหลือเวลาในการทํากิจกรรม
ตางๆอีกเพียง 5 นาที และ 1 นาที เพ่ือปองกันมิใหการฝกอบรมลาชา   
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5. กําหนดใหผูเขาอบรมไดดูวิดีโอคลิปแสดงตัวอยางการอานกลอน (How to recite 
poems)  เพ่ือใหผูเขาอบรมสังเกตการใชลีลาและน้ําเสียง ในกิจกรรม Sound Poems และ
สามารถปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

6. สําหรับกิจกรรม Wall Dictation นั้นไดปรับคําพูดในตําราอาหารใหกระชับยิ่งขึ้น 
และเพ่ิมตัวเชื่อม เชน First, Second, Third, Then, และ Finally เพ่ือใหการบอกขั้นตอนการ
ทําอาหารมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

7. ในชวง Discussion ทายโมดูลนั้นมีนักศึกษาผูเขาอบรมบางคนไมมีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็น  ดังนั้นดวยเวลาที่จํากัดจึงกําหนดใหทําการแบงกลุมผูเขาอบรมเปนกลุมยอยๆ 
แทนการสนทนาเปนกลุมใหญเพียงกลุมเดียว เพ่ือใหเกิดการระดมความคิดภายในกลุมอยางทั่วถึง
กอนที่จะนําเสนอการสนทนารวมกับกลุมอ่ืนๆตอไป 

ผลการทดสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรจากการศึกษานํารอง (Pilot Study) กับ 
นักศึกษาชั้นปที่ 4 ปการศึกษา 2555  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ    
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จํานวน 34 คน  ไดผลดังตารางที่ 19 
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 ตารางที่ 19 คารอยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบระหวางฝกอบรม และคารอยละของ 
คะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังฝกอบรมในขั้นศึกษานํารอง  

 
คนที ่

รอยละของคะแนนระหวางฝกอบรม เฉลี่ย 

5 โมดูล 

(รอยละ) 

หลัง
อบรม 

(รอยละ) 
โมดูล 1 

 
โมดูล 2 โมดูล 3 โมดูล 4 โมดูล 5 

1 68 62 68 74 70 68.4 71.3 
2 72 79 84 79 88 80.4 80.0 
3 69 73 78 81 82 76.6 72.5 
4 75 78 77 72 79 76.2 74.3 
5 80 74 94 87 89 84.8 79.9 
6 74 76 78 82 78 77.6 78.4 
7 77 80 77 72 80 77.2 76.7 
8 68 81 79 78 78 76.8 68.0 
9 75 75 77 85 74 77.2 78.8 
10 72 66 74 78 72 72.4 77.9 
11 74 82 78 78 76 77.6 78.8 
12 66 76 77 71 78 73.6 70.3 
13 73 73 76 65 71 71.6 68.5 
14 84 80 85 88 83 84.0 79.1 
15 76 72 76 80 82 77.2 78.9 
16 83 73 76 84 84 80.0 78.8 
17 75 86 83 75 80 79.8 76.0 
18 70 74 66 58 70 67.6 76.7 
19 72 76 78 78 80 76.8 83.6 
20 78 86 74 78 78 78.8 79.1 
21 75 64 77 83 87 77.2 74.5 
22 62 59 68 76 77 68.4 71.3 
23 71 74 75 77 79 75.2 75.2 
24 77 79 80 81 92 81.8 77.0 
25 73 72 77 72 78 74.4 73.5 
26 76 74 88 82 78 79.6 73.4 
27 87 85 78 95 94 87.8 83.4 
28 68 71 76 77 77 73.8 72.2 
29 83 88 86 88 92 87.4 73.6 
30 81 79 83 87 85 83.0 73.4 
31 78 80 79 92 89 83.6 78.2 
32 78 73 78 85 84 79.6 78.9 
33 78 74 82 78 82 78.8 76.0 
34 71 81 87 87 83 81.8 81.1 

 74.68 75.74 78.50 79.50 80.85 77.85 76.16 

S.D. 5.46 6.58 5.66 7.43 6.18 4.94 3.89 
 **คะแนนรวมจากแบบทดสอบ 3 ฉบับ (ในสัดสวน 2:1:2)หมายถึงการรวมคะแนนจากแบบทดสอบทักษะการพูดทางตรง (40%) คะแนนจากแบบทดสอบ

ทักษะการพูดทางออม (20%) และคะแนนจากแบบทดสอบความรูดานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ (40%)  
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จากตารางที่ 19 แสดงคาเฉลี่ยของคะแนนจากการทําแบบทดสอบระหวางฝกอบรม 
และคาเฉล่ียของคะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังฝกอบรม เพ่ือการหาคาประสิทธิภาพ E1/E2 ใน
ขั้นศึกษานํารองสําหรับการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยกําหนดคาน้ําหนักในการรวมคะแนนของแบบทดสอบ 3 
ฉบับเพ่ือการหาประสิทธิภาพของหลักสูตร โดยรวมคะแนนจากแบบทดสอบทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษทางตรง (คาน้ําหนัก 40%) กับคะแนนจากแบบทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
ทางออม (คาน้ําหนัก 20%) และคะแนนจากแบบทดสอบความรูดานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ (คา
น้ําหนัก 40%) หรือรวมในอัตราสวน 2:1:2 พบวานักศึกษาสามารถทําคะแนนจากการทดสอบทาย
โมดูล 5 โมดูลคิดเปนรอยละไดคาเฉลี่ยเทากับ 77.85 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 4.94 สวน
คะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังฝกอบรมไดคาเฉลี่ยของคะแนนคิดเปนรอยละ76.16 คา
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.89  ดังนั้นจึงสรุปไดวา หลักสูตรมีประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 
จากการทดสอบระหวางฝกอบรมทายโมดูลทั้ง 5 โมดูลเทากับ 77.85 และมีคาประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ (E2)  จากการทดสอบหลังจากเสร็จสิ้นการฝกอบรม มีคาเทากับ 76.16 แสดงวาหลักสูตร
ฝกอบรมมีประสิทธิภาพเทากับ 77.85/76.15 ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 75/75 (ชัยยงค พรหมวงศ, 
2537) ที่กําหนดไว ดังนั้นผูวิจัยจึงปรับปรุงแกไขจากขอบกพรองที่คนพบในขั้นศึกษานํารองเพ่ือให
แนใจวาหลักสูตรฝกอบรมที่ไดเปนหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพและพรอมนําไปทดลองใชจริงกับ
นักศึกษากลุมตัวอยางในขั้นตอนท่ี 3 ตอไป 
  

สรุปขั้นตอนการดําเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ 2  ดังแผนภูมิที่ 5 
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แผนภูมิที่ 5  การดําเนินการวิจัยขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรและการศึกษานํารอง 

 

 

จุดประสงค 
เพื่อพัฒนาหลักสตูร
ฝกอบรมคายภาษาอังกฤษ
เพื่อเสรมิสรางทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษ ความรูดาน
กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ 
และทักษะสังคม สําหรับ
นักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาองักฤษ คณะ
ศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร และใหมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 

ระยะที่ 2 กลุมตัวอยางที่ใช
เพื่อการศึกษา 

นํารอง 

นักศึกษาชั้นปที่ 4 
ปการศึกษา 2555  
หลักสตูรครุศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ    
มหาวิทยาลยัราช
ภัฏนครปฐม   
จํานวน 34 คน 

ประเด็นการวิจัย 
1. ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญที่มีตอหลักลูตร 
2. ประสิทธิภาพของราง
หลักสตูรฝกอบรม 

วิธีการ เครื่องมือที่ใช การตรวจสอบ
ประสิทธิภาพ
หลักสูตร 

รางหลักสูตรฝกอบรมคายภาษาอังกฤษท่ีมีประสิทธิภาพ 
และพรอมนําไปทดลองใชจริงในข้ันตอนที่ 3 

ออกแบบหลกัสตูร 
-  กําหนดเปาหมายและ 
จุดประสงคของหลักสูตร 

-  รางหลักสูตรฝกอบรม 
-  กําหนดเนื้อหา 
-  ออกแบบกิจกรรม 
-  สรางสื่อ 
-  ออกแบบการ
ประเมินผล 
-  จัดทําเอกสาร
ประกอบหลักสูตร 

นําเอกสารหลักสูตรและ
เอกสารประกอบ
หลักสูตรทุกชิ้นให

ผูเชี่ยวชาญ 
5 ทานตรวจสอบ 

1.การทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
1.1 แบบทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
ทางออม 
1.2 แบบทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
ทางตรง 
2. การทดสอบความรูดานกิจกรรมคาย 
2.1 แบบทดสอบความรูดานกิจกรรมคาย 
2.2 แบบฟอรมเขียนแผนการจัดกิจกรรม
คาย 
3. การประเมินทักษะสังคม 
3.1 แบบประเมินความตระหนกัรูดานทกัษะ
สังคม 
3.2 แบบสังเกตการพัฒนาทักษะสังคม 
4. การประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตร
ฝกอบรม 
4.1 แบบประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตร 
4.2 แบบเขียนสรุปสิ่งที่ไดรับจากการอบรม 
4.3 แบบประเมินกิจกรรมทายโมดูล
ฝกอบรม 
 

ประเมินความ
สอดคลองและ
เหมาะสมของ
หลักสูตรโดย
ผูเชี่ยวชาญ 

5 ทาน 

นําหลักสูตรไปทดลองใช
ขั้นศึกษานํารอง  

นําไปทดลองใช
กับกลุมตัวอยาง
เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพ 
E1/E2 ตาม

เกณฑ  75/75 

ปรับปรุงแกไข
รางหลักสูตร
ฝกอบรม 
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ขั้นตอนที่ 3 การนําหลักสูตรไปใชและการประเมินประสิทธิผลหลักสูตร  
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบเชิงทดลอง(Quasi-Experimental Research) 
กลุมเดี่ยวสอบกอนฝกอบรมและหลังฝกอบรม (One-Group Pre-test Post-test Design) 
(บํารุงโตรัตน, 2534: 29-31) มีแบบแผนการทดลองแสดงดังแผนภูมิที่ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมทิี ่6  แบบแผนการทดลอง 
 
จุดประสงค 

เพ่ือนําหลักสูตรไปใชและเพ่ือประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรมคาย
ภาษาอังกฤษเพ่ือเสริมสรางทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ความรูดานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ และ
ทักษะสังคม สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองเพื่อประเมินประสิทธิผล 

นักศึกษาชั้นปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
จํานวน 38 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 
ขั้นตอนดําเนินการ 

การดําเนินการในขั้นนี้ แบงออกเปน 2 ระยะ คือ การนําหลักสูตรไปใช (Curriculum 
Implementation)  และ การประเมินประสิทธิผลของหลักสูตร (Curriculum Evaluation) ดัง
รายละเอียดตอไปนี้ 

 
1.  การนําหลักสูตรไปใช (Curriculum Implementation) 

การนําหลักสูตรที่ผานการตรวจสอบประสิทธิภาพดังกลาวขางตนไปใชจริงกับกลุม
ตัวอยาง คือ นักศึกษาชั้นปที่ 4 ปการศึกษา 2555 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ  ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะ ศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  จํานวน 
38 คน  ใชเวลา 20 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 3 วัน ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2555  ซึ่ง ผูวิจัยได

One-Group Pre-test Post-test Design 
 

                        T1                 X        T2 
 

T1  หมายถึง  การทดสอบกอนฝกอบรม 
X   หมายถึง  การฝกอบรม 
T2   หมายถึง  การทดสอบหลังฝกอบรม 
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ขอความชวยเหลือจากอาจารยสอนภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษาจํานวน 3 ทาน  มาเปน
กรรมการทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษทางตรงกอนการอบรม และเปนวิทยากรผูชวยตลอด
การฝกอบรม มีข้ันตอนดําเนินการดังนี้  

 
1.1 กอนฝกอบรม    

กอนฝกอบรม1 สัปดาห ผูวิจัยไดเชิญวิทยากรผูชวย 3 ทานมาพูดคุยเพ่ือสรางความ
เขาใจเก่ียวกับหลักสูตรฝกอบรมวิธีการประเมินผลแนะนําแบบทดสอบแบบฟอรมกรอกคะแนนและ
มอบหมายภาระงานลวงหนา จากนั้น กอนฝกอบรม 1 วันไดนัดนักศึกษากลุมตัวอยางมาประชุมเพ่ือ
ทําความเขาใจเกี่ยวกับการหลักสูตรฝกอบรม  ตั้งแตหลักการและเหตุผล  วัตถุประสงคของโครงการ
ฝกอบรม บอกขั้นตอน วิธีการ หมายกําหนดการ และวิธีการประเมินผล และทําการทดสอบ
นักศึกษากลุมตัวอยางดังนี้  

1.1.1  ทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษทางออม ใชเวลา 30 นาที 
1.1.2 ทดสอบความรูดานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ ใชเวลา 30 นาท ี
1.1.3 ประเมินความตระหนักรูดานทักษะสังคม ใชเวลา10 นาท ี
1.1.4 ทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษทางตรงใชเวลา80 นาท ี
 
สําหรับการทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษทางตรงน้ัน เพ่ือใหดําเนินการแลวเสร็จ

ดวยความรวดเร็วผูวิจัยจึงใชหองสอบจํานวน 4 หอง แตละหองมีกรรมการสอบ 1 คน  ดังนั้นการ
ทดสอบแตละรอบสามารถทดสอบนักศึกษาไดคราวละ 4 คนใชเวลาท้ังสิ้นประมาณ 8 นาทีตอการ
ทดสอบนักศึกษา 1 รอบ ดังนั้นในการทดสอบนักศึกษา 38 คน จึงตองทดสอบท้ังสิ้น 10 รอบ ใช
เวลา 80 นาทแีละเพ่ือเปนการขจัดความลําเอียงในการใหคะแนน ผูวิจัยไดกําหนดใหนักศึกษาแตละ
คนไดรับการประเมินจากกรรมการ2 ทาน คือผูวิจัยและกรรมการทานอ่ืนอีก 1 ทาน จึงตองทําการ
ถายวิดีทัศนเพ่ือบันทึกการทดสอบของนักศึกษาทุกคนแลวใหกรรมการอีก 1 ทานซึ่งอาจเปนผูวิจัย
หรือกรรมการทานอ่ืนทําการประเมินทักษะการพูดภาษาอังกฤษทางตรงของนักศึกษาในภายหลัง 

 
      1.2  ระหวางฝกอบรม    

การฝกอบรมใชเวลา 20 ชั่วโมงเปนเวลา 3 วัน โดย ผูวิจัยไดดําเนินการฝกอบรมดวย
ตนเองโดยมีวิทยากรผูชวย 3 ทาน คอยใหความชวยเหลือตลอดการฝกอบรม การฝกอบรมแบง
ออกเปน 5 โมดูล แตละโมดูลมีข้ันตอนดําเนินการเหมือนกันดังนี้ 

1.2.1 ขั้นการทํากิจกรรมเพ่ือนําเขาสูเนื้อหา (Warm Up Activity) 
เปนขั้นตอนที่ใหผูเขาอบรมทํากิจกรรมเพ่ือนําเขาสูเนื้อหาโดยเนนกิจกรรมที่

กอใหเกิดความสนุกสนานและบรรยากาศที่ผอนคลายมีการใชภาษาอังกฤษที่ไมซับซอนนัก 
1.2.2  ขั้นการทํากิจกรรมเสริมทักษะภาษา (Encouraging Activity) 

เปนการใหผูเขาอบรมทํากิจกรรมที่เนนการใชเกมการแขงขันเพ่ือการฝกใช
ภาษาในบรรยากาศท่ีไมตึงเครียดอยางในหองเรียนใหไดรับความรูและทักษะภาษาเบ้ืองตนที่จะเปน
ประโยชนตอการนําไปใชในกิจกรรมหลัก 

1.2.3  ขั้นการทํากิจกรรมเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมหลัก (Enhancing Activity) 
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เปนการใหผูเขาอบรมทํากิจกรรมที่เนนฝกทักษะภาษาท่ีชวยใหเกิดการเรียนรู
และใชภาษาอยางเปนธรรมชาติเพ่ือเตรียมพรอมสูการปฏิบัติกิจกรรมหลักตอไป 

1.2.4  ขัน้การทํากิจกรรมหลัก (Main Activity) 
เปนขั้นตอนที่ใหผูเขาอบรมทํากิจกรรมหลักที่ถูกคัดสรรวาเปนกิจกรรมท่ี

สามารถพัฒนาทักษะการพูดที่เปดโอกาสใหไดฝกใชหนาที่ภาษาหลากหลายหนาที่เปนกิจกรรมที่
สามารถพัฒนาทักษะสังคมตางๆที่จําเปนสําหรับครูสอนภาษาและเปนกิจกรรมที่สนุกสนานและ
เสริมสรางความคิดสรางสรรคที่ผูเขาคายมีโอกาสพัฒนารวมกัน 

1.2.5  ขั้นการสนทนาทายโมดูล (Discussion) 
เปนขั้นตอนการสนทนาพูดคุยเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับขอดี  ขอเสีย

และการนําไปปรับใชของกิจกรรม 4 กิจกรรมที่ปฏิบัติไป และเปนการพูดคุย ในฐานะของครูสอน
ภาษาท่ีไดรับมอบหมายใหจัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษใหกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนเพ่ือ
สะทอนใหเห็นถึงความรูความเขาใจในกิจกรรมตางๆและความสามารถในการดําเนินกิจกรรม 

1.2.6  ขั้นทดสอบทายโมดูล (Check Point) 
เปนข้ันตอนการทดสอบภายหลังจากสิ้นสุดการฝกอบรมแตละโมดูลโดยการ

ทดสอบประกอบไปดวย 1) การประเมินกิจกรรมที่ไดฝกอบรมไปท้ัง 4 กิจกรรม ใชแบบประเมิน
แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับแบบLikert Scale  กําหนดใหระดับ 5 
หมายถึงชอบมากท่ีสุดไปจนถึง ระดับ 1 หมายถึงไมชอบท่ีสุดแยกเปนประเด็นยอย4ประเด็นคือ
ประโยชนดานภาษาอังกฤษ (Language skills benefits) การพัฒนาทักษะสังคม (Social skills 
improvement)  ความสนุกสนาน (Enjoyment)   และเวลาที่ใช  (Time use)   2) การทดสอบ
ความรูดานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษใชแบบทดสอบแบบปรนัยจํานวน 10 ขอคะแนนเต็ม 10 
คะแนนโดยประเด็นคําถามเกี่ยวของกับกิจกรรมทั้ง 4 กิจกรรมและเนื้อหาเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียนและประเทศสมาชิกจากการฝกอบรม  3) การทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษทางออม
ใชแบบทดสอบแบบจับคู   (Matching) จํานวน 10 ขอคะแนนเต็ม 10 คะแนนโดยเนื้อหาของ
แบบทดสอบไดถูกกําหนดขึ้นตามวัตถุประสงคขอที่ 1.1 ของหลักสูตรคือเพ่ือการพูดภาษาอังกฤษ
เพ่ือจัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษในฐานะครูสอนภาษาอังกฤษ   4) การทดสอบทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษทางตรง โดยการสัมภาษณนักศึกษาในบริบทของครูสอนภาษาอังกฤษท่ีตองพูด
ภาษาอังกฤษในการจัดกิจกรรมคายซึ่งทําการทดสอบโดยใหนักศึกษาสอบเปนทีมๆละ 4 คนโดย
สมมติวาทั้ง 4 คนเปนครูสอนภาษาอังกฤษที่ชวยกันพูดเพ่ือจัดกิจกรรมหลักของแตละโมดูลใหกับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนโดยแตละคนจะตองจับสลากเพ่ือเลือกลําดับและบทบาทที่ตนตอง
พูดลําดับในการพูดมี  4 ชวงคือ ชวงท่ี 1  พูดเพ่ือกระตุนใหเกิดความสนใจและเกร่ินนําเขาสู
กิจกรรมชวงที่ 2 พูดเพ่ือแบงกลุมผูเลนชวงที่ 3 พูดเพ่ือบอกกติกาการเลนชวงที่ 4  กลาวประกาศ
หมดเวลาและประกาศผลผูชนะ และแตละชวงมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน และ  5) การสังเกตการ
พัฒนาทักษะสังคมโดยวิทยากรผูชวย 3 ทาน 

 
1.3  หลังฝกอบรม  

ภายหลังเสร็จสิ้นการฝกอบรมท้ัง 5 โมดูล ผูวิจัยไดดําเนินการทดสอบและประเมิน
ในชวงบายของวันที่ 3 ของการฝกอบรม ดังนี้  1) การประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตรฝกอบรม  
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2) การทดสอบความรูดานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษใชแบบทดสอบแบบปรนัยจํานวน40 ขอ 
คะแนนเต็ม 40 คะแนน  3) การทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษทางออมใชแบบทดสอบแบบ
ปรนัยจํานวน 40 ขอคะแนนเต็ม 40 คะแนน   4) แบบประเมินความตระหนักรูดานทักษะสังคม 
และ  5) การทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษทางตรง โดยใชแบบทดสอบและวิธีดําเนินการ
เชนเดียวกับการทดสอบกอนฝกอบรม และมอบหมายใหนักศึกษาเขียนบรรยายเพ่ือประเมินสิ่งที่
ไดรับจากการฝกอบรม (Learning Log)  และเขียนแผนการจัดกิจกรรมเปนการบานแลวนํามาสงใน
วันถัดไป 

 
2.  การประเมินหลักสูตร  (Curriculum Evaluation) 

ระยะนี้เปนการนําผลท่ีไดจากการนําหลักสูตรไปใชกับนักศึกษากลุมตัวอยางผูวิจัยทํา
การเก็บรวบรวมขอมูลที่ไดทั้งหมดมาวิเคราะหและประมวลผล  จากนั้นจึงตรวจสอบสมมติฐาน
เพ่ือใหแนใจวาหลักสูตรที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นนั้นเปนหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ ดังรายการตอไปนี้ 
 2.1  วิเคราะหหาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรมคายภาษาอังกฤษท่ีผูวิจัยสรางขึ้น
ตามเกณฑ 75/75 (ชัยยงค พรหมวงศ 2537: 496-497)    
 2.2  เปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาอังกฤษกอนและหลังการฝกอบรมดวยหลักสูตร
คายภาษาอังกฤษท่ีผูวิจัยสรางขึ้น โดยใชสถิติทดสอบ t แบบไมเปนอิสระตอกัน และคํานวนขนาด
ของผลโดยใชสูตรของ Cohen (1988) 
 2.3  เปรียบเทียบความรูดานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษกอนและหลังการฝกอบรมดวย
หลักสูตรคายภาษาอังกฤษท่ีผูวิจัยสรางขึ้น โดยใชสถิติทดสอบทีแบบไมเปนอิสระตอกัน และคํานวน
ขนาดของผลโดยใชสูตรของ Cohen (1988) 
 2.4  เปรียบเทียบทักษะสังคมกอนและหลังการฝกอบรมดวยหลักสูตรคาย
ภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยใชสถิติทดสอบt แบบไมเปนอิสระตอกัน และคํานวนขนาดของผล
โดยใชสูตรของ Cohen (1988) 
 2.5 วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจตอหลักสูตรฝกอบรมคาย
ภาษาอังกฤษ โดยใช คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและเกณฑการแปลความหมาย 
 
การวิเคราะหขอมูล 

หลังจากเสร็จส้ินการฝกอบรม  ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลที่ไดทั้งหมดมาวิเคราะห
และประมวลผลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  เพ่ือนําผลการประเมินมาใชตัดสินใจวาหลักสูตรที่
ผูวิจัยพัฒนาขึ้นนั้นเปนหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพหรือไม โดยใชการคํานวณทางสถิติในการทดสอบ
สมมติฐานท่ีจําเปนดังนี้ 

1. คํานวนคาสถิติพ้ืนฐาน ไดแกคาเฉลี่ย คารอยละ เพ่ือการหาประสิทธิภาพของ
กระบวน (E1) เปรียบเทียบกับประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) โดยกําหนดเกณฑสําหรับประเมิน
ประสิทธิภาพหลักสูตร E1/E2 เทากับ 75/75 (ชัยยงค พรหมวงศ, 2537) ใชสูตรในการคํานวนดังนี้ 

ประสิทธิภาพของกระบวน (E1) คือคาเฉล่ียรอยละของคะแนนรวมระหวางการฝกอบรม 
ประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) คือคาเฉล่ียรอยละของคะแนนรวมหลังฝกอบรม 
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สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดคาน้ําหนักในการรวมคะแนนของแบบทดสอบ 3 
ฉบับ เพ่ือการหาประสิทธิภาพของหลักสูตรดังนี้ รวมคะแนนจากแบบทดสอบทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษทางตรง (คาน้ําหนัก 40%) กับคะแนนจากแบบทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
ทางออม (คาน้ําหนัก 20%) และคะแนนจากแบบทดสอบความรูดานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ (คา
น้ําหนัก 40%) หรือรวมในอัตราสวน 2:1:2 

2. การวิเคราะหความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษโดยการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย
ของคะแนนกอนและหลังฝกอบรม โดยใชวิธีการแจกแจงความถี่  คํานวณคารอยละ  คาเฉลี่ย และ
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  โดยใชสถิติ Two Dependent Sample t-test กําหนดระดับ
นัยสําคัญท่ีระดับ .05และหาคาขนาดของผล (Effect Size)โดยใชสูตรในการคํานวณคาขนาดของผล
ของ Cohen (1988) มีเกณฑในการแปลผลการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

คาขนาดของผล (d) =  0.0-0.20    แสดงวามีผลขนาดเล็ก 
คาขนาดของผล (d) =  0.21-0.50  แสดงวามีผลขนาดปานกลาง 
คาขนาดของผล (d) =  0.51-0.80  แสดงวามีผลขนาดใหญ 
คาขนาดของผล (d) =  > 0.80      แสดงวามีผลขนาดใหญมาก 

3. การวิเคราะหความรูดานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ  โดยการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย
ของคะแนน กอนและหลังฝกอบรม โดยใชวิธีการแจกแจงความถี่  คํานวณคารอยละ  คาเฉลี่ย และ
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  โดยใชสถิติ Two Dependent Sample t-test กําหนดระดับ
นัยสําคัญที่ระดับ .05  และหาคาขนาดของผล (Effect Size)  โดยใชสูตรในการคํานวณและการ
แปลผลการวิเคราะหขอมูลดังแสดงขางตน 

4. การวิเคราะหการประเมินดานทักษะสังคม โดยการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ
คะแนน กอนและหลังฝกอบรม โดยใชวิธีการแจกแจงความถ่ี  คํานวณคารอยละ  คาเฉลี่ย และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  โดยใชสถิติ Two Dependent Sample t-test กําหนดระดับนัยสําคัญ
ที่ระดับ .05และหาคาขนาดของผล (Effect Size)  โดยใชสูตรในการคํานวณและการแปลผลการ
วิเคราะหขอมูลดังแสดงขางตน 

5. การวิเคราะหระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตรฝกอบรมที่ผูวิจัยพัฒนา
ขึ้นโดยใชวิธีการแจกแจงความถี่  คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)โดยกําหนด
เกณฑความพึงพอใจไวที่ระดับมาก หรือคาเฉล่ียมากกวา 3.50 (จากมาตรวัด 5 ระดับ)  
  

สรุปขั้นตอนการดําเนินการวิจัยขั้นตอนท่ี 3 การนําหลักสูตรไปใชและการประเมิน
หลักสูตรแสดงดังแผนภูมิที่ 7 
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 แผนภูมทิี ่7 การดําเนินการวิจัยขั้นตอนที่ 3 การนําหลักสูตรไปใชและการประเมินประสิทธิผลหลักสูตร 

 

 

จุดประสงค 
1. เพื่อนําหลักสูตร
ฝกอบรมไปทดลองใชกับ
นักศึกษากลุมตัวอยาง 
2. เพื่อประเมิน
ประสิทธผิลของหลักสูตร 

ระยะที่ 3 กลุมตัวอยางที่ใช
เพื่อการประเมิน
ประสิทธิผล

นักศึกษาชั้นปที่ 4 

ปการศึกษา 2555  
หลักสตูรศึกษาศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษภาควิชา
หลักสตูรและวิธีสอน คณะ
ศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลยัศิลปากร  
จํานวน 38 คน  

ประเด็นการวิจัย 

1. ประสิทธิภาพของ
หลักสูตร E1/E2 
2. ประสิทธิผลของ
หลักสูตรดาน 
2.1 ทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษ 
2.2 ความรูดานกิจกรรม 
2.3 ความตระหนักรูดาน
ทักษะสังคม 
2.4 .ความพึงพอใจตอ
หลักสูตรฝกอบรม 

วิธีการ เครื่องมือที่ใช การประเมิน

หลักสูตรฝกอบรมคายภาษาอังกฤษท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 

ทดสอบทกัษะการพูด
ภาษาอังกฤษ ความรู
ดานกิจกรรมคาย 
และความตระหนักรู

ทดสอบหลังฝกอบรม 

หลักสตูรฝกอบรม
คายภาษาอังกฤษ
เพื่อเสรมิสราง
ทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษ 
ความรูดาน
กิจกรรมคาย
ภาษาอังกฤษ และ
ทักษะสังคม 
สําหรับนักศึกษา
สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

คณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 

ประเมินประสิทธิผลของ
หลักสูตรจากการ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ
คะแนนจากการทดสอบ
หลังฝกอบรม และกอน
ฝกอบรมของทักษะการ
พูดภาษาอังกฤษ  ความรู
ดานกิจกรรม 
และ ความตระหนักรูดาน
ทักษะสังคม  และศึกษา
ขนาดของผล (effect 
size) 

ศึกษาระดับความ 

พึงพอใจตอหลักสูตร
ฝกอบรม 

นําหลักสตูรไปใชฝกอบรม
กับนักศึกษากลุมตัวอยาง  

เปนเวลา 3 วัน  
รวมทั้งสิ้น 20 ชั่วโมง 

ประเมินความพึงพอใจตอ
การฝกอบรมโดยการ

สอบถามและการเขียนสิ่งที่
ไดรับจากการฝกอบรม

เชิงอรรถ 

หาประสิทธิภาพของ
หลักสตูร (E1/E2) 
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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

การวิจัยครั้งนี้เปนการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมคายภาษาอังกฤษเพ่ือเสริมสรางทักษะ
การพูดภาษาอังกฤษ ความรูดานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ และทักษะสังคม สําหรับนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยมีวัตถุประสงค คือ 1) เพ่ือ
ศึกษาขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมคายภาษาอังกฤษเพ่ือเสริมสรางทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษ กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ และทักษะสังคม สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  2) เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของหลักสูตร
ฝกอบรมคายภาษาอังกฤษเพ่ือเสริมสรางทักษะการพูดภาษาอังกฤษ กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ และ
ทักษะสังคม สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร ให
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75  3) เพ่ือประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรมคาย
ภาษาอังกฤษเพ่ือเสริมสรางทักษะการพูดภาษาอังกฤษ กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ และทักษะสังคม 
สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร     ในประเด็น
ของ  3.1) เปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษากอนและหลังฝกอบรมและศึกษา
ขนาดของผล  3.2) เปรียบเทียบความรูดานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษของนักศึกษากอนและหลัง
ฝกอบรมและศึกษาขนาดของผล  3.3) เปรียบเทียบความตระหนักรูดานทักษะสังคมของนักศึกษา
กอนและหลังฝกอบรมและศึกษาขนาดของผล และ 3.4)  ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ี
มีตอหลักสูตรฝกอบรม  ผูวิจัยแบงการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้  

 
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค ขอที่ 1 เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม
คายภาษาอังกฤษเพ่ือเสริมสรางทักษะการพูดภาษาอังกฤษ กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ และ
ทักษะสังคม สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เพ่ือตอบวัตถุประสงคขอที่ 1 ผูวิจัยไดแบงการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนา
หลักสูตร (Needs Analysis) ออกเปน 2 สวน  คือ 1) ผลการศึกษาเน้ือหาหลักสูตร และ 2) ผลการ
สํารวจขอมูลพื้นฐานและความตองการฝกอบรมของนักศึกษากลุมตัวอยาง ดังนี้  

 
1.  ผลการศึกษาเนื้อหาหลักสูตร  

ผลการศึกษาเน้ือหาหลักสูตรแบงออกเปน  5 ประเด็น คือ  1) หนาที่ภาษาที่
จําเปนสําหรับครูสอนภาษาอังกฤษ  2) พ้ืนฐานความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ  3) สาระ
อาเซียน    4) กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ   และ 5) ทักษะสังคมท่ีจําเปนสําหรับครูสอนภาษาอังกฤษ  
ไดผลดังนี้ 
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1.1 หนาที่ภาษาที่จําเปนสําหรับครูสอนภาษาอังกฤษ 

หนาที่ภาษาท่ีผูวิจัยเลือกมาออกแบบหลักสูตรฝกอบรม มีทั้งสิ้น 17 รายการ 
เรียงจากอันดับที่นักศึกษามีความตระหนักรูนอยที่สุดไปยังมากท่ีสุด ดังนี้    1) Persuading  2) 
Giving warning   3) Summarizing   4) Reasoning    5) Making Prediction    6) Giving 
Opinion  7) Identifying/Clarifying   8) Inviting Opinion 9) Narrating  10) Explaining  11) 
Questioning  12) Agreeing/Disagreeing 13) Describing  14) Suggesting/Advising  15) 
Giving Instructions  16) Praising  และ   17) Responding to Questions     

 
1.2  พื้นฐานความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ   

จากการทดสอบพ้ืนฐานความสามารถการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษากลุม
ตัวอยาง พบขอบกพรองในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษากลุมตัวอยาง   เชนการ  เลือกใช
คําศัพทยังไมเหมาะสม  การเลือกใชหนาที่ภาษาไมเหมาะสมและไมถูกตองตามหลักไวยากรณ  ขาด
คลองแคลว และขาดความเปนธรรมชาติคลายกับเจาของภาษาอยูมาก 

 
1.3  สาระอาเซียน    

สาระอาเซียนที่นักศึกษาใหความสนใจไดแกเรื่อง อาหาร (Food)  บทกลอน 
(Poetry)  ผูคน (People)  สถานที่ (Places)   และ สิ่งแวดลอม (Environment) 

 
1.4  กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ    

กิจกรรมภาษาที่เหมาะสมกับคายภาษาอังกฤษ ที่ถูกคัดเลือกเปนกิจกรรม
หลักและกิจกรรมสอดแทรกสําหรับการออกแบบหลักสูตรฝกอบรม แบงออกเปน 5 โมดูล ไดแก 

โมดูลที่ 1:  กิจกรรมหลัก คือ เกมลาสมบัติ  (Treasure Hunt) กิจกรรมสอดแทรก 
ไดแก 1.1 Singing ASEAN Anthem  1.2 English Bee  และ 1.3 Hot Seat  

โมดูลที่ 2: กิจกรรมหลัก คือ การเปรียบชวงชีวิตกับปายจราจร (Life Maps) กิจกรรม
สอดแทรก ไดแก 2.1 Adjectives Naming  2.2 Whispering of Signs และ 2.3 Opinion Poll  

โมดูลที่ 3: กิจกรรมหลัก คือ การเขียนกลอนไฮกุ (Writing Haiku Poems) กิจกรรม
สอดแทรก  ไดแก 3.1 Sound Poems  3.2 Wonderful Scenery  และ 3.3 Run to Write  

โมดูลที่ 4: กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมอาหารยอดพิสดาร (Fantasy Food Show)  
กิจกรรมสอดแทรก ไดแก 4.1 Miming Words 4.2 Sentimental Dishes และ 4.3 Wall 
Dictation  

โมดูลที่ 5:  กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมเพลงเพ่ือสิ่งแวดลอม (Environmental Songs) 
กิจกรรมสอดแทรก ไดแก 5.1 Recycling Bingo  5.2 Environmental Problems และ 5.3 Look 
Around Survey   
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1.5  ทักษะสังคมที่จําเปนสําหรับครูสอนภาษาอังกฤษ   
  ทักษะสังคมที่จําเปนสําหรับครูสอนภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยคัดเลือกมาใช

ออกแบบหลักสูตรฝกอบรม แบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมที่ 1 เปนทักษะเพ่ือการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ประกอบดวยทักษะยอย 5 ทักษะ คือ 1) แสดงสีหนาอยางเหมาะสมขณะพูดคุย  2) 
แสดงทาทางอยางเหมาะสมขณะพูดคุย 3) ใชน้ําเสียงไดอยางเหมาะสม 4) เลือกใชคําพูดไดอยาง
เหมาะสม  และ 5) ฟงดวยความสนใจ กับ กลุมที่ 2 เปนทักษะเพ่ือการสรางสัมพันธภาพ 
ประกอบดวย 15 ทักษะยอย คือ 1) รูหนาที่ตนเอง  2) มีการวางแผน  3) มีการจัดการตามแผน  4) 
มีความเปนผูนํา 5) มีเหตุผล  6) เคารพ กฎ กติกา การผลัดเปลี่ยน  7) ชวยเหลือผูอ่ืน และรูจัก
แบงปน 8) รูจักประนีประนอมเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน  9) มีน้ําใจเปนนักกีฬา  10) รูจักปรับตัวเขากับ
สังคม 11) มีสวนรวมในการทํางานกลุม  12) รวมแกปญหาในกลุมอยางมีเหตุผล  13) มีความ
รับผิดชอบในหนาที่   14) มีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็น  และ 15) เคารพความคิดเห็นของ
สวนรวม   

 
2.  ผลการสํารวจขอมูลพื้นฐานและความตองการฝกอบรมของนักศึกษากลุม

ตัวอยาง  
 การสํารวจขอมูลพ้ืนฐานและความตองการฝกอบรมของนักศึกษากลุมตัวอยาง 

พบวานักศึกษากลุมตัวอยางเปนเพศชาย จํานวน 7  คน คิดเปนรอยละ 18.42  และเปนเพศหญิง 
31 คนคิดเปนรอยละ 81.58 มีอายุใกลเคียงกันคืออยูระหวาง อายุ 21-23 ป  และนักศึกษาสวน
ใหญเห็นวาระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการฝกอบรม คือ 3 วัน   นักศึกษากลุมตัวอยางประเมิน
ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของตนเองโดยเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง  และคิดวาตนเองมี
ความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษโดยเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง  สําหรับ
ความตองการฝกอบรมน้ัน พบวานักศึกษาตองการใหจัดฝกอบรมเปนเวลา  3 วัน ในชวงปดเทอม
เดือนตุลาคม และควรใชหองเรียนในตึกศึกษา 3 จัดฝกอบรม  
 
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค ขอที่ 2 เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรม
คายภาษาอังกฤษเพ่ือเสริมสรางทักษะการพูดภาษาอังกฤษ กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ และ
ทักษะสังคม สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 

ผลการหาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรมคายภาษาอังกฤษเพ่ือเสริมสรางทักษะ
การพูดภาษาอังกฤษ กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ และทักษะสังคม สําหรับนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรในชวงทดลองภาคสนามกับนักศึกษาชั้นปที่ 
4 ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 38 คน ไดผลการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของกระบวน (E1)  กับประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) ดังขอมูลแสดงใน
ตารางที่ 20 
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  ตารางที่ 20  คารอยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบระหวางฝกอบรม 5 โมดูล และ จาก
แบบทดสอบหลังฝกอบรมจากการทดลองภาคสนาม (Field Tryout) 

 
คนที ่

รอยละของคะแนนระหวางฝกอบรม   เฉลี่ย 
5 โมดูล 

หลัง 
อบรม** โมดลู 1 โมดลู 2 โมดลู 3 โมดลู 4 โมดลู 5 

1 78.00 77.00 78.00 82.00 78.00 78.60 74.6 
2 78.00 76.00 87.00 79.00 88.00 81.60 84.4 
3 69.00 76.00 76.00 77.00 82.00 76.00 71.6 
4 73.00 76.00 80.00 74.00 79.00 76.40 76.6 
5 86.00 86.00 90.00 83.00 89.00 86.80 87.0 
6 83.00 87.00 86.00 88.00 89.00 86.60 86.0 
7 75.00 76.00 75.00 69.00 80.00 75.00 78.5 
8 90.00 85.00 88.00 93.00 82.00 87.60 93.2 
9 75.00 73.00 77.00 81.00 74.00 76.00 83.6 
10 82.00 76.00 86.00 93.00 79.00 83.20 81.3 
11 79.00 90.00 88.00 85.00 90.00 86.40 83.4 
12 63.00 73.00 70.00 72.00 75.00 70.60 66.5 
13 71.00 70.00 72.00 60.00 71.00 68.80 63.3 
14 82.00 82.00 85.00 88.00 83.00 84.00 82.7 
15 90.00 89.00 92.00 96.00 95.00 92.40 85.7 
16 81.00 77.00 76.00 82.00 82.00 79.60 77.0 
17 80.00 83.00 84.00 77.00 83.00 81.40 83.4 
18 64.00 64.00 69.00 57.00 66.00 64.00 71.7 
19 92.00 91.00 90.00 95.00 97.00 93.00 95.6 
20 82.00 86.00 82.00 92.00 93.00 87.00 85.7 
21 83.00 92.00 92.00 96.00 92.00 91.00 84.2 
22 68.00 61.00 70.00 80.00 75.00 70.80 79.0 
23 74.00 77.00 73.00 76.00 79.00 75.80 79.2 
24 76.00 76.00 84.00 81.00 88.00 81.00 82.8 
25 72.00 72.00 75.00 72.00 78.00 73.80 70.9 
26 82.00 75.00 87.00 86.00 81.00 82.20 87.7 
27 86.00 87.00 81.00 89.00 94.00 87.40 87.4 
28 67.00 70.00 78.00 76.00 77.00 73.60 75.0 
29 81.00 88.00 84.00 90.00 90.00 86.60 84.2 
30 79.00 79.00 81.00 83.00 82.00 80.80 82.3 
31 80.00 77.00 80.00 89.00 89.00 83.00 85.8 
32 70.00 76.00 78.00 84.00 84.00 78.40 81.5 
33 87.00 83.00 88.00 84.00 97.00 87.80 86.8 
34 76.00 82.00 84.00 82.00 82.00 81.20 83.1 
35 81.00 90.00 91.00 86.00 95.00 88.60 85.6 
36 76.00 81.00 82.00 76.00 77.00 78.40 70.2 
37 89.00 86.00 88.00 88.00 93.00 88.80 82.1 
38 75.00 78.00 80.00 79.00 80.00 78.40 74.7 

 78.29 79.55 81.76 82.11 83.89 81.12 80.90 
S.D. 7.19 7.38 6.48 8.93 7.62 6.82 6.93 

 **คะแนนรวมจากแบบทดสอบ 3 ฉบับ (ในสัดสวน 2:1:2)  หมายถึงการรวมคะแนนจากแบบทดสอบทักษะการพูดทางตรง (40%) 
คะแนนจากแบบทดสอบทกัษะการพูดทางออม (20%) และคะแนนจากแบบทดสอบความรูดานกจิกรรมคายภาษาอังกฤษ (40%)  
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จากตารางท่ี 20 แสดงคาเฉล่ียคิดเปนรอยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบ
ระหวางฝกอบรม และคาเฉลี่ยของคะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังฝกอบรม เพ่ือการหาคา
ประสิทธิภาพ E1/E2  ในข้ันทดลองภาคสนาม (Field Tryout) สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัย
กําหนดคาน้ําหนักในการรวมคะแนนของแบบทดสอบ 3 ฉบับ เพ่ือการหาประสิทธิภาพของหลักสูตร 
โดยรวมคะแนนจากแบบทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษทางตรง (คาน้ําหนัก 40%) กับคะแนน
จากแบบทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษทางออม  (คาน้ําหนัก 20%) และคะแนนจาก
แบบทดสอบความรูดานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ (คาน้ําหนัก 40%) หรือรวมในอัตราสวน 2:1:2  
พบวานักศึกษากลุมตัวอยางสามารถทําคะแนนจากการทดสอบทายโมดูล 5 โมดูล มีคาเฉลี่ยคิดเปน
รอยละ เทากับ 81.12 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 6.82 เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยแตละโมดูล พบวา 
โมดูลที่ 5  Environment: Environmental Problems in ASEAN Countries มีคาฉลี่ยสูงที่สุด 
(  = 83.89, S.D. = 7.62)  รองลงมาไดแก โมดูลที่ 4  Food: Food in ASEAN countries (  = 
82.11, S.D. = 8.93)   โมดูลที่ 3  Aesthetics: Arts & Poems in ASEAN Countries  (  = 
81.76, S.D. = 6.48)  โมดูลที่ 2 People: Lifestyles of People in ASEAN Countries  (  = 
79.55, S.D. = 7.38) และ โมดูลที่  1 Locations/Places: Getting to know ASEAN 
Community (  = 78.29, S.D. = 7.19) ตามลําดับ  สวนคะแนนจากการทําแบบทดสอบหลัง
ฝกอบรม ไดคาเฉล่ียของคะแนนคิดเปนรอยละเทากับ 80.90 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 6.93  
ดังนั้นจึงสรุปไดวา หลักสูตรมีประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) จากการทดสอบระหวางฝกอบรม
ทายโมดูลทั้ง 5 โมดูล เทากับ 81.12 และมีคาประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) จากการทดสอบ
หลังจากเสร็จส้ินการฝกอบรม มีคาเทากับ 80.90  จึงกลาวไดวาหลักสูตรฝกอบรมมีประสิทธิภาพ
เทากับ 81.12/80.90 ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 75/75 (ชัยยงค พรหมวงศ, 2537)  ที่กําหนดไว  
แสดงวาหลักสูตรฝกอบรมที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นเปนหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ  ขอมูลรายละเอียดของ
คะแนนจากการทําแบบทดสอบทั้ง 3 ฉบับคือ จากแบบทดสอบทักษะการพูดทางตรง แบบทดสอบ
ทักษะการพูดทางออม และจากแบบทดสอบความรูดานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษของนักศึกษากลุม
ตัวอยาง แสดงในตารางที่ 21  
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ตารางที่ 21  คารอยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังฝกอบรมจากการทดลองภาคสนาม  
 

คนที ่
ทางตรง* 
(เต็ม 100) 

ทางตรง  
(A) 40% 

ทางออม 
(เต็ม 40) 

ทางออม  
(B) 20% 

กิจกรรม  
(C) 40% 

รวม 3 ฉบับ** 
(ABC) (รอยละ) 

1 76.5 30.6 28 14.0 30 74.6 
2 88.5 35.4 32 16.0 33 84.4 
3 79.0 31.6 30 15.0 25 71.6 
4 79.0 31.6 32 16.0 29 76.6 
5 82.5 33.0 36 18.0 36 87.0 
6 90.0 36.0 36 18.0 32 86.0 
7 77.5 31.0 29 14.5 33 78.5 
8 93.0 37.2 38 19.0 37 93.2 
9 81.5 32.6 36 18.0 33 83.6 
10 89.5 35.8 31 15.5 30 81.3 
11 88.5 35.4 36 18.0 30 83.4 
12 77.5 31.0 27 13.5 22 66.5 
13 72.0 28.8 29 14.5 20 63.3 
14 83.0 33.2 31 15.5 34 82.7 
15 88.0 35.2 31 15.5 35 85.7 
16 82.5 33.0 32 16.0 28 77.0 
17 83.5 33.4 34 17.0 33 83.4 
18 70.5 28.2 21 10.5 33 71.7 
19 96.5 38.6 38 19.0 38 95.6 
20 83.0 33.2 37 18.5 34 85.7 
21 88.0 35.2 36 18.0 31 84.2 
22 90.0 36.0 34 17.0 26 79.0 
23 80.5 32.2 28 14.0 33 79.2 
24 87.0 34.8 32 16.0 32 82.8 
25 76.0 30.4 29 14.5 26 70.9 
26 93.0 37.2 35 17.5 33 87.7 
27 91.0 36.4 34 17.0 34 87.4 
28 80.0 32.0 30 15.0 28 75.0 
29 78.0 31.2 32 16.0 37 84.2 
30 87.0 34.8 35 17.5 30 82.3 
31 87.0 34.8 36 18.0 33 85.8 
32 95.0 38.0 35 17.5 26 81.5 
33 89.5 35.8 38 19.0 32 86.8 
34 81.5 32.6 31 15.5 35 83.1 
35 84.0 33.6 38 19.0 33 85.6 
36 73.0 29.2 26 13.0 28 70.2 
37 81.5 32.6 33 16.5 33 82.1 
38 83.0 33.2 29 14.5 27 74.7 

 83.86 33.55 32.5 16.25 31.10 80.90 

S.D. 6.39 2.56 3.88 1.94 4.07 6.93 
*คะแนนทักษะการพูดทางตรงเปนคะแนนเฉลี่ยจากการใหคะแนนของกรรมการ 2 ทาน 
**คะแนนรวมจากแบบทดสอบ 3 ฉบับ (ในสัดสวน 2:1:2)  หมายถึงการรวมคะแนนจากแบบทดสอบทกัษะการพูดทางตรง (40%) 
คะแนนจากแบบทดสอบทกัษะการพูดทางออม (20%) และคะแนนจากแบบทดสอบความรูดานกจิกรรมคายภาษาอังกฤษ (40%)  
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จากตารางที่ 21 แสดงผลจากการทดลองภาคสนามของกลุมตัวอยาง 38 คน พบวา
คาเฉลี่ยคิดเปนรอยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบทักษะการพูดทางตรง (จากการใหคะแนน
ของกรรมการ 2 ทาน)  เทากับ 83.86 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 6.39 และเม่ือคิดคาน้ําหนัก 
40%  มีคาเฉลี่ยเทากับ 33.55 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.56  คาเฉลี่ยของคะแนนจากการ
ทดสอบทักษะการพูดทางออม (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) เทากับ 32.5 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
3.88 และเมื่อคิดคาน้ําหนัก 20%  ไดคาเฉลี่ยเทากับ 16.25 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.94  
สวนคาเฉลี่ยของคะแนนจากการทดสอบความรูดานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ  (คะแนนเต็ม 40 
คะแนน)  เทากับ 31.10 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 4.07  และเมื่อรวมคะแนนจากแบบทดสอบ
ทั้ง 3 ฉบับในสัดสวน 2:1:2 ไดคาเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 80.90 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 6.93   

การทดลองภาคสนามกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ   คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากรในชวงทดลองภาคสนามกับนักศึกษาชั้นปที่ 4 ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2555 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะ
ศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 38 คน พบวา นักศึกษาสามารถทําคะแนนหลัง
ฝกอบรมสูงกวากอนฝกอบรม ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 22 
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ตารางที่ 22 เปรียบเทียบคารอยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบกอนและหลังฝกอบรมและ
คารอยละของผลตางของคะแนนจากการทดลองภาคสนาม (Field Tryout) 

คนท่ี 

คะแนนกอนอบรม คะแนนหลังอบรม 

ผลตาง (  ) 

 (รอยละ) 

การพูด* 
(60%) 

กิจกรรม 
(40%) 

คะแนนรวม** 
(100%) 

การพูด* 
(60%) 

กิจกรรม 
(40%) 

คะแนนรวม** 
(100%) 

1 34.80 20 54.80 44.60 30 74.60 19.80 
2 38.40 17 55.40 51.40 33 84.40 29.00 
3 37.50 17 54.50 46.60 25 71.60 17.10 
4 39.90 20 59.90 47.60 29 76.60 16.70 
5 38.90 18 56.90 51.00 36 87.00 30.10 
6 46.10 18 64.10 54.00 32 86.00 21.90 
7 37.70 21 58.70 45.50 33 78.50 19.80 
8 42.90 18 60.90 56.20 37 93.20 32.30 
9 39.20 20 59.20 50.60 33 83.60 24.40 
10 42.70 18 60.70 51.30 30 81.30 20.60 
11 35.40 17 52.40 53.40 30 83.40 31.00 
12 28.30 15 43.30 44.50 22 66.50 23.20 
13 32.50 17 49.50 43.30 20 63.30 13.80 
14 38.40 19 57.40 48.70 34 82.70 25.30 
15 40.00 21 61.00 50.70 35 85.70 24.70 
16 41.00 19 60.00 49.00 28 77.00 17.00 
17 38.10 17 55.10 50.40 33 83.40 28.30 
18 33.30 13 46.30 38.70 33 71.70 25.40 
19 45.60 21 66.60 57.60 38 95.60 29.00 
20 38.00 21 59.00 51.70 34 85.70 26.70 
21 48.60 18 66.60 53.20 31 84.20 17.60 
22 40.70 18 58.70 53.00 26 79.00 20.30 
23 34.30 18 52.30 46.20 33 79.20 26.90 
24 40.20 14 54.20 50.80 32 82.80 28.60 
25 34.60 19 53.60 44.90 26 70.90 17.30 
26 37.80 18 55.80 54.70 33 87.70 31.90 
27 38.40 21 59.40 53.40 34 87.40 28.00 
28 39.90 16 55.90 47.00 28 75.00 19.10 
29 42.00 20 62.00 47.20 37 84.20 22.20 
30 38.70 19 57.70 52.30 30 82.30 24.60 
31 42.30 20 62.30 52.80 33 85.80 23.50 
32 39.60 13 52.60 55.50 26 81.50 28.90 
33 44.40 17 61.40 54.80 32 86.80 25.40 
34 38.00 21 59.00 48.10 35 83.10 24.10 
35 40.70 23 63.70 52.60 33 85.60 21.90 
36 35.70 18 53.70 42.20 28 70.20 16.50 
37 40.80 24 64.80 49.10 33 82.10 17.30 
38 32.90 18 50.90 47.70 27 74.70 23.80 

 38.90 18.47 57.38 49.80 31.11 80.90 23.53 
S.D. 4.03 2.41 5.21 4.22 4.07 6.93 4.93 

*คะแนนรวมจากแบบทดสอบทักษะการพูดทางตรง (40%) และ คะแนนจากแบบทดสอบทักษะการพูดทางออม (20%)  
**คะแนนรวมจากแบบทดสอบ 3 ฉบับ (ในสัดสวน 2:1:2)  หมายถึงการรวมคะแนนจากแบบทดสอบทกัษะการพูดทางตรง (40%) 
คะแนนจากแบบทดสอบทกัษะการพูดทางออม (20%) และคะแนนจากแบบทดสอบความรูดานกจิกรรมคายภาษาอังกฤษ (40%)  
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ขอมูลในตารางที่ 22 แสดงการเปรียบเทียบคารอยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบกอนและ
หลังฝกอบรม และผลตางของคะแนนจากการทดลองภาคสนาม  (Field Tryout) ปรากฏวากอน
ฝกอบรมนักศึกษาทําคะแนนจากการทดสอบทักษะการพูดทางตรงและทางออมเฉล่ีย (60%) จาก
การรวมคะแนนจากแบบทดสอบทักษะการพูดทางตรง (40%) และ คะแนนจากการทดสอบทักษะ
การพูดทางออม (20%) เทากับ 38.90 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 4.03  และคาเฉลี่ยของคะแนน
จากการทดสอบความรูดานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ เทากับ 18.47 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
2.41 และเม่ือรวมคะแนนจากการทดสอบท้ัง 3 ฉบับในสัดสวน 2:1:2 ไดคาเฉลี่ยคิดเปนรอยละของ
คะแนนเทากับ 57.37 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 5.21  ในขณะท่ีหลังฝกอบรมนักศึกษาทํา
คะแนนจากการทดสอบทักษะการพูดทางตรงและทางออมเฉลี่ย (60%) จากการรวมคะแนนจาก
แบบทดสอบทักษะการพูดทางตรง (40%) และ คะแนนจากการทดสอบทักษะการพูดทางออม 
(20%) เทากับ49.80 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 4.22  สวนคาเฉลี่ยของคะแนนจากการทดสอบ
ความรูดานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ เทากับ 31.11 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 4.07และเมือ่รวม
คะแนนจากการทดสอบทั้ง 3 ฉบับในสัดสวน 2:1:2 ไดคาเฉลี่ยคิดเปนรอยละของคะแนนเทากับ 
80.90 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 6.93  ซึ่งมีคาผลตางของคะแนนกอนและหลังฝกอบรมเฉลี่ยคิด
เปนรอยละ 23.53 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 4.93  คาผลตางเฉลี่ยสูงสุด คิดเปนรอยละ 32.30  
สวนคาผลตางเฉลี่ยต่ําสุด คิดเปนรอยละ 13.80   

 
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค ขอที่ 3 เพื่อประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรมคาย
ภาษาอังกฤษเพ่ือเสริมสรางทักษะการพูดภาษาอังกฤษ กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ และทักษะ
สังคม สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  

การประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรมคายภาษาอังกฤษเพ่ือเสริมสรางทักษะ
การพูดภาษาอังกฤษ  กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ  ทักษะสังคม สําหรับนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร แบงออกเปน 4 ประเด็น คือ 1) การ
เปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาอังกฤษกอนและหลังฝกอบรม 2) การเปรียบเทียบความรูดาน
กิจกรรมคายภาษาอังกฤษกอนและหลังฝกอบรม  3) การเปรียบเทียบความตระหนักรูดานทักษะ
สังคมกอนและหลังฝกอบรม  และ4) ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอหลักสูตร
ฝกอบรม ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 
1.  การเปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาอังกฤษกอนและหลังฝกอบรม  

สําหรับการทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษานั้น  ผู วิจัยได ใช
แบบทดสอบ 2 ฉบับ คือ  1) แบบทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษทางตรง มีคะแนนเต็ม 100 
คะแนน และ    2) แบบทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษทางออม มีคะแนนเต็ม 40 คะแนน จึง
นําผลคะแนนจากการทดสอบมาคํานวณ โดยกําหนดใหคาน้ําหนักของการทดสอบทางตรงมากกวา
ทางออมคิดเปนอัตราสวน 2  ตอ  1  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาอังกฤษของ
นักศึกษากอนและหลังฝกอบรม ไดผลปรากฏดังตารางที่ 23 
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ตารางที ่23  เปรียบเทียบคารอยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
กอนและหลังฝกอบรม และคารอยละของผลตางของคะแนนจากการทดลองภาคสนาม  

 
คนที่ 

คะแนนกอนอบรม คะแนนหลังอบรม ผลตาง 
 (  ) 

(รอยละ) 
ทางตรง* 

(100) 
ทางออม 

(40) 
รวม 2 ฉบับ ** 

(รอยละ) 
ทางตรง* 

(100) 
ทางออม 

(40) 
รวม 2 ฉบับ ** 

(รอยละ) 
1 57.00 24.00 58.00 76.50 28.00 74.33 16.33 
2 63.50 26.00 64.00 88.50 32.00 85.67 21.67 
3 65.00 23.00 62.50 79.00 30.00 77.67 15.17 
4 66.00 27.00 66.50 79.00 32.00 79.33 12.83 
5 61.00 29.00 64.83 82.50 36.00 85.00 20.17 
6 76.50 31.00 76.83 90.00 36.00 90.00 13.17 
7 60.50 27.00 62.83 77.50 29.00 75.83 13.00 
8 61.00 37.00 71.50 93.00 38.00 93.67 22.17 
9 60.50 30.00 65.33 81.50 36.00 84.33 19.00 
10 73.00 27.00 71.17 89.50 31.00 85.50 14.33 
11 51.00 30.00 59.00 88.50 36.00 89.00 30.00 
12 44.50 21.00 47.17 77.50 27.00 74.17 27.00 
13 52.50 23.00 54.17 72.00 29.00 72.17 18.00 
14 63.50 26.00 64.00 83.00 31.00 81.17 17.17 
15 60.00 32.00 66.67 88.00 31.00 84.50 17.83 
16 65.00 30.00 68.33 82.50 32.00 81.67 13.33 
17 64.00 25.00 63.50 83.50 34.00 84.00 20.50 
18 54.50 23.00 55.50 70.50 21.00 64.50 9.00 
19 71.50 34.00 76.00 96.50 38.00 96.00 20.00 
20 57.50 30.00 63.33 83.00 37.00 86.17 22.83 
21 79.00 34.00 81.00 88.00 36.00 88.67 7.67 
22 65.50 29.00 67.83 90.00 34.00 88.33 20.50 
23 57.00 23.00 57.17 80.50 28.00 77.00 19.83 
24 68.00 26.00 67.00 87.00 32.00 84.67 17.67 
25 56.50 24.00 57.67 76.00 29.00 74.83 17.17 
26 64.50 24.00 63.00 93.00 35.00 91.17 28.17 
27 61.00 28.00 64.00 91.00 34.00 89.00 25.00 
28 73.50 21.00 66.50 80.00 30.00 78.33 11.83 
29 67.50 30.00 70.00 78.00 32.00 78.67 8.67 
30 60.50 29.00 64.50 87.00 35.00 87.17 22.67 
31 69.50 29.00 70.50 87.00 36.00 88.00 17.50 
32 61.50 30.00 66.00 95.00 35.00 92.50 26.50 
33 73.50 30.00 74.00 89.50 38.00 91.33 17.33 
34 62.50 26.00 63.33 81.50 31.00 80.17 16.83 
35 60.50 33.00 67.83 84.00 38.00 87.67 19.83 
36 63.00 21.00 59.50 73.00 26.00 70.33 10.83 
37 64.50 30.00 68.00 81.50 33.00 81.83 13.83 
38 53.50 23.00 54.83 83.00 29.00 79.50 24.67 

 62.88 27.50 64.83 83.86 32.50 83.00 18.16 
S.D. 7.16 3.95 6.71 6.39 3.88 7.03 5.46 

*คะแนนทักษะการพูดทางตรงเปนคะแนนเฉลี่ยจากการใหคะแนนของกรรมการ 2 ทาน 
**คะแนนรวมจากแบบทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษทางตรงและทางออม ในสัดสวน 2:1   
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จากตารางที่ 23 แสดงใหเห็นวา จากการทดลองภาคสนาม (Field Tryout) นักศึกษา
กลุมตัวอยางจํานวน 38 คน มีคะแนนจากการทําแบบทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 2 ฉบับ 
คือแบบทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษทางตรงและทางออมในอัตราสวน 2 :1 กอนฝกอบรมคิด
เปนรอยละ 64.83  คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 6.71 ในขณะที่คะแนนรวมของแบบทดสอบทักษะ
การพูดภาษาอังกฤษ 2 ฉบับหลังฝกอบรม มีคาเฉล่ียคิดเปนรอยละ 83.00 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 7.03  มีคาผลตางระหวาหลังและกอนฝกอบรมเฉลี่ยคิดเปนรอยละ  18.16 คาเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 5.46  มีคาผลตางเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 23.53 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 4.93  
คาผลตางเฉลี่ยสูงสุด คิดเปนรอยละ 30.00  สวนคาผลตางเฉลี่ยต่ําสุด คิดเปนรอยละ 7.67   

 
ตารางที่ 24  เปรียบเทียบคาเฉล่ีย ( ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาทดสอบ (t) ของคะแนน

จากการทําแบบทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษากอนและหลัง
ฝกอบรม  

ทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษ 

 S.D. t p Effect Size 

กอนอบรม 64.84 6.71 
-19.321 0.000* 2.643 หลังอบรม 83.00 7.03 

 
จากตารางที่ 24 แสดงให เห็นวา คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทักษะการพูด

ภาษาอังกฤษของนักศึกษากลุมตัวอยางหลังฝกอบรม (  = 83.00, S.D. = 7.03) มีคาเฉลี่ยสูงกวา
กอนฝกอบรม  (  = 64.84, S.D. = 6.71)  และผลการเปรียบเทียบดวยคาสถิติ t พบวาคะแนน
เฉลี่ยของทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษากอนและหลังฝกอบรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 (t = -19.321, p = 0.000) แสดงวาการฝกอบรมชวยใหนักศึกษากลุมตัวอยาง
มีความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษสูงขึ้น และมีขนาดของผล เทากับ 2.643 หมายความวาการ
ฝกอบรมมีผล (Effect Size) ตอทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาขนาดใหญมาก   
 
2.  การเปรียบเทียบความรูดานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษกอนและหลังฝกอบรม 

การทดสอบความรูดานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษนั้น ผูวิจัยไดใชแบบทดสอบแบบ
ปรนัย มีคะแนนเต็ม 40 คะแนน ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความรูดานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษากลุมตัวอยางกอนและหลังฝกอบรม ไดผลปรากฏดังตารางที่ 25 
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ตารางที่ 25  เปรียบเทียบคารอยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบความรูดานกิจกรรมคาย
ภาษาอังกฤษกอนและหลังฝกอบรม และคารอยละของผลตางของคะแนนจากการ
ทดลองภาคสนาม (Field Tryout) 

 
คนท่ี 

กอนอบรม 
40 คะแนน 

หลังอบรม 
40 คะแนน 

ผลตางของคะแนน 
กอนหลัง (  ) 

ผลตางคะแนนกอนหลัง 
(  ) (รอยละ)  

1 20 30 10 25.00 
2 17 33 16 40.00 
3 17 25 8 20.00 
4 20 29 9 22.50 
5 18 36 18 45.00 
6 18 32 14 35.00 
7 21 33 12 30.00 
8 18 37 19 47.50 
9 20 33 13 32.50 
10 18 30 12 30.00 
11 17 30 13 32.50 
12 15 22 7 17.50 
13 17 20 3 7.50 
14 19 34 15 37.50 
15 21 35 14 35.00 
16 19 28 9 22.50 
17 17 33 16 40.00 
18 13 33 20 50.00 
19 21 38 17 42.50 
20 21 34 13 32.50 
21 18 31 13 32.50 
22 18 26 8 20.00 
23 18 33 15 37.50 
24 14 32 18 45.00 
25 19 26 7 17.50 
26 18 33 15 37.50 
27 21 34 13 32.50 
28 16 28 12 30.00 
29 20 37 17 42.50 
30 19 30 11 27.50 
31 20 33 13 32.50 
32 13 26 13 32.50 
33 17 32 15 37.50 
34 21 35 14 35.00 
35 23 33 10 25.00 
36 18 28 10 25.00 
37 24 33 9 22.50 
38 18 27 9 22.50 

 18.47  31.10  12.63  31.59  
S.D. 2.41 4.07 3.74 9.36 

 
จากตารางที ่25 แสดงใหเห็นวา นักศึกษากลุมตัวอยาง จํานวน 38 คน จากการทดลอง

ภาคสนาม (Field Tryout) มีคะแนนจากการทําแบบทดสอบความรูดานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ
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กอนฝกอบรมเฉลี่ยเทากับ 18.47  คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.41 ในขณะที่คะแนนจากการทํา
แบบทดสอบความรูดานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษหลังฝกอบรมเฉลี่ยเทากับ 31.10  คาเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 4.07 มีคาผลตางเฉลี่ยเทากับ 12.63 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.74  คิดเปน
รอยละ 31.59 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 9.36  คาผลตางเฉลี่ยสูงสุด คิดเปนรอยละ 50.00  
สวนคาผลตางเฉลี่ยต่ําสุด คิดเปนรอยละ 7.50   

 
ตารางที่ 26  เปรียบเทียบคาเฉล่ีย ( ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาทดสอบ (t) ของคะแนน 

 จากการทําแบบทดสอบความรูดานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษของนักศึกษากอนและ
หลังฝกอบรม  

ความรูดานกิจกรรม
คายภาษาอังกฤษ 

 S.D. t p 
Effect 
Size 

กอนอบรม 46.18 6.03 
-20.794 0.000* 3.901 หลังอบรม 77.76 10.16 

 
จากตารางที่ 26 แสดงใหเห็นวา คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบความรูดานกิจกรรมคาย

ภาษาอังกฤษของนักศึกษากลุมตัวอยางหลังฝกอบรม (  = 77.76, S.D. = 10.16) มีคาเฉลี่ยสูงกวา
กอนฝกอบรม  (  = 46.18, S.D. = 6.03)  และผลการเปรียบเทียบดวยคาสถิติ t พบวาคะแนน
เฉลี่ยของความรูดานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษของนักศึกษากอนและหลังฝกอบรมแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = -20.794, p = 0.000) แสดงวาการฝกอบรมชวยใหนักศึกษา
กลุมตัวอยางมีความรูดานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษสูงขึ้น และมีขนาดของผล เทากับ 3.901 
หมายความวาการฝกอบรมมีผลตอความรูดานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษของนักศึกษาขนาดใหญ
มาก 

นอกจากน้ัน ผูวิจัยได มอบหมายใหผูเขาอบรมเขียนแผนการจัดกิจกรรมใหกับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 50 คน โดยใชเนื้อหาที่เกี่ยวของประชาคมอาเซียนและประเทศ
สมาชิก (ดูตัวอยางในภาคผนวก ข.)  โดยกําหนดหัวขอในการประเมินเปน 5 ดาน คือ 1) 
วัตถุประสงค 2) เนื้อหาและสาระ 3) สื่อที่ใช 4) ขั้นตอนการจัดกิจกรรม   และ 5) การกําหนด
กติกาเพ่ือประเมินผลผูชนะ  แตละหัวขอมีคะแนน 4 ระดับ  คือ ระดับ 4 หมายถึง ดีมาก ระดับ 3 
หมายถึง ดี   ระดับ 2 หมายถึง พอใช  และระดับ 1 หมายถึงควรปรับปรุง มีคะแนนเต็ม 20 
คะแนน (ดูรายละเอียดเกณฑการประเมินในภาคผนวก ข.) ไดผลสรุปดังตารางที่ 27 
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ตารางที่ 27  คาเฉลี่ย ( ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนการเขียนแผนการจัด
กิจกรรม ของนักศึกษากลุมตัวอยาง  
รายการประเมิน  S.D. อันดับ 

วัตถุประสงค 2.82 0.80 5 
เนื้อหาและสาระ 3.66 0.48 1 
สื่อที่ใช 3.29 0.61 3 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 2.97 0.75 4 
การกําหนดกติกาเพ่ือประเมินผลผูชนะ 3.42 0.55 2 

โดยรวม 16.16 2.80  
 
จากตารางที่ 27 พบวาการเขียนแผนการจัดกิจกรรมใหกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาป

ที่ 3  ของนักศึกษากลุมตัวอยาง มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 16.16 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
2.80  และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานที่นักศึกษาทําคะแนนไดสูงที่สุด ไดแก  เนื้อหาและ
สาระทางภาษาและที่เกี่ยวของกับประชาคมอาซียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.66 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.48  รองลงมา ไดแก ดานการกําหนดกติกาเพ่ือประเมินผลผูชนะ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.42 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.55   ดานสื่อที่ใช มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.29 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.61   ดานข้ันตอนการจัดกิจกรรม  มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.97 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
0.75   และดานวัตถุประสงค มีคาเฉล่ียเทากับ  2.82 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  0.80  
ตามลําดับ  ทั้งนี้สาเหตุที่นักศึกษามีปญหาดานการเขียนวัตถุประสงค เนื่องจากนักศึกษาบางคน
เลือกใชคําศัพทที่ไมสื่อถึงพฤติกรรมของผูทํากิจกรรม  และมีบางคนกําหนดวัตถุประสงคไม
ครบถวน    สวนหัวขอที่มีปญหารองลงมา คือ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม นักศึกษาบางคนเขียนลําดับ
ขั้นตอนไมชัดเจน  และใชภาษาเพ่ือสื่อความหมายไมดีเทาที่ควร   สวนหัวขอที่นักศึกษามีปญหา
นอยที่สุด คือ เนื้อหา และสาระ นักศึกษาทุกคนสามารถกําหนด เนื้อหาเกี่ยวกับอาเซียน และ
ประเทศสมาชิกไดเหมาะสม และกําหนดสาระทางภาษาอังกฤษไดตรงกับวัตถุประสงคของการจัด
กิจกรรม  อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยโดยรวม เทากับ 16.16 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน 
คิดเปนรอยละ 80.80 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 75 ที่ตั้งไว 

 
3.  การเปรียบเทียบความตระหนักรูดานทักษะสังคมกอนและหลังฝกอบรม 

การเปรียบเทียบความตระหนักรูดานทักษะสังคมของนักศึกษากอนและหลังฝกอบรม 
ผูวิจัยใชแบบประเมินแบบ Checklist โดยทักษะตางๆเปน 2 กลุม คือ ทักษะเพ่ือการสื่อสาร 
(Communication Skills) จํานวน 5 รายการ  และทักษะในการสรางสัมพันธภาพ 
(Interpersonal Skills) จํานวน 15 รายการ รูปแบบของการกําหนดคาระดับของการตอบขอ
คําถาม มีตั้งแต ระดับ 5  คือไดรับการพัฒนาอยางมากที่สุด  ไปจนถึง ระดับ 1 คือไมไดรับการ
พัฒนาเลย ไดผลปรากฏดังตารางที่ 28 
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ตารางที่ 28  เปรียบเทียบคะแนนจากการทําแบบประเมินความตระหนักรูดานทักษะสังคมกอนและ
หลังฝกอบรม และคารอยละของผลตางของคะแนนจากการทดลองภาคสนาม  

รายการประเมิน 
กอนฝกอบรม หลังฝกอบรม ผลตาง 

  
 

ผลตาง 
(รอยละ) 

 S.D.  S.D. 

1.  ทักษะเพ่ือการส่ือสารภาษาอังกฤษ  
     (Communication Skills) 

3.87 0.35 4.39 0.05 0.53 10.52 

แสดงทางสีหนาอยางเหมาะสมขณะ
พูดคุย 

3.82 0.93 4.42 0.64 0.60 12.00 

แสดงทาทางอยางเหมาะสมขณะพูดคุย 3.45 1.11 4.32 0.70 0.87 17.40 

 การใชน้ําเสียงไดอยางเหมาะสม 3.63 1.08 4.42 0.68 0.79 15.80 

 การเลือกใชคําพูดไดอยางเหมาะสม 4.16 0.64 4.37 0.54 0.21 4.20 

 การฟงดวยความสนใจ 4.29 0.68 4.45 0.55 0.16 3.20 

2.  ทักษะเพ่ือการสรางสัมพันธภาพ 
    (Interpersonal Skills) 

4.22 0.19 4.56 0.16 0.34 6.76 

รูหนาที่ตนเอง        4.03 0.91 4.55 0.69 0.52 10.40 

มีการวางแผน  4.29 0.80 4.68 0.52 0.39 7.80 

มีการจัดการตามแผน 4.16 0.95 4.29 0.90 0.13 2.60 

มีความเปนผูนํา 4.05 0.96 4.24 0.79 0.19 3.80 

มีเหตุผล 4.26 0.86 4.37 0.79 0.11 2.20 

เคารพ กฎ กติกา การผลัดเปล่ียน  4.21 0.87 4.58 0.64 0.37 7.40 

ชวยเหลือผูอื่น และรูจักแบงปน 4.63 0.49 4.66 0.53 0.03 0.60 

รูจักประนีประนอม  เห็นอกเห็นใจผูอ่ืน 4.39 0.68 4.63 0.54 0.24 4.80 

มีน้ําใจเปนนักกีฬา 4.42 0.86 4.58 0.68 0.16 3.20 

รูจักปรับตัวเขากับสังคม 4.24 0.85 4.55 0.50 0.31 6.20 

มีสวนรวมในการทํางานกลุม 4.34 0.88 4.84 0.37 0.50 10.00 

รวมแกปญหาในกลุมอยางมีเหตุผล 4.18 0.93 4.53 0.60 0.35 7.00 

รับผิดชอบในหนาที่    4.24 0.75 4.61 0.59 0.37 7.40 

มีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็น    3.89 0.92 4.63 0.65 0.74 14.80 

เคารพความคิดเห็นของสวนรวม   4.00 1.04 4.66 0.53 0.66 13.20 

โดยรวม 4.14 0.28 4.52 0.15 0.39 7.70 
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จากตารางที่ 28 แสดงใหเห็นวา นักศึกษากลุมตัวอยาง จํานวน 38 คน มีคะแนนจาก
การทําแบบประเมินความตระหนักรูดานทักษะสังคมกอนฝกอบรมเฉล่ียเทากับ  4.14  คาเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.28 ในขณะท่ีคะแนนจากการทําประเมินความตระหนักรูดานทักษะสังคมหลัง
ฝกอบรมเฉล่ียเทากับ 4.52  คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.15 มีคาผลตางเฉลี่ยเทากับ 0.39 คิด
เปนรอยละ 7.70 คาผลตางเฉลี่ยสูงสุดคือการแสดงทาทางอยางเหมาะสมขณะพูดคุย คิดเปนรอยละ 
17.40  สวนคาผลตางเฉลี่ยต่ําสุดคือมีการจัดการตามแผน คิดเปนรอยละ 2.60  และหากพิจารณา
ทักษะยอย 2 กลุม คือ ทักษะเพ่ือการส่ือสารภาษาอังกฤษ (Communication Skills) และ ทักษะ
ในการสรางสัมพันธภาพ (Interpersonal skills) พบวา คาเฉลี่ยของผลตางระหวางการประเมินหลัง
และกอนฝกอบรมของกลุมทักษะเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษ เทากับ 0.53 คิดเปนรอยละ 10.52 
ซึ่งสูงกวา กลุมทักษะเพ่ือการสรางสัมพันธภาพ มีคาเฉลี่ยของผลตางกับ 0.34 คิดเปนรอยละ 6.76 
 
 
ตารางที่ 29  เปรียบเทียบคาเฉล่ีย ( ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาทดสอบ (t) ของคะแนน 

จากการประเมินทักษะสังคมของนักศึกษากอนและหลังฝกอบรม  
ความตระหนักรูดาน 

ทักษะสังคม 
 

การประเมิน 
 S.D. t p 

Effect 
Size 

ทักษะเพ่ือการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษ 

กอนอบรม 3.87 0.35  

-3.283 

 

0.002 

 

0.721 หลังอบรม 4.39 0.05 

ทักษะ เ พ่ื อการสร า ง
สัมพันธภาพ 

กอนอบรม 4.22 0.19 
-2.696 0.009 0.695 

หลังอบรม 4.56 0.16 
โดยรวม กอนอบรม 4.14 0.28 -3.137 0.002 0.646 

หลังอบรม 4.52 0.15 
 
จากตารางที่ 29 เมื่อพิจารณาความตระหนักรูดานทักษะสังคมของนักศึกษา โดยรวม

พบวากอนฝกอบรม มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.14 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.28 สวนหลังอบรม มี
คาเฉลี่ย เทากับ 4.52 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.15 ผลการเปรียบเทียบดวยคาสถิติ t พบวา
คะแนนเฉลี่ยของความตระหนักรูดานทักษะสังคมของนักศึกษากอนและหลังฝกอบรมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = -3.137, p = 0.002)  แสดงวาการฝกอบรมชวยให
นักศึกษากลุมตัวอยางมีทักษะสังคมสูงขึ้น และมีขนาดของผล เทากับ 0.646 หมายความวาการ
ฝกอบรมมีผลตอการพัฒนาทักษะสังคมของนักศึกษาขนาดใหญ   เม่ือพิจารณารายดาน พบวา
คะแนนเฉลี่ยของความตระหนักรูดานทักษะสังคมของนักศึกษากอนและหลังฝกอบรมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ดานทักษะเพ่ือการส่ือสารอังกฤษ (t = -3.283, p = 0.002) 
และมีขนาดของผล เทากับ 0.721 หมายความวาการฝกอบรมมีผลตอการพัฒนาทักษะสังคมเพ่ือ
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การสื่อสารอังกฤษของนักศึกษาขนาดใหญ  และทักษะเพ่ือการสรางสัมพันธภาพ (t = -2.696, p = 
0.009)  และมีขนาดของผล เทากับ 0.695 หมายความวาการฝกอบรมมีผลตอการพัฒนาทักษะ
สังคมเพ่ือการสรางสัมพันธภาพขนาดใหญ    นอกจากน้ันผูวิจัยไดวิเคราะหผลการสังเกตผูเขารับ
การฝกอบรมวาไดรับการพัฒนาทักษะสังคมในประเด็นตางๆ อยางไร โดยใชแบบสังเกตแบบ 
Checklist แบงเปน 2 ตอน คือ ทักษะเพ่ือการสื่อสาร (Communication Skills) จํานวน 5 
รายการ  และทักษะเพ่ือการสรางสัมพันธภาพ ( Interpersonal Skills) จํานวน 15 รายการ 
กําหนดคาระดับการสังเกต เปน 5 ระดับ คือ  ระดับ 5  หมายถึงสงเสริมมากท่ีสุด   และ ระดับ 1 
หมายถึง ไมไดรับการสงเสริมเลย  ประเมินโดยวิทยากรผูชวย 3 ทาน ไดผลปรากฏดังตารางที่ 30 

 
 ตารางที่ 30  คาเฉลี่ย ( )  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนจากการสังเกตการสงเสริมให 

เกิดการพัฒนาทักษะสังคมทายโมดูลฝกอบรมโดยวิทยากรผูชวย 3 ทาน  
การพัฒนา 
ทักษะสังคม 

การส่ือสาร
ภาษาอังกฤษ 

 
การสราง

สัมพันธภาพ 

 
โดยรวม 

 S.D.  S.D.  S.D. 
โมดูลที่ 1 3.93 0.61 4.64 0.32 4.47 0.39 
โมดูลที่ 2 4.53 0.50 4.60 0.35 4.58 0.37 
โมดูลที่ 3 3.67 0.42 4.38 0.40 4.20 0.35 
โมดูลที่ 4 4.33 0.95 4.55 0.27 4.50 0.43 
โมดูลที่ 5 4.53 0.31 4.64 0.32 4.62 0.31 

 
เมื่อพิจารณาผลการสังเกตการสงเสริมใหเกิดการพัฒนาทักษะสังคมทายโมดูลฝกอบรม

ทั้ง 5 โมดูล โดยวิทยากรผูชวย 3 ทานมาวิเคราะหในเชิงเปรียบเทียบ   ผลปรากฏดังตารางท่ี 30 
พบวาผูเขาอบรมมีคาเฉลี่ยของคาระดับการสังเกตโดยรวม สูงที่สุด คือ โมดูลที่ 5 (  = 4.62, S.D. 
= 0.31) รองลงมาไดแก โมดูลที่ 2 (  = 4.58, S.D.= 0.37)  และต่ําที่สุด คือ โมดูลที่ 3 (  = 4.20, 
S.D. = 0.35) หากพิจารณาคาเฉลี่ยเฉพาะดานทักษะเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษ พบวา  โมดูลที่ 5 
(  = 4.53, S.D. = 0.31)   และโมดูลที่ 2 (  = 4.53, S.D. = 0.50)  มีคาสูงสุด  และโมดูลที่ 3 มี
คา ต่ําสุด (  = 3.67, S.D.=0.42)  สวน คาเฉลี่ยของคาระดับการสังเกตเฉพาะดานทักษะเพ่ือการ
การสรางสัมพันธภาพ พบวา โมดูลที่ 5 (  = 4.64, S.D. = 0.32) และโมดูลที่ 1 (  = 4.53, 
S.D.=0.32)  มีคาสูงสุด  และโมดูลที่ 3 ต่ําท่ีสุด (  = 4.38, S.D. = 0.40)   
 
4.  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอหลักสูตรฝกอบรม 

การประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตรฝกอบรม สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชแบบ
ประเมิน 3 ฉบับ คือ 1) แบบประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตรฝกอบรม  2) แบบเขียนสรุปสิ่งที่
ไดรับหลังฝกอบรม (Learning Log)   และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจตอกิจกรรมที่ใชฝกอบรม 
ดังรายละเอียด ตอไปน้ี 
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4.1   ผลการประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตรฝกอบรม   
ภายหลังสิ้นสุดการฝกอบรม ผูวิจัยไดใหนักศึกษาผูเขารับการฝกอบรมทุกคนทําแบบ

ประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตรฝกอบรม ที่มุงประเมินความพึงพอใจ ทั้งสิ้น 6 ดาน คือ  ดานที่ 1 
เนื้อหา  ดานที่ 2 วิทยากร  ดานที่ 3 ดานกิจกรรมการฝกอบรม  ดานที่ 4 สื่อที่ใชในการฝกอบรม 
ดานที่ 5 การประเมินผล และ ดานที่ 6 ประโยชนที่ไดรับจากการฝกอบรม แบบประเมินที่ผูวิจัย
สรางข้ึนมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตั้งแต ระดับ 5 หมายถึงมีความพึงพอใจมาก
ที่สุด จนถึง ระดับ 1 มีความพึงพอใจนอยที่สุด และใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม  ผลการ
วิเคราะหโดยใชเกณฑการแปลความหมายของคาเฉล่ีย ปรากฏดังตารางที่ 31 

 
 ตารางที่ 31  คาเฉลี่ย ( )  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจตอการฝกอบรม

ของนักศึกษากลุมตัวอยาง 
รายการประเมิน Mean S.D. แปลผล อันดับ 

ดานที่ 1: เนื้อหา 4.66 0.20 มากท่ีสุด (4) 

1.  ตรงกับความตองการของทาน 4.63 0.54 มากท่ีสุด 6 

2.  เน้ือหานาสนใจ 4.84 0.37 มากท่ีสุด 1 
3.  มีความหลากหลาย 4.74 0.45 มากท่ีสุด 4 
4.  เน้ือหาทันสมัย 4.71 5.52 มากท่ีสุด 5 
5.  ปริมาณเน้ือหาเหมาะสมกับเวลา 4.24 0.69 มาก 8 
6.  เหมาะสมกับการนําไปประยุกตใช 4.84 0.44 มากท่ีสุด 1 
7.  การจัดลําดับเน้ือหามีความเหมาะสม 4.53 0.56 มากท่ีสุด 7 
8.  สามารถนําไปใชประโยชนในชีวิตจริง 4.76 0.48 มากท่ีสุด 3 
ดานที ่2: วิทยากร 4.71 0.19 มากท่ีสุด (3) 
9.  มีความรอบรูในเน้ือหา 4.79 0.47 มากท่ีสุด 2 
10.  มีความสามารถในการจัดกิจกรรมไดอยางนาสนใจ 4.76 0.54 มากท่ีสุด 4 
11.  มีการเตรียมตัว และมีความพรอม 4.74 0.60 มากท่ีสุด 6 
12.  มีความชัดเจนในการบรรยาย 4.76 0.48 มากท่ีสุด 4 
13.  มีความสามารถในการตอบขอซักถาม 4.79 0.53 มากท่ีสุด 2 
14.  มีเทคนิค/วิธีการฝกอบรมในบรรยากาศท่ีผอนคลาย 4.84 0.43 มากท่ีสุด 1 
15.  กระตุนใหผูเขาอบรมมีสวนรวมในกิจกรรม 4.29 0.73 มาก 7 
ดานที ่3: ดานกิจกรรมการฝกอบรม 4.73 0.23 มากท่ีสุด (2) 
16.  กิจกรรมนาสนใจนาติดตาม 4.92 0.27 มากท่ีสุด 2 
17.  มีความหลากหลาย 4.79 0.47 มากท่ีสุด 5 
18.  กอใหเกิดการเรียนรู 4.76 0.48 มากท่ีสุด 7 
19.  เปดโอกาสใหไดฝกใชภาษาอยางเปนธรรมชาติ 4.82 0.39 มากท่ีสุด 4 
20.  กอใหเกิดความสนุกสนาน 4.79 0.41 มากท่ีสุด 5 
21.  สงเสริมใหรูจักคิดวิเคราะห 4.68 0.57 มากท่ีสุด 9 
22.  เปดโอกาสใหไดแลกเปลี่ยนความรูกับผูอื่น 4.74 0.50 มากท่ีสุด 8 
23. กอใหเกิดความกระตือรือรนในการเรียนรู 4.97 0.16 มากท่ีสุด 1 
24.  ความเหมาะสมของการสนทนาทายโมดูล 4.66 0.58 มากท่ีสุด 10 
25.  กําหนดระยะเวลาเหมาะสมกับรูปแบบกิจกรรม 4.08 0.97 มาก 11 
26.  สามารถนําไปประยุกตใชในการสอนได 4.84 0.43 มากท่ีสุด 3 
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ตารางท่ี 31  (ตอ) 

รายการประเมิน Mean S.D. แปลผล อันดับ 
ดานที ่4: สื่อที่ใชในการฝกอบรม 4.62 0.25 มากท่ีสุด (6) 
27.  ชวยสนับสนุนการเรียนรู 4.74 0.45 มากท่ีสุด 3 
28.  มีความสะดวกในการใช 4.55 0.60 มากท่ีสุด 5 
29.  ใชภาษาไดถูกตองและสละสลวย 4.79 0.41 มากท่ีสุด 2 
30.  มีความสวยงามและดึงดูดความสนใจ 4.16 0.86 มาก 6 
31.  มีการใชประโยชนจากส่ืออยางคุมคา 4.66 0.58 มากท่ีสุด 4 
32.  มีเอกสารการฝกอบรมท่ีเหมาะสมและพอเพียง 4.82 0.39 มากท่ีสุด 1 
ดานที ่5: การประเมินผล 4.66 0.19 มากท่ีสุด (4) 

การประเมินทักษะการพูดทางตรง  
33.  สอดคลองกับวัตถุประสงค 4.66 0.48 มากท่ีสุด 9 
34.  สามารถนําไปประยุกตใชกับการเรียนการสอนได 4.63 0.58 มากท่ีสุด 10 
35.  สะทอนความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของทาน 4.82 0.45 มากท่ีสุด 1 

การประเมินทักษะการพูดทางออม  
36.  สอดคลองกับวัตถุประสงค 4.79 0.41 มากท่ีสุด 2 
37.  สามารถนําไปประยุกตใชกับการเรียนการสอนได 4.79 0.41 มากท่ีสุด 2 
38.  สะทอนความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของทาน 4.53 0.56 มากท่ีสุด 11 

การประเมินความรูดานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ  
39.  สอดคลองกับวัตถุประสงค 4.68 0.57 มากท่ีสุด 7 
40.  สามารถนําไปประยุกตใชกับการเรียนการสอน 4.68 0.57 มากท่ีสุด 7 
41.  สะทอนความรูดานกิจกรรมคายฯของทาน 4.74 0.50 มากท่ีสุด 6 

การประเมินทักษะสังคม  
42.  สอดคลองกับวัตถุประสงค 4.76 0.48 มากท่ีสุด 4 

43.  ความเหมาะสมของรูปแบบการประเมิน 4.76 0.48 มากท่ีสุด 4 

44.  สามารถสะทอนทักษะสังคมของทานอยางแทจริง 4.11 0.92 มาก 12 
ดานที ่6: ประโยชนที่ไดรับจากการฝกอบรม 4.78 0.09 มากท่ีสุด (1) 
45. ไดรับการพัฒนาทักษะ 4 ทักษะอยางเปนธรรมชาติ 4.82 0.39 มากท่ีสุด 2 
46.  ไดพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการจัด
กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ 

4.95 0.23 มากท่ีสุด 1 

47.  ไดรับความรูดานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ 4.74 0.45 มากท่ีสุด 4 
48.  ไดรับความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 4.74 0.45 มากท่ีสุด 4 
49.  ไดพัฒนาทักษะเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจําวัน 4.68 0.66 มากท่ีสุด 6 
50.  ไดรับการพัฒนาทักษะเพื่อการทํางานกับผูอื่น 4.76 0.43 มากท่ีสุด 3 

โดยรวม 4.69 0.20 มากที่สุด  

 
จากตารางท่ี 31 พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจตอหลักสูตรฝกอบรมในระดับมาก

ที่สุดในทุกประเด็นการประเมิน  มีคะแนนการประเมินเฉลี่ยในโดยรวมเทากับ 4.69 คาเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ  0.20  แปลผลไดวามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  โดยดานที่มีความพึง
พอใจสูงที่สุด ไดแก  ประโยชนที่ไดรับจากการฝกอบรม (  = 4.78, S.D. = 0.09)  รองลงมา
ไดแก ดานกิจกรรมการฝกอบรม (  = 4.73, S.D. = 0.23)   และ  วิทยากร (  = 4.71, S.D. = 
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0.19)   สวนประเด็นที่มีความพึงพอใจตํ่าที่สุด ไดแก สื่อที่ใชในการฝกอบรม (  = 4.62, S.D. = 
0.25)   ทั้งนี้ หากพิจารณาประเด็นยอยของการประเมินในแตละดานพบวา ประเด็นที่นักศึกษา มี
ความพึงพอใจสูงที่สุด 3 อันดับแรกไดแก การฝกอบรมกอใหเกิดความกระตือรือรนในการเรียนรู (  
= 4.97, S.D. = 0.16)    ไดพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ 
(  = 4.95, S.D. = 0.23)  และกิจกรรมนาสนใจนาติดตาม (  = 4.92, S.D. = 0.27)   สวน
ประเด็นที่นักศึกษา มีความพึงพอใจตํ่าที่สุด ไดแก  กําหนดระยะเวลาเหมาะสมกับรูปแบบกิจกรรม 
(  = 4.08, S.D. = 0.97)   รองลงมาไดแก การประเมินสามารถสะทอนทักษะสังคมไดอยางแทจริง 
(  = 4.11, S.D. = 0.92)  และสื่อประกอบการฝกอบรมมีความสวยงามและดึงดูดความสนใจ (  = 
4.16, S.D. = 0.86) ตามลําดับ    

  
 4.2   ผลการเขียนสรุปสิ่งท่ีไดรับหลังฝกอบรม (Learning Log)    

สําหรับการเขียนบรรยายสิ่งที่เรียนรูหลังฝกอบรม (Learning Log) ไดขอสรุป แบงตาม
ประเด็นตางๆ ดังนี้  

4.2.1 ดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษ  
สรุปไดวานักศึกษาทุกคนเห็นวาการฝกอบรมครั้งนี้ชวยใหตนมีทักษะการพูด

ภาษาอังกฤษท่ีดีขึ้น  ชวยใหเกิดความม่ันใจและกลาแสดงสีหนาและทาทางในขณะท่ีพูดมากข้ึน    
สามารถนําไปประยุกตใชในการสอนภาษาอังกฤษและการสื่อสารในชีวิตประจําวันได ดังตัวอยาง
ขอความ ตอไปน้ี 

“ทําใหมีโอกาสไดใชภาษาอังกฤษมากกวาที่เรียนในชั้นเรียนปกติและไดฝกใช
ภาษาอังกฤษในบริบทที่เปนธรรมชาติ” (นักศึกษาคนท่ี 1) 

“ทําใหรูสึกวา การเปนครูที่ตองพูดภาษาอังกฤษน้ันเปนเร่ืองสนุกสนานและทาทายที่
ตองพยายามพูดเพ่ือใหผูอ่ืนเขาใจในส่ิงที่เราพูด  การไดฝกพูดภาษาอังกฤษในการทํากิจกรรมครั้งนี้
ทําใหรูสึกมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเม่ือเห็นเพ่ือนๆพยักหนาตามแสดงวา
เขาใจท่ีเราพูด” (นักศึกษาคนท่ี 2) 

“ในแตละกิจกรรมท่ีจัดขึ้นนั้น ทําใหเกิดการพัฒนาทักษะในการใชภาษาอังกฤษ การ
ทดสอบพูดทุกครั้งหลังการทํากิจกรรมทําใหรูสึกงายขึ้นในการคิดคําในการส่ือสารเมื่อเปรียบเทียบ
กับกอนหนานี้ซึ่งไมคอยไดมีโอกาสสื่อสารภาษาอังกฤษมากนัก”  (นักศึกษาคนท่ี 3) 

“ขาพเจาคิดวาคายนี้เปนคายที่ขาพเจาไดใชภาษาอังกฤษบอยที่สุด (มากกวาใน class 
อีก) ในชีวิตประจําวันขาพเจามีโอกาสใชภาษาอังกฤษนอยมาก แมวาจะพยายามหาโอกาสใชแลวก็
ตาม ขาพเจามีความมั่นใจและกลาที่จะยอมรับในความไมรูของตนเองมากขึ้น คายนี้เปนอีกแรง
บันดาลใจท่ีทําใหขาพเจาเกิดความพยายามฝกฝนภาษาอังกฤษดวยความมุงม่ัน”  (นักศึกษาคนท่ี 4) 

“หนูไดรับการสงเสริมดานการใชภาษาโดยเฉพาะการพูดและการฟงเปนอยางมาก การ
ทดสอบ Oral Test ในตอนทายของทุกโมดูล ทําใหไดฝกการออกคําสั่งเพ่ือดําเนินกิจกรรม มีการฝก
ใชน้ําเสียงและทาทางประกอบการพูดเพ่ือเราความสนใจผูเรียนและทําใหคําสั่งชัดเจนยิ่งขึ้น  การ
ทดสอบหลายๆครั้งทําใหรูสึกวาตนเองสามารถพูดภาษาอังกฤษอยางจริงจัง จึงพูดไดคลองขึ้น
กวาเดิมมาก”  (นักศึกษาคนท่ี 5) 
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4.2.2 ดานความรูดานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ 
จากการเขียนบรรยายส่ิงที่เรียนรูหลังฝกอบรมในประเด็นของความรูดาน

กิจกรรมคายภาษาอังกฤษสรุปไดวานักศึกษาทุกคนตางไดรับความรูทั้งที่เกี่ยวกับกิจกรรมคาย
ภาษาอังกฤษ และความรูเกี่ยวกับอาเซียนไมมากก็นอย ดังตัวอยางขอความ ตอไปน้ี 

“ดิฉันไมเคยมีความรูเรื่องของอาเซียนมากอน  การฝกอบรมคร้ังนี้ทําใหดิฉันมีความรู
เกี่ยวกับอาเซียนมากข้ึน  คิดวาในการฝกสอนนักเรียนคงไดนําไปใชกับกิจกรรมตางๆในหองเรียน
มากมายทีเดียว” (นักศึกษาคนท่ี 6) 

“การไดปฏิบัติกิจกรรมตางๆมากมายทําใหไดความรูความเขาใจในการจัดคาย
ภาษาอังกฤษที่เปนการเปดโอกาสใหมีการสื่อสารอยางมีเปาหมายและสมจริง” (นักศึกษาคนท่ี 7) 

“ทําใหขาพเจามีความรูและเขาใจในการเลือกสรรกิจกรรมเพ่ือการจัดคายภาษาอังกฤษ
ใหกับนักเรียนไทยมากขึ้น  การเปนครูที่ตองพูดภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศควรเห็น
ความสําคัญของคายภาษาอังกฤษ และเตรียมจัดกิจกรรมทางภาษาท่ีสนุกสนานและมีประโยชนตอ
นักเรียนใหมากท่ีสดุ”  (นักศึกษาคนท่ี 8) 

“หนูเปนคนหน่ึงที่ไมเคยเขาคายภาษาอังกฤษมากอน ทําใหไมเคยรูเลยวาคาย
ภาษาอังกฤษมีประโยชนมากมายตอการเรียนภาษาของนักเรียนไทย  การเขารวมกิจกรรมครั้งนี้ ทํา
ใหหนูเกิดความคิดใหมวาหากเราสามารถจัดกิจกรรมภาษาท่ีสนุกสนานและสอดแทรกความรูความ
เขาใจที่บูรณการกับเรื่องอ่ืนๆ และเปดโอกาสใหผูเรียนฝกใชภาษาในบรรยากาศท่ีผอนคลาย ยอม
ทําใหผูเรียนเกิดทัศนคติที่ดีตอการเรียนรูภาษาอยางแนนอน”  (นักศึกษาคนท่ี 9) 

 
4.2.3 ดานทักษะสังคม     

จากการเขียนบรรยายสิ่งที่เรียนรูหลังฝกอบรมในประเด็นของทักษะสังคม 
สรุปไดวานักศึกษาทุกคนตางไดรับการพัฒนาทักษะสังคมเพ่ือการสรางสัมพันธภาพ ดังตัวอยาง
ขอความ ตอไปนี้ “ทุกกิจกรรมตองมีการพูดคุยกันภายในกลุมเพ่ือวางแผนและดําเนินการตามแผน 
ดังนั้นการควบคุมอารมณจึงเปนเรื่องท่ีสําคัญที่จะสงผลดีตอการปฏิบัติตนในภายภาคหนาเพราะการ
เปนครูตองใชความอดทนสูง เนื่องจากนักเรียนแตละคนลวนมีความแตกตางกัน” (นักศึกษาคนที่ 
10) 

“ทําใหขาพเจาตองจัดระบบระเบียบความคิดของตนเองมากขึ้นวาจะทําอะไร ทํา
อยางไร สิ่งใดเหมาะสมหรือไมเหมาะสม และอะไรควรทํากอน-หลัง”  (นักศึกษาคนท่ี 11) 

“ไดมีโอกาสปรับปรุงตนเองในสวนที่มีความบกพรอง ไดฝกควบคุมอารมณตนเอง ฝก
ความอดทนในการทํางานกับผูอ่ืน มีการทํางานเปนขั้นตอนและมีเหตุผลมากขึ้น”  (นักศึกษาคนที่ 
12) 

“ไดเรียนรูการเคารพกติกาการเลนเกมตางๆ และการรูจักการประนีประนอมเม่ือเพ่ือน
ในกลุมหรือเพ่ือนตางกลุมทําในส่ิงที่ไมเปนไปตามคาด  ฝกการควบคุมอารมณโดยไมเอาความคิด
ตัวเองเปนใหญ รับฟงดวยเหตุผลมากกวาใชอารมณของตนเอง” (นักศึกษาคนท่ี 13) 

“ถึงแมเพ่ือนบางคนจะไมคอยสนิทกันแตเราก็ไดชวยเหลือกัน มีน้ําใจนักกีฬา  ไมเห็น
ชัยชนะสําคัญกวามิตรภาพและยินดีกับเพ่ือนที่ชนะ รูจักแพชนะ ไมเอาเปรียบ ไมโกง มีโอกาสได
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ชวยเพ่ือนบางคนที่ไมเขาใจ ทําใหรูสึกดีเวลาท่ีไดชวยเหลือ เพ่ือนบางกลุมไมชนะ แตเพ่ือนๆก็ยัง
แบงรางวัลให ซึ่งเปนการสรางนิสัยที่ดีในการอยูรวมกับผูอ่ืน” (นักศึกษาคนท่ี 14) 

“ทําใหรูวา เมื่อเราตองทํางานรวมกับผูอ่ืน สิ่งสําคัญคือ การชวยเหลือซึ่งกันและกัน 
พยายามทําทุกอยางเพ่ือแกไขปญหาเฉพาะหนาและใหงานสําเร็จและมีประสิทธิภาพ สามารถไดฝก
การเปนผูนําและผูตามท่ีดี” (นักศึกษาคนท่ี 15) 

“งานกลุมคืองานท่ีตองรวมกันทําโดยมีการเสนอความคิดเห็นบอยๆ จากกิจกรรมหลาย
กิจกรรมท่ีไดทํารวมกับเพ่ือนๆทําใหเรากลาแสดงออก  และความคิดเห็นของตนเอง แตหากสมาชิก
กลุมไมเห็นดวยก็สามารถยอมรับความคิดเห็นของสวนใหญได  การทํางานกลุมรวมกับเพ่ือนๆทําให
รูจักปรับตัวใหเขากับทุกๆคน ประนีประนอม ยอมกันและกันบาง พยายามมองขอดีของเพ่ือนทุกคน
และปรับตัวใหเขากับขอเสียตางๆใหได”  (นักศึกษาคนท่ี 16) 

 
4.3  ผลการประเมินกิจกรรมฝกอบรม 

เมื่อนําผลการประเมินกิจกรรมโดยใชแบบประเมินท่ีมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณ
คา 5 ระดับ โดยกําหนดให ระดับ 5 หมายถึง ชอบมากท่ีสุด  (Excellent) จนถึง ระดับ 1 หมายถึง  
ไมชอบที่สุด (Unsatisfactory)  จากการท่ีนักศึกษากลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็นตอกิจกรรมที่ได
ปฏิบัติไปในแตละโมดูล มาวิเคราะห โดยใชเกณฑการแปลความหมายของคาเฉล่ีย (ดูรายละเอียดใน
บทที ่3)  ไดผลปรากฏดังตารางที่ 32 
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  ตารางที่ 32  คาเฉลี่ย ( )  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนการประเมินกิจกรรมทาย
โมดูล ฝกอบรมของนักศึกษากลุมตัวอยาง 

ประเด็นการประเมิน 
กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมท่ี 4  

อนัดบั  S.D.  S.D.  S.D.  S.D. 

Module 1:  = 4.19, S.D.=0.16 (5) 
Language skills benefits  3.66 0.75 4.53 0.60 4.71 0.46 4.45 0.55  
Social skills improvement 4.11 0.73 3.82 0.95 4.37 0.63 4.97 0.16 
Enjoyment 4.05 0.80 3.53 0.76 4.61 0.59 4.53 0.41 
Time use 4.47 0.80 4.29 0.65 3.37 1.21 3.50 1.08 
Overall 4.07 0.77 4.04 0.74 4.27 0.72 4.36 0.62 
Module 2:  = 4.23, S.D.=0.43 (4) 
Language skills benefits  4.42 0.60 3.84 1.10 4.42 0.50 4.66 0.48  
Social skills improvement 3.79 0.74 4.21 0.78 4.71 0.46 4.37 0.54 
Enjoyment 4.61 0.55 4.32 0.57 4.00 0.84 4.11 0.80 
Time use 4.34 0.67 4.11 0.69 3.39 1.10 4.32 0.70 
Overall 4.29 0.64 4.12 0.79 4.13 0.73 4.34 0.63 
Module 3:  = 4.45, S.D.=0.43 (1) 
Language skills benefits  3.42 0.92 4.68 0.47 4.61 0.50 4.53 0.56  
Social skills improvement 4.47 0.69 4.50 0.65 4.68 0.47 4.66 0.53 
Enjoyment 4.32 0.84 4.68 0.53 4.82 0.51 4.76 0.49 
Time use 4.29 0.69 4.50 0.56 3.95 1.11 4.32 0.77 
Overall 4.13 0.79 4.59 0.55 4.52 0.65 4.57 0.59 
Module 4:  = 4.43, S.D.=0.20 (2) 
Language skills benefits  3.82 0.77 3.98 0.55 4.61 0.55 4.89 0.31  
Social skills improvement 4.61 0.50 4.47 0.60 4.53 0.51 4.82 0.39 
Enjoyment 4.86 0.53 4.83 0.49 4.37 0.63 4.84 0.37 
Time use 4.31 0.74 4.63 0.54 3.82 0.90 4.32 0.77 
Overall 4.33 0.64 4.33 0.55 4.33 0.65 4.72 0.27 
Module 5: = 4.32, S.D.=0.45 (3) 
Language skills benefits  4.55 0.55 4.71 0.46 4.63 0.63 4.76 0.43  
Social skills improvement 4.47 0.65 4.45 0.65 4.34 0.67 4.89 0.31 
Enjoyment 4.34 0.53 3.97 0.72 3.89 0.95 4.50 0.73 
Time use 3.89 0.80 4.21 0.66 2.97 1.15 4.58 0.55 
Overall 4.31 0.63 4.34 0.63 3.96 0.85 4.68 0.51 

 
จากตารางที่ 32  ปรากฏวา คะแนนจากการประเมินกิจกรรมฝกอบรมของนักศึกษาใน

ภาพรวม 4 กิจกรรมของโมดูลท่ี 3 มีคะแนนสูงที่สุด  ( =4.45 S.D.=0.43) รองลงมาไดแก  โมดูลที่ 
4  ( =4.43, S.D.=0.20)  โมดูลที่  5 ( =4.32, S.D.=0.45)   โมดูลที่ 2 ( =4.23, S.D.=0.43)   
และโมดูลที่ 1 ( =4.19, S.D.=0.16)  ตามลําดับ  และหากพิจารณาคะแนนจากการประเมิน
ภาพรวม (Overall) ของแตละกิจกรรม พบวา กิจกรรมท่ีมีคะแนนสูงที่สุด ไดแกกิจกรรมที่ 4 ของ
โมดูลที่ 4: Fantasy Food Show ( =4.72, S.D.=0.27)  รองลงมาไดแก กิจกรรมที่ 4 ของโมดูลที่ 
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5: Environmental Songs (  = 4.68, S.D. = 0.51) และ กิจกรรมที่ 2 ของโมดูลที่ 3: 
Wonderful Scenery  ( =4.59, S.D.=0.55) ตามลําดับ สวนกิจกรรมท่ีมีคะแนนต่ําที่สุด ไดแก 
กิจกรรมที่ 3 ของโมดูลที่ 5: Look Around Survey  ( =3.96, S.D.=0.85)  เมื่อพิจารณาการ
ประเมินแตละประเด็น พบวากิจกรรมที่มีประโยชนดานการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  (Language 

skills benefits) มากที่สุด ไดแก กิจกรรมที่ 4 ของโมดูลที่ 4: Fantasy Food Show ( =4.89, 
S.D.=0.31) รองลงมาไดแก  กิจกรรมที่ 4 ของโมดูลที่ 5: Environmental Songs (  = 4.76, S.D. 
= 0.43) และ กิจกรรมที่ 2 ของโมดูลที่ 5: Environmental Problems ( =4.71, S.D.=0.46) 
ตามลําดับ สวนกิจกรรมที่มีคะแนนตํ่าที่สุด ไดแก กิจกรรมท่ี 1 ของโมดูลที่ 3: Sound Poems 
( =3.42, S.D.=0.92)  สําหรับกิจกรรมที่ชวยพัฒนาทักษะสังคม (Social skills improvement) 

มากท่ีสุด ไดแก กิจกรรมท่ี 4 ของโมดูลที่ 1:Treasure Hunt ( =4.97, S.D.=0.16) รองลงมาไดแก  
กิจกรรมที่ 4 ของโมดูลที่ 5: Environmental Songs (  = 4.89, S.D. = 0.31) และ กิจกรรมที่ 4 
ของโมดูลท่ี 4: Fantasy Food Show ( =4.82, S.D.=0.39) ตามลําดับ สวนกิจกรรมที่มีคะแนนตํ่า
ที่สุด ไดแก กิจกรรมที่ 1 ของโมดูลที่ 2: Adjectives Naming ( =3.79, S.D.=0.74)  สวนกิจกรรม
ที่กอใหเกิดความสนุกสนาน (Enjoyment) มากที่สุด ไดแก กิจกรรมที่ 1 ของโมดูลที่ 4: Miming 
Words ( =4.86, S.D.=0.53) รองลงมาไดแก  กิจกรรมที่ 4 ของโมดูลที่ 4: Fantasy Food Show 
( =4.84, S.D.=0.37) และ กิจกรรมที่ 2 ของโมดูลที่ 4: Sentimental Dishes ( =4.83, 
S.D.=0.49) ตามลําดับ สวนกิจกรรมที่มีคะแนนตํ่าที่สุด ไดแก กิจกรรมที่ 2 ของโมดูลที่ 1: English 
Bee ( =3.53, S.D.=0.76)  และ กิจกรรมที่กําหนดเวลาไดอยางเหมาะสม (Time use) มากที่สุด 
ไดแก กิจกรรมท่ี 2 ของโมดูลที่ 4: Sentimental Dishes ( =4.63, S.D.=0.54) รองลงมาไดแก  
กิจกรรมที่ 4 ของโมดูลที่ 5: Environmental Songs (  = 4.58, S.D. = 0.55) และกิจกรรมที่ 2 
ของโมดูลท่ี 3: Wonderful Scenery ( =4.50, S.D.=0.56) สวนกิจกรรมที่มีคะแนนตํ่าที่สุด ไดแก 
กิจกรรมท่ี 3 ของโมดูลท่ี 5: Look Around Survey  ( =2.97, S.D.=1.15)   
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บทที่ 5 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยในรูปแบบของการวิจัยและพัฒนา(R&D: Research and 
Development)  ผูวิจัยไดพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมคายภาษาอังกฤษเพ่ือเสริมสรางทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษ ความรูดานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ และทักษะสังคม สําหรับนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยเริ่มตนจากการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานท่ี
ตรงกับความตองการและความจําเปนของนักศึกษากลุมตัวอยาง  ผานกระบวนการออกแบบ   การ
พัฒนาหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช และการประเมินหลักสูตร อยางเปนระบบ ไดผลการวิจัย 
อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ดังตอไปน้ี  
 
วัตถุประสงคการวจิัย  

การวิจัยนี้เปนการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมคายภาษาอังกฤษเพ่ือเสริมสรางทักษะการ
พูดภาษาอังกฤษ ความรูดานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ และทักษะสังคม สําหรับนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร มีวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้ 

4. เพ่ือศึกษาขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมคายภาษาอังกฤษเพ่ือ
เสริมสรางทักษะการพูดภาษาอังกฤษ กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ และทักษะสังคม สําหรับนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  

2. เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรมคายภาษาอังกฤษเพ่ือ
เสริมสรางทักษะการพูดภาษาอังกฤษ กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ และทักษะสังคม สําหรับนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 
75/75 
 3.  เพ่ือประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรมคายภาษาอังกฤษเพ่ือเสริมสราง
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ และทักษะสังคม สําหรับนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยศึกษาประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 
 3.1  เปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษากอนและหลังฝกอบรม
และศึกษาขนาดของผล 
 3.2  เปรียบเทียบความรูดานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษของนักศึกษากอนและหลัง
ฝกอบรมและศึกษาขนาดของผล 
 3.3  เปรียบเทียบความตระหนักรูดานทักษะสังคมของนักศึกษากอนและหลัง
ฝกอบรมและศึกษาขนาดของผล 
 3.4  ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอหลักสูตรฝกอบรม 
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สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยเรียงลําดับตามวัตถุประสงคของการวิจัย สามารถสรุปไดดังนี้ 

1.  เพ่ือตอบวัตถุประสงคขอที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมคาย
ภาษาอังกฤษเพ่ือเสริมสรางทักษะการพูดภาษาอังกฤษ กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ และทักษะ
สังคม สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 การศึกษาขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมไดขอมูลสําคัญเพ่ือการ
ออกแบบหลักสูตรสรุปไดดังนี้ 
 

1.1  หนาที่ภาษาที่จําเปนสําหรับครูสอนภาษาอังกฤษ 
หนาที่ภาษาท่ีผูวิจัยเลือกมาออกแบบหลักสูตรฝกอบรม มีทั้งสิ้น 17 รายการ เรียงจาก

อันดับที่นักศึกษามีความตระหนักรูนอยที่สุดไปยังมากท่ีสุด ดังนี้ 1) Persuading  2) Giving 
warning   3) Summarizing   4) Reasoning    5) Making Prediction    6) Giving Opinion  
7) Identifying/Clarifying   8) Inviting Opinion 9) Narrating  10) Explaining  11) 
Questioning  12) Agreeing/Disagreeing 13) Describing  14) Suggesting/Advising  15) 
Giving Instructions  16) Praising  และ   17) Responding to Questions     
 

1.2  พื้นฐานความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ   
จากการทดสอบพ้ืนฐานความสามารถการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษากลุมตัวอยาง  

พบขอบกพรองในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษากลุมตัวอยาง   เชนการ  เลือกใชคําศัพทยังไม
เหมาะสม  การเลือกใชหนาที่ภาษาไมเหมาะสมและไมถูกตองตามหลักไวยากรณ  ขาดคลองแคลว 
และขาดความเปนธรรมชาติคลายกับเจาของภาษาอยูมาก 
 

1.3  สาระอาเซียน    
สาระอาเซียนที่นักศึกษาใหความสนใจไดแกเรื่อง อาหาร (Food)  บทกลอน (Poetry)  

ผูคน (People)  สถานที่ (Places) และ สิ่งแวดลอม (Environment) 
 

1.4  กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ    
กิจกรรมภาษาท่ีเหมาะสมกับคายภาษาอังกฤษ ที่ถูกคัดเลือกเปนกิจกรรมหลักและ

กิจกรรมสอดแทรกสําหรับการออกแบบหลักสูตรฝกอบรม แบงออกเปน 5 โมดูล ไดแก 
 โมดูลที่ 1:  กิจกรรมหลัก คือ เกมลาสมบัติ  (Treasure Hunt) กิจกรรมสอดแทรก 
ไดแก 1.1 Singing ASEAN Anthem  1.2 English Bee  และ 1.3 Hot Seat  

โมดูลที่ 2: กิจกรรมหลัก คือ การเปรียบชวงชีวิตกับปายจราจร (Life Maps) กิจกรรม
สอดแทรก ไดแก 2.1 Adjectives Naming  2.2 Whispering of Signs และ 2.3 Opinion Poll  

โมดูลที่ 3: กิจกรรมหลัก คือ การเขียนกลอนไฮกุ (Writing Haiku Poems) กิจกรรม
สอดแทรก  ไดแก 3.1 Sound Poems  3.2 Wonderful Scenery  และ 3.3 Run to Write  

โมดูลที่ 4: กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมอาหารยอดพิสดาร (Fantasy Food Show)  
กิจกรรมสอดแทรก ไดแก 4.1 Miming Words 4.2 Sentimental Dishes และ 4.3 Wall 
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Dictation โมดูลที่ 5:  กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมเพลงเพ่ือสิ่งแวดลอม (Environmental Songs) 
กิจกรรมสอดแทรก ไดแก 5.1 Recycling Bingo  5.2 Environmental Problems และ 5.3 Look 
Around Survey   
 

1.5 ทักษะสังคมที่จําเปนสําหรับครูสอนภาษาอังกฤษ   
 ทักษะสังคมที่จําเปนสําหรับครูสอนภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยคัดเลือกมาใชออกแบบ
หลักสูตรฝกอบรม แบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมที่ 1 เปนทักษะเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ประกอบดวยทักษะยอย 5 ทักษะ คือ 1) แสดงสีหนาอยางเหมาะสมขณะพูดคุย  2) แสดงทาทาง
อยางเหมาะสมขณะพูดคุย 3) ใชน้ําเสียงไดอยางเหมาะสม 4) เลือกใชคําพูดไดอยางเหมาะสม  และ 
5) ฟงดวยความสนใจ กับ กลุมที่ 2 เปนทักษะเพ่ือการสรางสัมพันธภาพ ประกอบดวย 15 ทักษะ
ยอย คือ 1) รูหนาที่ตนเอง  2) มีการวางแผน  3) มีการจัดการตามแผน  4) มีความเปนผูนํา 5) มี
เหตุผล  6) เคารพ กฎ กติกา การผลัดเปลี่ยน  7) ชวยเหลือผู อ่ืน และรูจักแบงปน 8) รูจัก
ประนีประนอมเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน  9) มีน้ําใจเปนนักกีฬา  10) รูจักปรับตัวเขากับสังคม 11) มีสวน
รวมในการทํางานกลุม  12) รวมแกปญหาในกลุมอยางมีเหตุผล  13) มีความรับผิดชอบในหนาที่   
14) มีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็น  และ 15) เคารพความคิดเห็นของสวนรวม   
 

1.6 ผลการสํารวจขอมูลพื้นฐานและความตองการฝกอบรมของนักศึกษากลุมตัวอยาง  
 การสํารวจขอมูลพื้นฐานและความตองการฝกอบรมของนักศึกษากลุมตัวอยาง พบวา 
นักศึกษากลุมตัวอยางเปนเพศชาย จํานวน 7  คน คิดเปนรอยละ 18.42  และเปนเพศหญิง 31 คน
คิดเปนรอยละ 81.58 มีอายุใกลเคียงกันคืออยูระหวาง อายุ 21-23 ป  และนักศึกษาสวนใหญเห็น
วาระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการฝกอบรม คือ 3 วัน   นักศึกษากลุมตัวอยางประเมินความสามารถใน
การพูดภาษาอังกฤษของตนเองโดยเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง  และคิดวาตนเองมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง   สําหรับความ
ตองการฝกอบรมน้ัน พบวานักศึกษาตองการใหจัดฝกอบรมเปนเวลา 3 วัน ในชวงปดเทอมเดือน
ตุลาคม และควรใชหองเรียนในตึกศึกษา 3 จัดฝกอบรม  
 
2.  เพื่อตอบวัตถุประสงคขอที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมคายภาษาอังกฤษเพ่ือเสริมสราง
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ความรูดานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ และทักษะสังคม สําหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ใหมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ 75/75 

การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมคายภาษาอังกฤษเพ่ือเสริมสรางทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษ ความรูดานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ และทักษะสังคม สําหรับนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร สรุปผลไดดังนี้ 

การทดลองภาคสนาม (Field Tryout)  กับนักศึกษาชั้นปที่ 4 ปการศึกษา 2555 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
จํานวน 38 คน  ใชเวลา 20 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 3 วัน พบวาหลักสูตรคายภาษาอังกฤษท่ีผูวิจัยสราง
ขึ้น 
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มีประสิทธิภาพของกระบวน (E1) เทากับ  81.12 และมีประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) เทากับ 80.90 
ซึ่งสูงกวาเกณฑ 75/75 ที่กําหนดไว  
  
3.  เพื่อตอบวัตถุประสงคขอที่  3 เพื่อประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรมคาย
ภาษาอังกฤษเพ่ือเสริมสรางทักษะการพูดภาษาอังกฤษ กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ และทักษะ
สังคม สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผลการประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรมคายภาษาอังกฤษเพ่ือเสริมสราง
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ ทักษะสังคม สําหรับนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

3.1  ผลการเปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาอังกฤษกอนและหลังฝกอบรม 
 คะแนนจากการทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลังฝกอบรมสูง

กวากอนฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวาการฝกอบรมชวยใหนักศึกษากลุม
ตัวอยางมีความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษสูงขึ้น และมีขนาดของผล เทากับ 2.643 
หมายความวามีผลขนาดใหญมาก แสดงวาผลการวิจัยเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2 

 
 3.2  ผลการเปรียบเทียบความรูดานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษกอนและหลัง
ฝกอบรม 

คะแนนจากการทดสอบความรูดานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลั ง
ฝกอบรมสูงกวากอนฝกอบรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวาการฝกอบรมชวยให
นักศึกษากลุมตัวอยางมีความรูดานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษสูงขึ้น และมีขนาดของผล เทากับ 
3.901 หมายความวามีผลขนาดใหญมาก แสดงวาผลการวิจัยเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 3 

 
 3.3  ผลการเปรียบเทียบความตระหนักรูดานทักษะสังคมกอนและหลังฝกอบรม 

คะแนนจากประเมินความตระหนักรูดานทักษะสังคมของนักศึกษาหลังสูงกวา
กอนฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวาการฝกอบรมชวยใหนักศึกษา
กลุมเปาหมายมีทักษะสังคมสูงขึ้น และมีขนาดของผล เทากับ 0.646 หมายความวามีผลขนาดใหญ 
แสดงวาผลการวิจัยเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 4 

 
3.4  ผลการศึกษาความพึงพอใจตอหลักสูตรฝกอบรม 

จากการสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษากลุมตัวอยาง พบวา นักศึกษามี
ความพึงพอใจตอหลักสูตรฝกอบรมในระดับมากที่สุดทุกประเด็นการประเมิน โดยมีความพอใจดาน
ประโยชนที่ไดรับจากการฝกอบรมสูงที่สุด  รองลงมาไดแก   ดานกิจกรรมการฝกอบรม  ดาน
วิทยากร  ดานการประเมินผล  ดานเนื้อหา  และดานสื่อที่ใชในการฝกอบรม   ตามลําดับ   หาก
พิจารณาการประเมินแตละรายการยอย พบวา นักศึกษา มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด 3 อันดับ
แรก คือ ประโยชนที่ไดรับจากการฝกอบรมที่กอใหเกิดความกระตือรือรนในการเรียนรู รองลงมา 
ไดแก ไดพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ  และ กิจกรรม
นาสนใจนาติดตาม   ในขณะเดียวกัน นักศึกษามีคาเฉลี่ยความพึงพอใจตํ่าที่สุด คือ กําหนด
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ระยะเวลาเหมาะสมกับรูปแบบกิจกรรม  สวนผลการเขียนสรุปสิ่งที่ไดรับหลังฝกอบรม (Learning 
Log) พบวา  นักศึกษาทุกคนไดรับประโยชนจากการฝกอบรมใน 3 ดานคือ การพัฒนาทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษ  ความรูดานกิจกรรมคาย และ การพัฒนาทักษะสังคม  สวน การประเมินกิจกรรม
ตางๆ พบวา กิจกรรมของโมดูลที่ 3 มีคะแนนสูงที่สุด  รองลงมาไดแก  โมดูลที่ 4   และโมดูลที่  5  
และเม่ือพิจารณาคะแนนจากการประเมินภาพรวมของแตละกิจกรรม พบวา  กิจกรรมที่มีคะแนนสูง
ที่สุด ไดแกกิจกรรมท่ี 4 ของโมดูลที่ 4: Fantasy Food Show รองลงมาไดแก  กิจกรรมที่ 4 ของ
โมดูลที่ 5: Environmental Songs และ กิจกรรมที่ 2 ของโมดูลที่ 3: Wonderful Scenery  สวน
กิจกรรมที่มีคะแนนต่ําที่สุด ไดแก กิจกรรมที่ 3 ของโมดูลที่ 5 : Look Around Survey  เมื่อ
พิจารณาการประเมินแตละประเด็น พบวากิจกรรมที่มีประโยชนดานการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
มากที่สุด ไดแก กิจกรรมท่ี 4 ของโมดูลที่ 4: Fantasy Food Show กิจกรรมที่มีคะแนนตํ่าที่สุด 
ไดแก กิจกรรมท่ี 1 ของโมดูลที่ 3: Sound Poems สําหรับกิจกรรมที่ชวยพัฒนาทักษะสังคมมาก
ที่สุด ไดแก กิจกรรมที่ 4 ของโมดูลที่ 1:Treasure Hunt สวนกิจกรรมที่มีคะแนนตํ่าที่สุด ไดแก 
กิจกรรมที่ 1 ของโมดูลที่ 2: Adjectives Naming   สําหรับกิจกรรมท่ีกอใหเกิดความสนุกสนาน
มากท่ีสุด ไดแก กิจกรรมที่ 1 ของโมดูลท่ี 4: Miming Words สวนกิจกรรมที่มีคะแนนตํ่าที่สุด ไดแก 
กิจกรรมที่ 2 ของโมดูลที่ 1: English Bee     และ กิจกรรมที่กําหนดเวลาไดอยางเหมาะสมมาก
ที่สุด ไดแก กิจกรรมที่ 2 ของโมดูลที่ 4: Sentimental Dishes  สวนกิจกรรมที่มีคะแนนต่ําที่สุด 
ไดแก กิจกรรมท่ี 3 ของโมดูลที่ 5: Look Around Survey    

 
อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัยขางตนมีประเด็นที่สามารถนํามาอภิปรายไดดังนี้ 
1.  จากการนําหลักสูตรฝกอบรมคายภาษาอังกฤษเพ่ือเสริมสรางทักษะการพูด

ภาษาอังกฤษ ความรูดานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ และทักษะสังคม สําหรับนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปทดลองใช  พบวา หลักสูตรมี
ประสิทธิภาพเทากับ 81.12/80.90 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 75/75 ที่ตั้งไว อาจเน่ืองมาจากสาเหตุตางๆ 
ดังนี้คือ  ผูวิจัยออกแบบหลักสูตรฝกอบรมโดยศึกษาขอมูลพ้ืนฐานท่ีสะทอนถึงความจําเปนและ
ความตองการของนักศึกษากลุมเปาหมาย ตามแนวคิดของ Graves (2000)   Richard (2001) และ 
Nunan (1998)   ที่เสนอวาการพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษตองวิเคราะหความตองการ
ความจําเปน (Needs  Assessment)  ของผูเกี่ยวของ เพ่ือนํามากําหนดเปาหมายและวัตถุประสงค
ของหลักสูตร  นอกจากนั้นผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนาหลักสูตรอยางเปนระบบ  ตามแนวคิดของ 
Beauchamp (1981) และ Saylor และ Alexander (1974) ซึ่งเปนเปนการพัฒนาหลักสูตรเชิง
ระบบที่ประกอบดวย ปจจัยนําเขา  กระบวนการ และผลผลิต ที่มีขั้นตอนสําคัญ  3 ขั้นตอน คือ  1) 
การศึกษาขอมูลพ้ืนฐานและสํารวจความตองการจําเปนของผูเรียนและผูที่เกี่ยวของเพ่ือกําหนด
จุดมุงหมายของหลักสูตร 2) พัฒนาหลักสูตร โดยเริ่มจากการกําหนดจุดประสงค และ เปาหมายของ
หลักสูตร การกําหนดขอบเขตเพ่ือคัดเลือกและจัดเรียงลําดับเนื้อหาวิชา ออกแบบกิจกรรมการ
ฝกอบรมและสื่อที่ใช  มีการตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรกอนนําไปใช 3) การนําหลักสูตรไปใชและ
การประเมินผลเพ่ือปรับปรุงแกไขหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   สําหรับการพิจารณาคัดเลือก
และเรียงลําดับเนื้อหาสาระ ไดใชแนวทางการคัดเลือก ของ Ornstein และ Hunkins  (1993)  โดย
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คัดเลือกเน้ือหาท่ีเกี่ยวของกับประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) และประเทศสมาชิก เพ่ือ
เตรียมความพรอมใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ และตระหนักในความเปนอาเซียนมากย่ิงขึ้น  
รวมถึงการคํานึงถึงองคประกอบของภาษา และ สถานการณในการสื่อสาร   การคัดเลือกรูปแบบ
การจัดกิจกรรม เพ่ือใหผูเขาอบรมมีโอกาสใชภาษาจริงในบรรยากาศท่ีผอนคลายและสนุกสนาน   
การใช เกม  เพลง และกิจกรรมเพ่ือนันทนาการตางๆ ชวยใหเกิดการเรียนรูและใชภาษาอยางเปน
ธรรมชาติ   (Morrow, 1983;   Willis, 1998;  Wright, Betteridge and Buckby, 1998;   
Lochana and Deb, 2006)   อีกท้ังเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกทํางานรวมกัน รูจักแกปญหา
รวมกัน  สรางความสัมพันธที่ดีตอกัน  ซึ่งเปนการพัฒนาทักษะสังคมใหแกผูเขาคาย (กาญจนา จัน
ทะดวง, 2542 )  เพ่ือประโยชนในการดําเนินชีวิตของตนเองตอผูอ่ืนและสังคมอีกดวย    (Ferari  
and Mcneely, 2007;  Garton, Miltenberger and Pruett, 2007;  Garst and Bruce, 2003;  
Philliber Associates and the American Camp Association,  2005)   มีการออกแบบส่ือการ
สอนอยางเปนขั้นตอนตามแนวทางของ Tomlinson (1998)     และมีการวางแผนการประเมินผลท่ี
สอดคลองกับวัตถุประสงคหลักสูตร  นอกจากน้ันหลักสูตรฝกอบรมไดพัฒนาขึ้นอยางมีขั้นตอน  
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยทุกชิ้น  ไดผานการตรวจสอบหาประสิทธิภาพ โดยผานการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพโดยผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน มีการปรับปรุงตามขอแนะนําของผูเชี่ยวชาญ มีการทดลองขั้น
ศึกษานํารอง กอนนําไปทดลองภาคสนาม เพ่ือใหแนใจวาเปนหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ  

2.  นักศึกษามีทักษะการพูดภาษาอังกฤษกอนและหลังฝกอบรมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีผลขนาดใหญมากนั้น อาจเปนเพราะผูวิจัยไดวางแผนการ
ประเมินผลที่สอดคลองกับวัตถุประสงคหลักสูตร     กอรปกับการทดสอบทักษะการพูดทางตรงทาย
โมดูลที่ผูวิจัยกําหนดใหผูเขาอบรมแสดงบทบาทสมมติในสถานการณของครูสอนภาษาที่พูด
ภาษาอังกฤษเพ่ือจัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ ใหกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนในแตละ
โมดูลถึง 5 โมดูลน้ันนักศึกษามีโอกาสเลือกใชภาษาไดอยางอิสระถือเปนการฝกฝนการพูด
ภาษาอังกฤษอยางตอเนื่องในสถาณการณที่สมจริง  ทั้งนี้สอดคลองกับแนวคิดของ (Harmer, 1991)  
ที่กลาววา กิจกรรมเพ่ือการสื่อสาร ควรใหผูเรียนฝกใชภาษาในลักษณะท่ีสมจริงคลายกับการส่ือสาร
ที่เกิดข้ึนในชีวิตประจําวันอยางมีเปาหมาย  ซึ่งผูเรียนสามารถเลือกใชภาษาไดอยางอิสระ    และ
สอดคลองกับผลการวิจัยของ  เกศสุดา ปงลังกา (2550) ที่พบวากิจกรรม บทบาทสมมติโดยการ
สรางสถานการณจําลองในการใชภาษาท่ีคลายคลึงกับชีวิตจริงสามารถพัฒนาสมรรถภาพในการใช
ภาษาเพ่ือการส่ือสาร (Communicative Competency) ได    อีกทั้งในการฝกอบรมทั้ง 3 วัน ทั้ง
ผูวิจัยและวิทยากรผูชวย ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับนักศึกษาตลอดเวลา  และกําหนดให
นักศึกษาที่เขาอบรมตองใชภาษาอังกฤษในการปฏิบัติกิจกรรมกลุมทุกกิจกรรม    ซึ่งตรงกับ
ความเห็นของ ณัฐกานต  ผอนลําเจียก  (2546)  ที่กลาววาผูสอนภาษาอังกฤษควรใชภาษาอังกฤษ
เพ่ือสื่อสารในการสอนทักษะการพูดกับนักเรียน  และ  กุลเชษฐ สุทธิดี (2544) ที่กลาววา การเรียน
แบบรวมมือที่เนนการแขงขันระหวางกลุมดวยเกมชวยใหนักเรียนมีการพัฒนาทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน  

3.  จากผลการวิจัยที่พบวานักศึกษามีความรูดานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ กอนและ
หลังฝกอบรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีผลขนาดใหญมากนั้น   อาจ
เปนเพราะ รูปแบบการฝกอบรมน้ันเปนลักษณะของโมดูลที่แบงเปน 5 โมดูล มีกิจกรรมภาษาท่ี
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หลากหลาย ถึง 20 กิจกรรม  ตามหลักการของการเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐาน (Activity Based 
Learning)  ที่วาควรเลือกใชกิจกรรมที่หลากหลาย  อาทิ  การเลนเกม  บทกลอน  การวาดภาพ  
การรองเพลง   การถกเถียงเพ่ือหาขอยุติ  และ การแสดงบทบาทสมมติ   ที่เนนใหผูเขารวม
ฝกอบรมมีสวนรวมในกิจกรรม และไดทดลองฝกปฏิบัติกิจกรรมอยางจริงจัง    ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของ Nayak and Rao (2002)  ที่กลาววา ยิ่งผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมมากเทาใดการ
เรียนรูยอมเกิดขึ้นมากเทานั้น รวมถึงการกําหนดใหผูเขาอบรมสนทนาทายโมดูลฝกอบรมเพ่ือพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับขอดี  ขอเสียและการนํากิจกรรมตางๆไปปรับใช ขั้นตอนนี้จึงเปนการ
สะทอนใหเห็นถึงความรู  ความเขาใจในกิจกรรมตางๆ  ตามแนวทางการเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปน
ฐาน  (Shahid, Abid and Afifa, 2005)   

4. จากผลการวิจัยที่พบวานักศึกษามีความตระหนักรูดานทักษะสังคมกอนและหลัง
ฝกอบรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  นั้นอาจเปนเพราะ ผูวิจัยออกแบบ
กิจกรรมการฝกอบรมที่เนนใหมีการทํางานเปนกลุมหรือคูทุกกิจกรรมขึ้น   ตามแนวคิดในการ
แบงกลุมในการเรียนการสอนภาษาของ   Brown (2001)  ที่แนะนํา เทคนิคในการแบงผูเรียนเพ่ือ
การเรียนภาษา โดยใหทํากิจกรรมเปนคูหรือกลุมเพ่ือใหทุกคนในกลุมและทุกกลุมมีสวนรวมในการ
ทํากิจกรรม   มีการจัดกลุมใหมทุกครั้งที่เร่ิมตนกิจกรรมใหมเพ่ือใหผูเขารับการอบรมไดสราง
ปฏิสัมพันธกับผูคนมากมายและเกิดการพัฒนาทักษะสังคมข้ึน  และสอดคลองกับผลการวิจัยของ   
ชลิดา  ชวนานนท (2552)  ที่พบวา โปรแกรมกิจกรรมกลุมชวยใหนักเรียนมีทักษะสังคมสูงขึ้น  
อยางไรก็ดีหากพิจารณาขนาดของผลของการพัฒนาทักษะสังคม พบวามีผลขนาดใหญเทานั้น  ทั้งนี้
อาจเปนเพราะ การใชเวลาฝกอบรมเพียง 3 วัน  เปนระยะเวลาท่ีสั้นเกินไป ทําใหไมสามารถพัฒนา
ทักษะสังคมไดมากเทาที่ควร ดังที่  สุขุมาล เกษมสุข (2535) กลาวไววา ทักษะสังคมนั้นตองฝกฝน
เปนระยะเวลานานพอสมควรจึงจะพัฒนาได   อีกทั้ง ผูวิจัยมุงหวังใหผูเขาอบรม ไดปฏิบัติกิจกรรม
ทางภาษาที่หลากหลายและมากมาย จนทําใหมีเวลาในการทําแตละกิจกรรมนอย ไมสามารถพัฒนา
ทักษะสังคมไดมากเทาที่ควร ดังที่ Grandin  (2001) และ Asher และ Oden (1997)  ระบุไววา  
การประสบผลสําเร็จในการพัฒนาทักษะสังคมใหกับนักเรียนนั้น  ครูจะตองเอาใจใสในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาทักษะยอย ๆ ที่เนนใหนักเรียนไดแสดงพฤติกรรมตางๆ ให
มากที่สุดและควรไดฝกปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง สอดคลองกับ Westwood (1997) ที่
กลาววาครูควรทําทักษะสังคมยอยๆใหผูเรียนเลียนแบบและฝกซอม   และในการประเมินผล ควร
ปรับปรุงแกไขพฤติกรรมของผูเรียนเปนรายคน   

5.  จากผลการวิจัยที่พบวานักศึกษามีความพึงพอใจตอหลักสูตรฝกอบรมในระดับมาก
ที่สุดทุกประเด็นการประเมิน ทั้ง 6 ดาน   ดานที่มีความพึงพอใจสูงที่สุด ไดแก  ประโยชนที่ไดรับ
จากการฝกอบรมโดยเฉพาะการไดพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดกิจกรรมคาย
ภาษาอังกฤษ นั้นอาจเปนเพราะการฝกอบรมมีการทดสอบทายโมดูล ซึ่งผู เขาอบรมตองพูด
ภาษาอังกฤษเพ่ือจัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษในแตละโมดูล ดังนั้นการฝกอบรม 5 โมดูลจึงเปด
โอกาศผูเขาอบรมไดฝกพูดถึง 5 คร้ัง สวนดานที่มีความพึงพอใจรองลงมาไดแก  ดานกิจกรรมการ
ฝกอบรม อาจเนื่องจากกิจกรรมฝกอบรมเปนกิจกรรมที่เหมาะกับคายภาษาอังกฤษ  ผูวิจัยคัดสรร
กิจกรรมที่ชวยใหเกิดการเรียนรูและใชภาษาอยางเปนธรรมชาติในบรรยากาศที่ผอนคลาย จึง
กอใหเกิดความกระตือรือรนในการเรียนรู  ซึ่งสอดคลองกับ อาริน สะอีดี และ สุรัยยา สุไลมาน 
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(2551) และ Lochana and Deb (2006)   อีกทั้งมีการจัดเรียงลําดับเนื้อหาสาระและการใชภาษา
ในการทํากิจกรรมท่ีเรียงลําดับ จากงายไปสูยาก สอดคลองกับแนวคิดของ Graves (2000)  อยางไร
ก็ตาม รายการที่นักศึกษามีคาเฉล่ียความพึงพอใจตํ่าที่สุด คือ กําหนดระยะเวลาเหมาะสมกับ
รูปแบบกิจกรรม ทั้งนี้อาจเปนเพราะกิจกรรมทางภาษาบางกิจกรรมเปดโอกาสใหนักศึกษารวม
วางแผน  พูดคุยปรึกษาหารือเปนภาษาอังกฤษกับสมาชิกในกลุมเพ่ือการฝกฝนการพูดภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารอยางแทจริง ตามท่ี Thornbury (2005) กลาวไว และ Lynch (1996) ไดเสริมวา 
การเปดโอกาสใหผูเรียนไดพูดจริง จะนําไปสูการพัฒนาทักษะการพูดสื่อสารในชีวิตจริงได  อยางไรก็
ดีกิจกรรมท่ีเอ้ือตอการฝกพูดภาษาอังกฤษยอมเสียเวลามากจนบางครั้งทําใหใชเวลาเกินกวาที่ผูวิจัย
กําหนดไวในตารางฝกอบรม      
 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

ผูวิจัยมีขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมคาย
ภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

1. จากผลการวิจัยที่พบวาหลักสูตรฝกอบรมคายภาษาอังกฤษที่พัฒนาขึ้นสามารถ
พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ  ความรูดานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ  และทักษะสังคมใหกับ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร ได ดังนั้นสถาบัน
ระดับอุดมศึกษาที่ผลิตครูภาษาอังกฤษ ควรนําหลักสูตรไปใช ทั้งนี้ควรศึกษารายละเอียดของ
หลักสูตรเพ่ือใหเกิดความเขาใจ และอาจนําไปปรับใชกับครูประจําการท่ีสอนภาษาอังกฤษในระดับ
ตางๆเพ่ือขยายผลในวงกวางยิ่งขึ้น ทั้งนี้ในกรณีที่กลุมตัวอยางมีพ้ืนฐานภาษาอังกฤษที่แตกตางกัน
มาก อาจเตรียมการปรับพ้ืนฐาน โดยจัดทําสื่อประสม (Multimedia) เปนตัวอยางของการพูด
ภาษาอังกฤษเพ่ือทํากิจกรรม 1 โมดูล เพ่ือใหเกิดความเขาใจและมีโอกาสฝกพูดภาษาอังกฤษ
ลวงหนากอนเขารับการฝกอบรม  

2. หลักสูตรฝกอบรมคายภาษาอังกฤษเปนหลักสูตรระยะสั้นใชเวลาฝกอบรม 3 วัน
รวม 20 ชั่วโมง ดังนั้นจึงควรระมัดระวังเรื่องเวลาในการปฏิบัติแตละกิจกรรมใหเปนไปตาม
กําหนดการ  อยางไรก็ตามหากตองการเวลาในการทํากิจกรรมเพ่ิมมากขึ้น อาจเพ่ิมวันฝกอบรมเปน 
5 วันได เนื่องจากกิจกรรมฝกอบรมแบงยอยเปน  5 โมดูล หรือในกรณีที่ผูเขาอบรมไมสามารถ
จัดสรรเวลาวาง ติดตอกันได อาจแบงการฝกอบรมออกเปน 3 วัน ที่ไมติดตอกันแตไมควรเวน
ระยะเวลาหางกันมากนัก 

3.  วิทยากรฝกอบรมและวิทยากรผูชวยควรเปนอาจารยสอนภาษาอังกฤษ
ระดับอุดมศึกษาหรือชาวตางชาติเจาของภาษาที่สามารถใชภาษาอังกฤษเพ่ือจัดกิจกรรม  มีความรู 
ความเขาใจในการเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐานในบริบทของกิจกรรมสําหรับคายภาษาอังกฤษท่ี
เนนการเรียนรูในบรรยากาศท่ีผอนคลายและสนุกสนานและควรกระตุนใหผูเขาอบรมมีสวนรวมใน
กิจกรรมมากๆ จากการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยคนพบวาการใชเพลงท่ีมีจังหวะเราใจ  การพูดใหขอมูลเปน
ระยะวากลุมใดทําไปไดแคไหน การเดินรอบๆหองอยางทั่วถึง  การใหรางวัลผูชนะ การลงโทษผูแพที่
เนนความสนุกสนาน และการกลาวชมเชยตอหนาสาธารณะชน ลวนแตเปนการกระตุนใหผูเขา
อบรมมีสวนรวมในกิจกรรมมากยิ่งขึ้น  อยางไรก็ดีหากสามารถจัดฝกอบรมนอกสถานที่ดวย
บรรยากาศใหมๆท่ีมิใชหองเรียนจะดีมาก 
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการวิจัยที่เกี่ยวของดังนี้ 
1. ควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตรคายภาษาอังกฤษท่ีเนนการบูรณาการ ทักษะเพ่ือ

การสื่อสาร 4 ทักษะ คือ ทักษะการฟง การพูด  การอาน และการเขียน  สําหรับนักศึกษา สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยพบวาทุกโมดูลฝกอบรมลวนแตเปดโอกาสใหผูเขาอบรม
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษครบท้ัง 4 ทักษะ 

2. ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาในเชิงเปรียบเทียบระหวางนักศึกษาท่ีผานการฝกอบรมคาย
ภาษาอังกฤษกับนักศึกษาท่ีไมไดผานการฝกอบรม และศึกษาการนําไปประยุกตใชในขณะฝกปฏิบัติ
วิชาชีพครูเพ่ือใหไดพบขอพิสูจนถึงประสิทธิภาพของหลักสูตรที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 

3. ควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยใชกิจกรรมเปนฐานในลักษณะของกิจกรรมเพ่ือนําเขาสูบทเรียน หรือ
กิจกรรมเพ่ือการฝกฝนเนื้อหาตางๆที่แทรกอยูในหลักสูตรภาคบังคับที่นักศึกษาตองเรียน โดยมุง
ศึกษาผลสัมฤทธ์ิในการจัดกิจกรรมทางภาษาที่เหมาะสมกับคายภาษาอังกฤษเปนสําคัญ  
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ภาคผนวก ก 
รายนามผูเชี่ยวชาญและวิทยากรผูชวย 
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รายนามผูเชี่ยวชาญ 
 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. อารีรักษ  มีแจง 
 อาจารยประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาตะวันตก  
 คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภมรารัตน  วิริยะการุณย    
อาจารยสายสาขาวิชาภาษา 
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

3. อาจารย ดร.วิภาดา  ประสารทรัพย  
อาจารยประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และ รองคณบดีฝายวิชาการ 
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

4. อาจารย ดร.กันตดนัย  วรจิตติพล 
อาจารยประจําโปรแกรมภาษาอังกฤษ  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

5. อาจารย ขจิต  ฝอยทอง 
อาจารยประจําโครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา 
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
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รายนามวิทยากรผูชวย   
 

1. อาจารย วชิระ จันทราช 
อาจารยประจําสาขาวิชาการสอนภาษาตางประเทศ 
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน   คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
2. ดร.พนอ สงวนแกว 

อาจารยพิเศษสาขาวิชาการสอนภาษาตางประเทศ  
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน   คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร   
อาจารยสอนภาษาอังกฤษ  โรงเรียนทามะขาม   อ.โพธาราม จังหวัดราชบุรี   
 

3. อาจารย มัณฑนา  พันธุดี 
อาจารยประจําสาขาวิชาการสอนภาษาตางประเทศ  
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน   คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร   
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ภาคผนวก ข 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 

- แบบสอบถามเพ่ือศึกษาความตองการฝกอบรมและขอมูลพื้นฐานเพื่อการออกแบบ 
หลักสูตรฝกอบรม 

- แบบทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษทางออม 
- แบบทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษทางตรง 
- แบบทดสอบความรูดานกิจกรรมคาย 
- แบบฟอรมเขียนแผนการจัดกิจกรรมคาย 
-  แบบประเมินความตระหนักรูดานทักษะสังคม 
- แบบสังเกตการพัฒนาทักษะสังคม 
- การประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตรฝกอบรม 
- แบบเขียนสรุปสิ่งที่ไดรับจากการอบรม 
- แบบประเมินกิจกรรมทายโมดูลฝกอบรม 
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แบบสอบถามเพื่อศึกษาความตองการฝกอบรมและขอมูลพื้นฐานเพื่อการออกแบบ 

หลักสูตรฝกอบรมคายภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ   
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2555  

 
 
คําชี้แจง 

1. แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจความตองการ ความตระหนักรู และความ
จําเปนดานการพูดภาษาอังกฤษ หัวขอเร่ืองเกี่ยวกับสาระอาเซียนเพื่อออกแบบกิจกรรมคาย
ภาษาอังกฤษ  และดานทักษะสังคมที่จําเปนสําหรับครูสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือใชเปนขอมูล
พ้ืนฐานในการออกแบบหลักสูตรฝกอบรมคายภาษาอังกฤษเพ่ือเสริมสรางทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษ ความรูดานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ และทักษะสังคม สําหรับนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร   

2. แบบสอบถามแบงออกเปน 4 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1  ขอมูลทั่วไปและความตองการฝกอบรม   
ตอนท่ี 2  หนาที่ภาษาท่ีจําเปนสําหรับครูสอนภาษาอังกฤษและความสามารถในการพูด

ภาษาอังกฤษ 
 ตอนท่ี 3  หัวขอเรื่องเก่ียวกับสาระอาเซียนและกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ  
 ตอนท่ี 4  ทักษะสังคมที่จําเปนสําหรับครูสอนภาษาอังกฤษ 
             

ขอมูลที่ไดจากแบบทดสอบฉบับนี้ จะนําไปใชในการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมเทานั้น 
จึงขอความอนุเคราะหทานใหพิจารณาตอบแบบทดสอบใหครบทุกขอตามสภาพความเปนจริง  และ
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 
 
                                              
           
                                                                 นางสุนีตา  โฆษิตชัยวัฒน 
                         นักศึกษาปริญญาเอก สาขาหลักสูตรและการสอน   
                                                       คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปและความตองการฝกอบรม   
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชอง  ____  ที่ตรงกับความเปนจริง  
1. เพศ   ____   หญิง    ____  ชาย   
2. อายุ   ____  ป 

3. ทานคิดวาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของทานอยูในระดับใด 
    ____  ดีมาก      ____  ดี   ____  ปานกลาง        ____  พอใช  ____  ควรปรับปรุง 
 
4. ทานมีประสบการณเขารวมกิจกรรมคายภาษาอังกฤษอยางไร 
    ____  ไมเคยเขารวม  ____  1 ครั้ง   ____  2-3 ครั้ง   
    ____   4-5 ครั้ง  ____   มากกวา 5 ครั้ง 
 
5. ทานมีความรูความเขาใจในการจัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษมากนอยเพียงใด  
    ____ มากท่ีสุด         ____ มาก  ____ ปานกลาง        ____ นอย        ____ นอยที่สุด 
 
6. ทานคิดวาคายภาษาอังกฤษมีประโยชนตอผูเรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศมากนอย  

เพียงใด 
    ____ มากท่ีสุด         ____ มาก  ____ ปานกลาง        ____ นอย        ____ นอยที่สุด 
 
7.  ทานคิดวานักศึกษาครูเอกภาษาอังกฤษจําเปนตองไดรับการฝกอบรมเก่ียวกับคายภาษาอังกฤษใน

ระดับใด 
    ____ มากท่ีสุด         ____ มาก  ____ ปานกลาง        ____ นอย        ____ นอยที่สุด 
 
8. ทานคิดวาคายภาษาอังกฤษ สามารถพัฒนาทักษะสังคมแกผูเขารวมกิจกรรมไดมากนอยเพียงใด 
    ____ มากท่ีสุด         ____ มาก  ____ ปานกลาง        ____ นอย        ____ นอยที่สุด 
 
9. ทานตองการเขารวมการฝกอบรมคายภาษาอังกฤษเปนระยะเวลานานเทาใด 
    ____  1 วัน          ____  2 วัน     ____ 3 วัน           ____  4 วัน         ____  5 วัน       
 
10. ชวงเวลาที่ทานสะดวกเขารับการอบรมคือชวงใด 
    _____ วันหยุดสุดสัปดาหและวันนักขัตฤกษ  _____ ชวงปดเทอมเดือนตุลาคม 
    _____ ชวงปดเทอมภาคฤดูรอน 
     
11. สถานที่จัดฝกอบรมควรเปนที่ใด 
    _____ ในตึกศึกษา 1 คณะศึกษาศาสตร      _____ ในตึกศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร  
    _____ ใตถุนตึกศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร     _____ ศาลาธรรมโม 
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ตอนที่ 2  หนาที่ภาษาที่จําเปนสําหรับครูสอนภาษาอังกฤษและความสามารถในการพูด

ภาษาอังกฤษ  
ทานคิดวาหนาที่ภาษาตอไปนี้มีความจําเปนตอการพูดภาษา อังกฤษของครูสอน

ภาษาอังกฤษมากนอยเพียงใดและทานมีความรอบรูในการใชหนาที่ดังกลาวอยางไร   โปรดทํา
เครื่องหมาย   ลงในชองที่กําหนดให  โดยตัวเลข  5   หมายถึง  มากที่สุด    4   หมายถึง  มาก       
3  หมายถึง  ปานกลาง      2   หมายถึง  นอย       1   หมายถึง  นอยที่สุด 

 

หนาท่ีภาษา 
(Language Functions) 

ความจําเปน  ทานมีความรู 
5    4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. Agreeing/ Disagreeing           
2. Apologizing           
3. Clarifying/            
4. Comparing           
5. Describing           
6. Explaining           
7. Expressing Dislike           
8. Expressing Certainty           
9. Greeting           
10. Giving Instructions           
11. Introducing Yourself           
12. Inviting Opinion           
13. Giving Example           
14. Giving Opinion           
15. Giving Warning           
16. Narrating           
17. Offering           
18. Praising           
19. Persuading           
20. Questioning           
21. Responding to Questions            
22. Refusing            
23. Requesting            
24. Reasoning            
25. Making Prediction            
26. Suggesting / Advising            
27. Summarizing            
28. Thanking            
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ตอนที่ 3  หัวขอเรื่องและกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ  
3.1 หัวขอเรื่องเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 
 โปรดเลือกหัวขอเรื่องท่ีสนใจมากท่ีสุด เพียง 5 หัวขอ โดยขอใหเรียงลําดับดังนิ้  หัวขอที่
ทานสนใจมากที่สุดใหใสเลข 5 สนใจรองลงมาใหใสเลข 4, 3 และ 2  ไปจนถึงนอยที่สุด ใหใสเลข 1  
_____ Clothes     _____ Currency   _____ Education       _____ Environment              
_____ Food     _____ Health   _____ Language    _____ Occupations         
_____ People     _____ Place    _____ Poetry    _____ Politic  
_____ Religion      _____ Weather           _____ Transportations 
 
3.2  กิจกรรมหลักที่ใชฝกอบรม 

ทานคุนเคยและมีความรูเกี่ยวกับกิจกรรมภาษาเหลานี้มากนอยเพียงใด  โปรดทํา
เครื่องหมาย   ลงในชองท่ีกําหนดให 

กิจกรรม ไมรูจักเลย เคยไดยินช่ือแต
ไมเคยเลน 

เคยเลนและจดจํา
รายละเอียดไดบาง 

เคยเลนและจดจํา
รายละเอียดไดด ี

Treasure Hunt     
Life Maps     

Writing Haiku Poems     
Fantasy Food Show     
Environmental Song     

 
3.3 กิจกรรมสอดแทรกที่ใชฝกอบรม 

โปรดเลือก กิจกรรมที่สนใจ เพียง 5 กิจกรรม  โดยขอใหเรียงลําดับดังนี้   กิจกรรมที่
ทานสนใจมากท่ีสุดใหใสเลข 5  สนใจรองลงมาใหใสเลข 4, 3 , 2 ไปจนถึงนอยที่สุด ใหใสเลข 1 
_____ Bingo  

_____ Singing 

_____ Survival  

_____ Hot Seat 

_____ Jeopardy 

_____ Reactions 

_____ Spy Codes 

_____ Who am I? 

_____ Simon Says 

_____ Chain Story  

_____ English Bee 

_____ Mirror Hands 

_____ Opinion Poll 

_____ Run to Write   

_____ Fashion Show 

_____ Jigsaw Reading 

_____ Sound Poems 

_____ Wall Dictation  

_____ Fantasy Stories  

_____ News Watching 

_____ Sweet Reasons 

_____ Bottle Roulette 

_____ Feel the Object  

_____ Chinese Whisper 

_____ Looking for Mr.X 

_____ Miming the words 

_____ My favorite Menu 

_____ Dressing Up Relay 

_____ Adjectives Naming 

_____ Leading the Blind 

_____ Wonderful Scenery 

_____ Sentimental Dishes 

_____ Look around Survey 

_____ Find Someone Who  

_____ Complete the Drawing   

_____Who does the wind blow? 
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ตอนที่ 4  ทักษะสังคมที่จําเปนสําหรับครูสอนภาษาอังกฤษ   
    ทานคิดวาทักษะสังคมตางๆเหลานี้มีความจําเปนตอครูสอนภาษาอังกฤษมากนอย
เพียงใด  ขอใหทานใสเครื่องหมาย      ในชองตางๆตามความเห็นของทาน  ตามเกณฑดังน้ี   

5  =   จําเปนมากที่สุด        
4  =   จําเปนมาก               
3  =   จําเปนปานกลาง    
2  =   จําเปนนอย        
1  =   จําเปนนอยที่สุด 

 
******************************************* 

ประเด็นการประเมิน 5 4 3 2 1 
1. ทักษะเพื่อการส่ือสาร (Communication Skills) 

1.1  การแสดงสีหนาอยางเหมาะสมขณะพูดคุย        
1.2  การแสดงทาทางอยางเหมาะสมขณะพูดคุย      
1.3  การใชน้ําเสียงไดอยางเหมาะสม      
1.4  การเลือกใชคําพูดไดอยางเหมาะสม      
1.5  การฟงดวยความสนใจ      

2. ทักษะในการสรางสัมพันธภาพ (Interpersonal Skills) 
2.1  รูหนาที่ตนเอง             
2.2  มีการวางแผน       
2.3  มีการจัดการตามแผน      
2.4  มีความเปนผูนํา      
2.5  มีเหตุผล      
2.6  เคารพกฎ กติกา การผลัดเปลี่ยน  (Take turns)      
2.7  ชวยเหลือผูอื่น และรูจักแบงปน      
2.8  รูจักประนีประนอม และเห็นอกเห็นใจผูอื่น      
2.9  มีน้ําใจเปนนักกีฬา      
2.10  รูจักปรับตัวเขากับสังคม      
2.11  มีสวนรวมในการทาํงานกลุม      
2.12  รวมแกปญหาในกลุมอยางมีเหตุผล      
2.13  มีรับผิดชอบในหนาที่         
2.14  มีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็น         

2.15  เคารพความคิดเห็นของสวนรวม        
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40 POINTS                   30 MINUTES 
Instructions: Choose the most suitable expressions to fill in the blanks. Then 

mark an X on each correct answer. 
Situation:  Student A is asking other students while doing English Bee.      
  Student A: (1) …………………. 
  Student K: It’s Cambodia. 
1.   a.   What country last joining ASEAN? 
     b.   What country join ASEAN last? 
     c.   What country is the last one to join ASEAN? 
     d.   What country was the last one to join ASEAN?  
 
Situation:  Student A is asking other students while doing English Bee.      
  Student A: Where was ASEAN established? 
  Student D:  I guess it was Singapore. 
  Student A: (2) ………………… 
  Student E: I know. I know. It’s in Bangkok, Thailand. 
2.   a.   Not yet.                                        
  b.   Not quite! 
     c.    That’s right.                                  
     d.   Oh! No. Try again. 
 
Situation:  Student A is describing “twin towers” while doing Hot Seat activity.      
   Student A: (3) ……………… 
   Student B: Isn’t this The Petronas Towers. 
   Student A: That’s right. 
3.   a.   It’s the tallest building in Malaysia. 
     b.   It’s the biggest and tallest building in the world. 
     c.   They were buildings in Malaysia. 
     d.   They are the two tallest buildings in Malaysia. 
 
Situation:  Student A is describing “PP island” while doing Hot Seat activity.      
   Student A: (4) ………………………… 
   Student B: It must be an island. 

 Indirect Speaking: Pre-test & Post-test  



232 

 

 
 

   Student A: Yes. And it is in the southern part of Thailand. 
   Student C: It’s “Phuket island”. 
   Student A: No! Another one. This one is the most beautiful and famous.  
   Student C: It’s “Phi Phi Island” for sure. 
 
4.   a.   It’s a piece of land in the middle of the sea. 
     b.   It’s a small city that people go there to swim.   
     c.   It’s a really high and dry land near the beach. 
     d.  It is near the ocean and has a lot of coconut trees.  
 
Use the following dialog to answer questions no.5 & no.6.   
Situation:  Student A is asking student B and C for opinions while doing “Treasure 

Hunt”.    
   Student A: (5) …………… “You can find me near a big metal object in front of a place 

mentioned in a fairy tale.”?  
   Student B: I’m not so sure. (6) …………….. 
   Student C: What about the big metal object? 
   Student D: Um.. A door or a fence, I guess. 
   Student A: I think you guys are really close. The treasure must be somewhere near 

the gate of Sanamchandara palace.  
5.   a.   What is the clue?  
     b.   Could you help me solve? 
     c.   Can you tell me about this clue? 
     d.   What do you think about this clue? 
6.  a.   It should be anywhere.                           
    b.   It must be a forest.  
    c.   It can be dangerous                         
    d.   It could be a palace. 
 
Situation:  Student A is whispering into student B’s ear while doing “Whispering of 
signs” after looking at the following signs: 
   Student A: Do not enter and (7) ………….. 
7.  a.   you must give way. 
    b.   you can give way. 
    c.   you may give way. 
    d.   you are giving way. 
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Situation: Some students are talking about a plan to do a Fantasy Food Show. 
   Student A: I have an idea. How about making Thai dessert? 
   Student B : That sounds terrific. (8) …………………….  
   Student A: I mean sweet sticky rice with mango or durian. 
8.   a.   What do you want? 
      b.   You’d better classify.              
      c.   Could you please start? 
      d.   Could you be more specific?  
 
Use the following dialog to answer questions no.9 & no.10. 
Situation: Students are doing “Life Maps”   
   Student A: (9) ….........… “The life of Aung San Suu Kyi”. 
   Student B: Aung San  Suu Kyi obtained a bachelor's degree from Lady Shri Ram 

College in New  Delhi with a degree in politics.  
   Student C: She (10) ……………….. two children. 
   Student D: She spent the 1970s and 1980s in England, the United States and India. 
9.     a.   I like to tell you about  
       b.   Today, we’d show about   
       c.   We need to say something about 
       d.   Today our team would like to present 
10.   a.   married and got   
       b.   was married and had 
       c.   got married and wanted 
       d.   had been married and had had 
 
Use the following dialog to answer questions no.11 & no.12.   
   Student A: I can’t make up my mind about a group to vote for.  (11) ………………….  
   Student B: (12) …..…….....…. I think you have to use your own judgment. 
11.   a.   Could you help me out? 
       b.   Would you make it up, B? 
       c.   Do you have anything to say? 
       d.   What do you think about voting, B? 
 
12.   a.   Of course, I will.  
       b.   I’m sorry. I really can’t. 
       c.   I don’t feel like doing anything 
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d.  I wanted to but they wouldn’t let me.   
 

Situation: Student A, B and C are talking while doing an activity at the camp. 
   Student A : What do you think about my plan, guys? 
   Student B : I don’t like it. It seems tough.  
   Student C: (13) ……………………... I think it’s perfect. 
13.    a.   I like A’s idea, though. 

   b.   I agree with you more, A. 
   c.   I couldn’t agree with you more, B. 

        d.   I didn’t mean to disagree with you guys. 
 
Situation: Student A, B and C are discussing for the representative for the group. 

Student A : I think our group should have Tom to be our representative. 
Student B : I don’t think so. I think Ann is better.  
Student C: (14) ……………………... I really like her speech. 

14.    a.   I agree with you, B. 
   b.   I mean to disagree with you, B. 
   c.   I don’t think that’s a good way.  
   d.   I couldn’t agree with you more, Ann.  

 
Situation: Students are doing “Wonderful Sceneries”. 
   Student G: Hey H, help us think of more adjectives to describe this picture. 
   Student H: What about lively? 
   Student I: No! No!  (15) ………………… Think of others. Hurry up! 
15.    a.    We don’t like it. 
        b.    That is not right.  
        c.    We’ve got it already. 
        d.    That is not an adjective. 
 
Situation: Students are doing “Run to Write”. 
   Instructor: Look at this picture!  Can you think of any phrase with 7 syllables to    

describe it? 
   Student C: Raises her hand and says (16) ……………………….. 
16.   a.    I know that “yellow flowers are blooming.” 
  b.   What about “yellow flowers are blooming”? 

c.    Here it is “yellow flowers are blooming.” 
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       d.   It’s right here “yellow flowers are blooming.”  
 
Situation: Students are finding partners while doing “Writing Haiku Poems”. 
   Student A: Would you like to be my partner? 
   Student B: (17) ……………………  
   Student A: My pleasure. 
17.   a.   How nice. Thanks.                         
       b.   I can find one myself. 
       c.   Thank you for telling.                   
       d.   I guess I would. 
 
Situation: Students are doing “Writing Haiku Poems”. 
   Student A: I’m not good at drawing. Are you?   
   Student C: I’m okay with it. (18) ………….……  
18.   a.   You may try.                                  
       b.   You might want to help. 
       c.   Let me take care of it then.             
       d.   I’d better do it alone then. 
 
Situation: Students are doing “Miming Words”. 
   Student A: Do you know what it is? 
   Student D: It could be “adding”. 
   Student B: I don’t think so.  
   Student C: (19) ………………… 
Student B: I think that’s it. Shout out your answer, C. 
19.   a.   I think so.                                      
       b.   I just wanted to help. 
       c.   How about “pouring”?                    
       d.  What’s wrong with adding? 
 
Situation: Students are doing “Sentimental Dishes”. 
   Student A: O.K. I’ll go get eggs. 
   Student B: I’ll go get rice. 
   Student C: (20) ……………………. 
   Student A: You go get curry. Okay? 
   Student C: All right!  Go! 
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20.   a.   How do I get?                            
       b.   I don’t know. 
       c.   Tell me more.                         
       d.   What about me? 
 
Situation: Student D is telling her friend a food recipe while doing “Wall Dictation”. 
Student D: (21)……….…… for 2 minutes on each side. Next, put the coconut milk and 
the spice paste in a large pot and bring to a boil. Then, add lemon grass, the fish and 
greens, cook for 15 minutes. (22) ……….……. steamed rice. 
21.    a.  To grill the fish                           
        b.  First, grill the fish 
        c.  Start grill the fish                   
        d.  How about grill the fish 
22.    a.   Then, serve with                    
        b.   Next, serving with  
        c.   Finally, serve with                   
        d.   In the end, serving with 
 
Situation: Students are doing “Fantasy Food Show”. 
   Host:  Hello everyone and (23) ………….……… Golden Wok. I’m Melisa your host. 

Today we have chef Justin who specializes in spicy food to show you how 
to cook Tom Yum Fried Rice.  (24) ……..……………….  

23.    a.   thank you for follow us in   
        b.   thank you for watching us on 
        c.   thank you for seeing the show  
        d.   thank you for following the show 
24.    a.   Please have chef Justin.   
        b.   Please welcome chef Justin.  
        c.   Please say hello, chef Justin.  
        d.   Please stand up for chef Justin. 
 
Situation: Student M is answering student K while doing “Recycling Bingo”. 
   Student M: (25) …………….... a gift made from recycled materials? 
   Student K: All the time. I even made them myself. 
25.    a.   Do you like getting       
        b.   Do you buy anyone 
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        c.   Have you ever received   
        d.   Have you ever given anyone 
 
Situation: Students are doing “Environmental Problems”. 
   Student A:  How about we all help writing down answers? 
   Student B:  It seems hard with four people writing on only one piece of paper.  

(26) …………..…..… I can write really fast. You all just tell me the answers. 
   Student C:  That sounds good. 
26.    a.   Make me do the writing. 
        b.   Let me be in charge of the writing. 
        c.   Could you let C be in charge with the writing? 
        d.   Why don’t you be in charge with the writing? 
 
Situation: Students are doing “Look around Survey”. 
   Student K: Do you see anything that causes negative effects around here? 
   Student L: Look! A lot of cigarette butts (27) ……….………….. 
   Student M: There must be many people smoking cigarettes around this area. 
27.    a.   went under that big tree.   
        b.   throwing under that big tree. 
        c.   were thrown under that big tree. 
        d.   were throwing under that big tree. 
 
Situation: Students are doing “Look around Survey”. 
   Student A:  I think everyone ………………. pick up litter in the street. 
   Student B:  I think so too and the janitor …………..… the bin very often. 
   Student C:  That’s right. It’s time for people to concern more about our     

environment. 
28.    a.   can help , can empty 
        b.   will help, will empty 
        c.   must help, must empty   
        d.   should help, should empty 
 
Use the following dialog to answer questions no.29 & no.30.   
Situation: Students are doing “Environmental Songs”. 
   Student P: Could you help me think of ways to save the environment? 
   Student Q: I know one. “Turn off water while brushing your teeth.”  
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   Student R: Then we need to use Conditional type 1 with it.  
   Student Q: (29) …………….……. 
   Student P: It can be like (30) “If you turn water off while brushing your teeth,  

……………….…...” 
   Student R: It’s great. 
29.    a.   What is that?                                
        b.   You may try. 
        c.   What will it be?                           
        d.   How could you? 
30.    a.   you save  a lot                        
        b.   you will save  a lot 
        c.   you must save  a lot                
        d.   you should save  a lot 
 
Use the following dialog to answer questions no.31 & no.32.   
Situation:  An instructor is giving an introduction of “Environmental Problems.” 
   Instructor:  (31) ………………………  Are you ready for that? 
   Students:  Yes, we are. 
   Instructor: Good. Don’t you know that a variety of environmental problems now 

affect entire world.  In Southeast Asia, many countries face all kinds of 
urgent issues. There is no country left untouched by major 
environmental problems. (32) ……….……………...  

31.    a.   I will do an activity called “Environmental Problems”. 
        b.   I’ll let you know an activity called “Environmental Problems”. 
        c.   I would like to show off an activity called “Environmental Problems”. 
        d.   I have an activity called “Environmental Problems” to present to you. 
32.    a.   Are you ready for the next activity, guys? 
        b.   Are you familiar with the next activity, guys? 
        c.   Do you want to be ready for the next activity? 
        d.   Do you like getting ready for the next activity, guys? 
 
Situation:  An instructor is grouping 40 students into groups of five.   
   Instructor: Since we have 40 students, if we divide by 5 it equals 8. So we would  

do eight groups of five.  All right!  (33) …………….………     
33.   a.   Let’s do 1 to 5 then.              
       b.   Let’s do 1 to 8 then.    
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       c.   Let’s count 1 to 5 then.           
       d.   Let’s count 1 to 8 then.    
 
Situation:  An instructor is grouping 40 students into 10 groups   
   Instructor: We have 40 students here. In order to have 10 groups, I need to (34) 

……………….. which equals 4. This means, there will be 4 students in each 
group.  

34.   a.   divide 40 by 10                        
       b.   divide 10 by 40  
       c.   subtract 40 with 10                   
       d.   subtract 10 with 40  
 
Use the following expression to answer questions no.35 & no.36.   
Situation: An instructor is giving instructions how to write Haiku poems. 
  Instructor:   “Today I‘ll have you guys do an activity called “writing Haiku Poems”. 

(35) ..………, I’ll have each of you find a partner.  After that, each pair 
must send out one partner to draw lots to get a theme to write a Haiku 
poem about.  (36) ……..…, each pair will help write a Haiku poem and 
draw a picture to describe the poem.”  

35.   a.   Once                                    
       b.   Now 
       c.   Today                                    
       d.   First of all 
 
36.   a.   Except than                             
       b.   Secondly 
       c.   Then                                      
       d.   However 
 
No.37-40 Instructions: Choose the best answer for each question. 
37.   Which of the following is less likely to be a summary? 
       a.   On the whole, anyone can start recycling.  
       b.   By the way, flooding is quite an urgent issue. 
       c.    In short, we decided to do a project of how to save water. 
       d.   In the final analysis, we all agree with an issue of endanger specie.   
38.  Which expression is the least appropriate for an instructor to say to students 
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      when evaluating their works? 
       a.    I guess you missed the point. 
       b.    I believe you can do it better. 
       c.    I think this is absolutely wrong. 
       d.   That isn’t what I expected to see. 
 
39. Which expression is the least appropriate for an instructor to announce the  

winner? 
a.   Please listen to me, the winner is group D. 
b.   I have an announcement to make.  The winner is group D. 
c.   I’m proud to announce the winner of the competition. It is group D.  
d.   Now, it’s time to announce the winner. The first prize goes to group D. 

 
40.  Which of the following expressions is the least suitable way to end an activity?   

 a.   You won’t miss it.  Thank you very much. 
 b.   Thank you all of you for the great participation.  
 c.   Thanks to you all for being such good competitors. 
 d.   It’s just a great pleasure to have you here. Thank you. 

  
------------------------------------------------------------ 
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 แบบทดสอบฉบับนี้เปนแบบทดสอบสําหรับใชวัดทักษะการพูดภาษาอังกฤษในการจัด
กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ กอนและหลังการฝกอบรมคายภาษาอังกฤษเพ่ือเสริมสรางทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษ ความรูดานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ และทักษะสังคม สําหรับนักศึกษาวิชาเอก
ภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
จุดมุงหมายของแบบทดสอบ (Purpose of Test) 

แบบทดสอบฉบับนี้มุงทดสอบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยคะแนนท่ีไดจากการ
ทดสอบจะเปนตัวบงบอกความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษา 
 
คุณสมบัติของผูเขาสอบ (Characteristics of test takers) 

ผูเขารับการทดสอบเปนนักศึกษาชายและหญิง  อายุระหวาง 21-23 ป กําลังศึกษาอยู
ชั้นปที่ 4  วิชาเอกภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มีระดับความสามารถ
ทางภาษาอยูในระดับดีถึงดีมาก (intermediateto advanced)  
 
การจัดเตรียมกอนการทดสอบ (Setting) 
 สถานท่ีสอบควรมีความเงียบสงบและเปนสวนตัว  จัดเตรียมหองสอบจํานวน 4 หอง ในแต
ละหอง มีโตะเกาอ้ี 2 ชุด สําหรับกรรมการสอบและผูเขาสอบ  จัดเตรียมกระดาษสําหรับบันทึก
ขอความ และปากกาสําหรับนักศึกษาผูเขาสอบทุกคน และมีการถายวิดีทัศนในทุกหองเพ่ือนํามาให
กรรมการอีก 1 ทานใหคะแนนในภายหลัง 
 
ระยะเวลาในการทดสอบ (Duration of the test) 
      8 นาที ตอผูเขาสอบ 1 คน 
 
รูปแบบการดําเนินการสอบ (Pattern of participation) 

ทําการดําเนินการสอบ 4 หองพรอมกัน ทําการทดสอบหองละ 1 คน โดยจัดใหผูเขาสอบ
รอบละ 4 คนเลือกเขาทดสอบเพียงหองใดหองหนึ่งเทานั้น   
 
โครงสรางและเนื้อหาของแบบทดสอบ (Test structure& Test content) 

แบบทดสอบฉบับนี้มี 2 ตอน ดังนี้ 
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ตอนท่ี 1  การสัมภาษณ (Free Interview) ใชเวลาประมาณ 3 นาท ี
เปนการพูดคุยเพ่ือสรางความคุนเคยระหวางกรรมการสอบและผูเขารับการ

ทดสอบ  โดยกรรมการสอบจะถามคําถามผูเขารับการทดสอบโดยใชคําถามงายๆเกี่ยวกับ  ตัว
นักศึกษาเองครอบครัว  เพ่ือน  การเรียน  ความสนใจตางๆ และการใชเวลาวาง เปนตน  จํานวน 2 
คําถาม   

ตัวอยางคําพูดสําหรับกรรมการสอบ  
The interview will begin with the examiner saying something like: 

 E: Hello. My name is ........   And your name is? 
 E: First of all I'd like to know something about you. 

The examiner will then ask 2 questions. For example: 
Q: Tell me about yourself. 
Q: Tell me about where you live. 
Q: How do you enjoy studying English? 
Q: What kind of teacher would you like to be? 
Q: What do you usually do in your free time? 
Q: How important is it to speak English in Thailand? 
Q: How important an English camp is to Thai students? 
Q: Do you think young people spend their leisure time usefully? 
Q:What do you think about having an English camp for Thai students?  
Q: Which place in Nakonpathom would you recommend a visitor to see? 

 
ตอนท่ี 2  การจัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ (Conducting Activitiesat a Camp)  

ใชเวลาประมาณ 5นาที 
เปนการเปดโอกาสใหผูเขารับการทดสอบพูดภาษาอังกฤษในสถานการณ

สมมติราวกับวาผู เขารับการทดสอบกําลังจัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษใหกับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนอยู การจัดกิจกรรมจะถูกแบงออกเปน 4 ชวง ไดแก ชวงแรกเริ่มกอนการทํา
กิจกรรม  ชวงแบงกลุมและการบอกเวลาในการทํากิจกรรม  ชวงบอกคําสั่ง  และชวงทายของการทํา
กิจกรรม   ทั้งนี้กรรมการสอบจะถามคําถามเกี่ยวกับกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ จํานวน 4 คําถามเปน
อยางต่ํา (ตองถามอยางนอย 1 ขอจากแตละชวงของการจัดกิจกรรมที่มีทั้งหมด 4 ชวง) แลวใหผูเขา
รับการทดสอบตอบคําถามท่ีถามโดยกรรมการสอบทีละ 1คําถาม 

 
ตัวอยางคําพูดสําหรับกรรมการสอบ  
The examiner will say something on the lines of: 
E: Now in this part of the test, I'd like you to imagine that you are an 

English teacher who is conducting an activity for 40 of M.3 students at an English 
camp.   
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E: First, I'd like you to think about one activity that you would like to 
conduct. You may choose one from the list if you like. Here is the list. 

The examiner hands the activity list to the test taker. 
E: What activity would you like to conduct?  
Test taker: It’s an activity called  …………………………….. 
E: All right. I’ll give you 2 minutes to think about it. You may take 

notes using the Oral Test Planning form but you should not attempt to read aloud 
the notes.  

The examiner hands the Oral Test Planning form to the test taker. 
Then after approximately 2 minutes: 

E: All right!  I’ll ask you some questions about how you would say to 
campers.      

The examiner will then ask about 1 or 2 questions out of each section of 
the conducting. The questions may be some of the followings: 

 
Section 1.  Before doing the activity 

 -  What do you say to get attention from campers? 
-  How do you ask campers whether they are ready or not? 
-  How do you give introduction to lead to the activity? 

Section 2. Grouping & Timing 
-  How can you group campers? 
-  How much time will you give campers? 
-  How do you warn campers when they have only 5 minutes left? 
-  How do you tell campers when they have no time left to play? 

Section 3.  Giving Instructions 
-  How do you give instructions how to do the activity? 
-  How can you ask campers when you want to check their 

understanding for the instructions? 
-  Is there any strict rule for the activity? Please explain. 

Section 4.  Ending the activity 
-  How do you find the winner? 
-  How do you thank all participants? 
-  What would you say when you want to give prizes to the winners? 
-  What will you say in order to end the activity? 
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การใหคะแนน (Scoring Method)   
แบบทดสอบมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังรายละเอียด ตอไปนี้ 
ตอนท่ี 1 มีคะแนนเต็ม  20 คะแนน 
ตอนท่ี 2 มีคะแนนเต็ม  80 คะแนน โดยแบงคะแนนเปน 4 ตอน ดังนี้ 

  ตอนท่ี 1 ตอนแรกเริ่มกอนการทํากิจกรรม                           20 คะแนน 
ตอนท่ี 2 ตอนแบงกลุมและการบอกเวลาในการทํากิจกรรม       20 คะแนน 
ตอนท่ี 3 ตอนบอกคําสั่ง          20 คะแนน 
ตอนท่ี 4 ตอนทายของการทํากิจกรรม                20 คะแนน 

 
เกณฑการใหคะแนน (Speaking Test Rubrics)  

การใหคะแนนทักษะการพูดภาษาอังกฤษไดถูกแบงออกเปน 5 ทักษะยอยคือ  
1.  ความถูกตองตามหลักการใชภาษา ในเรื่องศัพท  เสียง  โครงสราง (Accuracy) 
2.  ความเหมาะสมของการเลือกใชภาษา (Appropriateness)   
3.  ความเปนธรรมชาติ (Naturalness) 
4.  ความคลองแคลวของการใชภาษา (Fluency)   
5.  ความสําเร็จในการทํากิจกรรม (Task Achievement) 
 
เกณฑการใหคะแนนมี 4 ระดับ ดังนี้ 
ให 1 คะแนน เมื่อมีทักษะอยูในระดับ  ควรปรับปรุง (Poor) 
ให 2 คะแนน เมื่อมีทักษะอยูในระดับ  พอใช  (Fair) 
ให 3 คะแนน เมื่อมีทักษะอยูในระดับ  ดี  (Good) 
ให 4 คะแนน เมื่อมีทักษะอยูในระดับ  ดีมาก  (Excellent) 
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Module 1 

Singing ASEAN Anthem 
English Bee 
Hot Seat 

Treasure Hunt 
 

Module 2 
Adjectives Naming 
Whispering of Signs 

Opinion Poll 
Life Maps 

 

Module 3 
Sound Poems 
Run to Write 

Wonderful Sceneries 
Writing Haiku Poems 

 
Module 4 

Miming Words 
Sentimental Dishes 

Wall Dictation 
Fantasy Food Show 

 
Module 5 

Recycling Bingo 
Look Around Survey 

Environmental Problems 
Environmental Songs 
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Direct Speaking Test Planning  
Instructions: Think of one activity and take notes of what to say to campers when 
conducting the activity at an English camp.  

Name of the activity: ___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

How to give introduction  How to group campers 

How to give instructions 
How to find the winners 
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Performance 
Areas 

 

Poor 
1 point 

Fair 
2 points 

Good 
3 points 

Excellent 
4 points 

Accuracy 
(Pronunciation & 
Grammar) 
 

Frequent errors 
in the 
pronunciation. 
Most utterances 
contain 
grammatical 
errors. 
 

There are few 
isolated errors in 
pronunciation. 
Grammatical 
errors occur in 
some utterances. 

Pronunciation is 
quite good. 
Grammatical 
structures are 
mostly accurate. 

Pronunciation is 
completely 
error free. 
Grammatical 
structures are 
always 
accurate. 

Appropriateness  Inappropriate 
use of language.  

Use words that 
may be unsuited 
to the topic or 
audience.  

Mostly use 
appropriate 
language and 
word choice.  

Use 
appropriate 
language and 
word choice 
concisely.  
 

Naturalness* Lack of 
naturalness. 

Naturalness is 
fair. 

Naturalness is 
good. 

Naturalness is 
very close to 
that of a native 
speaker. 
 

Fluency 
 

Speech is slow 
and uncertain. 
Difficult for a 
listener to 
understand. 

Speech is almost 
smooth with 
some hesitation 
and unevenness. 

Speech is 
mostly smooth 
but with a little 
hesitation. 

Speech is 
effortless and 
smooth with 
speed that 
comes close to 
that of a native 
speaker. 
 

Task 
Achievement 

Inadequate 
answers bearing 
little or no 
relation to the 
task. 
 

Expressing some 
unclear ideas. 

Expressing most 
ideas clearly 
and effectively. 

Expressing all 
ideas clearly 
and effectively. 
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CAMPING ACTIVITYKNOWLEDGE  
Name ____________________________________________  No. ___________________ 
40 points                  Time: 30 minutes  

Instructions:Choose the best answer for each question. 

Part 1. Knowledgeof the Activities   

1.  What should the instructor do if some students have no idea how to speak to 
others when doing an opinion poll? 

a.  Help them individually 
b. Just ignore them and change the topic 
c.  Give guidelines on asking and answering questions 
d.  Tell them to listen to others first and try to imitate 

 
2.  Which of these statements isNOTtrue aboutHaiku poems? 

a.   Haiku is a type of poem from Japanese culture 
b.   A Haiku poem is an arrangement of words that usually rhyme. 
c.   Haiku is a three-line poem which contains meaningful words. 
d.   Themes of Haiku include nature, feelings or experiences. 

 
3.  What is the main reason behind having members make gestures while singing?  

a.  To reduce pressure 
b.  To exercise while learning  
c.  To get everybody involved 
d.  To make the activity more enjoyable 
 

4.  Which of the following is NOT an objective of the Singing ASEAN Anthem? 
a. To recognize the meaning of the ASEAN anthem 
b. To have students work cooperatively in groups  
c. To have students practice pronunciation by singing 
d. To have students practice asking and answering questions 
 

5. Which statement is NOT an objective of the whispering of signs activity?  
a.  To increase social interaction  
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b.  To have students listen for specific information 
c.  To have students learn meanings of road signs   
d.  To have students learn how to disagree with people 

 
6.  What is the main purpose of a wall dictation?  

a.   To have students learn how to cook    
b.   To have students talk about food recipes 
c.   To increase students’ self confidence 
d.   To have students be familiar with food 

 
7.  Which of the following statements is NOT an advantage of using a treasure hunt 

activity at a camp? 
a.  It helps students to be independent from others.  
b.  It helps campers to work cooperatively. 
c.  Even large groups can have fun with this activity. 
d.  It provides opportunities for campers to walk around in an outdoor area. 

 
8. Why should we make students draw pictures to describe poems? 

a.   To show how they appreciate the poems  
b.   To add to the poems’ meanings and imagery  
c.   To capture the moments they feel good about 
d.   To explain how to write poems in meaningful ways 

 
9.  What is the benefit of having students do the sentimental dishes activity? 

a.   To have students learn how to cook  
b.   To have students perform a stage show  
c.   To have students identify cooking terms 
d.   To have students classify food ingredients 

 
10.  What language function is to be focused on when doing a ‘run to write’ activity?  

a.   Describing 
b.   Advising 
c.   Giving information 
d.   Giving directions 
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11.  What is the language function to be focused on in order to prepare students to 
do the fantasy food show?  

a.    Giving directions   
b.    Describing feelings 

       c.    Responding to questions    
       d.    Agreeing/ Disagreeing 

 
12.  What is a grammar point to be focused on in the environmental songs activity?  

a.   Conditional Type 1  
b.   Conditional Type 2  
c.   Relative clauses 

     d.   Present perfect tense 
 
13. What is the best way to group students for an English bee activity? 

a. Only 2 large groups. 
b.  Not too many members in each group. 
c.  Group them in as many groups as possible. 
d.  Make sure that each group has the same amount of members. 

 
14.  What is the best way to group students for the whispering of signs activity? 

a.   Only 2 large groups. 
b.   Not too few members in each group. 
c.   Group them in as many groups as possible. 
d.   Make sure that each group has the same number of members. 

 
15. Which is the best way to give students more chances to speak when doing the 

hot  seatactivity? 
a.  Have more students sit in the hot seat.  
b.  Let the person in the hot seat do the talking. 
c.  Allow all groups to start the activity at the same time. 
d.  Let students do the talking except the one in the hot seat. 

 
16. Which is the best way to give students more chances to speak when doing the 

life maps? 
a.   Make all students talk at the same time 
b.   Have each group manage speaking as they want  
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c.   Allow one group to tell a story at a time 
d.   Make each student recite each part of the story within a time limit 
 

17.  Which of the following statements is the most meaningful way to give 
information about the environmental problems activity in ASEAN Countries? 

a.   Showing VDO clips. 
b.   Having  a teacher explain. 
c.   Having students read a passage. 
d.   Having students listen to sound clips. 

 

18.  What should we do if no team can find all the treasures when doing a treasure 
hunt? 

a.  Give them more time until they can find them all. 
b.  Give them a punishment. 
c.  Give more clues to help them find the treasures easier. 
d.  That’s okay. Just accept what they can find. 

 

19.  What is the reason behind choosing the most interesting storytelling when doing 
a life maps activity?  

a.   To have students work cooperatively.  
b.   To have students know how it feels to be losers. 
c.   To encourage students to speak precisely and fluently. 
d.   To encourage students to be more energetic and productive. 
 

20.  What seem to be the most important criteria in order to find the best 
performance of the environmental songs?  

a.   Singing, gestures, teamwork, use of time 
b.   Singing, gestures, props, composition 
c.   Gestures, teamwork, voices, rhythm 
d.   Composition, singing, gestures, teamwork   

 

Part 2. Knowledge of ASEAN Community  
21. What is the name of the ASEAN anthem? 

a. The ASEAN Day  
b. The ASEAN Dream 
c. The ASEAN Way    
d. The ASEAN Community 
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22.  What do the lyrics of the ASEAN anthem say at the beginning? 
a. Raise our  flag high, very high, embrace the  pride from our heart 
b. Raise the  flag high, so high, embrace the  pride in our heart 
c. Raise our  flag high, sky high, embrace the  pride in our heart 
d. Raise the  flag high, really high, embrace the  pride from our heart 

 
23.  Which of the follow statements is NOT from the ASEAN anthem lyric? 

a. We are bonded as one. 
b. Looking out to the world for peace. 
c. Our goal for prosperity from the start 
d. We dare to dream we care to share. 

 
24.  What day of the year is considered ASEAN day? 

a.  August 8th   
b.  August 18th   
c.  July 28th   
d.  July 23rd 

 
25.  What is the Motto of ASEAN? 

a.   “One Unity, One Identity, One Community” 
b.   “One Vision, One Identity, One Community” 
c.   “One Function, One Prosperity, One Community” 
d.   “One Division, One Prosperity, One Community” 
 

26.  What countries first signed the ASEAN Declaration? 
a.   Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand 
b.   Vietnam,Indonesia, Philippines, Singapore and Thailand 
c.   Myanmar, Indonesia, Malaysia, Philippines, and Thailand 
d.   Brunei Darussalam, Malaysia, LaoPDR, Singapore and Thailand  

 
27.  Where was ASEAN established? 

a.   Lao PDR    
b.   Vietnam   
c.   Thailand    
d.   Singapore 
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28.  What country joined ASEAN shortly after its independence from the United 
Kingdom? 

a.   Brunei   
b.   Myanmar   
c.   Philippines   
d.   Vietnam 
 

29.  What are the aims and purposes of ASEAN community? 
a. To promote political, economic cooperation and regional stability 
b. To promote education, economic cooperation and regional stability   
c. To promote political, economic stability, free trade and investment 
d. To promote healthy lifestyles, economic cooperation and regional 

stability 
 

30. How did the ASEAN flag get its colors?  
a. From the main colors of ASEAN Members’ flags 
b. From the meanings of the colors 
c. From the votes of all the ASEAN Members 
d. All of the above 

 

31.  What does the blue color on the ASEAN flag represent?  
a. purity     
b. prosperity  
c. peace and stability 
d. courage and dynamism 

 

32.  What is the capital city of Cambodia? 
a.  Phnom Penh    
b.  Vientiane   
c.  Hanoi     
d.  Yankon 
 

33.  What country is not one of the ten members of ASEAN community? 
a. Cambodia      
b. Myanmar   
c.   Jordan    
d.   Brunei 
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34.  Where is Brunei Darussalam? 
a. It is located to the west of Malaysia and northwest of the Philippines. 
b. It is located to the west of Malaysia and southwest of the Philippines. 
c. It is located to the east of Malaysia and southwest of the Philippines. 
d. It is located to the east of Malaysia and northwest of the Philippines. 

 
35.  Who is the President of Myanmar? 

a.   Hun Sen 
b.   TheinSein 
c.   Tony Tan Keng Yam  
d.   SusiloBambangYudhoyono 

 
36.  What is the national flower of Malaysia? 

a.   Hibiscus 
b.   DokChampa 
c.   Sampaguita Jasmine 
d.   Vanda Miss Joaquim 
 

37.  Which countries do the following national flags belong to? 

     
a.   Malaysia, Cambodia, Laos, Brunei, Indonesia 
b.   Singapore, CCambodia, Vietnam, Brunei, Indonesia 
c.   Malaysia, Cambodia, Vietnam, Brunei, Philippines 
d.   Singapore, Myanmar, Vietnam, Brunei, Philippines 

 
38.  Which of the following foods is a Cambodian dish? 

a. Laksa 
b. Adobo 
c. Mohinga 
d. Trey Kho Manor  

39. Which of the following ingredients are in Malaysia’s  traditional food - Nasilemak?  
a.   fish, pineapple, fish sauce, garlic 
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b.   fish, vegetables, turmeric, coconut milk 
c.   vermicelli, coconut milk, bean sprouts, fish balls 
d.   coconut rice, lamb curry, fried anchovies, boiled eggs 

 
40.  Which problem seems to be the most urgent environmental issue in the 

Philippines? 
a.   Air Pollution 
b.   Water Pollution 
c.   Waste Problems 
d.   Climate Change 
 

 
******************************************* 
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 Think of one activity related to ASEAN community which you would like to 
use with M.3 students at an English camp. Fill in the table below to make a plan. 

Activity’s name  

 

Objectives 

 

 

 

Students 50 of M.3 students 

Time  

ASEAN matter  

Language 

content 

 

 

Materials  

 

Instructions 

how to do the 

activity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

How to find the 

winner 

 
 

 

 

 



257 

 

 
 

 

 

 
 

Items to be 
Evaluated 

 

Poor 
1 point 

Fair 
2 points 

Good 
3 points 

Excellent 
4 points 

Objectives Objectives are 
missing and  
unclear. 
 

Some of the 
objectives are 
appropriate and 
clearly stated. 

Most of the 
objectivesare 
appropriate and 
clearly stated. 

All objectives are 
appropriate and 
clearly stated. 

Content & 
Language 
Focus 

Present 
inaccurate 
content and 
choose 
inappropriate 
language 
content.  

Show some 
errors in the 
content and 
choose 
inappropriate 
language 
content. 

Most of the 
content is 
accurate and 
students choose 
appropriate 
language content 
for the activity. 

Present accurate 
content and 
choose 
appropriate 
language contents 
for the activity.  

Materials List of materials 
is inappropriate 
or very weak. 

List of materials 
is inappropriate 
or incomplete. 

List of materials 
is provided and 
accurate for both 
teacher and 
students. 

Detailed list of 
materials is 
provided for both 
teacher and 
students. 

Procedures Procedures and 
sequence are 
not clear.  
It is very difficult 
to follow. 
 

The instructions 
and sequence 
are not clearly 
stated.  In some 
areas it is 
difficult to 
follow. 

The instructions 
are quite clear.  
It is somewhat 
easy to follow. 

The instructions 
are clear, well 
organized and 
sequentially 
arranged.  It is 
easy to follow. 

Evaluation 
 

The evaluation is 
not practical and 
not 
measurable.The 
criteria are not 
made available 
to students. 

The evaluation 
is not quite 
practical and 
lacks clarity.The 
criteria are not 
made available 
to students.  

The evaluation is 
quite clear and 
practical. The 
criteria are made 
available to 
students.

The evaluation is 
clear and 
practical. The 
criteria are made 
available to 
students.
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ขอใหทานไตรตรองวากิจกรรมตางๆในโมดูลชวยสงเสริมใหทานไดรับการพัฒนาทักษะ
สังคมหรือไม อยางไร กรุณาใสเครื่องหมาย  ในชองตางๆตามความเห็นของทาน  ตามเกณฑ
ดังนี้   5  หมายถึง สงเสริมมากท่ีสุด     4  หมายถึง สงเสริมมาก     3  หมายถึง สงเสริมปาน
กลาง   2  หมายถึง สงเสริมนอย    1  หมายถึง  ไมสงเสริมเลย 

 
 

 

ประเด็นการประเมิน 5 4 3 2 1 หมายเหตุ 

1. ทักษะเพ่ือการสื่อสาร  (CommunicationSkills) 

1.1 แสดงสีหนาอยางเหมาะสมขณะพูดคุย       

1.2 แสดงทาทางอยางเหมาะสมขณะพูดคุย       
1.3 ใชน้ําเสียงไดอยางเหมาะสม       
1.4 เลือกใชคําพูดไดอยางเหมาะสม       
1.5 ฟงดวยความสนใจ       
2. ทักษะในการสรางสัมพันธภาพ  (Interpersonal Skills)   

2.1 รูหนาที่ตนเอง        
2.2 มีการวางแผน        
2.3 มีการจัดการตามแผน       
2.4 มีความเปนผูนํา       
2.5 มีเหตุผล       
2.6 เคารพ กฎ กติกา  การผลัดเปลี่ยน         
2.7 ชวยเหลือผูอื่น และรูจักแบงปน       
2.8 รูจักประนีประนอม เห็นอกเห็นใจ

ผูอื่น 
      

2.9 มีน้ําใจเปนนักกีฬา       
2.10 รูจักปรับตัวเขากับสังคม       
2.11 มีสวนรวมในการทํางานกลุม       
2.12 รวมแกปญหาในกลุมอยางมีเหตุผล       
2.13 มีรับผิดชอบในหนาที่          
2.14 มีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็น          
2.15 เคารพความคิดเห็นของสวนรวม         
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โมดูลที่: ________     ชื่อวิทยากรผูประเมิน:_____________________________________ 

จากการสังเกตการเขารวมกิจกรรมของผูเขารับการฝกอบรม  ทานเห็นวาผูเขารับการ
ฝกอบรมไดรับการพัฒนาทักษะสังคม หรือไม  อยางไร ขอใหทานใสเครื่องหมาย   ในชองตางๆ
ตามความเห็นของทาน   ตามเกณฑดังนี้      5  หมายถึง ไดรับการพัฒนาอยางมากที่สุด      
4 หมายถึง ไดรับการพัฒนาอยางมาก  3 หมายถึงไดรับการพัฒนาปานกลาง   
2  หมายถึงไดรับการพัฒนานอย      1 หมายถึง ไมไดรับการพัฒนาเลย 

 

ประเด็นการประเมิน 5 4 3 2 1 หมายเหตุ 

1. ทักษะเพ่ือการสื่อสาร  (CommunicationSkills) 

1.1 แสดงสีหนาอยางเหมาะสมขณะพูดคุย       

1.2 แสดงทาทางอยางเหมาะสมขณะพูดคุย       
1.3 ใชน้ําเสียงไดอยางเหมาะสม       
1.4 เลือกใชคําพูดไดอยางเหมาะสม       
1.5 ฟงดวยความสนใจ       

2. ทักษะในการสรางสัมพันธภาพ  (Interpersonal Skills)   

2.1 รูหนาที่ตนเอง        
2.2 มีการวางแผน        
2.3 มีการจัดการตามแผน       
2.4 มีความเปนผูนํา       
2.5 มีเหตุผล       
2.6 เคารพ กฎ กติกา  การผลัดเปลี่ยน         
2.7 ชวยเหลือผูอื่น และรูจักแบงปน       
2.8 รูจักประนีประนอม เห็นอกเห็นใจ

ผูอื่น 
      

2.9 มีน้ําใจเปนนักกีฬา       
2.10 รูจักปรับตัวเขากับสังคม       
2.11 มีสวนรวมในการทํางานกลุม       
2.12 รวมแกปญหาในกลุมอยางมีเหตุผล       
2.13 มีรับผิดชอบในหนาที่          
2.14 มีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็น          
2.15 เคารพความคิดเห็นของสวนรวม         
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คําชี้แจง :   ขอความรวมมือนักศึกษาทุกทานไดโปรดแสดงความคิดเห็นของทานท่ีมีตอการฝกอบรมท่ีจัดขึ้นตามความเปน
จริง  คําตอบของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมคายภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสรางทักษะการ
พูดภาษาอังกฤษ ความรูดานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ และทักษะสังคม สําหรับนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ  คณะ
ศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยในแตละขอใหนักศึกษาทําเครื่องหมาย  ลงในชองเพื่อแสดงความคิดเห็นของ
นักศึกษามากท่ีสุดเพียงขอเดียว  กําหนดให         5  หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด 4  หมายถึง พึงพอใจมาก     3  หมายถึง 
พึงพอใจปานกลาง      2  หมายถึง พึงพอใจนอย   และ    1  หมายถึง พึงพอใจนอยท่ีสุดและหากมีขอคิดเห็นเพิ่มเติม 
กรุณาเขียนลงในชอง ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ในชองทางซายมือ 
 

รายการประเมิน 5 4 3 2 1 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
ดานที่ 1: เนื้อหา   
1.  ตรงกับความตองการของทาน       
2.  เนื้อหานาสนใจ       
3.  มีความหลากหลาย       
4.  เนื้อหาทนัสมัย       
5.  ปริมาณเนื้อหาเหมาะสมกับเวลา       
6.  เหมาะสมกับการนาํไปประยุกตใช       
7.  การจัดลาํดับเนื้อหามีความเหมาะสม       
8.  สามารถนําไปใชประโยชนในชวีิตจริง       
ดานที่2: วิทยากร  
9.  มีความรอบรูในเนื้อหา       
10.  มีความสามารถในการจัดกิจกรรมไดอยางนาสนใจ       
11.  มีการเตรียมตัว และมีความพรอม       
12.  มีความชัดเจนในการบรรยาย       
13.  มีความสามารถในการตอบขอซักถาม       
14.  มีเทคนิค/วธิีการฝกอบรมในบรรยากาสท่ีผอนคลาย       
15.  กระตุนใหผูเขาอบรมมีสวนรวมในกิจกรรม       
ดานที่3: ดานกิจกรรมการฝกอบรม   
16.  กิจกรรมนาสนใจนาติดตาม       
17.  มีความหลากหลาย       
18.  กอใหเกิดการเรียนรู       
19.  เปดโอกาสใหไดฝกใชภาษาอยางเปนธรรมชาติ       
20.  กอใหเกดิความสนุกสนาน       
21.  สงเสริมใหรูจักคิดวิเคราะห       
22.  เปดโอกาสใหไดแลกเปลี่ยนความรูกับผูอื่น       
23. กอใหเกิดความกระตือรือรนในการเรียนรู  
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รายการประเมิน 5 4 3 2 1 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
24.  ความเหมาะสมของการสนทนาทายโมดูล       
25.  กําหนดระยะเวลาเหมาะสมกบัรูปแบบกิจกรรม       
26.  สามารถนาํไปประยุกตใชในการสอนได       
ดานที่4: สื่อที่ใชในการฝกอบรม  
27.  ชวยสนบัสนนุการเรียนรู       
28.  มีความสะดวกในการใช       
29.  ใชภาษาไดถูกตองและสละสลวย       
30.  มีความสวยงามและดึงดูดความสนใจ       
31.  มีการใชประโยชนจากสื่ออยางคุมคา       
32.  มีเอกสารการฝกอบรมที่เหมาะสมและพอเพียง       
ดานที่5: การประเมินผล  

การประเมินทักษะการพูดทางตรง  
33. สอดคลองกบัวัตถุประสงค       
34. สามารถนาํไปประยุกตใชกับการเรียนการสอนได       
35. สะทอนความสามารถในการพดูภาษาอังกฤษของทาน       

การประเมินทักษะการพูดทางออม  
36. สอดคลองกบัวัตถุประสงค       
37. สามารถนาํไปประยุกตใชกับการเรียนการสอนได       
38. สะทอนความสามารถในการพดูภาษาอังกฤษของทาน       

การประเมินความรูเกีย่วกับกจิกรรมคายฯ  
39. สอดคลองกบัวัตถุประสงค       
40. สามารถนาํไปประยุกตใชกับการเรียนการสอน       
41. สะทอนความรูเกี่ยวกับกิจกรรมคายฯของทาน       

การประเมินทักษะสังคม  
42. สอดคลองกบัวัตถุประสงค       
43. ความเหมาะสมของรูปแบบการประเมินตนเอง       
44. สามารถสะทอนทักษะสังคมของทานอยางแทจรงิ       
ดานที่6: ประโยชนที่ไดรับจากการฝกอบรม  
45. การพัฒนาทักษะฯท้ัง 4 ทักษะอยางเปนธรรมชาติ       
46.  การพูดภาษาฯเพื่อการจัดกิจกรรมคายฯ       
47.  ไดรับความรูเก่ียวกับกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ       
48.  ไดรับความรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียน       
49.  ไดพัฒนาทักษะเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน       
50.ไดรับการพัฒนาทักษะเพื่อการทํางานกับผูอื่น       
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ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
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ปรับจาก Nunan. (1994).  Research Methods in Language Learning. Cambridge: 
Cambridge University Press.. และ Best. (1989). Research in Education. 5th ed. 
Englewood Cliffs: Prentice hall Inc.  
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ชื่อนักศึกษาผูประเมิน: ____________________________________________________ 
กรุณาเขียนบรรยายสิ่งที่ทานไดรับจากการฝกอบรมในประเด็นตางๆตอไปน้ี 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

2 . ดานความรูเกี่ยวกับกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

3 . ดานทักษะสังคมเพื่อการสรางสัมพันธภาพ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
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After doing activities in Module 5, how do you like them? Please rate 
by checking  in the box below to indicate how you think about each 
activity. 
 
Activities / Items 

 
Excellent Good Average Poor Unsatisfactory 

5.1   Recycling Bingo  
   Language skills benefits       
Social skills improvement      
   Enjoyment      
   Time use      
5.2   Environmental Problems 
   Language skills benefits       
   Social skills improvement      
   Enjoyment      
   Time use      
5.3   Look Around  Survey 
   Language skills benefits       
Social skills improvement      
   Enjoyment      
   Time use      
5.4   Environmental Songs 
   Language skills benefits       
Social skills improvement      
   Enjoyment      
   Time use      

 
Other comments:_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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ภาคผนวก ค 

 
หลักสูตรฝกอบรมคายภาษาอังกฤษเพ่ือเสริมสรางทักษะการพูดภาษาอังกฤษ  

ความรูดานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ และทักษะสังคม  
สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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หลักสูตรฝกอบรมคายภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสรางทักษะการพูดภาษาอังกฤษ  
ความรูดานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ และทักษะสังคม  

สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

หลักการและเหตุผล 
 ในการเรียนการสอนใดๆถือไดวา “ครู” เปนผูที่มีบทบาทสําคัญตอประสิทธิภาพการ
เรียนรูของผูเรียน  สําหรับการเรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศก็เชนเดียวกัน หากครูไมมี
ความรูทางภาษามากพอไมสามารถใชภาษาอังกฤษพูดสื่อสารกับนักเรียน  และไมสามารถจัดกิจกรรม
การเรียนที่เหมาะสมยอมกอใหเกิดปญหาตางๆตามมามากมาย และสงผลใหการจัดการเรียนรูเปนไป
อยางไรประสิทธิภาพในที่สุด       คุณภาพของครูผูสอนจึงเปนสิ่งที่สําคัญที่จะชวยพัฒนาผูเรียนให
บรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว  หากพิจารณาคุณภาพการเรียนรูภาษาอังกฤษของนักเรียนไทย พบวา 
นักเรียนไทยสวนใหญไมสามารถพูดภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพถึงแมจะมีการ
เรียนภาษาอังกฤษต้ังแตวัยเยาว  ปญหาสําคัญคือการขาดโอกาสในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน
ไทยในชีวิตประจําวัน  ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการก็ไดตระหนักถึงปญหาดังกลาว  จึงไดวางแผน
ยุทธศาสตรเพ่ือปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถแกนักเรียนไทย โดย
กําหนดใหทุกโรงเรียนจัดคายภาษาอังกฤษ (English Camp) เปนกิจกรรมเสริมใหกับนักเรียนเปน
ประจําทุกป    กิจกรรมคายภาษาอังกฤษเปนการสรางบรรยากาศ ที่สมจริงในการฝกใชภาษาอยาง
ผอนคลายและสนุกสนานเพ่ือการเรียนรูและใชภาษาอยางเปนธรรมชาติ เปนการเสริมสราง
ประสบการณและความรูใหมๆ  และเสริมสรางเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาตางประเทศแกนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมคายภาษาอังกฤษดวย  

เมื่อพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มีระยะเวลาในการศึกษา 5 ป พบวา
หลักสูตรมิไดมีรายวิชา ที่เนนการฝกทักษะภาษาและความรูเกี่ยวกับกิจกรรมคายภาษาอังกฤษแต
อยางใด นักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตรนี้จึงขาดทักษะ ความรูและความม่ันใจในการจัดกิจกรรมคาย
ภาษาอังกฤษ  อันเปนภาระกิจสําคัญที่ครูสอนภาษาอังกฤษจําเปนตองรับผิดชอบ    ดังนั้นหลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิตซึ่งมีบทบาทในฐานะที่เปนสถาบันฝายผลิตครูจึงตระหนักถึงความสําคัญในการฝก
บัณฑิตใหมีประสบการณในการใชภาษาอังกฤษในบริบทของประเทศไทย  และสืบเนื่องจากประเทศ
ไทยเปนหนึ่งในสมาชิกอาเซียนที่ตระหนักถึงบทบาทและภารกิจสําคัญ ในการกาวไปสูความสําเร็จของ
การเปนประชาคมอาเซียนภายในป 2558    การใหความรูและประสบการณเกี่ยวกับการพูด
ภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดคายภาษาอังกฤษและมีความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนไปพรอมๆกันเพ่ือ
เปนการเตรียมความพรอมสูการเปนครูสอนภาษาท่ีพรอมกาวเขาสูการเปนประชาคมอาเซียนใน
อนาคตอันใกลนี้  
 ดวยเหตุผลและความจําเปนดังกลาว จึงไดจัดทําหลักสูตรฝกอบรมคายภาษาอังกฤษเพ่ือ
เสริมสรางทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ความรูดานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ และทักษะสังคม สําหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือใหนักศึกษามีความรู
และความสามารถอยางครบถวนทั้งดานทักษะภาษาอังกฤษ  ความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  และ
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เทคนิคการจัดกิจกรรมที่มุงเนนใหเกิดการใชภาษาอยางมีประสิทธิภาพ จึงเปนการเตรียมความพรอม
นักศึกษาในการฝกประสบการณวิชาชีพครูในฐานะครูสอนภาษาอังกฤษที่สามารถพัฒนาผูเรียนได
อยางมีคุณภาพเพ่ือพัฒนาไปสูการเปนประชาคมอาเซียนและสูสากลตอไป 
 
วัตถุประสงคการฝกอบรม 

โครงการฝกอบรมคายภาษาอังกฤษเพ่ือเสริมสรางทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ความรู
ดานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ และทักษะสังคม สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ    คณะ
ศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากรมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาความรูและทักษะตางๆใหกับนักศึกษาผู
เขารับการฝกอบรมเพ่ือเตรียมความพรอมในการฝกประสบการณวิชาชีพครู ดังนี้ 

1. เพื่อการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร 
1.1 พัฒนาทักษะการพูดเพ่ือการจัดกิจกรรมคายในฐานะครูสอนภาษาอังกฤษ   
1.2 พัฒนาทักษะการพูดเพ่ือการสื่อสารในขณะปฏิบัติกิจกรรมภาษาสําหรับคาย

ภาษาอังกฤษ 
1.3 เสริมสรางความรูดานหนาที่ภาษาท่ีจําเปนสําหรับครูสอนภาษา 

2. เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับกิจกรรมสําหรับคายภาษาอังกฤษ 
2.1 มีความรูเกี่ยวกับกิจกรรมสําหรับคายภาษาอังกฤษ 
2.2 มีความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและประเทศสมาชิก 

3. เพื่อการพัฒนาทักษะสังคม 
3.1 เพ่ือใหเกิดการพัฒนาทักษะสังคมเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
3.2 เพ่ือใหเกิดการพัฒนาทักษะสังคมเพ่ือการสรางสัมพันธภาพและสามารถทํางาน

รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ผูเขารับการฝกอบรม    

นักศึกษาสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ชั้นปที่ 4 ปการศึกษา 2555  คณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 38 คน 
 
ระยะเวลาการฝกอบรม 
 20 ชั่วโมง เปนเวลา 3 วัน 
 
สถานที่ฝกอบรม 
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร   
 
เนื้อหาในการฝกอบรม 

โครงการฝกอบรมคายภาษาอังกฤษเพ่ือเสริมสรางทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ความรู
ดานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ และทักษะสังคม สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะ
ศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร แบงเปน 5 โมดูล ดังนี้ 
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1.  Locations / Places:Getting to know ASEAN Community 
2.  People: Lifestyles of People in ASEAN Countries 
3.  Aesthetics: Poems of ASEAN Countries 
4.  Food: Food in ASEAN countries 
5.  Environment: Environmental Problems in ASEAN Countries 

กิจกรรมการฝกอบรม 
กิจกรรมการฝกอบรมคายภาษาอังกฤษเพ่ือเสริมสรางทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ความรู

ดานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ และทักษะสังคม สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะ
ศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร มีข้ันตอนดําเนินการในแตละโมดูล ดังนี้ 

1.  ขั้นการทํากิจกรรมเพ่ือนําเขาสูเนื้อหา (Warm Up Activity) 
เปนข้ันตอนที่ใหผูเขาอบรมทํากิจกรรมเพ่ือนําเขาสูเนื้อหา   โดยเนนกิจกรรมที่

กอใหเกิดความสนุกสนาน และบรรยากาศที่ผอนคลาย  มีการใชภาษาอังกฤษที่ไมซับซอนนัก   
2.  ขั้นการทํากิจกรรมเสริมทักษะภาษา (Encouraging Activity) 

เปนการใหผูเขาอบรมทํากิจกรรมที่เนนการใชเกมการแขงขันเพ่ือการฝกใชภาษาใน
บรรยากาศที่ไมตึงเครียดอยางในหองเรียน ใหไดรับความรู และทักษะภาษาเบ้ืองตนที่จะเปน
ประโยชนตอการนําไปใชในกิจกรรมหลัก  

3.  ขั้นการทํากิจกรรมเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมหลัก (Enhancing Activity) 
เปนการใหผูเขาอบรมทํากิจกรรมที่เนนฝกทักษะภาษาท่ีชวยใหเกิดการเรียนรูและใช

ภาษาอยางเปนธรรมชาติ  เพื่อเตรียมพรอมสูการปฏิบัติกิจกรรมหลักตอไป   
4.  ขั้นการทํากิจกรรมหลัก (Main Activity) 

เปนขั้นตอนที่ใหผูเขาอบรมทํากิจกรรมหลัก ที่ถูกคัดสรรวาเปนกิจกรรมที่สามารถ
พัฒนาทักษะการพูดที่เปดโอกาสใหไดฝกใชหนาที่ภาษาหลากหลายหนาที่  เปนกิจกรรมที่ส ามารถ
พัฒนาทักษะสังคมตางๆที่จําเปนสําหรับครูสอนภาษา  และเปนกิจกรรมที่สนุกสนานและเสริมสราง
ความคิดสรางสรรคที่ผูเขาคายมีโอกาสพัฒนารวมกัน 

5.  ขั้นการสนทนาทายโมดูล  (Discussion) 
เปนขั้นตอนการสนทนาพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเก่ียวกับขอดีขอเสียและการนํา

กิจกรรมตางๆไปปรับใชและเปนการพูดคุยในฐานะของครูสอนภาษาที่ไดรับมอบหมายใหจัดกิจกรรม
คายภาษาอังกฤษใหกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนเพ่ือสะทอนใหเห็นถึงความรูความเขาใจใน
กิจกรรมตางๆและความสามารถในการดําเนินกิจกรรม 

6.  ขั้นทดสอบทายโมดูล (Check Point) 
เปนขั้นตอนของการทดสอบตางๆภายหลังจากสิ้นสุดการฝกอบรมแตละโมดูล โดย

การทดสอบประกอบไปดวย การทดสอบความรูเกี่ยวกับกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ  การทดสอบ
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษทางออมและทางตรง  การประเมินกิจกรรมที่ไดฝกอบรมไปท้ัง 4 กิจกรรม
โดยนักศึกษาผูเขาอบรม  รวมถึงการสังเกตการสงเสริมใหเกิดการพัฒนาทักษะสังคมโดยวิทยากร
ผูชวย 3 ทาน 
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การประเมินผลการฝกอบรม 
การประเมินผลสําหรับการฝกอบรม ประกอบดวยการประเมินผล 4 ดาน ดังนี้  
1. การทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษทางออมและทางตรงกอนและหลังฝกอบรม 
2.   การทดสอบความรูดานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษกอนและหลังฝกอบรม 
3.   การประเมินความตระหนักรูดานทักษะสังคมกอนและหลังฝกอบรม 
4.   การประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตรฝกอบรม 

กําหนดการดําเนินการฝกอบรม 
 
วันที่ 1 
08:20 – 08:30     Introduction (Telling objectives and training guideline)  
Module 1: Getting to Know ASEAN Community 
08:30 – 08:50     Activity 1.1  Singing ASEAN Anthem                      
08:50 – 09:10     Activity 1.2  English Bee        
09:10 – 09:30     Activity 1.3  Hot Seat      
09:30 – 09:45     ----------------- Coffee Break  ------------------------   
09:45 – 10:30     Activity 1.4  Treasure Hunt       
10:30 – 11:15     Module 1 Discussion       
11:15 – 12:15     Module 1 Check Point      
12:15 – 13:15     -------------------- Lunch Break -----------------------  
Module 2: Lifestyles of People in ASEAN Countries 
13:15 – 13:35     Activity 2.1  Adjectives Naming     
13:35 – 13:55     Activity 2.2  Whispering of Signs      
13:55 – 14:20     Activity 2.3  Opinion Poll      
14:20 – 14:35     ----------------- Coffee Break  -----------------------   
14:35 – 15:15     Activity 2.4  Life Maps       
15:15 – 16:00     Module 2 Discussion        
16:00 – 17:00     Module 2 Check Point       
วันที่ 2 
08:20 - 08:30      Registration / Homework Submitting             
Module 3: Poems of ASEAN Countries 
08:30 – 08:50     Activity 3.1  Sound Poems      
08:50 – 09:10     Activity 3.2  Wonderful Scenery     
09:10 – 09:30     Activity 3.3  Run to Write       
09:30 – 10:15     Activity 3.4  Writing Haiku Poems     
10:15 – 10:30     ----------------- Coffee Break  ------------------------   
10:30 – 11:15     Module 3 Discussion      
11:15 – 12:15     Module 3 Check Point        
12:15 – 13:15     ------------------- Lunch Break -----------------------  
Module 4: Food in ASEAN countries 
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13:15 – 13:35     Activity 4.1  Miming Words     
13:35 – 13:55     Activity 4.2  Sentimental Dishes     
13:55 – 14:20     Activity 4.3  Wall Dictation     
14:20 – 14:35     ----------------- Coffee Break  ----------------------- 
14:35 – 15:15     Activity 4.4  Fantasy Food Show     
15:15 – 16:00     Module 4 Discussion       
16:00 – 17:00     Module 4 Check Point       
วันที่ 3 
08:20 - 08:30      Registration / Homework Submitting         
Module 5: Environmental Problems in ASEAN Countries 
08:30 – 08:45     Activity 5.1  Recycling Bingo    
08:45 – 09:05     Activity 5.2  Environmental Problems    
09:05 – 09:45     Activity 5.3  Look Around Survey    
09:45 – 10:15     Activity 5.4  Environmental Songs      
10:15 – 10:30     ----------------- Coffee Break  -----------------------   
10:30 – 11:15     Module 5 Discussion       
11:15 – 12:15     Module 5 Check Point       
12:15 – 13:00     ------------------- Lunch Break ----------------------  
Training Evaluation and Post-test  
13:00 – 13:15     Training Evaluation       
13:15 – 13:45     Post-test of knowledge of the activities  
13:45-  14:15     Indirect Speaking Post-test 
14:15 – 14:30    Social Skill Self Evaluation 
14:30 – 14:45    ----------------- Coffee Break  ------------------------   
14:45 – 16:15    Direct Speaking Post- test  
16:15 – 16:30    Closing Ceremony      
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดหลักสูตรการฝกอบรมคายภาษาอังกฤษท่ีบูรณาการเน้ือหาท่ีเกี่ยวของกับประชาคม
อาเซียนกับการพัฒนาทักษะการพูด  กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ และการเสริมสรางทักษะสังคมที่
เหมาะสมกับนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. เพ่ือเปนแนวทางในการจัดคายภาษาอังกฤษแกครูสอนภาษาอังกฤษที่มีความสนใจ 
3. เพ่ือเปนรูปแบบการเตรียมความพรอมแกนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอก

ภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  กอนออกไปฝกประสบการณวิชาชีพครูสอน
ภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
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ภาคผนวก ง 
 

ตัวอยางสื่อที่ใชฝกอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



272 

 

 
 

 

 

Module 5: Environment  

Environmental Problems in ASEAN Countries 
 

5.1   Recycling Bingo     15 minutes 
5.2   Environmental Problems    20 minutes 
5.3   Look Around Survey    40 minutes 
5.4   Environmental Songs    30 minutes 
5.5   Discussion      45 minutes 

Check Point       60 minutes 

-  Activities Evaluation      10 minutes 

-  Knowledge of activities              10 minutes 

-  Speaking Ability (Indirect)     10 minutes 

-  Speaking Ability (Direct)     30 minutes 

 

 

 

 
 

227722Training 
Schedule 
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            5.1 Recycling Bingo  

   
Objectives:  

- To ask and answer yes/no questions about green habits 

- To increase self-awareness on preserving environment 

-  To follow game rules 

- To  be polite when talking to others 

Time: 15 minutes 

Language content:  Questioning & Responding to Question 

Subject matter: How to preserve the environment 

Materials: a copy of “Recycling Bingo” sheet for each student, pens, prizes for the 

winners 

Procedure: 

1. Introduce the game by showing pictures of bad environments and say, “Our 

planet is changing.  There are a lot of things that affect our planet in a bad way 

but the good news is that everyone can help reduce them and do our bit for 

the environment. Can you think of things we can do in daily life to protect the 

Earth?” 

2. Brainstorm ways to preserve the environment and write them on the board.  

3. Distribute the Bingo sheets to all students.  

4. Explain the task to students that they are going to move around the room and 

ask other students some yes/no questions from the “Recycling Bingo” sheet. 

5. When someone answers yes, write that person’s name in the box.  

6. If anyone can get 5 different names-across, down or diagonal - you should call 

out “Bingo!” 

7. The first 3 people to do so will win prizes. 

 

Adapted from: Joyce Munn and Kayoko Shumi. 1995. A workshop at Teachers 
College, Columbia University, New York. cited in Stempleski Susan. 
Linking the Classroom to the World: The Environment and EFL. 
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 Name: __________________________ 
 

5.1 Recycling Bingo Sheet 
Instructions: Ask other students some questions from the boxes below. 
When someone answers “yes”, write that person’s name in the box. Try 
to get 5 different names-across, down or diagonally to call out “Bingo!” 

 
Do you turn off 
the light when 
you leave the 
room? 

 
 

Do you turn off 
the faucet 
while brushing 
your teeth? 

Do you walk or 
ride a bike to 
nearby places? 

 

Do you save 
left over food 
and eat it 
later? 
 

Do you reuse 
old grocery 
bags? 

 

Do you recycle  
glass bottles? 
 
 

 
 

Do you use 
both sides of 
paper for 
draft? 

Have you ever 
given anyone a 
gift made from 
recycled 
materials? 

Do you take 
your own 
shopping bags 
to the store? 

 

Do you use 
rechargeable 
batteries? 
 

Do you recycle  
newspapers or 
magazines? 
 

 

Do you carry 
your own 
water bottle? 
 

Do you pick up 
litter you see 
in the street? 
 

Do you take 
public 
transportation? 
 

 

Do you set the 
air conditioner 
at 25 degrees 
or higher? 

Do you avoid 
buying or using 
Styrofoam? 
 

 

Have you ever 
donated your 
clothes? 
 

Do you recycle 
aluminum 
cans? 
 

Have you ever 
discussed  
recycling with 
anyone? 

 

Do you prefer 
to pay more 
for long lasting 
products? 

Do you reuse 
containers, 
such as glass 
jars or boxes 
for storage? 
 

 
 

Have you ever 
bought a 
secondhand 
item? 
 
 
 
 
 

Do you avoid 
taking a bag 
when buying 
only one item 
from the 
store? 

Do you avoid 
throwing away 
items, such as 
disposable 
plates, folks 
and spoons? 

Have you ever 
bought 
products made 
from recycled 
materials? 
 



275 

 

 
 

 
  5.2 Environmental Problems 

 
Objectives: 

- To list types of environmental problems 

- To list and classify vocabulary related to each environmental problem  

- To build up and expand vocabulary related to environmental problems 

- To share ideas while working with others 

Time: 20 minutes 
Language content: Agreeing/Disagreeing 
Vocabulary related to environmental problems 
Subject matter: environmental problems in ASEAN countries  
Materials: a VDO clip about environmental problems in ASEAN countries, 

Environmental Problems Chart, worksheets, and pens 
Procedure: 
1. Introduce the activity by saying, “A variety of environmental problems now affect 

the entire world.  In Southeast Asia, many countries face all kinds of urgent 
issues. There is no country left untouched by major environmental problems.” 

2. Distribute Environmental Problems Charts to all students. 
3. As a class, brainstorm a list of environmental problems by having them raise their 

hands to respond. 
4. Create a list on the board and have students fill in the Environmental Problems 

Chart. 
5. Divide students into groups of 3. 
6. Have students sit in groups. 
7. Give a worksheet and a pen to each group. 
8. Have all students watch a VDO clip about environmental problems in ASEAN 

countries.  
9. Each group needs to make lists of words related to environmental problems 

mentioned in the clip. 
10. Check answers by having students watch the clip again and have them agree on 

each answer and give 1 point to each correct one.    
11. The winning team is the team with the most points. 
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5.2 Environmental Problems (Environmental Problems Chart) 

Instructions: Brainstorm ideas and write as many 
environmental problems as you can think of in the chart below. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Environmental 
Problems 
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5.2 Environmental Problems(Environmental Problems Chart) 

Instructions: Brainstorm ideas and write as many 
environmental problems you can think of in the chart below. 
(Possible answers) 
 

 
 

Water Pollution 
AirPollution   Land degradation 

 

Hazardous Waste       

 

 

 

      Soil Erosion  

       Flooding 

                       Noise Pollution    Climate Change 

Endangered Species 

 

 

 

 

 

Environmental 
Problems Droughts 

Deforestation 
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Team: __________________________ 

5.2 Environmental Problems (Worksheet) 

Instructions: With a partner, watch the VDO clip about environmental problems in 
ASEAN countries. Then write vocabulary related to environmental problems 
mentioned in the clip.  
 

Flooding 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________

______________________ 

______________________ 

______________________ 

Climate Change 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________

_____________________ 

___________________ 

_____________________ 

Tsunami 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________

____________________

____________________ 

____________________ 

Air Pollution 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________

_____________________ 

Deforestation 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

Endangered Species 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________

____________________

____________________

____________________ 
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5.3 Look Around Survey 

Objectives: 

- To build up and expand vocabulary about the surrounding environment 
- To survey surrounding environment   
- To  Identify causes of negative effects to the environment   

- To give suggestions about how to improve the environment   

- To present findings to the class 
- To work cooperatively in group within time limit 
- To solve problems effectively 

Time: 40 minutes 
Language content: Suggesting, Making Prediction,Reasoning, Passive Voice 
Subject matter: Improving environment 
Materials: Survey Worksheets, lots of areas to be drawn, pens, poster size paper, crayons 
Procedure: 

1. Show maps of surrounding areas. 

2. Have students identify the places by showing pictures of things found in the area, 
such as a pond, a swamp, a pile of garbage. 

3. Divide students into groups of 5 and give each group a survey worksheet. 

4. Explain to students how to fill out the survey worksheet  

5. Review the items on the worksheet to make sure all students understand them. 

6. Start from the first column of the table -“Things that cause negative effects” by 
explaining that they have to search for things that cause bad environment in the 
areas. 

7. Have them think about causes of the problems and write them in the 2nd column. 

8. Lastly, give some suggestion about how to improve them and write them in the third 
column. 

9. Have each group draw a map of an area to be surveyed. 

10. Students are allowed to spend time in the area and fill out the survey worksheet. 
11. All members are required share their observations and reactions. 

12. After returning to the classroom, have each group report the finding to the class and 
make a sign to post at the area to have people be friendly to the environment.   
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5.3 Look Around Survey (Worksheet) 

Group ______________  Area to be surveyed: _____________________ 

Directions: As a team, list things you have seen around the area that 
need to be improved in the left column. When conducting the survey, try 
to think about what causes negative effects to the environment. Then in 
the right column, briefly describe how to improve the environment.  
Description of 
the area   Problems Causes of the 

Problems How to improve: 

 Example:  
An overfull dirty 
bin. 

Example: The bin is 
too small and no 
one has cleaned it 
for a long time. 

Example: The bin 
should be emptied. 
Also the janitor should 
clean it more often.  

1. 

 

  

2. 

 

  

3. 

 

  

4. 

 

  

5. 

 

  

6. 

 

  

Write a script to report the finding in front of the class: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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5.3 Look Around Survey  

 
 
 

Giving Suggestions 
 
 
 
 
 
 
Passive Voice 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Use “should” to state advice, a stronger suggestion,  the best option to do. 

Everyone should help pick up litter in the street. 
Someone should take the garbage out. 
The janitor should clean the bin. 
People should be concerned about our environment. 

Use Passive Voice when we want to make the active object more 
important or we do not know the active subject. 

The bin needs to be cleaned. 
Plants and flowers should be taken care of. 
The building should be repainted. 
Garbage is thrown around the area.   

How to present the finding 
Our team went to ….(area)…..and found several things that are bad for 
the environment. They were: an over full bin, ____, ____, and _____. 
First, we saw an overfull dirty bin.  The causes might be the size of the 
bin which is too small and a lack of attention from a janitor. We think 
the bin should be emptied regularly.  Also, the janitor should clean it 
more often. 

Second, ……….. 
Third, ………. 
Forth, …….. 
Lastly, …….. 

That’s all from our team. Thank you. 
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5.3 Look Around Survey  

Generate a sign to have people be friendly to the environment  
by writing your message in the frame below.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTICE 
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5.4 Environmental Songs  
Objectives: 

    -   To express attitudes toward saving environment through singing  
    -   To increase awareness of environmental problems  
    -   To express Conditional Sentences Type 1 in song lyrics 
    -   To work cooperatively in groups within time limit 
    -   To share ideas while working with others  
    -   To evaluate peers’ works fairly  
  -   To behave as good listeners 

Time:  30 minutes 
Language Content: Persuading, Giving Warning,Suggesting,  ConditionalType 1  
Subject matter: saving the environment  
Materials: 40 pieces of paper with the names of 10 countries in ASEAN written on 

them, pens, texts of environmental problems in 10 countries in Southeast 
Asia, Auld Lang Syne Lyrics, Song Frame, evaluation forms 

Procedure: 
1. Introduce the activity by saying “A variety of environmental problems now 

affect the entire world. In Southeast Asia, many countries face all kinds of 
urgent issues. There is no country left untouched by major environmental 
problems. Now it is your chance to compose a song to make people more 
concerned about our environment.” 

2. Divide students into 10 groups and have each group draw a piece of paper 
with 1 out of the 10 ASEAN countries to find their team and a country to 
write a song lyric about. 

3.  After sitting in groups, distribute a text about environmental problems for the 
appropriate country to each group.  

4. Distribute “Auld Lang Syne Lyrics” and have students listen to the song to 
figure out the numbers of syllables in each line and words that rhyme 

5. Have students write lyrics on the topic of environmental problems in ASEAN 
countries to the tune of “Auld Lang Syne” using Conditional type 1. 

6. Distribute the song frame and have students write the country they need to 
write a lyrics about in the space provided. 

7.  Allow 15 minutes to finish the lyrics creating gestures that match the lyrics. 
8.  Give evaluation forms to students to evaluate other groups’ performances. 
9.  Have each team sing the song with gestures in front of the class. 
10.  Have 4 judges evaluate students’ performances using evaluation forms given. 
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5.4 Environmental Songs 
“Auld Lang Syne” Lyrics 

Listen to the song “Auld Lang Syne”.  Count syllables of words in each 
line. 

 
                   Should auld acquaintance be forgot,    (1) ___  syllables 
                           And never brought to mind?          (2) ___  syllables 
                   Should auld acquaintance be forgot,    (3) ___  syllables 
                            And days of auld langsyne!            (4) ___  syllables 
                        For auld langsyne, my friends,           (5) ___ syllables 
                               For auld langsyne.                         (6)___ syllables 

                                We'll take a cup o' kindness yet,           (7) ___  syllables 
                                          For auld langsyne.                          (8) ___ syllables           

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
Conditional Type 1 
 
 
 
 
 
 

We use if-clauses in conditional sentences (If + condition = result).   
First conditional is use when expressing present or future events that are 
likely to happen. 

 If you turn off water while brushing your teeth, you will save a lot. 
 If we recycle, we will help preserve our environment. 
 If people use a lot of natural resources, we will soon have none. 

"Auld Lang Syne" is a Scottish poem written by Robert Burns in 1788 and 
set to the tune of a traditional folk song. It is well known in many 
countries, especially in the English-speaking world; its traditional use 
being to celebrate the start of the New Year at the stroke of midnight. By 
extension, it is also sung as a farewell or ending to other occasions. The 
international Boy Scout youth movement, in many countries, uses it as a 
close to jamborees and other functions. The song's Scots title may be 
translated into English literally as "old long since", "long long ago", "days 
gone by" or "old times". 
http://en.wikipedia.org/wiki/Auld_Lang_Syne 
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5.4 Environmental Songs  (Song Frame) 

After listening to the song - “Auld Lang Syne”, be creative and compose 
your own lyrics. Think of the name of your song and fill in the format 
below using Conditional type 1. After you get done, try to create 
gestures along while singing.  

  
---------------------------------------- 

 
______________________________________________________(1)  

(6-8 Syllables) 

_______________________________________________________ (2)*  
(7-10 Syllables) 

_______________________________________________________   (3)  
(6-8 Syllables) 

______________________________________________________  (4)* 
(7-10 Syllables) 

_______________________________________________________ (5) 
(4-7 Syllables) 

______________________________________________________ (6)** 
(6-9 Syllables) 

 
_______________________________________________________ (7) 

(5-7 Syllables) 

______________________________________________________  (8)** 
(6-9 Syllables) 

*The last words of line 2 and 4 may rhyme.   
**The last words of line 6 and 8 should rhyme.   
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5.4 Environmental Song (Evaluation Form) 

Scoring Criteria for judging will be as follows: 
1) Composition   2) Singing    3) Gestures   and   4) Teamwork   

Give 5 points if you thing it is excellent.        
Give 4 points if you thing it is good. 
Give 3 points if you thing it is average. 
Give 2 points if you thing it is poor.      
Give 1 points if you thing it is unsatisfactory. 
 

Criteria: Group 
1 

Group 
2 

Group 
3 

Group 
4 

Group 
5 

Group 
6 

Group 
7 

Group 
8 

Composition 
(5 points) 

        
Singing 

(5 points) 
        

Gestures 
(5 points) 

        
Teamwork 
(5 points) 

        
Total 

(20 points) 
        

Other Comments: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

       

 
 
 

Judge’s Signature: _______________________________ 
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Discussion in Module 5 
 
Objectives: 
 -   To identify weaknesses and strengths of the activities in Module 5 
 -   To identify what to prepare when using the activities with M.3 students 
 -   To give opinion and respond appropriately to opinions of others 
  -   To brainstorm ideas about how to speak English to conduct one activity in    

module 5 
 
Time use: 45 minutes 
Language in use: Giving Opinion,Inviting Opinion,Agreeing / Disagreeing 
Subject matter: activities in Module 5 
Material: Self Evaluation Form, Discussion Worksheet 
Procedure: 

1. Have students work in groups of 4  
2. Have each group choose one out of four activities in Module 5 to discuss on 

advantages, disadvantages and application of the activity then present to the 
class 

3. Then have students in each group brainstorm ideas about how to speak 
English to conduct “Environmental Songs” at an English camp 

4. Have students from all groups share answers to learn variety of expressions. 
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Choose one out of four activities in Module 5. Work in groups of 
four. Discuss with your friends on advantages, disadvantages and 
application of the chosen activity. Then fill in the chart below.  
 
The activity to be discussed is  __________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disadvantages of the activity 
1.………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.…………………………………………………………………………………………………………………………………

Advantages of the activity 
1.……………………………………………………………………………………………………….……………………… 

2.…………………………………………………………..…………………………………………………………………… 

3.…………………………………………………………………………………………………………………………………

How to adapt when using the activity with M.3 students 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Module 5 Discussion  
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Work in groups of 4 and imagine that your team is conducting 
“Environmental Songs” at an English camp to 40 students. Write how to speak 
English in the following situations. Then share with the class. 

 
1. Getting attention from campers  

_________________________________________________________________________ 
2. Introducing “Environmental Songs” 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

3. Grouping students into ten groups  
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4. Giving instructions for “Environmental Songs” to campers   

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

5. Calling group one to sing and act out the song in front of the class  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

6. Ending the activity 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

How to Speak English 
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Work in groups of 4 and imagine that your team is conducting 

“Environmental Songs” at an English camp. Write how to speak English in the 
following situations. Then share with the class.Answers will vary. Possible 
answers may include: 
1. Getting attention from campers  
Are you ready for the next activity, guys?  
2. Introducing “Environmental Songs”   
A variety of environmental problems now affect the entire world. In Southeast Asia, 
many countries face all kinds of urgent issues. There is no country left untouched by 
major environmental problems. Now it is your chance to compose a song to make 
people more concerned about our environment. Today you are going to be song 
composers. You all need to help create a song related to environmental issues in 
ASEAN countries. 
3. Grouping students into ten groups  
I will divide into 10 groups by drawing a piece of paper from me. I have 40 pieces 
with 10 different countries in ASEAN. After you take one of these, it will tell you what 
country you have to write the song lyric about. Then people who get the same 
country must work together. 
4. Giving instructions for “Environmental Songs” to campers  
First, I’ll give each group a text of environmental issues in one country in ASEAN to 
get some ideas about how to write a song lyric in the topic of environmental 
problems in ASEAN countries to the melody of the song - “Auld Lang Syne”. Then, 
I’ll give a song frame to each group and allow 15 minutes to finish the lyrics. Finally, 
I’ll call all members of each team to sing the song with appropriate gestures in front 
of the class. Also, each team will help evaluate the performances of others to find 
the winning team. 
5. Calling group one to sing and act out the song in front of the class 
Now I would like to have all members of group one come up here to sing and act 
out the song they composed. 
6. Ending the activity 
After writing and singing the songs, I hope you all will be concerned more about our 
environment and try to preserve it. 

How to Speak English 
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Instructions: Select one word from the list that correctly fits in each blank. Write 

only a letter a, b, c, …… or q in each space provided.  (10 points) 

 

 

 

 

 

Situation: An English teacher is conducting “Environmental Songs”. 
 

Instructor: Finally we’ve  (1)_____  to the last module of the training. With this 

module, I (2 )_____   you to think about what we could do to  (3) _____  

our environment.  Can you think of anything? 

Student A: I think we should recycle cans and newspapers. 

Instructor: That’s right. What else can we (4) _____ ? 

Student B:  We should plant more trees. 

Instructor: That’s a very good one.  Okay! Today I will let you (5) _____   song 

composers. You all need to work in groups of four to write song lyrics 

about saving environment in ASEAN countriesin the tune of “Auld Lang 

Syne”. I’ll  (6) _____   you a song lyric frame to (7) _____   in the blanks 

with phrases contained specific number of syllables.  I’ll give you 15 

minutes to write and (8) _____   gestures. After you finish, all members of 

each group need to  

(9) _____   in front of everybody. Here are your song lyric frames. Please  

(10) _____   one of these to each group.   

 
 

a. give  b. do  c. become    d.  find          e. think        f. save 

g. have h. perform i. take     j. pass           k. fill   l. practice  

m. be           n.  done o. create     p. begin        q. want   

Key:  1. c      2. q       3. f      4. b     5. m     6. a     7. k      8. o     9. H  10.j 
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Scores: 20 points                Time: 30 minutes 

Participants: Students take turns to speak English as they are conducting 
“Environmental Songs” 

Examiners: 1 interlocutor assesses speaking abilities while testing and another 
examiner will assess later by watching video clips.  

Format: The speaking test contains 4 parts and will allow students in each group to 
take turns to speak English as they are helping each other to conduct 
“Environmental Songs” at an English camp  

 
Duration: 8 minutes / group (Four groups will be tested at the same time in 4 rooms 
with a video recording in each room for later assessment. In 8 minutes, sixteen 
students will be tasted so it will take about 24 minutes to finish testing 38 students.)  
 
Materials required: video recording of the Speaking test 
Procedure:  1. Put candidates into small groups of four unless there is an uneven 

number of candidates, in which case there will be a group of three 
or five 

    2. Candidates are tested in groups but each one will be marked    
individually  

    3. All members in each group need to pretend as they are English 
teachers who help the team conduct “Environmental Songs” at an 
English camp.  

    4. Each student in each group needs to draw one out of four parts and 
take turns to speak.   

    5. Each group will have only 3 minutes to prepare and 5 minutes to 
speak.  

    6. The speaking task will be separated into 4 parts as the following: 
  Part 1: Calling for attention and Introducing the activity 

Part 2: Grouping students 
Part 3: Giving instructions how to do the activity

  Part 4: Ending the activity  



293 

 

 
 

 
Four of you need to pretend that you are English teachers conducting 

“Environmental Songs” at an English camp to Mathayom 3 students.  Each one of 
you will be given 1 part of the speaking task with an activity guideline to help you 
prepare for the test. You may make notes but do not read aloud from the notes. 
Your team will have 3 minutes to prepare and 5 minutes to perform the speaking 
task.  

Part 1: Calling for attention, Introducing “Environmental  Songs” 
 

You will be the first person to start calling attention for campers. Then you have to give an 
introduction of the activity - “Environmental Songs”. 
 

Part 2: Grouping students  
 

You will be the second person to divide 40 students into 10 groups. You must give clear 
instructions how to group them. 

Part 3: Giving instructionshow to do the activity 

You will be the third person to give instructions how to do “Environmental Songs”. 

Part 4: Ending the activity 

You will be the fourth person to tell campers that they have no time left. Then call the first 
group to perform the task in front of everybody. Lastly, use the information below to 
announce the result.   
 

Prizes Teams Total scores from 4 judges 
(80 points) 

The grand prize   Team from Laos 19 

The 1st runner-up Team from Thailand 18 

The 2nd runner-up Team from Singapore 16 
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Knowledge of Activities & Information 
about ASEAN Countries     

 
Scores: 10 points                                                                       Time:  10 minutes 
  Choose the best answer for each question  

Part 1 : Activity Techniques 
1. Which of the following is not an objective of “Recycling Bingo”?  

a. To have students mingle with other students 
b. To learn more about green habits of others 
c. To practice how to protect the environment 
d. To practice asking and answering yes/no questions 
 

2. Which of the following statements is the most meaningful way to give 
information aboutEnvironmental Problems in ASEAN countries? 

a. Showing a VDO clip 
b. Having  a teacher explain  
c. Having students read a passage 
d. Having students listen to sound clips 

 
3. Why do we have students make a list of vocabulary related to environmental 

problems? 
a. To review of vocabulary related to environmental problems 
b. To extend of vocabulary related to environmental problems 
c. To be familiar with vocabulary related to environmental problems 
d. All of the above 

 
4. Which is the most importantreason of letting students have a walking tour 

of the area nearby? 
a. To get fresh air outdoor 
b. To have fun outside classroom   
c. To exercise while doing the activity 
d. To concern about surrounding environment 

5. What is the most important point of having student write environmental lyrics 
in groups? 

MODULE 5 Module 5 
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a. To get more helps 
b. To finish the task quicker 
c. To manage how to work with others 
d. To have students work under pressure 

 
6. What is a grammar point to be focused for “Environmental Songs”?  

a. Conditional Type 1  
b. Conditional Type 2  
c. Relative clauses 
d. Present perfect tense 

 
7. What is the main reason behind having members make gestures while 

singing?  
a. To reduce pressure 
b. To exercise while learning  
c. To get everybody involved 
d. To make the activity more enjoyable 

 

Part 2 : Information about ASEAN Countries 
8. Which country in ASEAN seems to have less environmental problems? 

a. Laos 
b. Brunei 
c. Thailand 
d. Malaysia 

9. What is the most urgent environmental problem in Myanmar? 
a. Flooding 
b. Air pollution 
c. Deforestation 
d. Water pollution 

10. Which problem seems to be an environmental issue in most countries in 
ASEAN? 

a. Flooding 
b. Deforestation 
c. Air pollution 
d. Water pollution 

******************************************* 
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ภาคผนวก จ 
 

ตัวอยางผลงานของนักศึกษา 
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ตัวอยางผลงานของนักศึกษาจากการทํากิจกรรม Treasure Hunt 
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ตัวอยางผลงานของนักศึกษาจากการทํากิจกรรม Treasure Hunt 
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ตัวอยางผลงานของนักศึกษาจากการทํากิจกรรม Life Maps 
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ตัวอยางผลงานของนักศึกษาจากการทํากิจกรรม Writing Haiku Poems 
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ตัวอยางผลงานของนักศึกษาจากการทํากิจกรรม Writing Haiku Poems 
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ตัวอยางผลงานของนักศึกษาจากการทํากิจกรรม Fantasy Food Show 
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ตัวอยางผลงานของนักศึกษาจากการทํากิจกรรม Fantasy Food Show 
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ตัวอยางผลงานของนักศึกษาจากการทํากิจกรรม Fantasy Food Show 
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ตัวอยางผลงานของนักศึกษาจากการทํากิจกรรม Environmental Songs 
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ตัวอยางผลงานของนักศึกษาจากการทํากิจกรรม Environmental Songs 



308 

 

 
 

 
ตัวอยางผลงานของนักศึกษาจากการทํากิจกรรม Environmental Songs 



309 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
ภาคผนวก ฉ 

 
ภาพบรรยากาศในการฝกอบรม 
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