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บทคัดยอ 

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพหลักสูตรและชุดสื่อการเรียนรู

เรื่อง ภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการทองเท่ียวเมืองไทยในวิถีพุทธ ซึ่งมีหัวขอหลัก 5 หัวขอสําคัญคือ 

การเตรียมกาย วาจา และใจเพื่อรองรับบุญกุศล ความย่ิงใหญและประวัติของพระสัมมาสัมพุทธ

เจา วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนพึงกระทํา พระไตรปฎกและชาดก 

ศีล สมาธิ ปญญา และบทสงทาย คณะผูวิจัยไดนําหลักสูตรและชุดสื่อการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นตาม

กระบวนการของการพัฒนาหลักสูตรและชุดสื่อการเรียนรูไปทดลองใช เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลกับ

กลุมตัวอยาง จํานวน 2 กลุม ๆ ละ 25 คน รวมทั้งสิ้น 50 คน กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ีเลือก

แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามคุณสมบัติผูเขารับการศึกษาเรียนรูที่กําหนดไวใน

หลักสูตร คณะผูวิจัยใชแผนการทดลองแบบ One - Group Pretest - Posttest Design  กอนเริ่ม

การศึกษาเรียนรู คณะผูวิจัยใหผูเขารับการศึกษาเรียนรูทําการทดสอบกอนการศึกษาเรียนรู 

(Pretest) หลังจากนั้นจึงนําขอมูลที่ไดมาคํานวณหาประสิทธิภาพของหลักสูตรและชุดสื่อการ

เรียนรูที่คณะผูวิจัยพัฒนาขึ้นเพื่อใชศึกษาเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ชุดสื่อการเรียนรูมี

ประสิทธิภาพทางภาคทฤษฎีเทากับ 91.72/93.84  และมีประสิทธิภาพทางภาคปฏิบัติเทากับ 

83.60/84.16 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ตามสมมติฐานท่ีต้ังไว  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูกอน

และหลังการศึกษาเรียนรู มีความแตกตางกันท่ีระดับความมีนัยสําคัญ .01 

คําสําคัญ : ภาษาอังกฤษเทคนิค  การทองเท่ียวเมืองไทยในวิถีพุทธ  ชุดสื่อการเรียนรู 
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Abstract 

  

 The purposes of this study were to develop and validate the efficiency of a 

curriculum and learning media on “Technical English for Tourism in Thailand in Buddhist 

Style”. The Curriculum comprised 5 major contents which were Preparation of Body, 

Speech and Mind for Merit Supporting, The Greatness and Life of the Lord Buddha, The 

Important Days of  Buddhism and the Activities Buddhists should Practice on, The Tipitaka 

and Jataka, and Precepts, Meditation, Wisdom and Final Chapter. There were 2 groups 

of samples (25, 25) used in this study. A purposive sampling technique was used to 

select the samples. A One - Group Pretest - Posttest Design was used in this 

experiment. The samples were assigned to take the pretest before training. Then the 

posttest and the training satisfaction evaluation form were given to the students at the 

end of the training. The scores were used to determine the efficiency of the curriculum 

and the learning media. Results indicated that the developed curriculum was effective 

for training. The efficiency of the learning media was at 91.72/93.84 in theoretical 

achievement and at 83.60/84.16 in practical achievement which was higher than the 

criteria set at 80/80. The difference between the means of the pretest and posttest was 

significant at the level of .01. 
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ง 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 

 คณะผูวิจัยซึ่งประกอบดวย ดร.ผะอบ พวงนอย  นายสมชาติ เลิกบางพลัด  นางนาตยา แกวใส 

นางโปรดปราณ ชลสาคร  และนางอัจฉรา สังขยุทธ  ขอขอบพระคุณเปนอยางย่ิงตอสํานักงานคณะ 

กรรมการวิจัยแหงชาติ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  ท่ีเปดโอกาสให

คณะผูวิจัย ซึ่งสวนใหญเปนบุคลากรสายบริการวิชาการและสายธุรการไดมีโอกาสทําการศึกษา 

คนควา วิจัยในโครงการวิจัย  การพัฒนาหลักสูตรและชุดสื่อการเรียนรูเรื่อง ภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อ

การทองเที่ยวเมืองไทยในวิถีพุทธ ครั้งนี้ จนสําเร็จลุลวงไปดวยความยินดีและภาคภูมิใจเปนพิเศษที่ได

มีโอกาสยังประโยชนในดานการศึกษาคนควา พัฒนาหลักสูตรและชุดสื่อการเรียนรูที่มีคุณคาตอ

วงการมัคคุเทศกอาชีพของสังคมไทย   
 

 นอกจากนี้ คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนพิเศษตอคณะที่ปรึกษาอาวุโส  คณะผูทรงคุณวุฒิ 

สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา สํานักวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาพระนครเหนือ ในความเอาใจใส ดูแล และติดตามใหคําแนะนําแกไขในการดําเนินการวิจัย 

นับต้ังแตแรกเริ่มทํางานจนจบงานวิจัยครั้งนี้ สําเร็จเสร็จสิ้นลงอยางสมบูรณ พรอมที่จะเผยแพร 

และใชประโยชนในทางการศึกษาเรียนรูดานการทองเที่ยวของไทยตอไป 

 

 

     

 ดร.ผะอบ  พวงนอย 

 นายสมชาติ  เลิกบางพลัด 

 นางนาตยา  แกวใส 

 นางโปรดปราณ  ชลสาคร 

 นางอัจฉรา  สังขยุทธ 

 

 

 

 



จ 

 

สารบัญ 

 

หนา 

บทคัดยอภาษาไทย                      ข 

บทคัดยอภาษาอังกฤษ           ค 

กิตติกรรมประกาศ           ง 

สารบัญ             จ 

สารบัญตาราง            ช 

สารบัญแผนภูมิ            ญ 

บทที่ 

  1  บทนํา                                              1 

    ความสําคัญและท่ีมาของปญหา                    1  

    วัตถุประสงคของการวิจัย                5 

    สมมติฐานของการวิจัย                5 

    ขอบเขตการวิจัย              5 

ขอตกลงเบ้ืองตน          7 

คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย            7 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ              8 

2   เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ                                         10 

  ตอนที่ 1 การศึกษาเรียนรู                   10  

  ตอนที่ 2 หลักสูตรการศึกษาเรียนรู                              13 

  ตอนที่ 3 การประเมินผลการศึกษาเรียนรู                              27 

  ตอนที่ 4 ชุดการศึกษาเรียนรูหรือชุดสื่อการเรียนรู                           35 

  ตอนที่ 5 การพัฒนาคนเชิงรุก                             43 

  ตอนที่ 6 ปจจัยเอ้ือตอการจัดการความรู                            45 

  ตอนที่ 7 ขั้นตอนการนําการจัดการความรูมาใช                           48 

  ตอนที่ 8 ผลงานวิจัยที่เก่ียวของ                             54 

 

 

 



ฉ 

 

สารบัญ (ตอ) 

 

หนา 

  3   วิธีดําเนินการวิจัย                  60     

  ศึกษาขอมูล        60  

  กําหนดหัวของาน        61  

  การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเรียนรู     63 

  การพัฒนาชุดสื่อการเรียนรู        63  

    การกําหนดกลุมตัวอยาง                     66                                                   

    เครื่องมือที่ใชในการวิจัย                    67 

    การเก็บรวบรวมขอมูล               70 

  วิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล              71 

  4   ผลการวิจัย         73 

ผลการประเมินจากคณะท่ีปรึกษาอาวุโสและคณะผูทรงคุณวุฒิในดาน 73 

ความเท่ียงตรงตามเนื้อหาของหลักสูตร                 

หลักสูตรการศึกษาเรียนรูที่ได        76 

ผลการประเมินจากคณะท่ีปรึกษาอาวุโสและคณะผูทรงคุณวุฒิในดาน 80 

ความเหมาะสมของชุดสื่อการศึกษาเรียนรู            

ชุดสื่อการศึกษาเรียนรูที่ได        83 

ผลการประเมินจากคณะท่ีปรึกษาอาวุโสและคณะผูทรงคุณวุฒิในดาน 83 

ความสอดคลองของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎี 

และภาคปฏิบัติกับวัตถุประสงคการศึกษาเรียนรู               

ผลการประเมินจากผูเขารับการศึกษาเรียนรูในดานหลักสูตรและ  84 

การศึกษาเรียนรู 

ผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพชุดสื่อการศึกษาเรียนรู             88 

ผลการวิเคราะหความกาวหนาทางการศึกษาเรียนรู              91 

 

 

 

 



ช 

 

สารบัญ (ตอ) 

 

หนา 

  5   สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ                         93 

  วัตถุประสงคของการวิจัย                                                   93 

  สมมติฐานของการวิจัย                                                    93 

 กําหนดกลุมตัวอยาง       94 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย       94 

 วิธีการดําเนินการวิจัย       94 

  สรุปผลการวิจัย                                                    95 

  อภิปรายผล                                          95 

  ขอเสนอแนะ                                          98 

บรรณานุกรม                                            101 

ภาคผนวก ก                                         105 

ภาคผนวก ข                                         107 

ภาคผนวก ค                                         119 

ภาคผนวก ง                                         121 

ภาคผนวก จ                                         133 

ภาคผนวก ฉ                                         174 

   ประวัติผูรับทุน                                         177 

 



ซ 

 

สารบัญตาราง 

 

ตาราง                 หนา 
  

  1   แสดงแผนการทดลองแบบ One-Group Pretest-Posttest Design    70 

  2   แสดงคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแนวความคิดเห็นของ     74 

  คณะท่ีปรึกษาอาวุโสและคณะผูทรงคุณวุฒิ ประเมินความเท่ียงตรง 

  ตามเนื้อหาของหลักสูตรการศึกษาเรียนรู    

  3   แสดงความคิดเห็นของคณะท่ีปรึกษาอาวุโสและคณะผูทรงคุณวุฒิ   81 

   กับชุดสื่อการเรียนรูในดานตาง ๆ    

  4 คามัชฌิมเลขคณิต ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ  85 

  แปลความหมายของการประเมินความพึงพอใจในดานตาง ๆ  

  ของการใหบริการวิชาการหลักสูตร “ภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อ 

  การทองเท่ียวเมืองไทยในวิถีพุทธ” รุนที่ 1 

  5 คามัชฌิมเลขคณิต ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตราฐาน (S.D.) และ  87 

  แปลความหมายของการประเมินความพึงพอใจในดานตาง ๆ  

  ของการใหบริการวิชาการหลักสูตร “ภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อ 

  การทองเท่ียวเมืองไทยในวิถีพุทธ” รุนที่ 2 

  6 แสดงผลการหาประสิทธิภาพชุดสื่อการเรียนรู ฉบับราง ภาคทฤษฎี  88 

  ในการทดลอง ครั้งที่ 1 รุนที่ 1 

  7 แสดงผลการหาประสิทธิภาพชุดสื่อการเรียนรู ฉบับราง ภาคปฏิบัติ  89 

  ในการทดลอง ครั้งที่ 1 รุนที่ 1 

  8 แสดงผลการหาประสิทธิภาพชุดสื่อการเรียนรู ฉบับปรับปรุง ภาคทฤษฎี 90 

  ในการทดลอง ครั้งท่ี 2 รุนที่ 2 

  9 แสดงผลการหาประสิทธิภาพชุดสื่อการเรียนรู ฉบับปรับปรุง ภาคปฏิบัติ 90 

  ในการทดลอง ครั้งที่ 2 รุนที่ 2 

10 แสดงผลการวิเคราะหหาความกาวหนาทางการศึกษาเรียนรู ภาคทฤษฎี 91 

  ครั้งท่ี 1 รุนที่ 1 

11 แสดงผลการวิเคราะหหาความกาวหนาทางการศึกษาเรียนรู ภาคทฤษฎี 92 

  ครั้งท่ี 2 รุนที่ 2 



ฌ 

 

สารบัญตาราง (ตอ)  

 

ตาราง                  หนา 
  

12 แสดงคาเฉลี่ยของแนวความคิดเห็นของคณะท่ีปรึกษาและ   122 

 คณะผูทรงคุณวุฒิในการประเมินความสอดคลองของแบบทดสอบกับ 

  วัตถุประสงคการศึกษาเรียนรู 

13 แสดงการวิเคราะหหาคาประสิทธิภาพของชุดสื่อการเรียนรูภาคทฤษฎี 124 

  ในการทดลอง ครั้งที่ 1 รุนที่ 1 

14 แสดงการวิเคราะหหาคาประสิทธิภาพของชุดสื่อการเรียนรูภาคปฏิบัติ 125 

  ในการทดลอง ครั้งที่ 1 รุนที่ 1   

15 แสดงการวิเคราะหหาคาประสิทธิภาพของชุดสื่อการเรียนรูภาคทฤษฎ ี 126 

  ในการทดลอง ครั้งที่ 2 รุนที่ 2   

16 แสดงการวิเคราะหหาคาประสิทธิภาพของชุดสื่อการเรียนรูภาคปฏิบัติ 127 

  ในการทดลอง ครั้งที่ 2 รุนที่ 2             

17 แสดงการวิเคราะหความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบ 128 

  ภาคทฤษฎีกอนเขารับการศึกษาเรียนรูและหลังการศึกษาเรียนรู 

  ครั้งท่ี 1 รุนที่ 1 

18 แสดงการวิเคราะหความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบ 130 

  ภาคทฤษฎีกอนเขารับการศึกษาเรียนรูและหลังการศึกษาเรียนรู 

  ครั้งท่ี 2 รุนที่ 2 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



ญ 

 

สารบัญแผนภูมิ 

 

  แผนภูมิ                 หนา 
 

      1   แสดงขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตร 15 

      2   แสดงขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาชุดสื่อการเรียนรู  40 

      3   แสดงขั้นตอนการศึกษาขอมูล 61 

      4   แสดงขั้นตอนการกําหนดหัวของาน 62 

      5   แสดงขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเรียนรู 64 

      6   แสดงขั้นตอนการพัฒนาชุดสื่อการเรียนรู 66 

 
 



บทท่ี 1 

 

บทนํา 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหา 

 อุตสาหกรรมการทองเที่ยว   เปนอุตสาหกรรมบริการที่มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศ เปนอุตสาหกรรมที่กอใหเกิดการจางงานทั้งทางตรงและทางออม  มีความเชื่อมโยงกับงาน

บริการหลาย ๆ ดาน อาทิ  การโรงแรม  รานอาหาร  สถานที่จําหนายสินคาและของที่ระลึก 

การแพทยแผนโบราณ  เปนตน   ในชวงเวลา 6 ปท่ีผานมา มีนักทองเที่ยวตางชาติเดินทางมาเที่ยว

ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง  โดยในป พ.ศ.2545 มีนักทองเที่ยวตางชาติจํานวนประมาณ 

10.80 ลานคน  มีรายไดเขาประเทศ 323,484 ลานบาท  และในป พ.ศ.2550   เพิ่มขึ้นเปนจํานวน

ประมาณ 14.46 ลานคน  มีรายไดเขาประเทศ 547,782 ลานบาท  นอกจากนี้ ยังมีนักทองเที่ยวที่

เปนชาวไทยเดินทางทองเท่ียวภายในประเทศ โดยในป พ.ศ.2545 มีนักทองเท่ียวจํานวนประมาณ 

61.82  ลานคน มีการจับจายใชสอยคิดเปนเงินจํานวน 235,337 ลานบาท และในป พ.ศ.2550 มี

นักทองเที่ยวจํานวนประมาณ 83.23 ลานคน  มีการจับจายใชสอยคิดเปนเงินจํานวน 380,417  

ลานบาท (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2551) 

 อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมที่มีการแขงขันสูงมาก หลายประเทศในโลกตาง

มีความพยายามที่จะพัฒนาธุรกิจการทองเท่ียวเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวใหเขามาเที่ยวในประเทศ

ของตนเอง  และมีผลกระทบตอขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยโดยตรง การ

พัฒนาศักยภาพการแขงขันดานธุรกิจการทองเท่ียวของประเทศจึงควรใหความสําคัญในหลายมิติ 

โดยเฉพาะอยางย่ิงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ีเก่ียวของกับการทองเที่ยว  เนื่องจากทรัพยากร

บุคคลเปนปจจัยสําคัญดานหนึ่งของปจจัยความสําเร็จในการแขงขัน  หากทรัพยากรบุคคลดาน

การทองเท่ียวของไทยมีขีดความสามารถสูงเทียบเทากับตางประเทศที่ประสบความสําเร็จดานการ

ทองเท่ียวหรือเปนที่ยอมรับ และสรางความประทับใจใหกับนักทองเที่ยว  จะชวยดึงดูดให

นักทองเที่ยวอยากกลับมาใชบริการและกลับเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นอยาง

ตอเน่ือง  ซึ่งจากสรุปผลการวิจัยในรายงานฉบับสมบูรณเรื่องยุทธศาสตร การผลิตและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลของสถานศึกษาภาครัฐและเอกชนใหตอบสนองความตองการของอุตสาหกรรม

บริการ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแขงขันของประเทศ ในดานการจัดการเรียนการสอน ผูเรียน  

นักทองเท่ียว  ตลอดจนการพัฒนาความรูความสามารถและคุณลักษณะของบุคลากรดานการ

ทองเที่ยวน้ัน สามารถสรุปไดดังน้ี  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, 2551) 
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 การจัดการเรียนการสอนดานการโรงแรมและการทองเที่ยวควรเนนหลักสูตรเฉพาะทางดาน

ทองเที่ยวและโรงแรม   เนนสอนปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น  เนนฝกทักษะจากการปฏิบัติงานจริง  เนน

บทบาทการมีสวนรวมของสถานประกอบการ  เนนสอนตามฐานสมรรถนะแทนวิชาเพิ่มมากขึ้น 

สอนทักษะพื้นฐานที่จําเปน ไดแก  ความสามารถดานภาษา  ความซื่อสัตย  ขยัน  อดทน  เปนตน  

พัฒนาทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับการพัฒนาการทองเท่ียวแตละภูมิภาค  ประสานความ

รวมมือระหวางหนวยงานที่เก่ียวของใหเปนเอกสารและรวมพัฒนาการทองเที่ยวและพัฒนา

กําลังคน 

 ในสวนของผูเรียนพบวา  นักศึกษาสวนใหญมีปญหาดานภาษาตางประเทศโดยเฉพาะ

ภาษาอังกฤษ  นักศึกษามีพื้นฐานความรูและความสนใจในการเรียนนอย  นโยบายรับนักศึกษา

เนนปริมาณ ทําใหควบคุมคุณภาพยาก  การติดตามการมีงานทํายังขาดความเปนระบบ  ยังไมมี

การนําผลมาสูการปรับปรุงหลักสูตรอยางเปนรูปธรรม  ควรเนนคัดเลือกผูเรียนท่ีมีพื้นฐาน

การศึกษาตรง  มีความถนัด  มีความสนใจในอาชีพเขามาศึกษา  ปลูกฝงเรื่องความอดทน สูงาน 

ความมีวินัย  ความซื่อสัตยตอหนาที่ ควรเพิ่มระยะเวลาและชวงของการฝกประสบการณวิชาชีพ

มากขึ้น มีระบบการติดตาม   การประเมินผลและนิเทศการฝกงานอยางจริงจัง  รัฐควรกําหนด

นโยบาย หรือมีแนวทางและมาตรการที่เปนรูปธรรมในการเอ้ือประโยชนใหกับสถานประกอบการที่

มีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน ควรมีการติดตามประเมินบทบาทสถานประกอบการเพื่อ

ประกาศเกียรติคุณ 

 สวนขอมูลการศึกษาจากนักทองเที่ยวนั้นสามารถ สรุปไดวา การทองเท่ียวของไทยควรเนน

ความเปนระเบียบเรียบรอย  ความสะอาด การควบคุมมลพิษ  การปรับภูมิทัศนโดยทั่วไปและสถานท่ี

ทองเที่ยวใหนามอง  การรักษาประเพณี  วัฒนธรรม  วิถีความเปนไทยใหดํารงอยูเพื่อให

ชาวตางชาติเห็นความเปนไทย เชน  การอนุรักษตึกอาคารในเมืองหลวง  การคงความเกาแกของ

อาคาร  สถานที่  โบราณสถานท่ี  การอนุรักษแหลงธรรมชาติ  เปนตน   เนนความปลอดภัยของ

นักทองเที่ยว  ควรเอาใจใสดูแลหรือใหความสําคัญกับนักทองเที่ยวกลุมผูสูงอายุ  การพัฒนา

กําลังคน  การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน  ตองคํานึงถึงผูที่มีความรักในงานดานบริการ   การ

สงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง สรางทัศนคติใหบุคลากรมีหัวใจการบริการ ความ

เปนมิตร  ความสุภาพ  ควรเพิ่มสมรรถภาพระดับพื้นฐาน  ไดแก  ทักษะดานภาษาตางประเทศ  

ความสามารถในการตัดสินใจ  ความรูเก่ียวกับนักทองเที่ยวท่ีมีความแตกตางทางวัฒนธรรม  การ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ   การจัดการและการตลาด  และบุคลิกของความเปนมืออาชีพ  เปนตน  

ใหมีหนวยงานรับรองคุณภาพการใหบริการในการพัฒนาสมรรถนะเพื่อกระตุนสถานประกอบการ 
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และสรางภาพลักษณใหกับสถานประกอบการ  จัดการเรียนการสอนปฏิบัติงานจริงโดยเพิ่ม

สถานที่ฝกปฏิบัติงานมากกวา  1 แหงเพื่อเรียนรูไดหลากหลาย  เนนสอนตามฐานสมรรถนะ 

 สําหรับความตองการทรัพยากรบุคคลดานการทองเท่ียวและการโรงแรม ควรพัฒนาความรู

ความสามารถและคุณลักษณะของมัคคุเทศกที่พึงประสงควา  เนนความรูความสามารถการใช

ภาษาอังกฤษ  การใชภาษาตางประเทศอ่ืน ๆ ความรูความสามารถในงาน ความรูเก่ียวกับแหลง

ทองเที่ยว  ภูมิศาสตร  ประวัติศาสตร  วัฒนธรรม  ประเพณี  ความรูทั่วไป   ความรูเก่ียวกับทองถ่ิน  

ความสามารถในการถายทอด  การพูดตอสาธารณชน  กลาแสดงออก   การแกปญหาเฉพาะหนา   

การบริการ  และการสรางความบันเทิงแกลูกคา  การแตงกายสุภาพ   กิริยามารยาท  ความ

รับผิดชอบตอหนาท่ี  การตรงตอเวลา  บุคลิกภาพ ความกระตือรือรน  ความคลองแคลว  ใจรักการ

บริการ ความซื่อสัตย 

 จากการสรุปผลการวิจัยดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นวาคุณภาพกําลังคนดานอุตสาหกรรม

การทองเที่ยวไทยยังไมไดรับการพัฒนาเทาที่ควร โดยเฉพาะอยางย่ิงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

เทคนิคที่เก่ียวของกับการทองเท่ียว  เปนผลใหกําลังคนกลุมดังกลาวของประเทศขาดความรู

ความสามารถและภูมิปญญาในการแขงขันทางเศรษฐกิจระยะยาว  ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการ

ทองเที่ยวของไทยในอนาคตได  การพัฒนาขีดความสามารถของกําลังคนดานอุตสาหกรรมการ

ทองเท่ียวไทยใหมีความรู ความสามารถ และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได  จึงเปนปจจัย

สําคัญที่จะผลักดันใหอนาคตการทองเที่ยวไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีย่ิงขึ้นกวาเดิม ซึ่ง

สอดคลองกับการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญา

และการเรียนรู ใหความสําคัญกับการพัฒนาคนใหมีคุณธรรมนําความรู เกิดภูมิคุมกัน  โดยพัฒนา

จิตใจควบคูกับการพัฒนาการเรียนรูของคนทุกกลุม  ทุกวัยตลอดชีวิต  เริ่มต้ังแตวัยเด็กใหมีความรู

พื้นฐานเขมแข็ง  มีทักษะชีวิต  พัฒนาสมรรถนะ ทักษะของกําลังแรงงานใหสอดคลองกับความ

ตองการพรอมกาวเขาสูโลกของการทํางานและแขงขันอยางมีคุณภาพ   สรางและพัฒนากําลังคน

ที่เปนเลิศ  โดยเฉพาะในการสรางสรรคนวัตกรรมและองคความรู   สงเสริมใหคนไทยเกิดการเรียนรู

อยางตอเนื่องตลอดชีวิต  จัดการองคความรูท้ังภูมิปญญาทองถ่ินและองคความรูสมัยใหมต้ังแต

ระดับชุมชนถึงระดับประเทศ  สามารถนําไปใชในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (สํานักงาน

คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 2551) 

 ในภาวการณปจจุ บันท่ีความกาวหนาทางเทคโนโลยีเทคนิคศึกษากอให เ กิดการ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการศึกษาเรียนรูของมนุษยเปนอยางมาก  สื่อการเรียนรูทางเทคโนโลยี

รูปแบบตาง ๆ ท่ีหลากหลาย มีการออกแบบและพัฒนาใหสอดคลองกับความจําเปนและความ
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ตองการการเรียนรูของมนุษยในหลาย ๆ ดานอยางไมจํากัด  ดวยรูปแบบ  แนวทางและเทคนิค

วิธีการที่เหมาะสมกับความชอบ  ความถนัดและความจําเปนของผูเรียนแตละคน  จึงเปนการจัด

การศึกษาอบรมที่มีจุดเดนและมีประโยชนมาก  ทั้งตอตัวผูเรียนและตอหนวยงานหรือองคกรท่ี

ผูเรียนสังกัดอยู  เปนการขยายและเปดโอกาสทางการเรียนรูแกประชาชนไดอยางกวางขวางและ

ทั่วถึงกัน ซึ่งหมายรวมถึงกําลังคนดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไทยสวนใหญมักไมคอยมีโอกาส

ในการศึกษาเรียนรูหรือถายทอดองคความรูทางดานภาษาอังกฤษเฉพาะทาง  ภายหลังจบ

การศึกษาในระดับอุดมศึกษาและเขาสูระบบการทํางานในภาคอุตสาหกรรมบริการ เปนผลใหการ

พัฒนาคุณภาพกําลังคนทางดานนี้ไมอาจกระทําไดอยางมีประสิทธิผลเทาที่ควร  โดยเฉพาะอยาง

ย่ิงองคความรูในเรื่องเก่ียวกับภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการทองเที่ยวเมืองไทยในวิถีพุทธ  มักถูก

ละเลยหรือมองขามความสําคัญและความจําเปนจากกําลังคนดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยว

เหลาน้ีไป  ทั้ง ๆ ที่การทองเที่ยวเมืองไทยในวิถีพุทธ เปนองคประกอบสําคัญในจุดแข็งของแหลง

ทองเที่ยวท่ีหลากหลายของไทย  ท่ีทางการทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดกําหนดกลุมสินคาประเทศ

เปน 7 กลุม หรือ 7  แนวทางสรางความสุขใหกับนักทองเที่ยวในป พ.ศ.2551 คือ วิถีไทย “หัวใจ

แผนดิน”   มรดกแหงแผนดิน  หลากหลายทะเลไทย  ชีวิตรวมสมัยความสุขท่ีแตกตาง  รักษ หวงใย

ใสใจธรรมชาติ สุขภาพนิยมและเทศกาลความสุขสีสันหรรษา  ซึ่งการขาดโอกาสการพัฒนา

ดังกลาวเปนผลใหกําลังคนดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยวยังคงเปนแรงงานที่ขาดการสงเสริมและ

พัฒนาศักยภาพและคุณภาพทางดานการติดตอสื่อสารดวยภาษาตางประเทศ เชน ภาษาอังกฤษ

เทคนิคเพื่อการทองเท่ียวเมืองไทยในวิถีพุทธท่ีมีประสิทธิภาพในการแขงขันท้ังกับตนเองและผูอ่ืน

ในสาขาวิชาชีพเดียวกัน  จนเปนปญหาในลักษณะวัฏจักร ที่ตอเนื่องไมรูจบตอไปในอนาคต 

 จากเหตุผลดังกลาวขางตน  คณะผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญและความจําเปนเรงดวนในการ

พัฒนาหลักสูตรและชุดสื่อการเรียนรูเรื่องภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการทองเที่ยวเมืองไทยในวิถี

พุทธ  เพื่อยกระดับคุณภาพกําลังคนดานอุตสาหกรรมการทองเท่ียวไทยอยางเปนระบบ  โดย

เริ่มตนจากการพัฒนากระบวนการเรียนรู  การจัดการความรู การจัดประสบการณ การเสริมสราง

การเรียนรูวาจะศึกษาอยางไร (Learning How to Learn)   การสรางเสริมทักษะและประสบการณ

การเรียนรูภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการทองเที่ยวเมืองไทยในวิธีพุทธ  ที่มีประสิทธิภาพและความ

คงทนในการเรียนรูอยางตอเนื่อง  รวมท้ังการนําระบบการเรียนแบบเพื่อนชวยเพื่อน (Peer  

Learning)  มาประยุกตใชใหเหมาะสมกับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการทองเท่ียว

เมืองไทยในวิถีพุทธเพื่อการยกระดับคุณภาพกําลังคนดานอุตสาหกรรมการทองเท่ียวไทยดังกลาว   

เพื่อใหเกิดภูมิปญญา  ทักษะความรู  ความสามารถที่ตรงกับความตองการของสังคมการทํางาน
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อาชีพและกําลังคนวัยแรงงานของประเทศตอไปอยางแทจริง  จนกระทั่งนําไปสูการเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขันระดับนานาชาติไดในที่สุด 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1.  เพื่อวิจัยและพัฒนาหลักสูตรและชุดสื่อการเรียนรูเรื่องภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการ

ทองเท่ียวเมืองไทยในวิถีพุทธ  ซึ่งประกอบดวยองคความรูท่ีเปนเนื้อหาวิชา  เอกสารประกอบการ

ศึกษาเรียนรู/คูมือผูเขารับการศึกษาเรียนรู  คูมือวิทยากร  และชุดสื่อการเรียนรู  การทดลองระบบ

หลักสูตร การทดลองและประเมินผลหลักสูตรและการหาประสิทธิภาพชุดสื่อการเรียนรู 

 2.   เพื่อถายทอดองคความรูใหมเรื่องภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการทองเท่ียวเมืองไทยในวิถี

พุทธ  เพื่อการยกระดับคุณภาพกําลังคนดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไทย  ใหแกบุคลากรดาน

การโรงแรมและการทองเที่ยวท่ีสนใจประมาณ 50 คน  ดวยชุดสื่อการเรียนรู (นํารอง)  อยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

 1.  หลักสูตรการศึกษาเรียนรูปฏิบัติการเรื่องภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการทองเที่ยวเมืองไทย

ในวิถีพุทธสามารถใชศึกษาเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

 2.  ชุดสื่อการเรียนรูเรื่องภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการทองเที่ยวเมืองไทยในวิถีพุทธสามารถ

ใชศึกษาเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

 3.  ผูเขารับการศึกษาเรียนรูมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูสูงขึ้นหลังการศึกษาเรียนรูดวย

หลักสูตรและชุดสื่อการเรียนรูที่สรางขึ้น อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 

 

ขอบเขตการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้  มุงพัฒนาหลักสูตรและชุดสื่อการเรียนรูเรื่องภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการ

ทองเที่ยวเมืองไทยในวิถีพุทธซึ่งมีขอบเขตดังนี้ 

 1.  การวิจัยครั้งนี้  มีเปาหมายเพื่อใหบุคลากรที่ผานการศึกษาเรียนรูดวยหลักสูตรและชุด

สื่อการเรียนรู (นํารอง)  ดังกลาว  มีทักษะความรูความสามารถในการนําเอาไปใชปฏิบัติงานไดจริง

อยางมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80   ซึ่งหลักสูตรจะครอบคลุมหัวขอตาง ๆ  ดังน้ี คือ ชื่อ

หลักสูตร วัตถุประสงค คุณสมบัติผูเขารับการศึกษาเรียนรู  หัวขอและเนื้อหาวิชา  วิธีการใหความรู  

การทดลองปฏิบัติการดวยชุดสื่อการเรียนรู  ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาเรียนรู  การนําหลักสูตรไป

ใช  การวัดและประเมินผล 
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 2. การสรางชุดสื่อการเรียนรูประกอบดวย 

  2.1   คูมือวิทยากร  ประกอบดวย  วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  แผนการสอน ใบเน้ือหา 

ใบงาน/แบบฝกหัด ใบเฉลยใบงาน/แบบฝกหัด  แบบทดสอบ  ใบเฉลยแบบทดสอบ 

  2.2   คูมือผูเขารับการศึกษาเรียนรู  ประกอบดวยวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  ใบเนื้อหา 

ใบงาน/แบบฝกหัด ภาคผนวก 

  2.3   สื่อการเรียนรูประกอบในการศึกษาเรียนรู ประกอบดวย  สื่อดีวีดี  สื่อสิ่งพิมพ  คูมือ

ปฏิบัติการท่ีไดรับการออกแบบเพื่อใชในการศึกษาเรียนรูในหองเรียน  และสําหรับการศึกษาเรียนรู

ดวยตนเองระหวางเขารับการศึกษาเรียนรูและภายหลังการศึกษาเรียนรู จบสิ้นลงแลว 

 3. กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองหลักสูตรและชุดสื่อการเรียนรู (นํารอง) เปนมัคคุเทศก

อาชีพชาวไทยนับถือศาสนาพุทธที่มีความรูระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือผูสนใจการพัฒนาตนเอง

ดานภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการทองเที่ยวเมืองไทยในวิถีพุทธ สามารถเขารวมกิจกรรมการ

การศึกษาเรียนรูเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางเสริมความรู ทักษะและประสบการณ ตลอดจนผานการ

ประเมินผลตามหลักสูตรไดครบถวนตามเกณฑท่ีกําหนดไว 

 4.  หลักสูตรนํารองท่ีทําการวิจัยและพัฒนาในครั้งนี้ เปนหลักสูตรการศึกษาเรียนรู 

เชิงปฏิบัติการเรื่องภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการทองเที่ยวเมืองไทยในวิถีพุทธ  มุงเนนองคความรู

ดานการเปนมัคคุเทศกนําเที่ยวเมืองไทยในวิถีพุทธดานตาง ๆ เชน  การแตงกายไปวัด  การทําบุญให

ทาน  พุทธประวัติ  กิจกรรมภายในวัด  การกรวดน้ํา  ความเชื่อทางพระพุทธศาสนา  วันสําคัญทาง

พระพุทธศาสนา  การปฏิบัติตนตอพระสงฆ  พระประจําวันเกิด พระไตรปฎกและชาดกเปนตน  

โดยคณะผูวิจัยดําเนินการวิจัย ณ สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาพระนครเหนือ  

  5. คณะท่ีปรึกษาอาวุโสและคณะผูทรงคุณวุฒิ  เปนผู ท่ีมีประสบการณเปนอาจารย 

วิทยากร ผูปฏิบัติงานดานการโรงแรมและการทองเที่ยวเมืองไทย มีความรูความสามารถดาน

ภาษาอังกฤษ พระพุทธศาสนา เทคโนโลยีการศึกษาและดานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ ในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  สถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ และสถานประกอบการท่ีเก่ียวของ 

ซึ่งมีความชํานาญและมีชื่อเสียงเปนที่รูจักทั่วไป 

 6. การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประกอบดวยการวัดผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ มุงเนนทักษะความรู ความจํา ความเขาใจ และการนําไปใชในการประกอบอาชีพของ

มัคคุเทศกเปนหลัก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎีเปนแบบเลือกตอบจาก

คําศัพทสําคัญที่กําหนดใหจํานวน 50 ขอ ซึ่งคัดมาจากประโยคสําคัญ (Important Sentences) 
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ตามเนื้อหาในหนวยตาง ๆ ที่กําหนดไวในหลักสูตร สวนแบบทดสอบภาคปฏิบัติ กําหนดใหผูเขารับ

การศึกษาเรียนรู เลือกนําเสนอหนาชั้นเรียนตอหนาวิทยากรกลุมยอยจากประโยคสําคัญ 

(Important Sentences) ตาง ๆ ที่กําหนดไวในเนื้อหาหลักสูตร ใหถูกตองครบถวนสมบูรณ จํานวน 

3 เรื่อง ๆ ละไมเกิน 15 ประโยค ทั้งนี้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ ไดรับการประเมินคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาเก่ียวกับความสอดคลอง ระหวาง

วัตถุประสงคกับขอสอบอยูในระดับผานทุกขอ โดยคณะท่ีปรึกษาอาวุโสและคณะผูทรงคุณวุฒิ 

กอนนําไปใชในการทดลองหลักสูตรและชุดสื่อการเรียนรู 

   

ขอตกลงเบื้องตน 

 1. การวิจัยครั้งน้ีไมนําอิทธิพลของเพศ อายุ พื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม อารมณ ของกลุม

ตัวอยางมาพิจารณา 

 2. วิทยากรในการจัดการศึกษาเรียนรูดําเนินกิจกรรมการศึกษาเรียนรูตามหลักสูตรและชุด

สื่อการเรียนรูที่สรางขึ้นโดยยึดถือวิธีการสอนที่ไดวางแผนไวตามคูมือวิทยากรเปนหลัก 

 3. กลุมตัวอยางในการวิจัยมีเครื่องเลนดีวีดีพรอมโทรทัศน หรือเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อใช

ศึกษาดวยตนเอง 

 4. หลักสูตรและชุดสื่อการเรียนรูนี้เนนการใชสอนทางเทคนิคศึกษาเพื่อประกอบอาชีพ

มัคคุเทศกเรื่องภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการทองเท่ียวเมืองไทยในวิถีพุทธเทานั้น 

 5. ผูเขารับการศึกษาเรียนรูมีความรูอยางตํ่าระดับปริญญาตรี 

 

คําจํากัดความท่ีใชในการวิจัย 

 1. หลักสูตร หมายถึง เอกสารรายละเอียด หลักสูตร วัตถุประสงค การนําหลักสูตรไปใชใน

การศึกษาเรียนรูเชิงปฏิบัติการเรื่องภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการทองเที่ยวเมืองไทยในวิถีพุทธ 

 2. ชุดสื่อการเรียนรู หมายถึง คูมือและสื่อการเรียนรูที่ใชในการศึกษาเรียนรูเชิงปฏิบัติการ

เรื่องภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการทองเที่ยวเมืองไทยในวิถีพุทธ 

 3. วิทยากร หมายถึง ผูใหความรูและคําแนะนําเรื่องภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการทองเที่ยว

เมืองไทยในวิถีพุทธ 

 4. ผูเขารับการศึกษาเรียนรู หมายถึง ผูท่ีเขารับการถายทอดความรู คําแนะนํา เทคนิค 

วิธีการในการศึกษาเรียนรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การพัฒนาประสบการณในเรื่อง

ภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการทองเที่ยวเมืองไทยในวิถีพุทธ 
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 5. ประสิทธิภาพของชุดสื่อการเรียนรู หมายถึง คุณภาพของชุดสื่อการเรียนรูสูงกวาเกณฑ 

80/80 ท่ีกําหนดขึ้นในสมมติฐานการวิจัย 

  80 ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉลี่ย จากการที่ผู เขารับการศึกษาเรียนรูทั้งกลุมทํา

แบบฝกหัดระหวางการศึกษาเรียนรูไดถูกตองคิดเปนรอยละ 

  80 ตัวหลัง หมายถึง คาคะแนนเฉลี่ยจากการที่ผูเขารับการศึกษาเรียนรู ท้ังกลุมทํา

แบบทดสอบหลังการศึกษาเรียนรูไดถูกตองคิดเปนรอยละ 

 6. คณะที่ปรึกษาอาวุโสและคณะผูทรงคุณวุฒิ เปนผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณเปน

อาจารย วิทยากร ผูปฏิบัติงานดานการโรงแรมและการทองเท่ียวเมืองไทย มีความรูความสามารถ

ดานภาษาอังกฤษ พระพุทธศาสนา เทคโนโลยีการศึกษาและดานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของอยางนอย 5 ป 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากโครงการวิจัยนี้สามารถกลาวแยกไดเปน 2 ประเด็นดังน้ี คือ 

 1. ประโยชนในทางวิชาการ  โครงการวิจัยนี้จะเปนประโยชนและมีความสําคัญในเชิง

วิชาการ  ท้ังน้ีคณะผูวิจัยไดนําปรัชญา  แนวคิดและทฤษฏีตาง ๆ  ที่เก่ียวของกับภาษาอังกฤษ

เทคนิคเพื่อการทองเที่ยวเมืองไทยในวิถีพุทธ เทคโนโลยีการศึกษาเก่ียวกับ การพัฒนาชุดสื่อการ

เรียนรู  การบริหารและการจัดการหลักสูตร   การฝกปฏิบัติการศึกษาเรียนรูเพื่อทดลองหลักสูตร

และชุดสื่อการเรียนรู ฯลฯ  มาบูรณาการใชประกอบในการศึกษาคนควา วิจัยพัฒนาหลักสูตรและ

ชุดสื่อการเรียนรู เรื่องภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการทองเที่ยวเมืองไทยในวิถีพุทธอยางมี

ประสิทธิภาพ  เปนการขยายขอบเขตและประยุกตความรูทางทฤษฏีใหเปนประโยชนกวางขวาง

ย่ิงข้ึนอยางเดนชัด   เฉพาะทางและครบกระบวนการทั้งในเชิงทฤษฏีและปฏิบัติ  ตลอดจนการ

ประยุกตใชในสังคมธุรกิจอุตสาหกรรมบริการตอไป ฉะน้ัน การวิจัยเรื่องนี้จึงถือเปนเรื่องสําคัญท่ีมี

การใชประโยชนจากแนวคิดทฤษฏีที่เก่ียวของกับการพัฒนาหลักสูตรและชุดสื่อการเรียนรู เรื่อง

ภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการทองเที่ยวเมืองไทยในวิถีพุทธ  มาใชประกอบในการศึกษาคนควาวิจัย  

ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรและชุดสื่อการเรียนรู (นํารอง) เพื่อการยกระดับคุณภาพกําลังคน

ดานอุตสาหกรรมการทองเท่ียวไทยในปจจุบันและในอนาคตสามารถนําผลงานวิจัยไปเผยแพรใน

วารสารวิชาการพระจอมเกลาพระนครเหนือ และวารสารอ่ืนๆ ตอไป 

 2. ประโยชนในทางปฏิบัติ   ผลการวิจัยของโครงการนี้จะทําใหทราบวาการพัฒนาองค

ความรูดานการบริหารจัดการการทองเท่ียวในดานการพัฒนาหลักสูตร  และชุดสื่อการเรียนรูเรื่อง

ภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการทองเที่ยวเมืองไทยในวิถีพุทธ เปนอยางไร  ขอมูลที่ไดจากการทดลอง

หลักสูตรการศึกษาเรียนรูและชุดสื่อการเรียนรูฉบับรางและฉบับปรับปรุงกับกลุมตัวอยางเพื่อการ
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ถายทอดองคความรู  เพื่อพัฒนาคุณภาพกําลังคนดังกลาว รวมทั้งสิ้นประมาณ 50 คน  จะเปน

เครื่องบงชี้ประสิทธิภาพของการนําหลักสูตรและชุดสื่อการเรียนรูดังกลาว มาใชในการพัฒนา

คุณภาพกําลังคนดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไทยอยางมีระบบและมีหลักการ สอดคลองกับ

นโยบายการพัฒนาคุณภาพกําลังคนของประเทศดานธุรกิจอุตสาหกรรมบริการ ผลการวิจัยชวย

ชี้ใหเห็นขอเดนและขอดอยของโครงการ ทําใหสํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ  ในฐานะผูรับผิดชอบโครงการสามารถพิจารณาตัดสินใจและปรับปรุง

แกไขการดําเนินงานของโครงการ หรือขยายโครงการในโอกาสตอไปอยางกวางขวาง  ครอบคลุม

ถูกตองและบรรลุตามเปาหมายในระดับมหภาคท่ัวประเทศไดมากย่ิงขึ้น นอกจากน้ี ผลการวิจัยยัง

เปนแนวทางประกอบการวางแผนการดําเนินงานโครงการอ่ืนท่ีมีลักษณะคลายคลึงกันใหมีการ

ดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 



บทท่ี 2 

 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

 คณะผูวิจัยไดศึกษาเอกสารงานวิจัยตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการพัฒนาหลักสูตรและชุดสื่อการ

เรียนรู ซึ่งสามารถแบงออกไดดังน้ี คือ 1. การศึกษาเรียนรู  2. หลักสูตรการศึกษาเรียนรู  3. การ

ประเมินผลการศึกษาเรียนรู  4. ชุดสื่อการเรียนรู  5. การพัฒนาคนเชิงรุก  6. ปจจัยเอ้ือตอการ

จัดการความรู  7. ขั้นตอนการนําการจัดการความรูมาใช  และ 8. ผลงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

ตอนท่ี 1 การศึกษาเรียนรู  

คณะผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาขอมูลเก่ียวกับเรื่องการศึกษาเรียนรูในเรื่องความหมายของ

การศึกษาเรียนรู ความแตกตางระหวางการศึกษาเรียนรูและการศึกษาทั่วไป และบทบาทและ

ประโยชนของการศึกษาเรียนรูดังรายละเอียดตอไปนี้ 

ก. ความหมายของการศึกษาเรียนรู  มีผูใหคําจํากัดความของการศึกษาเรียนรูวามีความหมาย

เชนเดียวกันกับการศึกษาอบรมไวหลายทาน ดังน้ี 

      พยอม  วงศสารศรี (2530) ใหความหมายของการศึกษาเรียนรูหรือการศึกษาอบรมวา

เปนกระบวนการซึ่งบุคคลไดเรียนเก่ียวกับความรู ทักษะและทัศนคติ ซึ่งจะชวยใหตนสามารถ

ปฏิบัติ หนาที่ในฐานะเปนองคประกอบขององคการใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

  อุทัย  หิรัญโต (2531) กลาววา การศึกษาเรียนรูหรือการศึกษาอบรมคือการเพิ่มพูน

ความรู ความชํานาญ ความสามารถและเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ทาที ความรูสึกของผูเขารับ

การศึกษาเรียนรูหรือผูเขารับการฝกอบรม เพื่อใหเขาสามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีของตนอยางมี

ประสิทธิภาพ    สามารถแกไข ขอบกพรองในการทํางานปจจุบันและทํางานประสบผลสําเร็จใน

อนาคต ตลอดจน การเตรียมตัวคนใหพรอมเพรียงเพื่อรับตําแหนงที่มีความรับผิดชอบสูงขึ้นไป 

  สมยศ  พลจันทร (2534) ใหความหมายของการศึกษาเรียนรูหรือที่นิยมเรียกวา

การศึกษาอบรมวา เปนกระบวนการจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่ต้ังใจเพื่อพยายามจะใหประสบการณหรือ

โอกาสท่ีจะปรับปรุง แนวคิด ความรู ทักษะ เจตคติ  เพื่อปรับพฤติกรรมในการทํางานของบุคคล 

อันกอใหเกิดประโยชนตอเนื่องอันสูงสุดแกบุคคลและหนวยงานนั้น ๆ ในขั้นสุดทาย 

  นงลักษณ  สุทธิ วัฒนพันธ (2532) กลาวถึงการศึกษาเรียนรูหรือการศึกษาอบรม 

(Training) วาเปนกระบวนการเรียนรูที่ชวยกระตุนหรือเรงเราใหบุคคลเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  เพื่อ

จะนําไปสูการปรับปรุงทัศนคติ คานิยม ความเชื่อและทักษะในการทํางานใหดีย่ิงขึ้น 
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  จากแนวคิดของ นิรันดร  จงวุฒิเวศษ (2534)  ไดกลาวถึงความหมายของการศึกษา

เรียนรูหรือการศึกษาอบรมวาเปนกระบวนการศึกษาเรียนรู (Educational Process) รูปแบบหนึ่ง ที่

มีการวางแผนการสื่อสาร (Planned  Communication)  ไวแลวอยางดี เพื่อมุงใหมนุษยคิดเปน พูด

เปน ทําเปน ใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว 

  ไมเคิล เจ. จูเซียส (Michael J. Jucius,1962) อรรถาธิบายวา การศึกษาเรียนรูหรือ

การศึกษาอบรม คือกระบวนการที่จะเพิ่มพูนความรู ฝมือในการทํางาน และความสามารถในการ

ทํางานของตน 

  แนดเลอร (Nadler อางใน ชาญชัย, 2537) กลาววา การศึกษาเรียนรูหรือการศึกษา

อบรมเปนการออกแบบเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของพนักงานท่ีกําลังปฏิบัติงานอยู หรือถูก

วาจางใหปฏิบัติและการศึกษา ตระเตรียมพนักงานสําหรับตําแหนงตาง ๆ ภายในองคการ 

  เดล เอส. บีซ (Dale S. Beach อางใน เสนาะ, 2519) ไดกลาวถึงการศึกษาเรียนรูและ

การศึกษาอบรมวา หมายถึง กระบวนการที่จัดขึ้นเพื่อใหบุคคลไดเรียนรูและมีความชํานาญเพื่อ

วัตถุประสงคอยางหนึ่ง โดยมุงใหคนไดรูเรื่องใดเรื่องหน่ึงโดยเฉพาะ และเพื่อเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมของคนไปในทางท่ีตองการ 

  โกลดสทีน (Goldstein,1993) กลาววา การศึกษาเรียนรูและการศึกษาอบรม (Training) 

คือ  กระบวนการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบเพื่อสรางหรือเพิ่มพูน ความรู (Knowledge) ทักษะ 

(Skill) ความสามารถ (Ability) และเจตคติ (Attitude) อันจะชวยปรับปรุงใหการปฎิบัติงานมี

ประสิทธิภาพสูงขึ้น ดังนั้น การศึกษาเรียนรูหรือการฝกอบรมจึงเปนโครงการที่จัดขึ้นมา เพื่อชวยให

พนักงานมีคุณสมบัติในการทํางานสูงขึ้น เชน เปนหัวหนางานที่สามารถบริหารงานและบริหาร

ผูใตบังคับบัญชาไดดีขึ้น หรือเปนชางเทคนิคที่มีความสามารถในการซอมแซมเครื่องจักรไดดีขึ้น 

 สรุปไดวา การศึกษาเรียนรูเปนกิจกรรมที่จัดขึ้น โดยคํานึงถึงเหตุผลความสําคัญ หรือความ

ตองการของบุคคลและองคการ มีการกําหนดจุดมุงหมาย เนื้อหาสาระ วิธีดําเนินการและการ

ประเมินผลอยางชัดเจน เพื่อใหผูเขารับการศึกษาเรียนรูไดเกิดการเรียนรูในดานความรู ทักษะ 

ความสามารถ  และเจตคติ  เกิดการพัฒนาตนเองในดานตาง ๆ  และสงผลตอการพัฒนาองคการใน

ที่สุด 

ข. ความแตกตางระหวางการศึกษาเรียนรูและการศึกษาท่ัวไป 

  เสนาะ (2519) ไดกลาววา การศึกษาเรียนรูและการศึกษาทั่วไปมีความแตกตางกันบาง

ประการในดานจุดมุงหมาย วิธีการ และระยะเวลา กลาวคือ 
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1. จุดมุงหมาย การศึกษาทั่วไปมุงพัฒนาบุคคลใหมีความรูพื้นฐาน เพื่อใหสามารถ

ดําเนินชีวิตและมีความกาวหนาในการทํางาน แตการศึกษาเรียนรูมีจุดมุงหมายสําคัญเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานในองคการ 

2. วิธีการ  การศึกษาท่ัวไปโดยสวนใหญจัดกันอยางเปนทางการ โดยสถาบันการศึกษา

ตาง ๆ  เพื่อใหความรูความเขาใจทั่ว ๆ ไป  และนักศึกษามักจะเปนผูเสียคาใชจายเอง   สวน

การศึกษาเรียนรู มักจัดขึ้นโดยองคการตาง ๆ  ทั้งแบบเปนทางการและไมเปนทางการเพื่อเพิ่มพูน

ความรู ทักษะ ความสามารถ และเจตคติของบุคลากร    โดยผูรับการศึกษาเรียนรูมักจะไมตองเสีย

คาใชจายดวยตนเอง 

3. ระยะเวลา การศึกษาจะไมมีเวลาสิ้นสุด แมจะเรียนจบหลักสูตรไปแลว แตก็ยังตอง

ศึกษาตลอดไปจนตลอดชีวิต สวนการศึกษาเรียนรูมักจะมีกําหนดระยะเวลาอยางแนนอน ท้ังระยะ

สั้น และระยะยาว 

ค. บทบาทและประโยชนของการศึกษาเรียนรู 

     การศึกษาเรียนรูที่จัดใหแกบุคลากรเปนเครื่องมือของการบริหารชนิดหน่ึงซึ่งไดรับการจัด

ขึ้นเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพการดําเนินงานขององคการ ดังน้ัน การศึกษาเรียนรูที่จัดใหแก

บุคลากรจึงควรจะตอบสนองตอเปาหมายขององคการ   หากการศึกษาเรียนรูไมสามารถจะสนับสนุน

ใหองคการบรรลุเปาหมายใด ๆ แลว   ก็ไมม ีประโยชนอันใดที ่จะจัดการศึกษาเร ียนรู หร ือ

การศึกษาอบรมขึ้นมา กลาวโดยทั่วไปแลว การศึกษาเรียนรูหรือการศึกษาอบรม มีบทบาทใน

การปรับปรุงประสิทธิภาพขององคการไดในหลาย ๆ ทางดวยกัน  ดังตอไปน้ี (Johnson,1976 ;  

McGehee&Thayer, 1961) 

1. ชวยพัฒนาความรู   ทักษะ ความสามารถและเจตคติของพนักงาน  การศึกษาเรียนรู

จะชวยปรับปรุงใหพนักงานมีคุณสมบัติท่ีจําเปนตอการทํางานดีขึ้นกวาเดิม อันจะสงใหผลผลิต

เพิ่มสูงขึ้น ทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ 

2. ชวยลดคาใชจายดานคาจางแรงงาน  โดยการลดปริมาณเวลาที่ใชในการผลิตสินคา 

หรือบริการ แตยังไดสินคาหรือบริการที่มีปริมาณและคุณภาพคงเดิม   นอกจากน้ัน ยังลดเวลาท่ี

ใชในการพัฒนาพนักงานที่ขาดประสบการณ เพื่อใหมีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับที่นาพึงพอใจ 

3. ชวยลดตนทุนการผลิต  โดยการลดปริมาณสินคาที่ผลิตอยางไมไดมาตรฐาน 

4. ชวยลดคาใชจายดานการบริหารบุคคล โดยการลดอัตราการลาออกจากงาน การขาด

งาน การมาทํางานสาย อุบัติเหตุ การรองทุกขและสิ่งอ่ืนๆ ที่บ่ันทอนประสิทธิภาพในการทํางาน 
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5. ชวยลดคาใชจายในการใหบริการแกลูกคา โดยการชวยปรับปรุงระบบการใหบริการ 

หรือสงสินคาแกลูกคา 

6. ชวยพัฒนาพนักงานเพื่อใชเปนกําลังทดแทนในอนาคต การจัดการศึกษาเรียนรูหรือ

การศึกษาอบรมใหแกบุคลากรจะชวยใหองคการมีกําลังทดแทนไดทันทวงที หากมีพนักงาน

บางสวนเกษียณหรือลาออกจากการทํางาน 

7. ชวยตระเตรียมพนักงานกอนการกาวขึ้นไปสูตําแหนงหนาที่ที่สูงขึ้น การศึกษาเรียนรู

หรือการศึกษาอบรม จะชวยใหพนักงานที่ไดรับการเลื่อนตําแหนงใหม มีความพรอมและสามารถ

ปรับตัวใหเขากับตําแหนงหนาท่ีใหมไดอยางเหมาะสม 

8. ชวยขจัดความลาหลังดานทักษะ เทคโนโลยี  วิธีการทํางาน  และการผลิต การศึกษา

เรียนรูและการศึกษาอบรม จะชวยใหพนักงานขององคการมีความรู ทักษะ และความสามารถที่ทันกับ

ความเปลี่ยนแปลงของโลก  และชวยใหองคการสามารถแขงขันกับผูอ่ืนได 

9. ชวยใหการประกาศใชนโยบายหรือขอบังคับขององคการ ซึ่งไดรับการแกไขหรือราง

ขึ้นมาใหมเปนไปอยางราบรื่น 

10. ชวยปรับปรุงและพัฒนาความสัมพันธระหวางพนักงานในองคการ  รวมทั้งชวย

เพิ่มพูนขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานดวยการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาอบรม

หรือหลักสูตรการศึกษาเรียนรู การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาอบรมเปนขั้นตอนที่สําคัญขั้นตอน

หนึ่งในกระบวนการการศึกษาอบรม จะตองสอดคลองกับการวิเคราะหความจําเปนในการศึกษา

เรียนรูหรือการศึกษาอบรม  หลังจากที่มีการศึกษาเรียนรูหรือการศึกษาอบรมแลว ผลที่ไดตอง

สามารถแกไขขอบกพรองและปญหาขององคการได ในการพัฒนาหลักสูตร นอกจากจะตองรูถึง

กระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรแลว ยังตองเขาใจและนําทฤษฎีการเรียนรูมาใชในการพัฒนา

หลักสูตรการศึกษาเรียนรูหรือการศึกษาอบรมดวย (สมยศ : 2539) ซึ่งการวิจัยครั้งน้ีไดศึกษาทฤษฎีท่ี

เก่ียวของกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเรียนรูในเรื่องตาง ๆ ตอไปน้ี 

 

ตอนท่ี 2 หลักสูตรการศึกษาเรียนรู 

ก. ความหมายของหลักสูตรการศึกษาเรียนรู 

  หลักสูตรโดยทั่วไป    หมายถึง    แผนท่ีกําหนดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนไดรับ

ความรูตามวัตถุประสงคท่ีวางไว ซึ่งประกอบไปดวยความมุงหมายของหลักสูตร เนื้อหา และ

กิจกรรมในการเรียนรู การนําหลักสูตรไปใชและการประเมินผล (มนตชัย : 2539) 

  หลักสูตรการศึกษาเรียนรู หมายถึง โครงการการศึกษาเรียนรูและพัฒนาซึ่งประมวล

ความรู และประสบการณที่จัดขึ้นในกระบวนการศึกษาอบรม จัดใหผูเขารับการศึกษาเรียนรูทั้ง
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จากภายในและภายนอก เพื่อใหผูเขารับการศึกษาเรียนรูไดพัฒนาตามวัตถุประสงคของโครงการที่

กําหนดไว 

ข. ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร 

  สถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา ไดรวมมือกับผูเชี่ยวชาญจากหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาย 

ในและภายนอกประเทศ ศึกษา คนควา และจัดวางรูปแบบขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม

ตลอดจนหลักสูตรการศึกษาเรียนรูตาง ๆ โดยแบงออกเปน 5 ขั้นตอนดังนี้ (สน่ัน, 2530 : 30) 

1. การวิเคราะหหาความตองการในการศึกษาอบรมหรือการศึกษาเรียนรู 

2. การสรางหลักสูตรการศึกษาเรียนรู 

3. การดําเนินการศึกษาอบรมหรือการศึกษาเรียนรู 

4. การประเมินผลและติดตามผลการศึกษาอบรมหรือการศึกษาเรียนรู 

5. การปรับปรุงและพัฒนา 

Nadler (1980 : 11-13) ไดกําหนดขั้นตอนการศึกษาเรียนรูออกเปน 9 ขั้นตอน  ดังนี้ 

1. หาความตองการในการศึกษาเรียนรูขององคการ 

2. กําหนดงานเฉพาะที่ตองปฏิบัติ 

3. หาความตองการของผูเขารับการศึกษาเรียนรู 

4. กําหนดวัตถุประสงคของการศึกษาเรียนรู 

5. สรางหลักสูตร 

6. เลือกเทคนิคการศึกษาเรียนรู 

7. สรางสื่อการศึกษาเรียนรู 

8. ดําเนินการการศึกษาเรียนรู 

9. ประเมินผลการศึกษาเรียนรู 

  ในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมของ  ILO (International Labour  Organization) ไดกําหนด

ขั้นตอนในการพัฒนาดังน้ีคือ 1. หาความตองการในการศึกษาเรียนรู  2. กําหนดวัตถุประสงคของ

การศึกษาเรียนรู  3. ออกแบบหลักสูตรการศึกษาเรียนรู  4. เลือกวิธีการศึกษาเรียนรู  5. ออกแบบ

วิธีการประเมินผล  6. ดําเนินการการศึกษาเรียนรู  7. ประเมินผลการศึกษาเรียนรู 

ขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเรียนรูทั้งของสถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา

ของ Nadler และของ ILO ไดกําหนดขั้นตอนไวในทํานองเดียวกัน จะมีแตกตางก็ตรงที่ของ Nadler 

เพิ่มขั้นตอนการหาความตองการในการศึกษาเรียนรูขององคการ และกําหนดงานเฉพาะที่จะตอง

ปฏิบัติ สําหรับในขั้นตอนอ่ืน ๆ เปนเพียงการเขียนที่แยกยอยขั้นตอนหรือรวมขั้นตอนการศึกษา
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เรียนรูเทานั้น    อยางไรก็ตาม  หลักสูตรการศึกษาเรียนรูที่ประกอบไปดวยองคประกอบ 5 ประการ

นั้น เมื่อนํามาสรางเปนหลักสูตรการศึกษาเรียนรู ขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตรจะมีรายละเอียด

ตามแผนภูมิดังนี้ (สมยศ, 2539 : 40) 

ขั้นตอน       วิธีการ    ผลลัพธ 

 

  วิเคราะหงาน   

     

วิเคราะห  ศึกษาสมรรถนะท่ีตองการ  สมรรถนะท่ีคาดหวัง 

     

  
ศึกษาความตองการในการศึกษาเรียนรู 

 ความตองการในการศึกษาเรียนรู 

     

  รางวตัถุประสงคในการศึกษาเรียนรู  วัตถุประสงคของหลักสูตร 

     

  กําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

และขอสอบ 

 วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม/ 

ขอทดสอบ 

    หนวยการเรียน  เน้ือหา 

  ออกแบบหนวยการเรียนการสอน  และชั่วโมงการเรียนการสอน 

     

  กําหนดวิธีการสอน  การศึกษาเรียนรู  คูมือครู / วิทยากร 

     

  ออกแบบส่ือชวยสอนและกําหนด

โสตทัศนูปกรณท่ีตองการ 

 ส่ือประกอบการศึกษาอบรม 

     

  ฝกอบรมครูและวิทยากร  วิทยากรท่ีมีประสบการณ 

     

  ดําเนินการศกึษาเรียนรู  ขอมูลการศึกษาเรียนรู 

     

  
ทดสอบผลสัมฤทธิข์องการศกึษาเรียนรู 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

     

  ติดตามผลการศึกษาเรียนรู  หลักสูตรท่ีเหมาะจะใชงาน 

แผนภูมิท่ี  1  ขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตร 
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 จากการศึกษาเอกสารดังกลาว คณะผูวิจัยนํามาใชเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร

การศึกษาเรียนรูเชิงปฏิบัติการเรื่อง ภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการทองเที่ยวเมืองไทยในวิถีพุทธ 

ดังนี้คือ วิเคราะหงานดําเนินการจัดทําหลักสูตรการศึกษาเรียนรูฉบับรางซึ่งประกอบดวยวัตถุประสงค

ของหลักสูตร หัวขอ และเน้ือหาวิชา วิธีการใหความรูตามหลักสูตร ระยะเวลาท่ีใชในการศึกษา

เรียนรู การนําหลักสูตรไปใช การวัดและการประเมินผล 

ค. ความตองการการศึกษาเรียนรู     

  ความจําเปนท่ีตองการการศึกษาเรียนรูมี 4 ประการ คือ 

1. ความตองการท่ีจะเพิ่มความสามารถและฝมือในการปฏิบัติงานซึ่งปฏิบัติอยูหรือสําหรับ

ความกาวหนาในอนาคต 

2. ความตองการที่จะเพิ่มพูนความรู ความสามารถในลักษณะทั่วๆ ไป แตเก่ียวกับงาน 

ในสาขาท่ีปฏิบัติอยู 

3. ความตองการที่จะเพิ่มพูนความรูใหมากขึ้น ในลักษณะทั่วๆ ไป ที่ไมเจาะจงวาจะ

เก่ียวของกับงานที่ปฏิบัติอยูหรือไม 

4. ความตองการที่จะพัฒนาทัศนคติ บุคลิกภาพและทาทีในการปฏิบัติงาน (สมพงศ, 

2526 : 185) 

  นอกจากน้ี เสนีย (2517 : 61) ไดจัดแบงลักษณะของความตองการในการศึกษาเรียนรูไว 3 

ลักษณะ คือ 

1. ความตองการการศึกษาเรียนรูดานฝมือ/ทักษะ (Skill Training) เปนความตองการ

ของคนในระดับกรรมกรที่จะเลื่อนฐานะจากผูปฏิบัติงานโดยไมตองใชทักษะหรือใชทักษะนอยไปสู

งานที่ตองใชทักษะสูงขึ้นหรือเพื่อเพิ่มสมรรถภาพในการทํางาน 

2. ความตองการศึกษาเรียนรูดานวิชาชีพ (Professional Training) เปนความตองการ

ของคนในระดับผูใชวิชาชีพ เพื่อศึกษาถึงความรูดานวิชาชีพที่วิวัฒนาการขึ้นมาใหม 

3. ความตองการดานการจัดการ/บริหาร (Management Training) เปนความตองการ

เพื่อเรียนรูวิธีการจัดการใหม ๆ หรือเพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการ 

ง. การวิเคราะหความตองการการศึกษาเรียนรู 

  การจัดการศึกษาเรียนรูนั้นตองเปนไปตามความจําเปนที่จะตองมีเพื่อใหเกิดประโยชน

สูงสุดใหคุมคากับการลงทุนในดานงบประมาณ และระยะเวลาท่ีจะตองใชในการศึกษาเรียนรู 

ดังนั้น จึงมีความจําเปนท่ีจะตองทําการวิเคราะหความตองการในการศึกษาเรียนรู  โกลดสทีน   
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(Goldstein อางใน ชูชัย, 2538) ไดใหรายละเอียดการวิเคราะหความตองการการฝกอบรมหรือ

การศึกษาเรียนรูวาประกอบดวยการวิเคราะหลักษณะ 3 ประการ ดังนี้  

1. การวิเคราะหองคการ เปนการศึกษาองคประกอบตาง ๆ ขององคการ  โดยการ

วิเคราะหจะครอบคลุมเปาหมายขององคการ  บรรยากาศการทํางานภายในองคการ  ทรัพยากรท่ี

มีอยูและขอจํากัดตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองคการ การวิเคราะหองคการจะชวยตรวจสอบวา  

ปญหาที่แทจริงคืออะไร องคการควรจะใชมาตรการใดเพื่อแกไขปญหานั้น และการศึกษาอบรม

หรือการศึกษาเรียนรูจะใหประโยชนอะไรแกองคการบางหรือไม 

2. การวิเคราะหภารกิจและคุณสมบัติหรือการวิเคราะหงาน (Job Analysis) เปน

กระบวนการศึกษา รวบรวมขอมูลเก่ียวกับงาน โดยสวนแรกเปนการวิเคราะหภารกิจ (Task 

Analysis) ซึ่งจะบงชี้สวนประกอบของงานหน่ึง ๆ การวิเคราะหดังกลาวมิไดเปนการบรรยายถึงตัว

ผูปฏิบัติงาน แตเปนการบรรยายเก่ียวกับลักษณะงานที่จะตองปฏิบัติ สวนที่สองคือ การวิเคราะห

คุณสมบัติ (Knowledge, Skill, and Ability Analysis) ซึ่งจะบงชี้ความรู ทักษะ และความสามารถ 

ซึ่งจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานเหลานั้น การวิเคราะหภารกิจประกอบไปดวย ขั้นตอนตาง ๆ หลาย

ขั้น  โดยเริ่มตนจากการวิเคราะหคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ติดตามดวยการ

วิเคราะหและจัดทํารายละเอียดเก่ียวกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งการคนหาระดับความสําคัญ ความ

ยาก และความถ่ีของการปฏิบัติงานแตละขั้นตอน (ชูชัย, 2540) 

   กระบวนการของการจัดทําคําบรรยายภารกิจ ประกอบดวยขั้นตอนใหญๆ สามขั้น คือ  

2.1 การเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับภารกิจ  วิธีการสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลมี

หลายวิธีดวยกันคือ 

2.1.1 การสังเกตการปฏิบัติงาน (Observation) 

2.1.2 การสัมภาษณ (Interview) 

2.1.3 การประชุมผูเชี่ยวชาญ (Subject Matter Experts Panel) 

2.1.4 การสํารวจโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire)  

2.2 การเขียนคําบรรยายภารกิจ แนวทางการเขียนคําบรรยายภารกิจที่ดีสามารถ 

สรุปไดดังนี้คือ (Goldstein, 1993) 

2.2.1 ใชประโยคท่ีสั้น กระชับ และตรงจุด 

2.2.2 ขอความแตละประโยค ควรเริ่มตนดวยคํากริยาซึ่งบงชี้ถึง การปฏิบัติงาน 

2.2.3 ควรจะอธิบายวาสิ่งที่ผูปฏิบัติงานกระทําคืออะไร อยางไร และเพราะอะไร 
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2.2.4 ขอความหนึ่ง ๆ ไมควรจะรวมการกระทําสองชนิดเขาดวยกัน ยกเวน แต

วาจะตองกระทําควบคูกันไปเสมอ 

การวิเคราะหบุคคล มีวัตถุประสงคสองประการคือ ประการแรก เพื่อประเมินวา ผูปฏิบัติงาน

แตละคนมีความรู ทักษะ และความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานอยูในระดับใด และ

ประการท่ีสอง เพื่อกําหนดวาผูปฏิบัติงานเหลาน้ัน จะตองพัฒนาความรู ทักษะ และความสามารถ

อะไรจึงจะทําใหการทํางานของพวกเขาดีขึ้น (McGehee & Thayer, 1961) กลาวอีกนัยหนึ่งคือ 

การวิเคราะหบุคคลจะทําใหทราบวา "ใครจําเปนตองไดรับการศึกษาอบรมหรือการศึกษาเรียนรู 

และการศึกษาอบรมหรือการศึกษาเรียนรูนั้นคืออะไร"  ผลของการวิเคราะหจะชวยใหขอมูลซึ่งมี

ความสําคัญสําหรับการวางแผนการศึกษาเรียนรู 

จ. วัตถุประสงคของการศึกษาเรียนรู 

  การศึกษาเรียนรูจะสัมฤทธิ์ผลเพียงใดน้ัน ยอมขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการศึกษาเรียนรู

เปนสําคัญ ซึ่งธีรวุฒิ (2528 : 73 - 74) ไดแบงวัตถุประสงคของการศึกษาอบรมบุคลากรในโรงงาน

ไวดังน้ี 

1. เพื่อสงเสริมและพัฒนาคนงานใหมีขีดความสามารถในการทํางานสูงขึ้น ท้ังความรู

และทักษะ 

2. เพื่อใหคนงานสามารถปรับความรู และความชํานาญของตนใหทันตอความเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลยีสมัยใหมที่กาวหนาไปอยางรวดเร็ว และใหสอดคลองกับการงานท่ีกําลังปฏิบัติ 

3. เพื่อปรับปรุงระบบการทํางานของแผนกตาง ๆ ในโรงงานใหมีความคลองตัว และมี

ประสิทธิภาพดีขึ้น 

4. เพื่อแกปญหาตาง ๆ ท่ีอาจเกิดจากการทํางานของคนงาน เชน ปญหาคนงานเกิด 

อุบัติเหตุบอย คนงานมีทัศนคติที่ไมดีตองาน ปริมาณและคุณภาพของการผลิตในโรงงานลดลง 

  ในการจัดเตรียมกําลังคนใหเขาสูอุตสาหกรรมไดน้ัน สมชอบ (2527 : 6 - 7) ไดกลาวไว

วา "สถาบันอาชีวะและเทคนิคศึกษาจะตองจัดเตรียมกําลังคนท่ีมีความพรอมท่ีจะเขาสูอุตสาหกรรม

ได" ซึ่งตรงกับแนวความคิดของ ธีรวุฒิ (2534 : 3) วา "จุดประสงคประการหนึ่งของการจัดการ

อาชีวศึกษา ก็เพื่อผลิตชางท่ีมีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความตองการแรงงานของโรงงาน

อุตสาหกรรม" 

  กานเย (Gagne, 1988) ไดจําแนกประเภทของผลการเรียนรูออกเปน 5 ประเภทดวยกัน คือ 

1. ทักษะทางปญญา (Intellectual Skills) ทักษะเหลานี้บางครั้งเรียกวาความรูเก่ียวกับ 

กระบวนการ (Procedural Knowledge) อันไดแก ความรู เ ก่ียวกับมโนทัศน (Concepts) กฎ
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(Rules) และกระบวนการ (Procedures) ตัวอยางเชน ความรู เ ก่ียวกับกฎการคํานวณทาง

คณิตศาสตร เปนตน 

2. ความรูทางภาษา (Verbal Information) หมายถึง ความสามารถในการบรรยาย 

สิ่งตาง ๆ เชน บรรยายถึงประเภทและวิธีใชเครื่องดับเพลิงแบบตาง ๆ 

3. วิธีการคิด (Cognitive Strategies) หมายถึง ความรู ความคิด ที่ผูเรียนนํามา

ประยุกตใชกับงานใหม ๆ  ซึ่งนอกจากจะเปนความรูเก่ียวกับกระบวนการและความรูทางภาษา

แลว ยังเปนความรูวาจะใชขอมูลที่มีอยูอยางไร และเมื่อไรดวย ตัวอยางเชน การเขียนบทความ 

เปนตน 

4. ทักษะในการกระทํา (Motor Skills) หมายถึง ทักษะในการประกอบกิจกรรมตาง ๆ   

ซึ่งตองอาศัยอวัยวะภายนอก  เชน  การวายน้ํา การใชเครื่องมือ การเขียนหนังสือ เปนตน 

5. ทัศนคติ (Attitudes) หมายถึง ความพึงพอใจที่จะเลือกกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เชน เลือก

ที่จะอานนวนิยายในเวลาวาง เปนตน 

  ประเภทของผลการเรียนรูทั้งหา จะชวยใหนักจัดการศึกษาอบรมหรือการศึกษาเรียนรู

ทราบวาสิ่งที่การศึกษาอบรมตองการจะสอนผูเรียนนั้นจัดอยูในประเภทใด  และควรจะออกแบบ

และเลือกใชวิธีการศึกษาอบรมหรือการศึกษาเรียนรูแบบใด  จึงจะทําใหไดรับผลตามที่ไดกําหนด

ไวในวัตถุประสงค 

  การเขียนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมในหลักสูตรการศึกษาอบรมหรือการศึกษาเรียนรูมี

หลักการเขียนดังนี้ 

1. การกําหนดพฤติกรรมที่สังเกตได (Observable Behavior) 

2. การกําหนดเงื่อนไขหรือสถานการณซึ่งผูเขารับการศึกษาอบรมหรือการศึกษาเรียนรู

และพัฒนาจะแสดงออกมา (Conditions) 

3. การกําหนดขอบเขตหรือมาตรการ (Extent or Criterion) ที่ใชวัดความสําเร็จของ 

พฤติกรรมที่ผูเขารับการศึกษาอบรมหรือการศึกษาเรียนรูแสดงออกมา 

ฉ. การเลือกและการจัดเนื้อหาวิชา 

 เนื้อหาวิชา (Content) หมายถึง เน้ือหาสาระความรูและประสบการณการเรียนรู เปนขั้นตอน 

ที่กําหนดวาผู เขารับการศึกษาอบรมควรรูและมีประสบการณ และการจัดลําดับความรูและ

ประสบการณนั้นเปนอยางไรจึงจะเกิดผลการศึกษาอบรมหรือการศึกษาเรียนรูและพัฒนาท่ีสูงสุด 
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 การเลือกเนื้อหาวิชามีหลักเกณฑดังน้ี 

1. เน้ือหาวิชาน้ันตองสอดคลองกับความจําเปนในการศึกษาอบรมหรือการศึกษาเรียนรู

นั้น ๆ 

2. เนื้อหาวิชานั้นตองเชื่อถือได และเปนแกนสารของความรูในแตละสาขาวิชา มีความ

ทันสมัยและถูกตอง 

3. เนื้อหาวิชาน้ันตองมีความสอดคลองกับสภาพความเปนจริงในการทํางาน 

4. เน้ือหาวิชาท่ีนํามาบรรจุในหลักสูตร ตองมีความสมดุลพอดี ครอบคลุมกับการใหขอมูล 

กระบวนการ และความคิดตาง ๆ เก่ียวกับเรื่องนั้นเพียงพอที่จะใหผูเขารับการศึกษาอบรมหรือ

การศึกษาเรียนรู และสามารถพัฒนาจนเกิดความเขาใจถึงหลักการ และความคิดรวบยอดไดอยาง

ลึกซึ้ง 

5. เนื้อหาวิชาตองสนองวัตถุประสงคไดหลายประการ หลายดาน 

6. เนื้อหาวิชาตองสอดคลองกับวุฒิภาวะในการเรียนรูและประสบการณของผูเขารับการ 

ศึกษาอบรม หรือการศึกษาเรียนรูน้ัน ๆ 

7. เน้ือหาวิชาตองสอดคลองกับความตองการ และความสนใจของผูเขารับการศึกษา

อบรมหรือการศึกษาเรียนรูในขณะน้ัน 

  เมื่อเลือกเนื้อหาวิชาบรรจุลงในหลักสูตร  ขั้นตอไปตองจัดเนื้อหาวิชาลําดับกอนหลัง 

(Sequence of Organization)  เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมหรือเขารับการศึกษาเรียนรูได

เรียนรูอยางตอเนื่องและเกิดผลการเรียนรูสูงสุด  การจัดลําดับเนื้อหาวิชานิยมจัดดังนี้ 

1.  จัดเนื้อหาตามลําดับจากเนื้อหาที่งายไปสูเนื้อหาที่ยาก (Simple to Complex) 

2.  จัดตามลําดับตามความจําเปนท่ีตองศึกษาอบรมกอนหลัง (Prerequisite Learning) 

3.  จัดตามลําดับจากสวนรวมไปสูสวนยอย (The Whole to The Part) 

4.  จัดลําดับตามกาลเวลา (Chronological Sequence) 

   การจัดลําดับเน้ือหาวิชาในหลักสูตรการศึกษาอบรมหรือการศึกษาเรียนรู ไมควรจัด

ตามความสะดวกของวิทยากร หรือจัดตามความสะดวกผูเขารับการศึกษาเรียนรู เพราะจะทําให 

ผูเขารับการศึกษาเรียนรูมีความสับสน และการเรียนรูจะไมเกิดผลหรือเกิดผลตํ่า 

ช. วิธีการศึกษาเรียนรู 

  วิธีการศึกษาเรียนรูมีหลายวิธีการดวยกัน วิธีการศึกษาเรียนรูที่มุงเนนความรูและการ

เรียนรูเปนกลุม มีดังนี้คือ 
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1. การบรรยาย 

การบรรยาย (Lecture) คือ การบรรยายสาระความรูตาง ๆ โดยวิทยากรเปนการสื่อสาร 

แบบทางเดียว (One-way  Communication) จากวิทยากรสูผูรับการศึกษาเรียนรู  ดังน้ัน วิทยากร 

จะเปนผูที่มีบทบาทมากที่สุดในการศึกษาเรียนรู   วิทยากรจะเปนผูจัดเตรียมเนื้อหาสําหรับการ

บรรยาย รวมทั้งสื่อที่ใชประกอบการบรรยาย เชน แผนใส สไลด รูปภาพ เปนตน ในการบรรยายที่ดี 

วิทยากร จะตองสามารถกลาวถึงประเด็นตาง ๆ ไดอยางชัดเจน  โดยมีการเลือกใชภาษาที่

เหมาะสม กับภูมิหลังของผูรับการเรียนรู พรอมทั้งมีตัวอยางที่ชวยใหเกิดความเขาใจไดอยาง

รวดเร็ว 

1.1 จุดประสงค เพื่อถายทอดความรูใหม ๆ ไปสูกลุมคนจํานวนมาก ในเวลาอันรวดเร็ว 

1.2 เงื่อนไข  การบรรยายจะประสบความสําเร็จหรือไม  ขึ้นอยูกับเงื่อนไขหลายประการ คือ 

  1.2.1 วิทยากรเปนผูมีชื่อเสียง ความนาเชื่อถือ และความเชี่ยวชาญ 

  1.2.2 มีการตระเตรียมแผนการบรรยายเปนอยางดี 

  1.2.3  การบรรยายกระชับ ตรงจุด และชัดเจน 

1.3 ขอดี        

  1.3.1 สามารถถายทอดสาระขอมูลตาง ๆ ใหแกผูรับการศึกษาเรียนรูจํานวนมาก

ได ในเวลาอันรวดเร็ว ทําใหประหยัดเวลา และทรัพยากรอ่ืน ๆ 

  1.3.2 เปนวิธีการที่ดีสําหรับวัตถุประสงค ซึ่งตองการใหผูรับการศึกษาเรียนรู 

ไดรับความรู ความเขาใจ เก่ียวกับระเบียบ กฎเกณฑ ขอเท็จจริง และแนวทางปฏิบัติทั่วไป 

  1.3.3  การจัดสถานท่ีกระทําไดงาย ไมยุงยากซับซอน 

1.4 ขอจํากัด     

  1.4.1  เปนการสื่อสารแบบทางเดียว  จากวิทยากรสูผูรับการศึกษาเรียนรูทําใหเกิด 

ความเบ่ือหนายไดงาย โดยเฉพาะในกรณีที่วิทยากรขาดความสามารถในการกระตุนปลุกเราผูฟง 

  1.4.2  เปนวิธีการที่เหมาะกับวัตถุประสงค  ซึ่งตองการใหผูรับการศึกษาเรียนรู 

มีการเปลี่ยนแปลงดานทักษะ หรือความสามารถทางปญญาขั้นสูง เชน การวิเคราะห การ

สังเคราะห เปนตน 

  1.4.3   การหาวิทยากรท่ีมีความสามารถในการบรรยาย บางครั้งก็หาไดยาก 
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2. การอภิปรายกลุม 

การอภิปรายกลุม (Group Discussion) คือ การแบงผูเขารับการศึกษาเรียนรูเปนกลุม 

ยอย ๆ  จํานวน ต้ังแต 4 - 12 คน และใหสมาชิกในแตละกลุมไดอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

หรือประสบการณซึ่งกันและกัน เพื่อคนหาขอสรุปหรือขอเสนอแนะเก่ียวกับประเด็นใดประเด็นหนึ่ง 

2.1 จุดประสงค 

  2.1.1 เพื่อใหผูรับการศึกษาเรียนรูไดแสดงทัศนะ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ง

กันและกัน 

2.2 เงื่อนไข     

 2.2.1 หัวขอของการอภิปรายมีความนาสนใจ 

 2.2.2 สมาชิกกลุมมีความรูเก่ียวกับหัวขอของการอภิปราย 

 2.2.3  ผูนํากลุมจะตองปองกันมิใหการอภิปรายถูกครอบงํา โดยบุคคลเพียงไมก่ี

คน และพยายามสนับสนุนใหทุกคนไดแสดงความคิดเห็น 

2.3 ขอดี       

 2.3.1 เปนวิธีการที่สามารถรวบรวมความคิดและประสบการณจากบุคคลหลาย

ฝายซึ่งจะนําไปสูการไดขอสรุปหรือขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการแกไขปญหา 

 2.3.2 เปดโอกาสใหผูรับการศึกษาเรียนรู   ไดแสดงความคิดเห็นของตนอยางเสรี 

ไดรูจักและมีความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน 

2.4 ขอจํากัด     

 2.4.1 ผูรับการศึกษาเรียนรูมีโอกาสนอยในการควบคุมทิศทางและบรรยากาศ

ของการอภิปรายในกลุม หากผูเปนประธานของกลุมไมสามารถจะดําเนินการอภิปรายไดอยาง

เหมาะสม อาจทําใหเกิดผลเสียได 

 2.4.2 สมาชิกกลุมซึ่งมีพื้นฐานทางการศึกษา ประสบการณหรืออายุตางกัน มาก

เกินไป อาจทําใหหาขอสรุปของการอภิปรายไมได 

  3. การอภิปรายเปนคณะ 

  การอภิปรายเปนคณะ  (Panel Discussion) คือ การอภิปรายรวมกันโดยกลุม

ผูทรงคุณวุฒิ ประมาณ 3 - 5 คน โดยมีพิธีกร (Moderator) เปนผูดําเนินรายการ ผูทรงคุณวุฒิ แต

ละทานจะอภิปรายประเด็นตาง ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย และเปดโอกาสใหผูเขารับการศึกษา

เรียนรูซักถามปญหาได โดยปกติแลวการอภิปรายมักใชเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง และมักแบงการ

อภิปราย ออกเปนสองรอบ   
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  3.1 จุดประสงค  เพื่อใหขอมูล ความคิดเห็น และขอเท็จจริงหลาย ๆ ดาน 

  3.2 เงื่อนไข     

   3.2.1 ผูอภิปรายตองเปนผูมีความรู ความเชี่ยวชาญในหัวขอที่อภิปราย 

   3.2.2 พิธีกรตองรักษาเวลาและประเด็นของการอภิปรายใหอยูในกรอบที่กําหนดไว 

  3.3 ขอดี        

   3.3.1 ผูเขารับศึกษาการเรียนรูไดรับฟงทัศนะหลายๆ ดานจากผูทรงคุณวุฒิ 

   3.3.2 การมีผูทรงคุณวุฒิหลาย ๆ ทานมารวมกันอภิปรายทําใหมีความนาสนใจ

มากขึ้น 

  3.4 ขอจํากัด     

   3.4.1 ผูอภิปรายอาจจะไมมีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นของตนอยางเต็มท่ี

เนื่องจากเวลาอันจํากัดและมีผูรวมอภิปรายหลายทาน 

   3.4.2 การอภิปรายอาจไมไดประโยชนอยางเต็มที่ หากผูดําเนินรายการไม

สามารถควบคุมการอภิปรายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  4. การระดมสมอง 

  การระดมสมอง (Brainstorming) คือ การประชุมกลุมซึ่งเปดโอกาสและกระตุนให 

สมาชิกทุกคนไดแสดงความคิดเห็นอยางเสรี  โดยปราศจากขอจํากัด การวิพากษวิจารณ หรือการ

ตัดสินคุณคาใด ๆ 

  4.1 จุดประสงค เพื่อระดมความคิดจากสมาชิกทุกคนใหไดความคิดที่หลากหลาย และมี

ปริมาณมากที่สุด 

  4.2 เงื่อนไข      

   4.2.1 หัวขอของการประชุมจะตองชัดเจน 

   4.2.2 หามวิพากษวิจารณหรือตัดสินคุณคาใด ๆ แตใหมีบรรยากาศการประชุมท่ี

เปดกวาง และเสรีมากท่ีสุด 

  4.3 ขอดี        

   4.3.1 เปนวิธีการท่ีเหมาะสมสําหรับการระดมความคิดเห็น เพื่อหาหนทางตางๆ 

สําหรับการแกไขปญหาที่มีความยุงยากซับซอน 

   4.3.2 ทุกคนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นอยางเทาเทียมกัน 

   4.3.3 ชวยฝกใหผูเขารับการศึกษาเรียนรู รูจักการรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

โดยปราศจากการตัดสินคุณคา หรือวิพากษวิจารณ 
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  4.4 ขอจํากัด     

   4.4.1 อาจเกิดความสับสนไดงาย หากประธานในท่ีประชุมไมสามารถดําเนินการ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   4.4.2 การประชุมอาจไมไดผลตามที่มุงหวัง หากผูเขารวมประชุมไมกระตือรือรนใน

การแสดงความคิดเห็น 

  5. ทัศนศึกษา 

  ทัศนศึกษา (Field Trip) คือ การนําผูเขารับการศึกษาเรียนรูไปชมการทํางานหรือสถานท่ี

จริง โดยมีการบรรยายสรุปประกอบการชมดวย 

  5.1 จุดประสงค   

   5.1.1 เพื่อใหผูเขารับการศึกษาเรียนรูมองเห็นการปฏิบัติงานหรือสถานท่ีจริง  

   5.1.2 เพื่อสรางความสนใจ และความกระตือรือรนในการเรียนรู ในหมูผูเขารับ

การศึกษาเรียนรู 

  5.2 เงื่อนไข     

   5.2.1  ตองไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากหนวยงานที่จะไปทัศนศึกษา 

   5.2.2 ตองตระเตรียมดานพาหนะสําหรับการเดินทางและท่ีพักเปนอยางดี 

  5.3 ขอดี        

   5.3.1  ชวยใหผูเขารับการศึกษาเรียนรู ไดรับประสบการณจากการเห็นการทํางาน 

หรือสถานท่ีจริง อันจะทําใหเกิดความเขาใจตอสิ่งที่เรียนรูมากขึ้น 

   5.3.2  ชวยสรางบรรยากาศการเรียนรูที่นาสนใจและนาต่ืนเตน 

  5.4 ขอจํากัด     

   5.4.1  เสียคาใชจายและเวลาในการดําเนินการมาก เชน คาใชจาย ดานพาหนะและ

ที่พัก เปนตน 

   5.4.2 ผูจัดการทัศนศึกษาไมอาจจะควบคุมใหการปฏิบัติงานของผูแสดง ให

เปนไปตามความตองการไดทุกประการซึ่งอาจทําใหผูเขารับการศึกษาเรียนรูเกิดความสับสนวา สิ่ง

ที่ไดเรียนรูในหองเรียนถูกตองหรือไม 

 ซ. การนําเอาหลักสูตรไปใช การนําเอาหลักสูตรไปใช   หมายถึง  การใหผูบริหารโครงการ

ศึกษาอบรมหรือโครงการศึกษาเรียนรู นําเอาโครงการตาง ๆ  ของหลักสูตรไปดําเนินการจัดการศึกษา

เรียนรูใหเกิดผลอยางมีประสิทธิภาพนั่นเอง 
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 การวิจัยหลักสูตร 

 การวิจัยหลักสูตรหรืออาจเรียกวาการประเมินหลักสูตร คือ การจัดหาขอสนเทศเพื่อ

ตรวจสอบและตัดสินวาหลักสูตรมีคุณคาบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม การวิจัยหลักสูตรเปน

ข้ันตอนที่สําคัญของการพัฒนาหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช เปนการพิจารณาคุณคาของ

หลักสูตรในแงมุมตาง ๆ วามีคุณคาเพียงใด ไดผลตรงตามวัตถุประสงคหรือไม และมีสวนใดที่ตอง

ปรับปรุงแกไข 

 ปจจุบันความหมายของคําวาหลักสูตร มีความหมายที่กวางขวางกวาที่เคยใชในความหมาย

ของขอกําหนดเก่ียวกับหัวขอรายการสอนระดับตาง ๆ แตหมายความรวมถึงประสบการณทั้งมวล

ที่จัดขึ้นเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  ดังนั้น หลักสูตรจึงหมายถึงท้ังสวนที่เปนขอกําหนดรายการ

สอน และสวนที่เปนกระบวนการเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูตามขอกําหนดนั้น 

 การวิจัยหลักสูตรจึงมิไดหมายถึงเฉพาะการวิเคราะหเอกสารที่ระบุจุดมุงหมาย หลักการ 

โครงสราง  และรายวิชาตาง ๆ ของหลักสูตรเทานั้น  แตรวมไปถึงการศึกษาเก่ียวกับรูปแบบและ

กระบวนการจัดการเรียนการสอน  การบริหารหลักสูตร การใชสื่อ  ตลอดจนการประเมินผลการใช

หลักสูตรดวย 

 จุดมุงหมายของการวิจัยหลักสูตร เพื่อแสวงหาแนวทางปรับปรุงแกไขขอบกพรองของตัว

หลักสูตร  การบริหารหลักสูตร และการบริการท่ีเก่ียวของ  เพื่อนําขอคนพบจากการวิจัยหลักสูตร

มาเปนสวนหนึ่งในการวางแผนของผูบริหาร  และการดําเนินงานของผูเก่ียวของ  และเพื่อทราบ

คุณภาพของผูเรียนซึ่งเปนผลผลิตของหลักสูตร 

 

 ขอบขายของการวิจัยหลักสูตร 

 การวิจัยหลักสูตรเพื่อนํามาพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรและระบบตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการ

ใชหลักสูตร  โดยทั่วไปมีขอบขาย ดังน้ี 

1. การวิจัยเก่ียวกับเนื้อหาสาระของหลักสูตร เปนการวิเคราะหหรือประเมินคุณภาพของ

องคประกอบตาง ๆ ของหลักสูตรในสวนที่เปนเนื้อหาสาระท่ีระบุในเอกสารหลักสูตร เชน ปรัชญา/

ปณิธาน ความมุงหมาย จุดประสงค  ลักษณะของผูเรียนท่ีพึงประสงค  โครงสรางของหลักสูตร  

และคําอธิบายรายวิชา เปนตน  โดยเนนในเรื่องการสอนความมุงหมายของการศึกษา สนองความ

ตองการของสังคม ชุมชน และผูเรียน  ความเหมาะสมกับตัวผูเรียนและสภาพแวดลอม ความ

ถูกตองตามหลักวิชา ความทันสมัยของเนื้อหาสาระ และความสอดคลองซึ่งกันและกันทั้งภายใน

องคประกอบเองและระหวางองคประกอบ 
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2. การวิจัยเ ก่ียวกับกระบวนการในการนําหลักสูตรไปใช เปนการศึกษาวิเคราะห  

กระบวนการและองคประกอบตาง ๆ ในการนําหลักสูตรไปใช  ซึ่งเปนตัวแปรสําคัญที่จะชวยใหการ

ใชหลักสูตรประสบผลสําเร็จตามจุดมุงหมาย โดยเนนในเรื่องประสิทธิภาพ  คุณภาพ และความ

เหมาะสมในการนําหลักสูตรไปใชกับสถานการณจริงในเรื่อง 

- การจัดการเรียนการสอน  การใชสื่อ  การประเมินผลการเรียน 

- การจัดกิจกรรมตามที่หลักสูตรกําหนด 

- บริการตาง ๆ ที่จัดเพื่อสงเสริมการเรียนรู 

- ระบบบริหารและนิเทศการศึกษา 

- สมรรถภาพดานความรู เจตคติในการทํางาน และทักษะปฏิบัติของบุคลากรที่เก่ียว 

ของกับการใชหลักสูตร 

3. การวิจัยเก่ียวกับผลการใชหลักสูตร เปนการประเมินคุณคาของหลักสูตร โดยศึกษาผลที่

เกิดขึ้นเมื่อนําหลักสูตรไปใช  ผลจากการใชหลักสูตรแบงเปน 3 ประเภท คือ 

- ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนเมื่อจบหลักสูตร (Immediate Outcomes) คือ ผลที่เกิดขึ้นใน

ขณะท่ีผูเรียนจบหลักสูตรใหม ๆ การวัดจะตองวัดโดยยึดจุดมุงหมายหรือจุดประสงคของหลักสูตร

เปนหลัก 

- ผลท่ีเกิดขึ้นในระยะยาว (Long-lasting Outcomes)  คือ ผลการเรียนรูที่ยังคงติดตัว

ผูเรียนหลังจากผูเรียนจบหลักสูตรไปแลวเปนเวลานาน หรือยังคงอยูตลอดชีวิตของผูนั้น  ไดแก 

ความรู  ความสามารถ  ทั้งในดานการศึกษาตอ  การดํารงชีวิต  และการประกอบอาชีพ รวมทั้ง 

เจตคติและคานิยมตาง ๆ เปนตน 

- ผลกระทบ (Impacts) ที่เกิดกับผูเก่ียวของและสังคม ในขณะท่ีหลักสูตรมีจุดมุงหมาย

ที่จะใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวผู เรียนแตในการใชหลักสูตรอาจมีผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ

สิ่งแวดลอมอ่ืน ๆ ซึ่งนาสนใจและนาศึกษา  เชน พัฒนาการของชุมชนในฐานะที่เปนแหลงวิชาการ  

การมีสวนรวมของชุมชน เปนตน 

 

 การนําผลการวิจัยหลักสูตรไปใช 

 การนําผลการวิจัยหลักสูตรไปใชขึ้นอยูกับสถานภาพของผูวิจัยหรือหนวยงานที่ทําการวิจัย

ถาหนวยงานที่ทําการวิจัยเปนหนวยงานที่เก่ียวของโดยตรงกับการพัฒนาหลักสูตร หรือการบริหาร

หลักสูตร การนําขอคนพบจากการวิจัยไปประยุกตเพื่อแกปญหาเก่ียวกับหลักสูตรหรือปรับปรุง
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คุณภาพของหลักสูตร จะเปนการประยุกตใชในวงกวางและสงผลกระทบไปถึงผูเก่ียวของทั้งหมด 

เชน การปรับโครงสรางของหลักสูตร  และการปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา เปนตน 

 ในกรณีที่ผูทําการวิจัยเปนผูใชหลักสูตรโดยตรง เชน ครู อาจารย หรือสถานศึกษา ผลจาก

การศึกษาวิจัยจะนําไปแกปญหาในเชิงปฏิบัติของครูอาจารย หรือสถานศึกษาโดยตรง 

 

ตอนท่ี 3 การประเมินผลการศึกษาเรียนรู  

 การประเมินผล (Evaluation) คือ การเก็บรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบ เพื่อประเมิน

ความสําเร็จของโครงการการศึกษาเรียนรู  และนําไปสูการแกไขปรับปรุงโครงการการศึกษาเรียนรู

ใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

 การประเมินผลที่ดีจะตองประกอบดวยองคประกอบสองประการ คือ ประการแรก จะตองมี

เกณฑสําหรับการประเมินผลหรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ มีสิ่งที่จะบอกใหนักจัดการศึกษาอบรมหรือ

การศึกษาเรียนรูทราบวา อะไรคือความสําเร็จหรือความลมเหลว และประการที่สอง จะตองมี

วิธีการสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ เพื่อนํามาวิเคราะหวาผลที่ไดรับบรรลุตามเกณฑที่

กําหนดไวหรือไม 

 ก. วัตถุประสงคของการประเมินผล การประเมินผลโครงการศึกษาเรียนรูมีวัตถุประสงคเพื่อ 

  1. ตรวจสอบวาการศึกษาเรียนรูบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม 

  2. คนหาจุดดีและจุดที่ควรแกไขของการศึกษาเรียนรู ไมวาจะเปนในดานของวิธีการ

นําเสนอ บรรยากาศและสภาพแวดลอมของการศึกษาเรียนรู เนื้อหาของหลักสูตร วิทยากร และ

ตารางเวลาของการศึกษาเรียนรู 

  3. ตรวจสอบความคุมคาของโครงการศึกษาเรียนรูโดยเปรียบเทียบคาใชจายของโครงการ

กับประโยชนหรือคุณคาท่ีไดรับตอบแทน 

  4. วินิจฉัยวาผูรับการศึกษาเรียนรูคนใด หรือกลุมใดที่ไดรับประโยชนมากท่ีสุดและนอย

ที่สุด จากการศึกษาเรียนรู 

  5. รวบรวมขอมูลซึ่งจะชวยในการจัดการศึกษาเรียนรูในอนาคต ตัวอยางเชน เหตุผลที่

เขารวมการศึกษาเรียนรู ผูเขารับการศึกษาเรียนรูทราบขาวเก่ียวกับการศึกษาเรียนรูไดอยางไรและ

จะแนะนําใหผูอ่ืนเขารวมการศึกษาเรียนรูในอนาคตหรือไม เปนตน (Robinson & Robinson, 

1989) 

 ข. ประเภทของเกณฑ 

  การประเมินผลโครงการการศึกษาเรียนรู สามารถกระทําไดโดยอาศัยเกณฑ  (Criteria) 

4   ประเภท ไดแก ปฏิกิริยา การเรียนรู พฤติกรรม และผลลัพธ 
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1. ปฏิกิริยา  

  ปฏิกิริยา หมายถึง ความรูสึกของผูเขารับการศึกษาเรียนรูที่มีตอโครงการการศึกษา

เรียนรู การประเมินปฏิกิริยาจึงเปนการวัดวาผูรับการศึกษาเรียนรูชอบหรือไมชอบโครงการศึกษา

เรียนรู โดยอาจครอบคลุมทั้งทางดาน เน้ือหา วิทยากร วิธีการศึกษาเรียนรู เอกสารประกอบการ

ศึกษาเรียนรูและสภาพแวดลอมตาง ๆ ของการศึกษาเรียนรู โดยท่ัวไปแลวควรจะไดกําหนดสิ่งที่

ตองการจะประเมินไวต้ังแตในขั้นการออกแบบโครงการการศึกษาเรียนรู และนําสิ่งที่ตองการจะ

ประเมินเหลาน้ันบรรจุลงในแบบประเมินผล 

  สําหรับแนวทางการประเมินปฏิกิริยาของผูเขารับการศึกษาเรียนรูมีดังตอไปน้ีคือ 

(Goldstein, 1993)  

  1.1 การออกแบบสรางแบบประเมิน โดยอาศัยขอมูลซึ่งไดรับในระหวางการวิเคราะห

ความตองการในการศึกษาเรียนรูและแบบประเมินนั้นควรจะไดรับการตรวจสอบ เพื่อใหแนใจวา

สามารถสะทอนความรูสึกของผูเขารับการศึกษาเรียนรูไดอยางแทจริง 

  1.2  แบบประเมินท่ีสรางขึ้นควรจะเปนแบบประเมิน ซึ่งสามารถใหคาของคําตอบเปน

ตัวเลขเพื่อนํามาวิเคราะหทางสถิติตอไปได 

  1.3  เพื่อใหไดคําตอบที่จริงใจ แบบประเมินไมควรจะบังคับใหผูตอบเปดเผย ชื่อ 

นามสกุล ของตนเอง แตอาจจะหาวิธีการอ่ืนๆ เชน การใชรหัส เพื่อนําขอมูลท่ีไดไปใชในการ

วิเคราะหหาคาความสัมพันธกับเกณฑอ่ืนๆ  เชน การเรียนรูหรือการปฏิบัติงาน เปนตน 

  1.4  จัดที่วางสําหรับการแสดงความคิดเห็นในประเด็นอ่ืน ๆ ซึ่งมิไดสอบถาม 

  1.5  ทดสอบความเหมาะสมของแบบประเมินกอนที่จะนําไปใชจริง โดยการใหกลุม

ตัวอยางจํานวนหนึ่งทดลองตอบ และพิจารณาวาแบบประเมินยังขาดความสมบูรณในจุดใด เวลา

ที่ใชในการตอบยาวนานเทาไร และความรูสึกของกลุมตัวอยางที่มีตอแบบประเมินนี้เปนอยางไร 

  2. การเรียนรู 

  เกณฑเก่ียวกับการเรียนรู คือ  เกณฑท่ีบงชี้วาผูเขารับการศึกษาเรียนรูมีความรู ทักษะ

หรือทัศนคติ เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้นกวาเดิมหรือไม สําหรับวิธีการท่ีใชในการประเมินการ

เรียนรูทั้งสามลักษณะมีดังตอไปนี้ 

  2.1 ความรู (Knowledge) การประเมินระดับความรูของผูเขารับการศึกษาเรียนรู คือ 

การวัด ความรูเก่ียวกับขอเท็จจริง หลักการ  วิธีการและกระบวนการทํางาน  โดยท่ัวไปแลวการ

ประเมิน ความรู มักจะกระทําโดยการใชแบบทดสอบความรู  ซึ่งมีอยูดวยกัน 4 แบบ คือ  
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2.1.1 แบบทดสอบอัตนัย/แบบทดสอบปลายเปด แบบทดสอบประเภทนี้จะ

ประกอบดวยขอคําถาม ซึ่งใหผูตอบแสดงความคิดเห็นหรือบรรยายขอเท็จจริงตาง ๆ ขอดีของ

แบบทดสอบอัตนัยก็คือ ความงาย ในการสรางขอสอบและการเปดโอกาสใหผูตอบไดตอบคําถาม

อยางอิสระ สวนขอเสียก็คือ การตรวจขอสอบจะตองกระทําโดยผูที่มีความรูอยางแทจริงและหาก

ลายมือของผูตอบไมดี ก็อาจจะมีผลกระทบตอการใหคะแนนได 

2.1.2 แบบทดสอบเติมคําหรือคําตอบสั้น ๆ  แบบทดสอบประเภทน้ีจะประกอบดวย

ประโยคที่มีชองวางใหเติมคําหรือคําตอบสั้นๆ ขอดีของแบบทดสอบประเภทนี้ก็คือ คําตอบท่ี

ถูกตองของคําถามแตละขอจะมีอยูจํากัด ทําใหสามารถตรวจใหคะแนนไดงายขึ้น โดยไมตองอาศัย

ผูเชี่ยวชาญแตขอเสียก็คือ รูปแบบของ ขอคําถามมิไดใหผูตอบแสดงความคิดเห็นมากนัก 

2.1.3 แบบทดสอบถูก/ผิด  แบบทดสอบประเภทนี้จะประกอบดวยขอความสั้นๆ 

ที่ใหผูตอบตัดสินวาถูกหรือผิด ขอดีของแบบทดสอบประเภทนี้คือ การตรวจใหคะแนน ทําไดงาย 

แตขอเสียก็คือผูตอบ  มีโอกาสสูงในการเดาคําตอบไดถูก     

2.1.4  แบบทดสอบหลายตัวเลือก คือ แบบทดสอบซึ่งมีคําตอบใหเลือกตอบ 4 - 5 

ขอ  สําหรับคําถามแตละขอ ขอดีของแบบทดสอบหลายตัวเลือกคือ  สามารถตรวจใหคะแนนได

งาย ไมวาจะโดยการตรวจสอบ ดวยมือหรือเครื่องคอมพิวเตอร แตขอเสียคือผูตอบสามารถเดา

คําตอบได อยางไรก็ตาม หากมีการตัดคะแนนสําหรับขอที่ตอบผิดก็อาจทําใหปญหาการเดาคําตอบ

ลดนอยลงได 

2.2 ทักษะ (Skills) การประเมินทักษะมีจุดมุงหมายเพื่อตรวจสอบวาผูเรียน มีการ

พัฒนาดานทักษะเพิ่มขึ้นหรือไม  ซึ่งวิธีการประเมินที่ดีท่ีสุดก็คือ การใหผูเรียนไดแสดง หรือกระทํา

ทักษะนั้น ๆ ออกมา โดยผูฝกอบรมหรือผูจัดการศึกษาเรียนรูจะคอยสังเกตและใหคะแนน วิธีการ

แบบน้ีเรียกวา การทดสอบการปฏิบัติงาน หรือ  การทดสอบความสามารถ การทดสอบทักษะ

ดังกลาวมักจะ กระทําในรูปของการสรางสถานการณจําลอง และใหผูเรียนแสดงความสามารถใน

การใชทักษะที่ไดร่ําเรียนมา  

2.3  ทัศนคติ (Attitude) การประเมินทัศนคติเปนการวัดความเปลี่ยนแปลง ดาน

ความรูสึกของผูเขารับการศึกษาเรียนรูที่มีตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง ตัวอยางเชน การศึกษาเรียนรูเพื่อ

สงเสริมการทํางานเปนทีม อาจมีวัตถุประสงคขอหน่ึงเก่ียวกับการเปลี่ยนทัศนคติของผูเขารับ

การศึกษาเรียนรู ใหเห็นความสําคัญ และมีความยินดีท่ีจะรวมมือกันทํางานเปนทีมมากขึ้น เปนตน  

ดังน้ัน ภายหลังการศึกษาเรียนรูจึงจําเปนตองมีการประเมินทัศนคติเก่ียวกับเรื่องนี้  สําหรับแบบ

ประเมินทัศนคติมีอยูดวยกันหลายแบบซึ่งสามารถนํามาใชไดตามความเหมาะสม 
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  2.3.1 มาตรจัดประเภท (Nominal Scale) คือ แบบประเมินซึ่งใหผูตอบจัด

ประเภทความรูสึกท่ีมีตอขอความซึ่งเสนอให เชน จริง-ไมจริง เห็นดวย-ไมเห็นดวย เปนตน 

  2.3.2  มาตรจัดอันดับ (Ordinal Scale) แบบประเมินซึ่งใหผูตอบจัดอันดับสิ่งเราที่

เสนอให ตามลําดับความมากนอยของคุณสมบัติบางอยาง 

  2.3.3 มาตรอันตรภาค (Interval Scale) คือ แบบประเมินซึ่งจําแนกระดับของ

ความรูสึกออกเปนชวง ๆ  แตละชวงจะมีระยะหางเทา ๆ กัน เชน แบงความรูสึกเห็นดวยออก 

เปน 5 ชวง ต้ังแต  เห็นดวยอยางย่ิง เห็นดวย ไมมีความเห็น  ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางย่ิง เปนตน 

  3. พฤติกรรม 

  การประเมินโดยใชเกณฑพฤติกรรม   คือ การประเมินวาพฤติกรรมการทํางานของผูเขา

รับการศึกษาเรียนรูมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือไม ภายหลังจากการศึกษาเรียนรู สําหรับ

แนวทางในการประเมินพฤติกรรมมีดังนี้คือ (Carnevale, Gainer, & Meltzer,1990) 

  3.1 ประเมินพฤติกรรมอยางเปนระบบทั้งกอนและหลังการศึกษาเรียนรู 

  3.2  ควรเก็บขอมูลจากกลุมตาง ๆ ตอไปนี้อยางนอยหนึ่งกลุม ไดแกผูเขารับการศึกษา

เรียนรู ผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานของผูเขารับการศึกษาเรียนรู 

  3.3  ควรจะไดมีการวิเคราะหทางสถิติ เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติงานท้ังกอนและหลัง

การศึกษาเรียนรู 

  3.4  ควรประเมินการศึกษาเรียนรูหลังจากสิ้นสุดโครงการแลวอยางนอยสามเดือน 

เพื่อใหผูเขารับการศึกษาเรียนรูไดมีโอกาสนําความรูท่ีไดรับมาประยุกตใช 

  3.5  ควรจะมีกลุมควบคุมซึ่งประกอบดวยผูที่ไมไดผานการศึกษาเรียนรู  เพื่อใชเปนกลุม

เปรียบเทียบกับกลุมที่ผานการศึกษาเรียนรู สําหรับเครื่องมือที่ใชในการประเมินพฤติกรรม 

นอกจากการสังเกตพฤติกรรมโดยตรงแลว  ควรจะไดบันทึกขอมูลลงในแบบบันทึกพฤติกรรม 

ซึ่งสามารถจัดทําไดหลายรูปแบบ ตัวอยางเชน แบบประเมิน BOS (Behavioral Observation 

Scales; Latham  & Wexley, 1977) 

  4. ผลลัพธ 

  การประเมินผลลัพธ  คือ  การประเมินผลของการศึกษาเรียนรูที่มีตอการดําเนินงานของ

องคการ เชน ตนทุนการผลิต อัตราการลาออกของพนักงาน อัตราการขาดงาน คุณภาพและ

ปริมาณของการผลิต และขวัญกําลังใจของพนักงาน เปนตน  

  4.1 วัตถุประสงคของการประเมินผลลัพธมีดังตอไปนี้คือ 
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    4.1.1   เพื่อตรวจสอบวาการศึกษาเรียนรูกอใหเกิดผลกระทบใด ๆ ตอการ 

ดําเนินงาน ขององคการหรือไม 

    4.1.2 เพื่อตรวจสอบวาทักษะหรือความรูใดท่ีอยูในหลักสูตรการศึกษาเรียนรูมีผล

ดานบวกตอองคการมากที่สุด 

    4.1.3 เพื่อตรวจสอบวาผลกระทบหน่ึง ๆ ไดเกิดขึ้นในหลาย ๆ สวนหรือเพียง

บางสวนขององคการ 

  4.2 ขั้นตอนการประเมินผลลัพธมีดังตอไปน้ีคือ 

    4.2.1 พิจารณาวาควรจะมีการประเมินผลลัพธหรือไม การประเมินผลลัพธ 

สามารถกระทําได หากมีความแนใจวาการศึกษาเรียนรูจะสงผลกระทบที่สามารถประเมินได ตอ

การดําเนินงานขององคการ 

    4.2.2 ระบุผลลัพธท่ีตองการประเมิน โดยการพิจารณาจากขอมูลท่ีได จากการ

วิเคราะหความตองการและวัตถุประสงคของการศึกษาเรียนรู โดยทั่วไปแลวอาจจําแนก ขอมูล

เก่ียวกับผลลัพธ ไดเปน 2 ประเภท คือ ขอมูลเชิงผลิตภาพ และขอมูลเชิงพฤติกรรม ขอมูลเชิงผลิต

ภาพเปนขอมูลที่งายตอการเก็บรวบรวมและแปลใหเปนมูลคาเงิน อาทิ ผลผลิต คาใชจาย ปริมาณ

เวลาที่ใชในการผลิต เปนตน สวนขอมูลเชิงพฤติกรรมเปนขอมูลที่มักเก่ียวของกับพฤติกรรมของ

บุคคลซึ่งยากตอการประเมินและแปลใหเปนมูลคาเงิน อาทิ ความพึงพอใจในการทํางาน ความ

จงรักภักดีตอองคการ เปนตน 

    4.2.3 กําหนดรูปแบบและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีเกณฑในการเลือก คือ

วิธีการนั้นจะตองใหขอสรุปที่เชื่อถือได  และมีความแมนตรงกับความเปนจริงสําหรับรายละเอียด

เก่ียวกับรูปแบบและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

  การศึกษาเรียนรูเปนกิจกรรม หรือความพยายามที่จะจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับความ

ตองการของหนวยงาน  เพื่อใหผูเขารับการศึกษาเรียนรูเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีในเรื่อง

ความรู ทัศนคติ และทักษะในการทํางาน การศึกษาเรียนรูที่จัดอยางมีระบบ  หมายถึง กิจกรรมที่มี

ทิศทาง  เปาหมายที่ชัดเจน เปนรูปธรรมและประเมินไดดวยวิธีการตาง ๆ เพื่อใหไดขอมูลยอนกลับ

มาสูการพิจารณาผลของการศึกษาเรียนรู ดังนั้น การประเมินการศึกษาเรียนรูจึงแฝงความหมาย

ทั้งการประเมินกระบวนการศึกษาเรียนรู และประเมินผลของการศึกษาเรียนรู 

  การประเมินการศึกษาเรียนรูจึงเริ่มต้ังแตการวิเคราะหโครงการการศึกษาเรียนรูที่สรางขึ้น

วา สามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงไร  ประเมินวิทยากรผูมาใหการศึกษาเรียนรูวา

มีความเหมาะสมมากนอยเพียงไร ประเมินหลักสูตรที่จัดวาเหมาะสมกับความตองการของ
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หนวยงานและผูเขารับการศึกษาเรียนรูมากนอยเพียงไร ประเมินการศึกษาเรียนรูวาสอดคลองกับ

ตารางการศึกษาเรียนรูมากนอยเพียงไรและประเมินผลการศึกษาเรียนรูวา สอดคลองกับจุดหมาย

ที่ต้ังไวหรือไมและสอดคลองกับเกณฑเชิงคุณภาพและมาตรฐานมากนอยเพียงไร 

 

  การประเมินโครงการศึกษาเรียนรูประกอบดวยปจจัยและวิธีการคือ 
 

               คําถาม                     กิจกรรมศึกษาเรียนรู  ประเมิน 

1. จัดการศึกษาเรียนรู  ใคร อะไร  สรางโครงการ   วิเคราะห      

 เมื่อไร อยางไร ความเปนไปได    โครงการ (Logical Framework 

 ของโครงการ ทําไม         หรือ Needs Assessment) 

 (เปนความตองการจริงหรือไม) 

2. การศึกษาเรียนรูมีปญหาอุปสรรค  ระหวางการศึกษาเรียนรู   ประเมินเปนระยะๆ  

     อะไรบาง มีการแกไขแตละชวง                     (Formative Evaluation หรือ 

 เปนอยางไร      Process Evaluation) 

3. ผลการศึกษาเรียนรูเปนอยางไร   สิ้นสุดการศึกษาเรียนรู      ประเมินสรุป (Summative 

    ผูเขารับการศึกษาเรียนรูไดรับ                                            Evaluation หรือ Output 

     ความรู ทักษะ ทัศนคติตามที่                                             Evaluation 

 มุงหวังหรือไม 

4. การศึกษาเรียนรูสงผลติดตัว หลังโครงการการศึกษา      ประเมินติดตามและประเมิน 

     และผลกระทบตอสภาพ             เรียนรูสิ้นสุดระยะหนึ่ง       ผลกระทบ (Follow-Up หรือ 

     แวดลอมมากนอยเพียงไร                           Outcome Evaluation และ  

                                                                             Impact Evaluation) 

  กอนประเมินโครงการการศึกษาเรียนรู ผูประเมินตองตอบคําถามตอไปนี้ใหได คือ   

ประเมินอะไร ของใคร ประเมินเมื่อไร จะใชระยะเวลาการประเมินนานเทาไร ประเมินดวยวิธีการใด  

ประเมินไปทําไม และประเมินใหใคร 

  เมื่อตอบคําถามดังกลาวไดแลว ผูประเมินพิจารณาโครงการ ประเมินโครงการการศึกษา

เรียนรูที่เขียนขึ้น ขยายความใหรายละเอียด และกําหนดขั้นตอนวิธีการ ตลอดจนสรางเครื่องมือ

ประเมิน  ดําเนินการรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล เขียนรายงาน และนําเสนอผลประเมินสูกลุม

ผูเก่ียวของ 
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1. ประเมินอะไร 

   ลักษณะท่ีเกิดจากการศึกษาเรียนรู จําแนกได 2 ประเภทคือ ลักษณะท่ีเกิดกับผูเขารับ

การศึกษาเรียนรู และลักษณะท่ีเกิดกับโครงการการศึกษาเรียนรู ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

   1.1 ลักษณะที่เกิดกับผูเขารับการศึกษาเรียนรู ไดแก 

     1.1.1 ความรู ผลสัมฤทธิ์จากการศึกษาเรียนรู 

     1.1.2 ปฏิกิริยา ทัศนคติ 

     1.1.3 ทักษะ การปฏิบัติงาน ผลงานภาคปฏิบัติ 

   1.2 ลักษณะที่เกิดกับโครงการการศึกษาเรียนรู ไดแก 

     1.2.1 ปจจัยที่เก่ียวของกับโครงการ ไดแก สิ่งนําเขา (Input) กระบวนการศึกษา

เรียนรู (Process)  ผลลัพธ (Output)  และผลกระทบ (Outcome หรือ Impact)  

     1.2.2 ปจจัยที่ เก่ียวกับองคการหรือหนวยงานเจาของโครงการ ไดแก การ

เปลี่ยนแปลงในองคการ และคุณคาของการศึกษาเรียนรู 

2. ประเมินใครบาง 

  หมายถึง ผูเก่ียวของกับการศึกษาเรียนรู เชน ผูเขารับการศึกษาเรียนรู ผูจัดการศึกษา

เรียนรู เจาของโครงการการศึกษาเรียนรู  หนวยงาน วิทยากร ผูไดรับผลกระทบจากโครงการ

การศึกษาเรียนรู 

3. ประเมินเมื่อไร 

หมายถึง ระยะเวลาท่ีเริ่มทําการประเมิน เชน  กอนเริ่มโครงการการศึกษาเรียนรู ระหวาง

ที่กําลังดําเนินการศึกษาเรียนรู วันที่สิ้นสุดการศึกษาเรียนรู และชวงเวลาหลังจากการศึกษาเรียนรู

สิ้นสุดไปแลวระยะหน่ึง  เชน 3 เดือน 1 ป เปนตน 

4. ระยะเวลาของการประเมิน 

ถาเปนการประเมินตลอดการศึกษาเรียนรู การประเมินนี้จะใชระยะเวลามากกวา

การศึกษาเรียนรู เชน ถาการศึกษาเรียนรูมีระยะเวลา 3 วัน การประเมินนี้จะมีระยะเวลานานกวา 3 

วัน เพราะตองใหเวลาในการเตรียมงานประเมิน ทําการประเมินในชวงการศึกษาเรียนรู ทําการ

ประเมินติดตามผลผูเขารับการศึกษาเรียนรู และการจัดทําสรุปรายงานการประเมิน 

5. ประเมินดวยวิธีการใดบาง 

 5.1  วิธีการประเมินจําแนกไดตามประเภทของการรวบรวมขอมูล คือ 

      5.1.1 ขอมูลทุติยภูมิ ใชวิธีการคัดลอกจากแหลง ใชการสัมภาษณผูที่มีขอมูล 
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      5.1.2 ขอมูลปฐมภูมิ ใชการสังเกตพฤติกรรม  การสัมภาษณ การสอบถาม  การ

สอบ การพิจารณาผลงาน 

    5.2   เครื่องมือที่ใชในการประเมินการศึกษาเรียนรู สรุปไดคือ 

      5.2.1 แบบบันทึกขอมูล 

      5.2.2   แบบตรวจสอบพฤติกรรม 

      5.2.3   แบบสอบถาม 

     5.2.4   แบบประเมินคา 

     5.2.5   แบบประเมินผลงาน พฤติกรรม  

     5.2.6   แบบสัมภาษณ 

     5.2.7   แบบทดสอบความรู ผลสัมฤทธิ์ 

     5.2.8   แบบสังเกตพฤติกรรม การปฏิบัติการ การปฏิบัติงาน 

     5.2.9   แบบวัดทัศนคติ 

     5.2.10  แบบวัดบุคลิกภาพ 

  6.  ประเมินไปทําไม 

  การประเมินเปนกิจกรรมท่ีตองใชเวลา แรงงาน สมอง และงบประมาณ  ดังนั้น ผูประเมิน

ตองวิเคราะหใหไดวา  การประเมินครั้งนี้มีความคุมคากับเวลา แรงงาน  สมอง  และงบประมาณ ที่

ลงทุนไปหรือไม โดยเฉพาะไดผลประเมินท่ีมีประโยชนหรือไม 

7. ประเมินใหใคร 

  การประเมินจะมีประโยชน ถาผูประเมินรูวาจะสงผลประเมินใหใครบาง และเขาจะเอา

ผลประเมินไปทําอะไร   ดังนั้น  การเขียนรายงานผลประเมินจึงตองสอดคลองกับผูใชผลประเมิน  

รายงานผลประเมินมีหลายแบบ มีความสั้นยาวตางกัน มีจุดเนนตางกัน เพื่อใหผูที่จะนําผล

ประเมินไปใชน้ันอานเขาใจและมองเห็นแนวทางในการนําผลประเมินไปใชได 

  การประเมินกระบวนการศึกษาเรียนรูเปนการพิจารณาที่กระบวนการ (Process) ในการ

จัดการศึกษาเรียนรูวา ไดมีการดําเนินงานประจําวันสอดคลองกับแผนที่วางไวหรือไม ถาไม

สอดคลอง มีปญหาอะไรบาง และแกปญหาอยางไร ผลของการแกปญหาคืออะไรบาง กระทบ

โครงการการศึกษาเรียนรู มากนอยเพียงไร ในเรื่องใดบาง 

  วิธีการที่ใชในการประเมินกระบวนการการศึกษาเรียนรู มี 6 ประเภทคือ 

1. การจดบันทึก   

2.  การสังเกตพฤติกรรม   
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3.  การถายวีดีโอ อัดเทป  

4. การสัมภาษณผูเขารับการศึกษาเรียนรู วิทยากร และผูเก่ียวของ  

5.  การวิเคราะหเอกสารที่เก่ียวของและ  

6.  การประเมินสภาพแวดลอมและบรรยากาศในระหวางการศึกษาเรียนรู 

กระบวนการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเรียนรูมี วัฏจักรเริ่มตนจากการกําหนด

วัตถุประสงค เลือกและจัดเน้ือหาวิชา และประสบการณใหสอดคลองกับวัตถุประสงค นําหลักสูตร

ไปดําเนินการจัดการศึกษาเรียนรูและพัฒนา ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเรียนรู และนําผล

การประเมินท่ีไดไปใชในการปรับหลักสูตร เมื่อปรับปรุงหลักสูตรก็กลับสูการปรับปรุงวัตถุประสงค

หลักสูตรการศึกษาเรียนรู 

 

ตอนท่ี 4 ชุดการศึกษาเรียนรูหรือชุดสื่อการเรียนรู  

 ชุดการศึกษาเรียนรูหรือชุดสื่อการเรียนรู ประกอบดวยสื่อหลายชนิดที่ไดรับการจัดเตรียมไว

สําหรับใชเปนชองทางในการถายทอดความรูจากวิทยากรสูผูเขารับการศึกษาเรียนรู มีลักษณะ

เชนเดียวกันกับชุดการสอนหรือชุดสื่อการศึกษา  ดังนี้ 

ก. ความหมายของชุดการศึกษาเรียนรูหรือชุดสื่อการเรียนรู 

 ชุดการศึกษาเรียนรูหรือชุดสื่อการเรียนรู หมายถึง ระบบการนําสื่อประสมที่สอดคลอง

กับเนื้อหาและประสบการณของแตละหนวย มาชวยในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูของ

ผูเรียนแตละคนใหบรรลุจุดมุงหมาย (ไชยยศ, 2526 : 196) 

 ชุดการศึกษาเรียนรูหรือชุดสื่อการเรียนรูเปนการนําสื่อการสอนหลายประเภทมาใช

รวมกัน ในรูปแบบของสื่อประสม (Multimedia) โดยการใชสื่อประสมน้ีเปนการนําโสตทัศนูปกรณ

ต้ังแต 2 อยางขึ้นไปมาใชรวมกัน ในการเรียนการสอน ซึ่งอาจเปนการใชกับผูเรียนกลุมใหญ หรือ

การศึกษารายบุคคล (กิดานันท, 2531 : 81) 

 ชุดการศึกษาเรียนรูหรือชุดสื่อการเรียนรู  เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูอันประกอบดวย 

วัตถุประสงค เนื้อหา และวัสดุ อุปกรณทั้งหลายไวเปนชุด ๆ เพื่อจัดกิจกรรมใหเกิดการเรียนรูและ

ชวยใหผูสอนดําเนินการสอน ที่มีคุณภาพเทาเทียมกันอยูในมาตรฐานเดียวกัน และยังทําให

ประหยัดเวลาในการเตรียมการสอน ทําใหการสอนเรื่องน้ัน ๆ บรรลุวัตถุประสงคเดียวกัน ดวยวิธี

เดียวกัน และชวยใหการเรียนการสอน บรรลุตามจุดมุงหมายอยางมีประสิทธิภาพ (เสาวณีย, 

2528 : 291)       
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 ชุดการสอนหรือชุดการเรียนการสอน ประกอบดวยสิ่งตาง ๆ หลายสิ่ง บางครั้งเรียกรวม ๆ 

วา ชุดวัสดุการเรียนการสอน (Instructional Material Package : IMP) (สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา, 

2529 : 4)  

 ชุดการสอนหรือชุดการศึกษา  คือ ชุดสื่อประสมที่มีการจัดระบบการสอนใหสัมพันธกับ

เนื้อหาวิชาเพื่อชวยใหผูเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู เปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมี

ประสิทธิภาพ (มณฑล, 2539) 

ข. ประโยชนและคุณคาของชุดการสอนหรือชุดสื่อการเรียนรู 

 1. ชุดการสอนหรือชุดสื่อการเรียนรู  ชวยลดภาระของผูสอน เมื่อมีชุดการสอนสําเร็จรูป

อยูแลว ผูสอนจะดําเนินการสอนตามคําแนะนําที่มีไวให ผูสอนไมจําเปนตองเสียเวลาทําสื่อ 

การสอนใหม  ทําใหผูสอนมีเวลา หรือเตรียมการสอน ทดลอง และศึกษาคนควาเพิ่มเติมในเนื้อหา

ตามที่ชุดการสอนกําหนด  ทําใหผูสอนมีประสบการณกวางขวางขึ้น  ซึ่งมีผลตอประสิทธิภาพใน

การสอน 

 2. ทําใหผูเรียนไดรับความรูในแนวเดียวกัน ผูสอนแตละคนยอมมีความรูความสามารถ 

ในการถายทอดความรูแตกตางกัน ในเรื่องเดียวกันผูเรียนอาจไดรับความรูและไดรับรายละเอียด 

ตาง ๆ เปนคนละแนวไมเทากัน ชุดการสอนหรือชุดการศึกษา มีจุดมุงหมายชัดเจนที่เปนพฤติกรรม 

มีขอแนะนํากิจกรรม การใชสื่อและขอสอบประเมินพฤติกรรมของผูเรียนไวอยางพรอมมูล 

 3. ชุดการสอนหรือชุดสื่อการเรียนรู ชวยใหเกิดประสิทธิภาพในการสอนอยางเชื่อถือได 

เพราะชุดการสอน ผลิตขึ้นดวยวิธีการเขาสูระบบ (System Approach) โดยกลุมผูเชี่ยวชาญหลาย

ดาน เชน ผูเชี่ยวชาญวิชาเฉพาะนั้น ๆ นักเทคโนโลยีการศึกษา นักจิตวิทยา   ผูเชี่ยวชาญการวัดผล 

ผูสอน ผูเรียน ผูปกครอง รวมกันผลิตชุดการสอนโดยมีการทดลองและปรับปรุงจนกระทั่งแนใจวา 

ไดผลดีหลายครั้งในสถานการณที่กําหนดไวจึงจะนําออกมาใชทั่ว ๆ ไป เพื่อใหแนใจวาผูสอนหรือ

ชุดการศึกษา  ไดใชชุดการสอนอยางมีประสิทธิภาพ (ลัดดา, 2526 : 31) 

 4. ชวยใหผูสอนถายทอดเนื้อหาและประสบการณที่สลับซับซอน เชน การทํางานของ 

เครื่องจักรกล อวัยวะภายในรางกาย การเจริญเติบโตของสัตวชั้นตํ่า ฯลฯ  ซึ่งผูสอนไมสามารถ

ถายทอดดวยการบรรยายไดดี (ชัยยงคและคณะ, 2523 : 121) 

 5.  ชวยผูสอนไมตองเสียเวลาในการคิดคนมาก นอกจากน้ัน ยังเปนวิธีการอบรมผูสอน  

ประจําการเรื่องการดําเนินการสอนไดอีกประการหนึ่ง (ชม, 2524 : 99) 

 6. ชวยสรางความพรอมและความมั่นใจแกผูสอน  เพราะชุดการสอนหรือชุดการศึกษา 

ไดผลิตอยางมีระบบ และมีประสิทธิภาพ สามารถนําไปใชไดทุกเวลา (สมหญิง, 2529 : 72) 
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การออกแบบและพัฒนาชุดสื่อการเรียนรู 

 สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษากําหนดหลักการในการออกแบบและพัฒนาชุดสื่อการเรียนการ

สอน (Instructional Material Package : IMP) ซึ่งผูวิจัยไดนํามาประยุกตใชเปนแนวทางในการ

ออกแบบและพัฒนาชุดสื่อการเรียนรู เรื่องภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการทองเที่ยวเมืองไทยวิถีพุทธ 

ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

ก. ความหมายของชุดสื่อการเรียนรู 

  ชุดสื่อการเรียนรูเปนสื่อที่ไดออกแบบและพัฒนาขึ้นโดยศึกษาขอมูลตาง ๆ ที่เก่ียวของ 

เชน จากการวิจัยทางการศึกษา สถานประกอบการดานอุตสาหกรรมตาง ๆ เปนตน ชุดสื่อแตละชุด

จะประกอบดวยหัวขอยอยหลาย ๆ หัวขอ สําหรับเนื้อหาวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรทางอาชีวศึกษา 

สาขาชางอุตสาหกรรม การออกแบบและพัฒนาชุดสื่อแตละชุดดังกลาว ยึดหลักการที่สําคัญตาม

ปรัชญาดังนี้คือ 

1. สอดคลองกับความตองการของงานในสถานประกอบการ 

  วัตถุประสงคในการเรียนรู เนื้อหาวิชาของชุดสื่อการเรียนการสอนกําหนดตามผล

วิเคราะหงานจริงในสถานประกอบการดานอุตสาหกรรมและพิจารณาเลือกหัวขอที่สัมพันธกับงาน

มาทําการออกแบบและพัฒนากอน 

2. เหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอน 

สามารถนําชุดสื่อการเรียนการสอนไปใชประกอบในการวางแผนการสอนของตนเองตาม

สภาพความพรอมของสถานศึกษาดานตาง ๆ เชน วัสดุและอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ 

เชน หองเรียนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมไปถึงตัวผูสอนเองดวย 

3. สงเสริมใหนักศึกษามีกิจกรรมระหวางบทเรียน 

  ชุดสื่อการเรียนรูจะเนนใหผูเรียนไดมีกิจกรรมรวมระหวางบทเรียนมากที่สุด เชน การ

ตอบคําถาม อภิปราย หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ตามความเหมาะสมของเน้ือหาวิชา ทั้งภาคทฤษฎีและ

ปฏิบัติ เพื่อหลีกเลี่ยงการเรียนการสอนแบบบรรยายเพียงอยางเดียว ซึ่งเปนวิธีการที่ไมสงเสริมให

เกิดความคิดในการแกไขปญหางานและกิจกรรมของผูเรียน 

4. สรางหรือดัดแปลงไดงาย 

  สื่อประเภทตาง ๆ ที่ใชประกอบในชุดสื่อการเรียนรู ควรจะใชวัสดุท่ีหาไดงายสรางหรือ

ดัดแปลงไดไมยาก สะดวกตอการบํารุงรักษาและขนยาย รวมไปถึงราคาตองเหมาะสมและ

ประหยัดดวย 
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ข. สวนประกอบของชุดสื่อการเรียนรู 

  ชุดสื่อการเรียนรูประกอบดวยสวนสําคัญ 2 สวนดังนี้ 

1. สิ่งพิมพ (Printed Material) 

  สิ่งพิมพเปนคูมือผูสอน ซึ่งประกอบดวยคําแนะนําสําหรับผูสอน รายการวัตถุประสงค

ของชุดสื่อการเรียนการสอน ใบเน้ือหา ใบแบบฝกหัดพรอมเฉลยแบบฝกหัด ใบงานพรอมเฉลยใบ

งาน ใบกิจกรรมหรือสิ่งพิมพอ่ืน ๆ  ซึ่งขึ้นอยูกับเนื้อหาวิชา รายการหัวขอวิชา สื่อ และรายการ

คําถาม เปนตน 

2. วัสดุโสตทัศนและอุปกรณ (Audio-Visual Material/Equipment) 

  3. วัสดุโสตทัศนและอุปกรณประกอบดวยสื่อการสอนประเภทตางๆ เชน แผนภาพ 

แผนใส โมเดลพลาสติก หุนจําลอง สไลด ภาพยนตร และวีดิโอ ชิ้นงานหรืออุปกรณจริง และชุด

ทดลอง หรือชุดสาธิต เปนตน 

ค. ขั้นตอนในการออกแบบและพัฒนาชุดสื่อการเรียนรู (IMP)  

 ขั้นตอนในการออกแบบและพัฒนาชุดสื่อการเรียนรูมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. ศึกษาวรรณคดี 

ศึกษาจากเอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เก่ียวของและขอมูลจากแหลงอ่ืน ๆ เพื่อกําหนด 

ขอบเขตของเนื้อหาวิชา ความถูกตอง ความทันสมัย รวมถึงการจัดลําดับของเนื้อหาวิชาดวย 

2. เปรียบเทียบหลักสูตร  

ศึกษาหลักสูตรตางๆ ที่เก่ียวของและมีใชอยูในปจจุบัน เพื่อพิจารณาเลือกหัวขอที่

เหมาะสม และสามารถใชรวมกันไดทุกหลักสูตร นํามาออกแบบและพัฒนาเปนชุดสื่อกอน 

3. สํารวจสถานประกอบการ  

ศึกษาแนวโนมความตองการดานความรูและทักษะที่จะตองใชในการปฏิบัติงานจริง

ในสถานประกอบการ 

4. สํารวจสถานศึกษา 

ศึกษาสภาพความพรอมดานตางๆ ของสถานศึกษาเก่ียวกับการใชชุดสื่อการเรียน

การสอน เชน สภาพหองเรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สื่อการสอน เครื่องมือ อุปกรณและวัสดุที่มี

อยูแลว  สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ รวมถึงความพรอมของตัวผูสอนเอง เปนตน 

5. เลือกเนื้อหาวิชาและกําหนดวัตถุประสงค 

วิเคราะหเนื้อหาวิชา และหัวขอเรื่อง แลวกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
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6. ออกแบบ  

ออกแบบตนแบบท้ังที่เปนสิ่งพิมพ และวัสดุโสตทัศน-อุปกรณ 

7. ทดลองใช   

เพื่อตรวจสอบหาความถูกตองของเน้ือหาวิชาและความเหมาะสมดานอ่ืน ๆ ของชุดสื่อ 

8. ปรับปรุงแกไข  

นําขอมูลที่ไดจากการทดลองใช มาปรับปรุงแกไขเพื่อใหไดชุดสื่อที่มีคุณภาพและ

สมบูรณที่สุด 

9. เผยแพรแนะนํา   

แนะนําหลักวิธีการ กระบวนการออกแบบและพัฒนาชุดสื่อ วิธีการใชชุดสื่อ เพื่อให

สามารถใชชุดสื่อไดอยางมีประสิทธิภาพที่สุด 

10. ประเมินผล   

ประเมินผลการใชชุดสื่อการเรียนรูทั้งดานประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเปน

แนวทางในการออกแบบ และพัฒนาชุดสื่อการเรียนรูตอไป 
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ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาชุดสื่อการเรียนรู สามารถสรุปเปนแผนภูมิไดดังนี้คือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 2  ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาชุดสื่อการเรียนรู 

 

จากเอกสารหลักการในการออกแบบและพัฒนาชุดสื่อการเรียนรูดังกลาวขางตน คณะผูวิจัย

ไดนํามาประยุกตใชเปนแนวทางในการออกแบบและพัฒนาชุดสื่อการเรียนรูเรื่อง ภาษาอังกฤษ

เทคนิคเพื่อการทองเท่ียวเมืองไทยวิถีพุทธ โดยทําการออกแบบและรวบรวมหัวของาน วิเคราะห

ปรัชญา 

ศึกษาวรรณคด ี สํารวจสถานประกอบการ เปรียบเทียบหลักสูตร 

เลือกเน้ือหาวิชา 

สํารวจสถานศึกษา 

กําหนดวัตถุประสงค 

ออกแบบ 

ทดลองใช 

ปรับปรุงแกไข 

เผยแพรแนะนํา 

ประเมินผล 
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งาน กําหนดความรูและทักษะ กําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม กําหนดแนวทางการออกแบบ   

และสรางชุดสื่อการเรียนรู ซึ่งแบงออกไดดังนี้  คือ คูมือวิทยากร คูมือผูเขารับการศึกษาเรียนรู 

สื่อประกอบการศึกษาเรียนรู และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเรียนรู ภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติพรอมใบประเมินผล 

 ง. ขั้นตอนในการสรางชุดสื่อการเรียนรู การสรางชุดสื่อการเรียนรูมีขั้นตอนที่สําคัญดังนี้คือ 

  1. กําหนดหมวดหมูเน้ือหาและประสบการณ อาจกําหนดเปนหัวขอเนื้อหาหรือบูรณาการ 

เปนแบบสหวิทยาการตามที่เห็นเหมาะสม 

  2.  กําหนดหนวยการสอน แบงเนื้อหาวิชาการออกเปนหนวยการสอนโดยประมาณ

เนื้อหาวิชาที่จะใหผูสอนสามารถถายทอดความรูแกผูเรียนในหนึ่งสัปดาหหรือหนึ่งครั้ง ๆ ละ 1 - 2 

ชั่วโมง 

  3.  กําหนดหัวเรื่ อง  ผูสอนจะตองถามตัวเองวาในการสอนแตละหนวยจะให

ประสบการณอะไรแกผูเรียนบาง แลวกําหนดหัวเรื่องออกมาเปนหนวยการสอน 

  4. กําหนดมโนทัศน และหลักการมโนทัศน หลักการท่ีกําหนดขึ้นตองสอดคลองกับ

หนวยและหัวเรื่อง โดยสรุปแนวความคิด สาระ และหลักเกณฑท่ีสําคัญไวเพื่อเปนแนวทางจัด

เนื้อหามาสอนใหสอดคลองกัน 

  5.  กําหนดวัตถุประสงคใหสอดคลองกับหัวเรื่อง โดยเขียนเปนวัตถุประสงคทั่วไปกอน 

  6. กําหนดกิจกรรมการเรียน ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม ที่จะเปนแนว

ทางการเลือก และผลิตสื่อการสอน   กิจกรรมการเรียน หมายถึง กิจกรรมทุกอยางที่ผูเรียนปฏิบัติ 

เชน การอานบัตรคําสั่ง ตอบคําถาม เขียนภาพ ทําการทดลอง เลนเกมส ฯลฯ 

  7. กําหนดแบบประเมินผล ตองประเมินผลใหตรงกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมโดยใช 

แบบทดสอบอิงเกณฑ เพื่อใหผูสอนทราบวาหลังผานกิจกรรมแลว ผูเรียนไดเปลี่ยนพฤติกรรมการ

เรียนรูตามวัตถุประสงคท่ีต้ังไวหรือไม 

  8. เลือกและผลิตสื่อการสอน วัสดุ อุปกรณและวิธีการที่ผูสอนใช ถือเปนสื่อการสอน

ทั้งสิ้น เมื่อผลิตสื่อการสอนแตละหัวเรื่องแลว ก็จัดชุดการสอนเหลานั้นไวเปนหมวดหมูในกลองที่

เตรียมไว กอนนําไปทดลองหาประสิทธิภาพ 

  9. หาประสิทธิภาพชุดสื่อการเรียนรู เพื่อประกันวาชุดการสอนหรือชุดสื่อการเรียนรูที่สราง

ขึ้นมีประสิทธิภาพ  ในการสอนผูสรางจําตองกําหนดเกณฑขึ้น   โดยคํานึงถึงหลักเกณฑที่วา การ

เรียนรูเปนกระบวนการ เพื่อชวยใหการเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเรียนบรรลุผล การหาประสิทธิภาพชุด

การสอนหรือชุดการศึกษา (Developmental Testing) หมายถึง การนําชุดสื่อการเรียนรูไปทดลอง
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ใช (Try-out) เพื่อปรับปรุง แลวนําไปสอนจริง นําผลที่ไดมาปรับปรุงแกไข แลวจึงผลิตออกมาเปน

จํานวนมาก   วิธีการหาประสิทธิภาพชุดสื่อการเรียนรูวิธีการหนึ่ง ซึ่งมีผูนิยมใชอยางกวางขวาง  คือ

เกณฑมาตรฐาน 90/90 (The 90/90 standard) หรือเกณฑมาตรฐาน 80/80 ซึ่ง Espich และ 

Williams (1984) ไดใหความเห็นไวเปน 4 ลักษณะคือ 

   9.1 เกณฑมาตรฐาน 90/90  หมายถึง การที่นักเรียนสามารถทําแบบฝกหัดได

ถูกตองเฉลี่ยรอยละ 90 แตไมไดเปนเครื่องชี้วาบทเรียนนี้มีประสิทธิภาพตามจุดมุงหมายที่ต้ังไว 

จะตองดูความสําเร็จของนักเรียนที่สามารถทําแบบทดสอบหลังเรียนไดเปนสวนมาก โดยถือวา 

รอยละ 90 อาจเปนตัวแทนที่ดีของนักเรียนสวนมาก ทั้งนี้มิไดหมายความวาบทเรียนที่นักเรียน 

สามารถทําแบบฝกหัดไดถูกตองเพียงรอยละ 85 เปนบทเรียนท่ีไมดี เชื่อถือไมได และบทเรียนที่

นักเรียนสามารถทําแบบฝกหัดไดถูกตองรอยเปอรเซนต เปนบทเรียนที่ดีมิได  ถานักเรียนทํา

แบบทดสอบหลังเรียนไมคอยได  

   9.2 เกณฑมาตรฐาน 90/90 หมายถึง นักเรียนรอยละ 90 เรียนรูบทเรียนไดดีขึ้น 

กวาเดิมรอยละ 90 ของบทเรียน ตัวอยางเชน นักเรียนทําคะแนนทดสอบกอนเรียนไดรอยละ 30 

แตนักเรียนสามารถทําคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียนไดรอยเปอรเซนต แสดงวานักเรียน

สามารถทําคะแนนไดเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 70 เทานั้น แตถาเขาทําคะแนนทดสอบหลังเรียนได 

รอยละ 90 เขาจะทําคะแนนไดเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 60 จากท่ีเขาควรจะไดเต็มที่คือรอยละ 70  

นั่นเอง เขาไดคะแนนเพิ่ม 6 ใน 7 ของที่ควรจะไดหรือรอยละ 85.7 เปนอยางสูง 

   9.3 เกณฑมาตรฐาน 90/90 หมายถึง นักเรียนรอยละ 90 เรียนรูเรื่องราวไดรอยละ 

90 โดยไมคํานึงถึงนักเรียนออนอีกรอยละ 10 ถาเอาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนมาเฉลี่ยไดไมตํ่ากวา 

รอยละ 90 แสดงวาบทเรียนนี้ถึงเกณฑท่ีกําหนดไว 

   9.4 เกณฑมาตรฐาน 90/90 หมายถึง นักเรียนที่ทําแบบทดสอบทั้งหมดจะตองได

คะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนบทเรียนน้ีไดรอยละ 90   และแบบทดสอบหลังเรียน แต

ละขอจะตองมีผูทําถูกรอยละ 90 เชนกัน ตัวอยางเชน นักเรียน 100  คนทําแบบทดสอบ 10 ขอ 

นักเรียนแตละคนจะทําผิดไดเพียง 1 ขอ และแบบทดสอบแตละขอจะตองมีผูทําผิดไมเกิน 10 คน 

   9.5 การใชชุดสื่อการเรียนรู ชุดสื่อการเรียนรูที่ไดปรับปรุงและมีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ ที่ต้ังไวสามารถนําไปสอนผูเรียนไดตามประเภทของชุดสื่อการเรียนรู (แบบบรรยาย แบบกลุม 

และรายบุคคล) และตามระดับการศึกษา (ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา) โดย

กําหนด ขั้นตอนดังนี้ 

9.5.1 ใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 
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9.5.2  เขาสูบทเรียน 

9.5.3 ประกอบกิจกรรมการเรียน 

9.5.4 สรุป 

9.5.5 ทําแบบทดสอบหลังเรียน (สมหญิง, 2529 : 70-71) 

 

ตอนท่ี 5 การพัฒนาคนเชิงรุก 

 นุชรัตน (2547 : 40 – 46)  อธิบายการพัฒนาคนเชิงรุกวาโลกปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา  เทคโนโลยีมีความกาวหนาไมหยุดน่ิง วิถีชีวิตและการทํางานจึงตองปรับใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลงเพื่อความอยูรอด  ดังนั้น องคกรตาง ๆ จึงตองการบุคลากรที่พรอมตอการ

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  ผูบริหารตองสามารถวางแผนกาวรุกไปขางหนากอนการเปลี่ยนแปลงจะ

มาถึง 

 ในอดีต  การประกอบธุรกิจดําเนินไปเรื่อย ๆ ในลักษณะการต้ังรับ (Reactive) แตเมื่อยุคสมัย 

เปลี่ยนแปลงไป การดําเนินธุรกิจแบบต้ังรับไมสามารถทําใหองคกรอยูรอดได จึงตองเปลี่ยนวิธีการ

ทํางานใหมเปนการทํางานเชิงรุก (Proactive Approach) 

 การทํางานเชิงรุก (Proactive) เปนการกระทําท่ีกาวไปลวงหนา แตไมใชการลุยทํางานที่

คอนขางกาวราว  ไมสนใจผูใด  มุงประโยชนของตนเปนสําคัญ  การทํางานเชิงรุกมิใชลุยทํา  โดยที่ 

ไมมีขอมูลสนับสนุนหรือการวางแผนลวงหนา  เพราะการทํางานแบบนั้นอาจสงผลใหงานประสบ

ความลมเหลวได 

 การทํางานเชิงรุก  คือ การทํางานที่มีการวางแผนลวงหนาอยางละเอียด รอบคอบ  รูจักและ

รับผิดชอบตนเอง  โดยสามารถที่จะเลือกตอบสนองแรงกระตุนภายนอก ในมุมมองและคุณคาของ

ตนเองที่ไมยอมตกอยูภายใตอิทธิพลสิ่งแวดลอมรอบขางและสถานการณภายนอกบีบบังคับให

ตองจําใจทํา รวมถึงมีสติไมจมปลักกับปญหา แตตอบสนองดวยสติในคุณคาที่เชื่อมั่น  ตางจาก

การทํางานแบบต้ังรับ (Reactive Approach) ที่จะกระทําเมื่อสถานการณบีบบังคับใหตอบสนอง 

ในบางครั้งอาจมีความรูสึกเขามาเก่ียวของดวย เมื่อเกิดขอผิดพลาดจะโทษสิ่งแวดลอมรอบขาง 

เงื่อนไขขอจํากัดตาง ๆ โดยไมพิจารณาตนเองเปนหลัก 

 การทํางานเชิงรุกจึงเปนการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ  เนื่องจากมีการวางแผนลวงหนา  และ

จัดการสิ่งใดดวยวิจารณญาณอยางรอบคอบ  ทําใหไมคอยมีความผิดพลาด  ท้ังยังสามารถ

คาดการณสิ่งที่จะเกิดขึ้นลวงหนาไดดวยขอมูลที่มีอยูและพรอมตอบสนองความตองการที่

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
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 การทํางานเชิงรุกจึงจําเปนตองมี บุคลากรที่มีพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก (Proactive 

Approach) กลาวคือ มีอิสรภาพในการเลือก (Freedom to Choose) ตอบสนองพฤติกรรมใด

พฤติกรรมหน่ึง โดยมีความเชื่อมั่นในคุณคา 4 ประการ คือ 

1. การรูจักตนเอง  (Self-Awareness) ตัดสินใจเลือกที่จะทําใหสิ่งใดมีอิทธิพลตอตัวเรา 

2. จินตนาการ (Imagination) สามารถคาดการณท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตได 

3. มีวิจารณญาณ (Conscious) ตระหนักรูอยูในใจวาสิ่งใดถูกหรือผิด มีวินัยควบคุม

พฤติกรรมของตนเองได อีกทั้งมีความคิดและการกระทําสอดคลองกัน 

4. ความมุงมั่นที่เปนอิสระ (Independent Will) เลือกกระทําสิ่งใดตามที่ตนเองตระหนัก 

(Self-Awareness) โดยไมตกอยูภายใตอิทธิพลของสิ่งแวดลอมรอบขาง 

 

 คุณสมบัติของผูทํางานเชิงรุก 

 ผูปฏิบัติงานเชิงรุกควรมีทักษะและคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. คาดการณเหตุการณลวงหนา (Foreseen) คือมองเห็นภาพในอดีต ปจจุบัน และ

คาดการณเหตุการณที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได  เชน มองเห็นปญหาที่เคยเกิดขึ้นในอดีต  ปจจุบัน 

ยังเกิดปญหาขึ้นอีก และคาดการณวาปญหานี้จะทวีความรุนแรงหรืออาจเปลี่ยนแปลงไปใน

รูปแบบอ่ืน ๆ โดยไมประเมินสถานการณตํ่ากวาหรือสูงเกินจริง  เพื่อวางแผนปองกันปญหาที่จะ

เกิดขึ้นในอนาคต 

2. มีทักษะการวิเคราะหปญหาไดดี (Analytical Skill) เลือกไดวาปญหาใดมีแนวโนมวิกฤต

ในอนาคต พรอมทั้งวิเคราะหสาเหตุและอุปสรรคของปญหา 

3. รูจักองคกร (Organization Awareness) ตองรูจักองคกรท้ัง 4 ดาน คือ ธุรกิจขององคกร  

พฤติกรรมของคนทั้งองคกร  วัฒนธรรมภายในองคกร  และการบริหาร  การเขาใจองคกรทั้ง 4 ดาน  

เปนตัวแปรสําคัญที่ทําใหสามารถเลือกวางแผนกลยุทธและวิธีการทํางานใหเหมาะสมกับกลุม

บุคคล 

4. มีเทคนิคการนําเสนอที่มีประสิทธิภาพ (Presentation Skill) มีทักษะการถายทอด

ความคิดที่วางแผนไวใหผูบริหารเขาใจและยินดีสนับสนุน 

5. มีบุคลิกภาพนาเชื่อถือ  (Creditability) การเปนผู นํา  กลยุทธหรือเปนผูนําในการ

เปลี่ยนแปลง (Changed Agent) ไดดีในองคกรนั้น  สิ่งสําคัญคือ ไดรับการยอมรับ และความ

นาเชื่อถือจากบุคลากรสวนใหญในองคกร  เพราะมีสวนทําใหบุคลากรทุกคนยินดีใหความรวมมือและ

เปลี่ยนแปลงตาม 
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 แนวทางการพัฒนาตนใหมีอุปนิสัยเชิงรุก 

 การที่บุคลากรขององคกรจะเปนผูปฏิบัติงานเชิงรุก สิ่งสําคัญคือ บุคลากรตองพัฒนาตนเอง

ใหเปนผูมีอุปนิสัยเชิงรุก ซึ่งมีแนวทาง ดังนี้ 

1. เขาใจเก่ียวกับนโยบาย วิสัยทัศน  เปาหมายขององคกร และธุรกิจ 

2. ทราบแนวทางดําเนินการใหองคกรบรรลุเปาหมาย 

3. สามารถวิเคราะหจุดออน  จุดแข็ง  ศักยภาพ และความสามารถของตนวาเหมาะสมกับ

งานและองคกรหรือไม 

4. มีศักยภาพและความรูเรื่องงาน 

5. สามารถประเมินอุปสรรคและโอกาสสนับสนุนจากสิ่งแวดลอมรอบตัว เชน วัฒนธรรม

องคกร ทัศนคติของบุคลากรท่ีสงผลตอการทํางานของตน 

6. สามารถปรับขอจํากัดหรือปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นใหเปนโอกาส 

7. รูจักองคกร  และเขาใจพฤติกรรมบุคลากรทั้งองคกร (พลิกวิกฤตใหเปนโอกาส) 

8. เขาใจและวิเคราะหเพื่อปรับตัวและวิธีการใหเขาสถานการณ (รูจักกาลเทศะวาควรทํา

หรือไมควรทํา) 

9. มีความคิดอิสระในการเลือก (Independent Will) ไมตกอยูใตอิทธิพลของสิ่งแวดลอม 

10. มีวิจารณญาณวาสิ่งใดถูกตองและเหมาะสม 

11. สามารถคาดการณเหตุการณที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไดอยางแมนยํา 

12. สามารถวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นในอดีต  ปจจุบัน ตลอดจนสามารถวางแผนปองกัน

ปญหาหรือเหตุการณที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

 

ตอนท่ี 6 ปจจัยเอื้อตอการจัดการความรู 

 บุญดี  บุญญากิจ และคณะ (2547 :59-62) ไดสรุปปจจัยที่เอ้ือใหการจัดการความรูประสบ

ความสําเร็จ ไดแก 

1. ภาวะผูนําและกลยุทธ 

การจัดการความรูใหประสบผลสําเร็จตองไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารขององคกร ผูบริหาร

จะตองเขาใจแนวคิดและตระหนักถึงประโยชนที่องคกรจะไดรับจากการจัดการความรูเพื่อที่จะ

สามารถสื่อสารและผลักดันใหมีการจัดการความรูในองคกร 

อีกปจจัยหน่ึงที่จะชวยใหองคกรบรรลุผลสําเร็จในการจัดการความรู คือทิศทางและกลยุทธ

ที่ชัดเจนของการจัดการความรู  องคกรตองตอบใหไดวาจะจัดการความรูในองคกรเพื่ออะไร  เพื่อนํา

เปาหมายนั้นมากําหนดเปนแผนงานและกิจกรรมตาง ๆ ที่จะชวยใหองคกรสามารถบรรลุวัตถุประสงค
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ที่ต้ังไว  สิ่งสําคัญคือ กลยุทธของการจัดการความรูจะตองสนับสนุนและสอดคลองกับทิศทางการ

ดําเนินงานขององคกร 

2. วัฒนธรรมองคกร 

สิ่งสําคัญที่จะชวยใหองคกรบรรลุผลสําเร็จในการจัดการความรูไดคือ วัฒนธรรมของการ

แลกเปลี่ยนและแบงปนความรูระหวางบุคลากรภายในองคกร  องคกรตองทําความเขาใจถึง

อุปสรรคตาง ๆ ที่ขัดขวางไมใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรู  และพยายามหาวิธีการที่จะกําจัด

อุปสรรคตาง ๆ เหลานั้น  การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกรใหเอ้ือตอการแลกเปลี่ยนความรูจะตอง

ไดรับการสนับสนุนจากผูบริหาร เพื่อทําใหบุคลากรในองคกรตระหนักถึงความสําคัญและความ

จําเปนของการเปลี่ยนแปลง 

3. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ มีสวนสําคัญในการชวยใหคนในองคกรสามารถคนหาความรู ดึง

ความรูไปใชชวยในการวิเคราะหขอมูลตาง ๆ และชวยใหขอมูลความรูตาง ๆ ถูกจัดเก็บอยางเปน

ระเบียบ  แตการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในองคกรตองมั่นใจวาระบบเทคโนโลยีนั้น ๆ 

สามารถเชื่อมตอหรือรวมเขากับระบบเดิมที่องคกรมีอยูได  รวมถึงตองตอบสนองความตองการ

ของผูใชและใชไดงาย  ที่สําคัญในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชคือ  องคกรตองตระหนักวา

เทคโนโลยีเปนเพียงเครื่องมือท่ีชวยใหเกิดการติดตอและเชื่อมโยงคนภายในองคกรเขาดวยกัน

เทาน้ัน  เทคโนโลยีไมไดชวยใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรู  แตทําใหการแลกเปลี่ยนความรูเกิดขึ้น

ไดรวดเร็วและสะดวกย่ิงขึ้น  คนเปนผูที่แลกเปลี่ยนความรูไมใชเทคโนโลยี 

4. การวัดผล 

การวัดผลของการจัดการความรูจะชวยใหองคกรสามารถทบทวนประเมินผล และทําการ

ปรับปรุงกลยุทธและกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายของการจัดการความรูได  นอกจากนั้นผล

จากการวัดความรูจะโนมนาวใหบุคลากรทุกระดับเห็นถึงประโยชนที่ไดรับจากการจัดการและ

แลกเปลี่ยนความรู ในการวัดผล องคกรตองตระหนักวาตัวชี้วัดท่ีดีจะตองสอดคลองและเชื่อมโยง

กับกลยุทธการจัดการความรูขององคกรและสามารถบอกไดวาสถานะปจจุบันของการจัดการ

ความรูเปนอยางไร  การดําเนินการมีความคืบหนาเพียงใด  และไดผลตามที่คาดหวังไวหรือไม

อยางไร  และการจัดการความรูสงผลกระทบอะไรกับองคกรบาง 
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5. โครงสรางพื้นฐาน 

การดําเนินกิจกรรมการจัดการความรูใหเปนไปอยางราบรื่น จะตองมีโครงสรางและระบบ

รองรับสําหรับบุคลากรในองคกรใหมีการแลกเปลี่ยนความรูกันไดอยางสะดวก  โครงสรางนี้อาจ

เปนสิ่งที่จับตองได เชน สถานที่ หรือเครื่องมืออุปกรณตาง ๆ ซึ่งชวยใหบุคลากรไดแลกเปลี่ยน

ความรูกัน  หรือสิ่งที่จับตองไมได เชน โครงสรางหรือระบบงานที่เอ้ือใหเกิดสภาพท่ีสนับสนุนการ

แลกเปลี่ยนความรู  และกลไกในการแลกเปลี่ยนความรูตาง ๆ ในชีวิตการทํางานประจําวัน  

นอกจากนั้นผูบริหารจะตองพิจารณาถึงโครงสรางของหนวยงานหรือบุคลากรที่จะรับผิดชอบใน

การจัดการความรูวาควรเปนรูปแบบใด เชน การจัดต้ังทีมงานขามฝายเพื่อใหบุคลากรจากทุก

หนวยงานเขามารวมกันวางแผนและดําเนินการในเรื่องการจัดการความรู  เปนตน  สุดทายคือ 

ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล เชน ระบบการประเมินผลงาน และระบบการยกยองชมเชยและให

รางวัลที่เอ้ือตอการจัดการความรูขององคกร 

ศาสตราจารย นายแพทยวิจารณ พานิช  กลาวถึงปจจัยหลักท่ีชวยสงเสริมความเขมแข็ง

ของการจัดการความรู 8 ประการ ดังน้ี 

1. ภาวะผูนํา 

ภาวะผูนําที่แสดงความเชื่อในคุณคาของภารกิจขององคกรและจัดกระบวนการใหเกิดความ

มุงมั่นรวม (Shared Purpose) ภายในองคกร  เปนสิ่งท่ีมีคาสูงสุดที่ผูนําจะพึงใหแกองคกร 

2. โครงสราง 

การจัดโครงสราง (Organize) ภายในองคกรเปนกลุมงาน ทีมงาน สายงานภายในองคกร

และเชื่อมโยงอกไปภายนอกองคกร  โครงสรางที่มีความยืดหยุน  เกิดการรวมตัวกันเปนกลุมเฉพาะ

กิจไดงาย  มีการสื่อสาร รวมมือขามสายงานในแนวราบอยางคลองตัว  เปนเงื่อนไขสําคัญของการ

จัดการความรู 

3. วัฒนธรรม  พฤติกรรม  และการสื่อสาร 

วัฒนธรรมคุณภาพ  วัฒนธรรมการเรียนรู  การมอง  การเปลี่ยนแปลงหรือพลวัตเปนสภาพ

ความเปนจริง  และเปนโอกาสเปดเผย  แลกเปลี่ยนขอมูลภายในองคกร  เปนปจจัยสงเสริมการ

จัดการความรู 

4. เทคโนโลยีและกระบวนการ 

เทคโนโลยีและกระบวนการท่ีองคกรใชในการดําเนินภารกิจหลักขององคกร  ถามีความ

เหมาะสมจะชวยในการจัดการความรู 
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5. การใหรางวัลและการชมเชย 

เปนการสรางแรงจูงใจใหพนักงานมีพฤติกรรมที่พึงประสงค เชน พฤติกรรมแลกเปลี่ยน

ความรู ไมปกปดความรู 

6. การวัดและประเมินผล 

เปนเครื่องมือในการบันทึก  ติดตาม  และตรวจสอบการปฏิบัติงาน  และผลงานของ

บุคลากร สวนงาน และองคกรในภาพรวม 

7. ความรู  ทักษะ  ขีดความสามารถ 

เปนความรู  ทักษะ  ขีดความสามารถสําหรับใชปฏิบัติงานหลักขององคกร 

8. การจัดการ 

เปนกระบวนการที่ทําใหกิจกรรมขององคกรดําเนินการไปตามแผน  การจัดการในลักษณะ 

Empower หนวยยอยหรือท่ีเรียกวานําจากขางหลัง (Lead from behind) จะสงเสริมการจัดการ

ความรูอยางทรงพลังย่ิง 

 

ตอนท่ี 7 ขั้นตอนการนําการจัดการความรูมาใช 

วิจารณ  พานิช (2546) ไดเสนอหลัก 10 ประการในการนําการจัดการความรูนํามาใช ดังน้ี 

1. ตรวจสอบเครื่องอํานวยความสะดวก เชน 

- เครื่องชวยการเลื่อนไหลความรู  ไดแก บรรยากาศ  ความรวมมือ  และซอฟตแวรชวย

กระบวนการกลุม Intranets และ Extranets  ระบบชวยการคนหาบุคลากรภายในและภายนอก

องคกรที่มีทักษะพิเศษท่ีตองการ 

- เครื่องชวยจัดระบบขอมูลและเอกสาร ไดแก เครื่องทําดัชนี และชวยคน เครื่องจัดทํา

ฐานขอมูลอัตโนมัติ 

- เครื่องชวยคนหาขอมูล 

- เครื่องชวยแลกเปลี่ยนความรูและสารสนเทศ  ไดแก เครื่องโทรสารโทรศัพท ระบบ

ประชุมผานอินเตอรเน็ต  ระบบประชุมผานวิดีโอ Chat Room ทางอิเล็กทรอนิกส 

- เครื่องชวยคนหาขอมูล ไดแก Search Engine ระบบชวยการตัดสินใจ ระบบคน

สารสนเทศตามเนื้อเรื่อง 

2. นํากลยุทธดานการจัดการความรู กับกลยุทธดานธุรกิจมาเชื่อมโยงกัน 

กลยุทธดานการจัดการความรูมี 2 แบบ คือ แบบเขารหัสกับเขาคน กลยุทธแบบเขารหัส 

(Codification) มีการลงทุนอยางจริงจังในเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาระบบเอกสาร



49 

อิเล็กทรอนิกส  เปนการเขารหัสความรูเพื่อใหสามารถสั่งสมกระจายความรู  และใชแลวใชอีก  

เปาหมายสําคัญคือ เชื่อมโยงคนผานการใชความรูแบบใชแลวใชอีก 

กลยุทธการจัดการความรูแบบเขาคน (Personalization) มีการลงทุนดานเทคโนโลยี

สารสนเทศพอประมาณ เพื่อใหเกิดเครือขายสารสนเทศที่เชื่อมโยง  อํานวยความสะดวกให

พนักงานขององคกรสามารถแลกเปลี่ยนความรูไดอยางสะดวก โดยเฉพาะความรูแบบฝงลึกอยูใน

คน (Tacit Knowledge) 

ผูบริหารองคกรจะตองใชกลยุทธการจัดการความรูทั้งสองแบบในสัดสวนท่ีเหมาะสมสําหรับ

กลยุทธดานธุรกิจของตน  ซึ่งไมควรลงทุนเต็มที่ท้ังสองแบบ  เพราะจะเปนการสูญเปลา 

3. ออกแบบโครงสรางพื้นฐานของการจัดการความรู 

เปนการออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปน Hardware และ Software โดยจะตอง

ตอบคําถาม ตอไปน้ี 

- เทคโนโลยีท่ีจําเปนตองมี ไดแกอะไรบาง  เพื่อใหพนักงานขององคกรสามารถคนหา 

สราง เชื่อมตอหรือผสมผสาน และใชความรูไดอยางรวดเร็วและคุมคาตอการสรางความเข็มแข็ง

ใหแกองคกร  เทคโนโลยีดังกลาวควรใชทํางานตอไปนี้ 

- ชวยพนักงานขององคกรในการหาและสรางความรู โดยการติดตอแลกเปลี่ยนระหวาง

กัน จดบันทึกปญหาหรือความลมเหลว และความสําเร็จ 

- ชวยสงเสริมการแลกเปลี่ยนความรูแบบฝงลึกในตัวคนใหเปนความรูท่ีเปดเผย 

- ชวยในการคนหาและกําจัดอุปสรรคในการถายทอดทักษะ และวิธีปฏิบัติงานท่ีดีที่สุด 

(Best Practices) 

- ชวยใหมีการถายทอดความรูอยางรวดเร็ว  ในลักษณะความรู ท่ีถูกตองเหมาะสม

ถายทอดไปยังบุคคลที่ถูกตอง ในเวลาที่ถูกตอง 

- ชวยจัดระบบความรู  ไดแก ทําดัชนี กลั่นกรอง  จัดหมวดหมูแยกแยะเปนกลุม  

สังเคราะห 

- ชวยในการบรรจุหีบหอ สง และจัดเก็บความรู 

- ชวยนําความรูจากภายนอกองคกร 

- ชวยการวิเคราะหในลักษณะของการตอบคําถาม “จะเปนอยางไรถา…” 

- การสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนความรูเก่ียวของกับขอมูลขนาดใหญเพียงใด เพื่อจะได

เลือกเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับขนาดขอมูล 

- รูปแบบของการสืบคนขอมูลที่ตองการ 
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4. ตรวจสอบองคความรูและระบบท่ีมีอยู 

ควรดําเนินการโดยทีมตรวจสอบที่ประกอบดวยบุคคลหลาย ๆ ดาน  เพื่อกําหนดทรัพยากร

ความรูหลักที่จําเปนสําหรับองคกร 

5. ออกแบบทีมจัดการความรู 

ทีมจัดการความรูควรประกอบดวยบุคคลตอไปนี้ 

- พนักงานในหนวยงานใดหนวยหนึ่งในองคกรท่ีรูเรื่องของตนดี  และมีความรูเก่ียวกับ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- เจาหนาที่สารสนเทศภายในองคกร 

- พนักงานขององคกรที่มีความรูความเขาใจขามหนวยงาน 

- ที่ปรึกษาจากภายนอก  ควรใชนอยที่สุดตามความจําเปนเพื่อรักษาความลับ 

- ผูจัดการอาวุโส  จําเปนตองมีผูอาวุโสเขารวม  เพื่อเปนเครื่องแสดงความเอาจริงเอาจัง  

เพื่อเสริมพลังและชวยแนะนําวิธีคิดเชิงยุทธศาสตร 

6. รางพิมพเขียว 

ทีมจัดการความรูออกแบบระบบจัดการความรู  ซึ่งอยางนอยตองมีระบบยอย 4 ระบบ คือ 

1) คลังความรู (Knowledge Repository) ซึ่งอาจประกอบดวยฐานขอมูลหน่ึงหรือหลายฐาน

เชื่อมโยงเขาดวยกัน  และเขาถึงไดงาย 2) เวทีความรวมมือ (Collaborative Platform) เปนที่เกิด

กิจกรรมที่ทําใหเกิดการเคลื่อนความรูไปทั่วองคกร 3) เครือขาย  สําหรับการสงเสริมการสื่อสาร

แลกเปลี่ยน  ซึ่งอาจเปนไปไดท้ังสวนที่เปน Hardware เชน Intranets Extranets หรือสวนที่เปน

กิจกรรม   เชน การใชพื้นที่รวมกัน การประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ เปนตน 4) วัฒนธรรม 

หมายถึง วิธีการสงเสริมใหพนักงานใชระบบการจัดการความรูและแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน 

7. พัฒนาระบบการจัดการความรู 

ระบบการจัดการความรูประกอบดวยโครงสราง 7 ขั้น คือ 1) ชั้นบนสุดทําหนาที่สัมผัส-

สัมพันธกับคนหรือสมาชิกในองคกร  เปนสวนที่คนเขามาสราง  พัฒนาหลักการใช  คนหา 

แลกเปลี่ยนความรู  เปนสวนของระบบที่ผูใชมองเห็น  จับตองได  ในหลายกรณีหมายถึง Intranets 

ขององคกร 2) ชั้นเขาถึงและตรวจสอบผูใชมีไวปองกันการบุกรุก  ปองกันผูใชท่ีไมใชผูไดรับ

อนุญาตใหใช 3) ชั้นอํานวยความสะดวกผูใชรายบุคคล ประกอบดวยเครื่องมือสําหรับเลือกทํา

ดัชนี  และปรับปรุงสารสนเทศตามความตองการของผูใชเปนรายบุคคล 4) ชั้นประยุกตใช  

ประกอบดวยฐานขอมูลทักษะพิเศษ “หนาเหลือง” เครื่องมือสําหรับทํางานรวมกัน เชน เครื่องมือ

ทํา Video Conference 5) ชั้นสงขอมูลขาวสารประกอบดวยเทคโนโลยีการเชื่อมตอ เชน Web 
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Server, Mail Server เปนตน 6) เครื่องเชื่อมตอระหวางคอมพิวเตอรระบบเกาที่ลาสมัยกับ

คอมพิวเตอรระบบที่ใชกันอยูในปจจุบัน 7) คลังขอมูลขาวสาร  ไดแก ฐานขอมูลที่ใชทํางาน 

ฐานขอมูล การอภิปราย  แลกเปลี่ยนคลังขอมูลจากการแลกเปลี่ยนใน Web เปนตน 

8. ตนแบบและการทดลองใช 

อาจสรางตนแบบหลาย ๆ แบบใหทดลองใช  แลวจึงขยายจากตนแบบยอดนิยม 

9. บริหารจัดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม  และโครงสรางการตอบแทน (Reward) 

การจัดการความรูจะไดผลตองมีการเปลี่ยนวัฒนธรรมและโครงสรางการตอบแทนเพื่อใหได

ทั้งใจและสมองของสมาชิกองคกร  ควรมี CKO (Chief Knowledge Officer) มาทําหนาท่ี 8 

ประการ คือ 1) สงเสริมการจัดการความรู การดําเนินการและการใช  2) ใหการศึกษาหรือฝกอบรม

ผูใช  3) ใหการศึกษาหรือฝกอบรมทีมผูบริหารขององคกร  4) วัดผลกระทบจากการจัดการความรู 

5) ทําแผนที่ความรูท่ีมีอยูในปจจุบัน  6) จัดหมวดหมู  ความรู  ลดสภาพแยกสวน  7) สรางถนน

ความรู  8) เชื่อมโยงกิจกรรมทางธุรกิจขององคกรเขากับระบบการจัดการความรู 

10.  ประเมินผลสัมฤทธิ์ วัดผลตอบแทนจากการลงทุน  และพัฒนาระบบการจัดการความรู 

วิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์จากการพัฒนาและประยุกตใชระบบการจัดการความรูมี

หลากหลายวิธี  ซึ่งเปนการวัดตนทุนทางปญญา (Intellectual Capital) ขององคกร 

 

 การจัดการความรูตามแนวทางของ Nonaka  และ  Takeuchi 

 Nonaka และ  Takeuchi ไดเสนอกิจกรรมสําคัญ 7 ประการ ในการดําเนินการจัดการ

ความรูในองคกร ดังนี้ 

1. การสรางวิสัยทัศนเก่ียวกับความรู 

ผูบริหารระดับสูงมีหนาท่ีสรางวิสัยทัศนเก่ียวกับความรูท่ีเปนความรูหลักขององคกร  สําหรับ

ใชเปนเข็มทิศในการจัดการความรูขององคกร  การจัดการวิสัยทัศนเก่ียวกับความรูตองใหกินใจ  

และเขาใจไดงาย   สื่อสารใหเปนที่รับรูและซาบซึ้ง  จนเกิดเปนความเชื่อและคานิยมรวมกันท่ัวทั้ง

องคกร  วิสัยทัศนตองมีความชัดเจนทําใหมองเห็นทิศทางและขอบเขตรวมกันไดอยางชัดเจน  แต

ตองไมมีรายละเอียดมากเกินไปจนทําใหปดก้ันความคิดสรางสรรคของพนักงาน  วิสัยทัศนดังกลาว

ตองเปดโอกาสใหพนักงานในแตละหนวยยอยรวมกันตีความ  นําไปสูวิสัยทัศนและพันธกิจของ

หนวยยอยภายใตรมของวิสัยทัศนภาพรวม  ทําใหเกิดความรูสึกผูกพันทุมเทที่จะทํางานรวมกันเพื่อ

บรรลุวิสัยทัศนนั้น 
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2. สรางทีมจัดการความรูขององคกร 

การจัดการความรูเริ่มตนที่ตัวบุคคลเปนคน ๆ  แตในที่สุดแลวตองดําเนินการเปนทีม และ

เปนระบบทั่วท้ังองคกร  จึงจะเกิดพลังของการจัดการความรูอยางเต็มที่  และสมาชิกขององคกร

จะตองเขาใจบทบาทของตนเองในดานการจัดการความรู  ทีมจัดการความรูขององคกร  

ประกอบดวย 3 กลุม คือ 

- ผูปฏิบัติจัดการความรู  (Knowledge  Practitioner)  ไดแก    พนักงานระดับปฏิบัติการ 

คือ ผูจัดการความรูตัวจริง ทําหนาที่หลักเก่ียวกับความรู 4 ประการ คือ การเสาะหา (Acquire)   

สราง (Create) สั่งสม  (Accumulate) และใช (Exploit) ความรู  ผูปฏิบัติจัดการความรู

ประกอบดวยคน  2 กลุ ม  คือ  ผู ปฏิ บั ติ  (Knowledge Operator) และผู เ ชี่ ยวชาญความรู   

(Knowledge  Specialist)  ผูปฏิบัติเปนผูทํางานหลักขององคกร และสั่งสมประสบการณจากการ

ปฏิบัติงานน้ัน  ความรูที่เกิดขึ้นในตัวพนักงานเหลานี้อยูในรูปของทักษะ  เปนความรูฝงลึก (Tacit  

Knowledge) ของตนเองและขององคกรเปนสวนใหญ การจัดการความรูของผูปฏิบัติเนนที่ขั้นตอน

การเอาความรูท่ีเปดเผยชัดแจงมาปฏิบัติ (Internalization) และนําเอาความรูฝงลึกของตนมา

แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน (Socialization) 

- ผูเชี่ยวชาญความรู  ทําหนาที่เก่ียวกับความรูที่เปดเผยชัดแจง (Explicit Knowledge)   

และสามารถนําไปเก็บไวในคอมพิวเตอรใหคนหา จัดหมวดหมู และจัดสงใหแกผูปฏิบัติไดงาย  

ผูเชี่ยวชาญความรูทําหนาที่สรางความรูที่ชัดเจนจากความรูฝงลึก (Externalization)  และนํา

ความรูที่ชัดแจงมาสังเคราะหจัดหมวดหมูหรือสรางเปนความรูที่ยกระดับขึ้น (Combination) 

- วิศวกรความรู (Knowledge  Engineer) เปนภารกิจของผูบริหารระดับกลาง หนาท่ีหลัก 

คือ การตีความและแปลความรูฝงลึกใหเปนความรูที่เปดเผย  จับตองได  และนําไปปฏิบัติไดงาย

ทําหนาที่เชื่อมโยงระหวางผูบริหารระดับสูงกับพนักงานระดับปฏิบัติ  โดยตีความวิสัยทัศนเก่ียวกับ

ความรูขององคกรท่ีผูบริหารระดับสูงยกรางขึ้น และอยูในสภาพที่เปนความรูฝงลึก ไมชัดแจง ให

เปนความรูที่เปดเผย ชัดแจง  สอดคลองกับงานของพนักงานระดับปฏิบัติ  เอามาพูดคุยทําความ

เขาใจกับพนักงานระดับปฏิบัติ  เพื่อใหพนักงานระดับปฏิบัติเกิดวิสัยทัศนความรูของตนในระดับ

บุคคลและระดับทีมงานหรือหนวยงาน วิศวกรความรูจึงมีบทบาทหลักในการ Externalize ความรู

ฝงลึกออกมาเปนความรูชัดแจง 

 วิศวกรความรูยังทําหนาที่หลักอีก 3 ประการในการหมุนวงจรยกระดับความรูในลักษณะ

ของ เกลียวความรู  (Knowledge Spiral) เกลียวความรู แ รกคือ   เกลียวของวงจร  SECI 

(Socialization, Externalization, Combination และ Internalization) เกลียวที่ 2 คือ เกลียว
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ความรูขามระดับชั้นภายในองคกร คือ การเชื่อมระหวางระดับลาง  ระดับกลาง  และระดับบนของ

องคกร  เกลียวที ่3 เปนเกลียวความรูขามหนวยงาน ขามภารกิจภายในองคกร 

- ผูบริหารความรู   ไดแก  ผูบริหารระดับสูง  ทําหนาที่ 3 ประการ คือ  1) กําหนดเปาหมาย

ขององคกร ซึ่งเปนเปาหมายภาพใหญของการจัดการความรูขององคกร คือ กําหนดวิสัยทัศน

เก่ียวกับการจัดการความรูขององคกรนั่นเอง  2) สรางบรรยากาศและกฎเกณฑกติกาขององคกรให

เอ้ือตอการแลกเปลี่ยนเรียนรูและ  3) คอยจับความรูท่ีทรงคุณคาที่พัฒนาขึ้นในกระบวนการเกลียว

ความรูขององคกร ในลักษณะของการผุดบังเกิด (Emergence) เปนภพใหม (New Paradigm) 

ของความรู และนํามาสื่อสารเพื่อกระตุนใหเกิดการตีความตอเน่ือง  เกิดบรรยากาศที่นาต่ืนเตน 

เราใจ และภาคภูมิใจ 

3. สรางบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางเขมขนในกลุมพนักงานระดับลาง 

บรรยากาศท่ีสําคัญที่สุดคือ สภาพที่พนักงานสามารถหาประสบการณตรงที่ใชในการทํางาน 

ซึ่งควรเนนความรูจากประสบการณตรงมากกวาความรูจากตํารา เปนความรูสึกท่ีฝงลึกและเนนที่

กระบวนการ Socialization เชน การไปดูงาน การพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ การไดทดลอง

หรือฝกปฏิบัติดวยตนเอง ตลอดจนความรูท่ีไดจากการสัมผัสกับภายนอกองคกร เชน ลูกคา 

ผูใชบริการ หรือผูที่ติดตองานดวย เปนตน 

4. ควรดําเนินการจัดการความรูไปกับการพัฒนาสินคาหรือรูปแบบการทํางานใหม ๆ  

การจัดการความรูควรดําเนินการใหควบคูหรือสัมพันธไปกับการพัฒนาสินคา หรือพัฒนา

วิธีการผลิตในองคกรท่ีมีเปาหมายเชิงสังคม  หรือการบริการ การจัดการความรูควรควบคูไปกับ

การพัฒนาคุณภาพงาน  หรือพัฒนาประสิทธิผลของงาน 

5. เนนการจัดองคกรแบบใชพนักงานระดับกลางเปนพลังขับเคลื่อนหลัก 

Nonaka และ  Takeuchi แนะนําวารูปแบบของการจัดองคกรที่เหมาะสมตอการจัดการ

ความรู  คือ แบบกลาง-ขึ้น-ลง (Middle-Up-Down) ซึ่งเนนการใชพนักงานหรือผูบริหารระดับกลาง

เปนพลังหลักในการขับเคลื่อน  พนักงานระดับกลางจะเปนผูเชื่อมโยงวิสัยทัศนของผูบริหาร

ระดับสูงเขากับความเปนจริงหรือการปฏิบัติของพนักงานระดับลาง 

6. เปลี่ยนโครงสรางองคกรไปเปนแบบพหุบาท 

องคกรแบบพหุบาท (Hypertext)  หมายถึง  องคกรที่มีหลายบริบท (Context)  อยูในเวลา

เดียวกัน (Hyper + Context)  ในแตละบริบทมีพนักงานทํางานของตนเต็มเวลา  และมีภารกิจอยู

ในบริบทเดียวมีการจัดการความรูหมุนเวียนอยูระหวางบริบท ทําใหเก้ือกูลสงเสริมซึ่งกันและกัน  

เกิดการจัดการความรูท่ีทรงพลัง 
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 องคกรพหุบาทมี 3 ชั้น หรือ 3 บริบท ไดแก 1) ชั้นหรือบริบทของระบบงานตามปกติ เปน

รูปแบบองคกรแบบพีระมิด  2)  ชั้นหรือบริบทของ Project Team  ซึ่งทํางานเพื่อบรรลุเปาหมาย

อยางใดอยางหน่ึงแลวสลายตัวกลับสูระบบงานปกติ   แตในชวงของ Project  Team สมาชิกของ

ทีมทํางานเต็มเวลาใหแก  Project  Team ในแบบนี้การจัดองคกรเปนรูปพีระมิดหัวกลับ  3) ชั้น

หรือบริบทฐานความรู  (Knowledge  Base)  ทําหนาที่คอยสกัดรวบรวม และสังเคราะห  ยกระดับ

ความรูที่เกิดขึ้นจาก 2 บริบทขางตน  ใหมีความหมายตอองคกรย่ิงขึ้น  และอํานวยความสะดวกใน

การดําเนินการจัดการความรูของพนักงานทุกระดับและทุกบริบท 

 

จากแนวคิดเรื่อง การพัฒนาคนเชิงรุกและปจจัยเอ้ือตอการจัดการความรูดังกลาวขางตน  

คณะผูวิจัยนํามาประยุกตใชในการวางแผนการจัดการศึกษาเรียนรูเรื่อง ภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อ

การทองเท่ียวเมืองไทยในวิถีพุทธ  โดยมุงเนนใหมัคคุเทศกที่เขารวมกิจกรรมการศึกษาเรียนรูเกิด

แรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองดานภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวเมืองไทยในวิถีพุทธ มีความ

พยายามในการศึกษาเรียนรูและทบทวนเนื้อหาบทเรียนชุดสื่อการเรียนรูท่ีไดรับมอบ  ตลอดจนนํา

องคความรูท่ีไดรับผานระบบการศึกษาเรียนรูในชั้นเรียนและจากชุดสื่อการเรียนรูดังกลาวไปใชใน

การประกอบอาชีพมัคคุ เทศก ไดตามความเหมาะสม  ดวยความเขาใจถูกตองในเชิ ง

พระพุทธศาสนาอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลดีตอการทองเที่ยวไทยในอนาคต 

 

ตอนท่ี 8 ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

Miller Ted Lee (1998) ไดทํางานวิจัยเก่ียวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหกับ

นักศึกษาชาวญี่ปุน โดยมุงศึกษาถึงวิธีการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative 

Approach) วาเหมาะสมที่จะนํามาใชกับสถานการณใดในการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อใหเกิด

ประโยชนกับผูเรียนสูงสุด Miller เนนการสรางกิจกรรมใหผูเรียนมีการพูดคุยโตตอบกัน ทั้งนี้ในการ

สนทนาพูดคุย    ผูเรียนจะไดเรียนรูวัฒนธรรมในการใชภาษาไปดวยในเวลาเดียวกัน 

Woodward and Lindstromberg (1995) ไดเสนอวิธีการนํากิจกรรมสัมพันธ (Thread) มา

ใชประกอบในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Thread เนนการทํากิจกรรมตอเนื่องที่ผูสอนและผูเรียน

จะมีสวนรวมในการทําดวยกัน เพื่อใหเกิดบรรยากาศที่เปนกันเองในการเรียนการสอน กิจกรรมนี้

อาจจะไมจําเปนตองนํามาใชทุกบทเรียน แตสามารถปรับใชไดตามความเหมาะสม 

 Gleen Toh และบุปผา เสโตบล (1998) ไดนําทฤษฎีการสอนแบบ Genre Approach 

มาประยุกตใชในการสอน การเขียนรายงาน (Report Writing) ใหกับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร 
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วิธีการน้ีมีขั้นตอนตาง ๆ ที่นํามาประยุกตใชในการ

เรียนการสอนภาษา ดังนี้ 

สัปดาหแรก  จะเปนการนําเสนอวิธีการที่เรียกวา Field Construction กลาวคือ นักศึกษา

ตองเก็บขอมูลตาง ๆ ที่จําเปนในการเขียนรายงาน ขั้นตอนนี้จะเปนการสนับสนุนใหนักศึกษา

เรียนรูคําศัพทท่ีจําเปนตองใชในการนําไปเขียนรายงานของตน  ขั้นตอนนี้จึงเปนการกระตุนให

นักศึกษาเรียนรูคําศัพทเพิ่มขึ้น (Vocabulary Building) 

สัปดาหท่ีสอง  จะเปนการนําวิธีการที่เรียกวาโมเดลลิ่ง (Modeling) เขามาใชในการที่

นักศึกษาจะเรียนรูภาษาไดอยางดีนั้น นักศึกษาจําเปนตองมีแบบอยางที่ถูกตอง วิธีการน้ี จะเปน

การนําเสนอตัวอยางและรูปแบบในการเขียนรายงานใหนักศึกษาไดศึกษา เมื่อนําเสนอตัวอยางใน

การเขียนรายงานแลว ผูสอนจะตองอภิปรายรวมกับนักศึกษา เพื่อกระตุนใหนักศึกษาตอบคําถาม 

เพื่อนําไปสูความเขาใจในการนําไปประยุกตใชเองไดอยางถูกตอง ผูสอนอาจจะถามถึง

องคประกอบ และขั้นตอนของการเขียนรายงานท่ีนักศึกษาเรียนรูจากตัวอยางที่ผูสอน นําเสนอ

และผูสอนอาจจะอธิบายเพิ่มเติม เพื่อใหผูเรียนเขาใจชัดเจนดีย่ิงขึ้น 

สัปดาหที่สาม   จะเปนการนําวิธีการสอนในลักษณะที่เรียกวา การทําหนาที่รวมกัน (Joint 

Construction) มาประยุกตใชในการเรียนการสอน วิธีนี้ผูสอนและผูเรียนจะพยายามรวมกันที่จะ

เขียนรายงานจากรูปแบบท่ีนักศึกษาไดเรียนรูมาแลว  วิธีการนี้ผูเรียนจะเรียนรูการสรางประโยค 

และการเรียบเรียงเขาเปนขอความที่ตอเนื่องกัน ผูเรียนจะพบกับปญหาตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นขณะ

เขียนรายงาน  การที่นักศึกษามีโอกาสที่จะเขียนรายงานรวมกันกับผูสอนในชั้น จะเปนการกระตุนให

ผูเรียนเขาใจเนื้อหาที่เรียนดีย่ิงขึ้น 

George M Jacobs, Gan Siowch Lee และ Jessica Ball (1996) ไดเสนอวิธีการเรียนการ

สอนแบบการเรียนรูโดยการรวมมือกัน (Cooperative Learning) กลาวคือ ผูสอนตองกระตุนให

ผูเรียนรวมกันคิด และรวมกันทํางานเปนกลุม เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูและเกิดการเรียนรู

เพิ่มขึ้นในระหวางการแบงกลุมเพื่อทํากิจกรรม Jessica Ball พบวา นักเรียนในชั้นเรียนของเขา 

พยายามหลีกเลี่ยงที่จะตอบคําถาม หรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเนื้อหาวิชาที่เรียน แตนักเรียน

มักจะแบงกลุมยอยเพื่อพูดคุยถึงเนื้อหาวิชาท่ีเรียน  เพื่อใหเกิดการเรียนรูเพิ่มเติม ดังน้ัน Jessica 

Ball จึงนําเอาแนวความคิดนี้มาใชในหองเรียน เมื่อแบงกลุมเพื่ออภิปรายถึงเนื้อหาวิชาที่เรียน 

ผูเรียนจะเกิดการเรียนรู (Comprehensive Input) ระหวางที่ทํากลุมสัมพันธ นอกจากนั้น ผูเรียนยัง

ไดเรียนรูวัฒนธรรมของภาษาไปดวยในเวลาเดียวกัน 
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David Nunan (1996) ไดสรุปวิธีการสอนแบบ Traditional Approaches และ Communicative 

Approach ไว พอสรุปประเด็นที่นาสนใจได ดังนี้ 
 

Traditional Approaches Communicative Approaches 

1. การเรียนการสอน 
เนนในเร่ืองของ ไวยากรณของภาษา  เนนในเร่ืองของการใชภาษาเพ่ือการส่ือสาร 

2. การเลือกเน้ือหาเพ่ือใชในการเรียนการสอน 
     การเลือกเน้ือหาท่ีจะใชในการเรียนการสอนจะใช

เกณฑทางภาษาศาสตรเปนมาตรฐานในการตัดสิน 

 
เน้ือหาจะไมใชเกณฑทางภาษาศาสตรเปนตัวกําหนด 
แตจะเนนถึงเน้ือเร่ืองท่ีผูเรียนสนใจอยากเรียนรู  

3. การเรียงลําดับความสําคัญของเน้ือหาวิชา 
     จัดเรียงตามความสําคัญโดยยึดเกณฑทาง

ภาษาศาสตร 

 
เน้ือหาวิชาท่ีใชสอน จัดเรียงตามความสําคัญของ
เน้ือหา ความหมาย และ ความสําคัญของเน้ือหา 

4. ลักษณะของเน้ือหาวิชาครอบคลุมถึงอะไรบาง 
      ลักษณะเ น้ือหาวิชาจะครอบคลุมถึ ง รูปแบบ

ไวยากรณท้ังหมดท่ีใชในภาษาน้ัน ๆ  

 
เน้ือหาวิชาจะครอบคลุมเฉพาะเร่ืองท่ีผูเรียน ตองการ
เรียนรูและเห็นความสําคัญในชวงเวลาน้ัน 

5. ทัศนคติของภาษา 
     ภาษาจะตองขึ้นอยูกับไวยากรณและการรอยเรียง

ถอยคํา เขาดวยกันอยางถูกตองตามรูปแบบ
ไวยากรณ 

 
การใชภาษาเนนในเร่ืองของการส่ือสาร โดยไมเนนถึง
รูปแบบทางไวยากรณ ความหลากหลาย ตาง ๆ เปนท่ี
ยอมรับ 

6. ชนิดของการใชภาษา 
     มีแนวโนมท่ีจะใชภาษาอยางเปนทางการ ถูกตอง

ตามหลักเกณฑทางไวยากรณ 

 
เนนการใชภาษาเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจําวัน 

7. การวัดมาตรฐานเกณฑความสําเร็จในการเรียนรู
ภาษา 
ผูเรียนตองใชภาษาไดอยางถูกตองตาม ไวยากรณ 
ตองพูดประโยคท่ีถูกตองตามหลักไวยากรณ 

 
 
ผู เ รียนสามารถใชภาษาเ พ่ือการส่ือสารไดตาม
สถานการณจริงอยางเหมาะสมกับบริบท ไมเนนถึง
ความถูกตองตามกฎไวยากรณทุกประการ 

8. การเนนความสําคัญของการเรียนรู 
      มุงเนนใหผูเรียน อานและเขียนไดอยางถูกตองและ

มีประสิทธิภาพ 

 
เนนใหผูเรียนสามารถพูดเพ่ือส่ือสารกับเจาของภาษา
ได  ความสําคัญของการพูด  ไดรับการเนนเทา ๆ กับ
การอานและเขียน 

9. บทบาทของผูเรียนและผูสอน 
     เนนครูเปนจุดศูนยกลางในการเรียนการสอน 

 
เนนผูเรียนเปนจุดศูนยกลางของการเรียนการสอน 

10.  ทัศนคติและความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น 
      การพูดท่ีผิดจากมาตรฐานทางไวยากรณ ถือเปน

ความผิดพลาดในการใชภาษา 

 
การพูดท่ีผิดไปจากมาตรฐานทางไวยากรณไดรับการ
ยอมรับถาสามารถส่ือสารกับเจาของภาษาได 

11. ความเหมือนและความตางกับธรรมชาติของภาษา 
      มุงเนนความถูกตองทางไวยากรณมากกวาการ

นําไปใชจริงในชีวิตประจําวัน 

 
เนนการนําไปใช ส่ือสารในชีวิตประจําวันไดจริง
มากกวาเนนความถูกตองตามรูปแบบของไวยากรณ
ในภาษาน้ัน ๆ 
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ผะอบ  พวงนอย  และคณะ (2546) ทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเทคนิค 

เพื่อการสื่อสารในงานอาชีพโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ พัฒนาและหาประสิทธิภาพหลักสูตรและชุดฝก

อบรมเรื่องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ  คณะผูวิจัยไดนํา

หลักสูตรและชุดฝกอบรมที่สรางขึ้น ตามกระบวนการของการพัฒนาหลักสูตรและชุดฝกอบรมไป

ทดลองใชเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางจํานวน 4 กลุม ๆ ละ 30, 30, 32 และ 27 คน รวม

ทั้งสิ้น 119 คน 2 กลุมแรกทําการทดลอง  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

ระหวางวันท่ี 16 - 30 ตุลาคม และ 2 กลุมหลังทําการทดลอง ณ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยา

เขตนาน ระหวางวันที่ 4 - 19 มีนาคม 2545 ตามลําดับ ตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้เลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) ตามคุณสมบัติผูเขาอบรมที่กําหนดไวในหลักสูตร คณะผูวิจัยใชแผนการ

ทดลองแบบ One - Group Pretest - Posttest Design กอนเริ่มการฝกอบรม คณะผูวิจัยใหผูเขา

รับการฝกอบรมทําการทดสอบ กอนการฝกอบรม (Pretest) หลังจากนั้น จึงนําขอมูลที่ไดมา

คํานวณหาประสิทธิภาพของหลักสูตรและชุดฝกอบรม ผลการทดลองปรากฏวาหลักสูตรฝกอบรม

ที่คณะผู วิจัยพัฒนาขึ้นใชฝกอบรมไดอยางมีประสิทธิภาพ ชุดฝกอบรมมีประสิทธิภาพทาง

ภาคทฤษฎีเทากับ 88.36/80.62 และมีประสิทธิภาพทางภาคปฏิบัติเทากับ 89.34/90.03 สูงกวา

เกณฑ 80/80 ตามที่กําหนดไว  และผลตางระหวางคะแนนเฉลี่ยผลสอบกอนฝกอบรมและหลัง

ฝกอบรมมีความแตกตางกันที่ระดับความมีนัยสําคัญ 0.01 

ผะอบ พวงนอย และคณะ (2010) ทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาคุณภาพกําลังคนดาน

วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร ดวยระบบการศึกษาเรียนรูแบบบูรณาการเรื่อง

ภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อวิจัย และพัฒนาคุณภาพ

กําลังคนดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตรดวยระบบการเรียนรูแบบบูรณาการ

เรื่องภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ ซึ่งมีองคประกอบยอยภายในระบบ 6 

ประเด็นสําคัญ คือ หลักสูตรการศึกษาอบรมและชุดการศึกษาเรียนรู การศึกษาเรียนรูภายในชั้น

เรียนรวมกับวิทยากรและเพื่อนรวมชั้นเรียน การศึกษาเรียนรูดวยตนเองนอกชั้นเรียน การศึกษา

เรียนรูระหวางกลุมเพื่อนรวมชั้นเรียน การฝกทักษะปฏิบัติและการทํากิจกรรมในสถานการณ

เสมือนจริงและการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิตในงานอาชีพ คณะผูวิจัยไดนํา

หลักสูตรและชุดการศึกษาเรียนรูท่ีพัฒนาขึ้นตามกระบวนการของการพัฒนาหลักสูตรและชุด

การศึกษาเรียนรูไปทดลองใชเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางจํานวน 5 กลุม ๆ ละ 93, 113, 

106, 108 และ 128 คน รวมท้ังสิ้น 548 คน กลุมที่ 1, 2, 3 และ 5 ทําการทดลอง ณ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือกรุงเทพฯ กลุมที่ 4 ทําการทดลอง ณ มหาวิทยาลัย
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เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ปราจีนบุรี กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้เลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) ตามคุณสมบัติผู เขารับการศึกษาอบรม  ที่ กําหนดไว ในหลักสูตร 

คณะผูวิจัยใชแผนการทดลองแบบ One - Group Pretest - Posttest Design กอนเริ่มการศึกษา

อบรม  คณะผูวิจัยใหผูเขารับการศึกษาอบรมทําการทดสอบ กอนการฝกอบรม (Pretest) หลังจาก

นั้นจึงนําขอมูลที่ไดมาคํานวณหาประสิทธิภาพของหลักสูตรและชุดการศึกษาอบรม ผลการทดลอง

ปรากฏวาระบบการศึกษาเรียนรูแบบบูรณาการท่ีคณะผูวิจัยพัฒนาขึ้นใชศึกษาอบรมไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ชุดการศึกษาอบรมมีประสิทธิภาพทางภาคทฤษฎีเทากับ 85.20/82.00 ซึ่งสูงกวา

เกณฑ 80/80 ตามสมมติฐานที่ต้ังไว และผลตางระหวางคะแนนเฉลี่ยผลสอบกอนการศึกษาอบรม

และหลังการศึกษาอบรมมีความแตกตางกันที่ระดับความมีนัยสําคัญ .01 

ผะอบ พวงนอย และคณะ (2555) ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาศูนยการเรียนรูแบบบูรณา

การเรื่องภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อถายทอดเทคนิค

การจัดการศึกษาอบรมภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสมสําหรับกลุมอาชีพ เรื่องภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อ

การสื่อสารในงานอาชีพ ใหแกกําลังคนทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตรท่ี

สนใจอยางตอเนื่อง ดวยระบบการศึกษาเรียนรูแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู

รูปแบบตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อพัฒนาคุณภาพกิจกรรมการศึกษาอบรมในลักษณะ

ศูนยการเรียนรูแบบบูรณาการ เรื่องภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ ซึ่ง

ประกอบดวยระบบการศึกษาเรียนรูแบบบูรณาการ ซึ่งเปนเนื้อหาวิชาหลัก เอกสารประกอบการ

ศึกษาอบรม คูมือผูสอนและชุดการศึกษาเรียนรู การบริหารหลักสูตรการศึกษาอบรม การวัดและ

ประเมินผลผูเขารับการศึกษาอบรม คณะผูวิจัยไดนําหลักสูตรและชุดการศึกษาเรียนรูไปถายทอด 

เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางจํานวน 3 รุน ๆ ละ 73, 147 และ 65 คน รวมทั้งสิ้น 285 คน 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ีเลือกแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) ตามคุณสมบัติผูเขารับการศึกษาอบรม ที่กําหนดไวในหลักสูตร 

คณะผูวิจัยใชแผนการทดลองแบบ One - Group Pretest - Posttest Design กอนเริ่มการศึกษา

อบรม คณะผูวิจัยใหผูเขารับการศึกษาอบรมทําการทดสอบกอนการฝกอบรม (Pretest) หลังจาก

นั้นจึงนําขอมูลที่ไดมาคํานวณหาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอบรม ผลการทดลองปรากฏวาระบบ

การศึกษาเรียนรูแบบบูรณาการเรื่อง ภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ ใชถายทอด

เทคนิคการจัดการศึกษาอบรมภาษาอังกฤษที่เหมาะสม สําหรับกลุมอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ชุดการศึกษาอบรมมีประสิทธิภาพในแตละรุนเทากับ 83.93/82.53 และ 83.09/80.28 ซึ่งสูงกวา

เกณฑ 80/80 ตามสมมติฐานที่ต้ังไว และพบวาผลคะแนนเฉลี่ยผลสอบกอนการศึกษาอบรมสูงกวา
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หลังการศึกษาอบรมทั้ง 3 กลุม โดยมีความแตกตางกันที่ระดับความมีนัยสําคัญ .01 นอกจากน้ี ศูนย

การเรียนรูแบบบูรณาการเรื่อง ภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ สามารถดําเนินการ

ตอเน่ืองอยางมีประสิทธิภาพ มีรายไดสนับสนุนเปนทุนหมุนเวียนในระยะยาวดวยวงเงินประมาณ 

300,000 บาทถวน สามารถจัดการศึกษาอบรมปละ 2 - 4 รุน ในชวงปดภาคการศึกษาเดือนมีนาคม

และตุลาคมของทุกป คาดวาจะมีผูผานการศึกษาอบรมประมาณปละ 300 คนขึ้นไป 

 



บทท่ี 3 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรและชุดสื่อการเรียนรูเรื่องภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการ

ทองเที่ยวเมืองไทยในวิถีพุทธครั้งนี้ คณะผูวิจัยดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนตอไปน้ีคือ 

 1. ศึกษาขอมูล 

 2. กําหนดหัวของาน 

 3. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาเรียนรู 

 4. พัฒนาชุดสื่อการเรียนรู 

 5. กําหนดกลุมตัวอยาง 

 6. สรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 7. เก็บรวบรวมขอมูล 

 8. วิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

1. ศึกษาขอมูล 

 การวิจัยในครั้งน้ี คณะผูวิจัยทําการศึกษาขอมูลตาง ๆ ดังนี้ คือ 

 1. ศึกษาเนื้อหาเก่ียวกับองคความรูภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว ภาษาอังกฤษเทคนิค

ทั่วไป ภาษาอังกฤษในงานอาชีพที่จําเปน หลักการทางพระพุทธศาสนา และขอมูลอ่ืน ๆ ที่

เก่ียวของ 

 2. ศึกษาวิธีการเรียนการสอนทางอาชีวะและเทคนิคศึกษา การฝกมัคคุเทศกดาน

ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวเมืองไทยในวิถีพุทธ ไดแก การสอนแบบบรรยาย การสอนแบบ

ถาม-ตอบ การสอนแบบสาธิต การเทศนสอนในงานพระพุทธศาสนา และการสอนแบบใช

สถานการณจําลอง จากตํารางานวิจัยและเอกสารที่เก่ียวของ 

3. ศึกษาวิธีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเรียนรู เก่ียวกับการกําหนดวัตถุประสงคของ

หลักสูตร การกําหนดหัวขอและรายละเอียดเน้ือหาวิชา การกําหนดวิธีการใหความรู การกําหนด

ระยะเวลาในการศึกษาเรียนรู การกําหนดวิธีการนําหลักสูตรไปใช และการวัดและการประเมินผล

สําหรับการศึกษาเรียนรู 

4.  ศึกษาวิธีการพัฒนาชุดสื่อการเรียนรู คณะผูวิจัยดําเนินการรางเน้ือหาตามท่ีกําหนดไวใน

หลักสูตรอ่ืน ๆ ที่ใกลเคียงกันแลวจึงจัดการประชุมระดมสมองรวมกับคณะที่ปรึกษาอาวุโสและ
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คณะผูทรงคุณวุฒิเพื่อพัฒนาปรับปรุงแกไขเพื่อจัดทําเนื้อหาตามหลักสูตรและพัฒนาชุดสื่อการ

เรียนรู 

5.  ศึกษาการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก ชนิดของเครื่องมือ การสรางเครื่องมือ 

และการหาประสิทธิภาพเครื่องมือทั้ง 5 ขั้นตอนดังกลาว สรุปเปนแผนภูมิไดดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 3 แสดงขั้นตอนการศึกษาขอมูล 

 

2.  กําหนดหัวของาน 

 การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเรียนรูเรื่องภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการทองเที่ยวเมืองไทยใน

วิถีพุทธนั้น คณะผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนตอไปน้ี 

1. ศึกษาหลักสูตร  คณะผูวิจัยทําการศึกษารวบรวมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม

และการทองเที่ยว โดยศึกษาคําอธิบายรายวิชาดังกลาวจากสถาบันการศึกษาตาง ๆ ที่เปดสอน

เนื้อหาที่เก่ียวของกัน ตลอดจนหลักสูตรพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธควรรูในเรื่องสําคัญ ๆ ตาง ๆ 

ภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการทองเที่ยวเมืองไทยในวิถีพุทธ หรือเรื่องอ่ืนท่ีคลายคลึงกัน เพื่อใชเปน

แนวทางเบ้ืองตนในการกําหนดหัวของาน 

ศึกษาวิธกีารสอนภาษาอังกฤษ 

สําหรับมัคคเุทศก 

ศึกษาเน้ือหาภาษาอังกฤษเพ่ือการ

ทองเท่ียวและพระพุทธศาสนา 

ศึกษาวิธกีารพัฒนาหลักสูตร 

การศึกษาเรียนรู 

 

ศึกษาวิธกีารพัฒนาชดุส่ือการเรียนรู 

ศึกษาการสรางเคร่ืองมือ 

ท่ีใชในการวิจัย 
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2. กําหนดหัวของาน คณะผูวิจัยทําการรวบรวมหัวของานจากแหลงขอมูลตาง ๆ ไดแก การ

เปรียบเทียบหลักสูตร การสัมภาษณคณาจารย ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ ผูที่ทํางานเก่ียวของกับ

การใชภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการทองเที่ยว องคความรูทางพระพุทธศาสนาที่ชาวตางชาติควรรู

และทําความเขาใจ รวมท้ังจากประสบการณของคณะผูวิจัยเอง และรวบรวมจากเอกสาร/ตํารา 

แลวนํามาประชุมระดมสมองรวมกับคณะที่ปรึกษาอาวุโสและคณะผูทรงคุณวุฒิ ในการกําหนด

หัวของานและหัวขอเนื้อหาท่ีมัคคุเทศกจําเปนตองเรียนรูในการประกอบอาชีพ เพื่อนํามาใช

ประกอบในการพัฒนาชุดสื่อการเรียนรูเรื่องภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการทองเที่ยวเมืองไทยในวิถี

พุทธ 

3. กําหนดความรูและทักษะ คณะผูวิจัยรวมประชุมระดมสมองกับคณะที่ปรึกษาอาวุโส

และคณะผูทรงคุณวุฒิ กําหนดความรูและทักษะที่เหมาะสมกับความสามารถที่ระบุไวในงานหลัก

สําหรับมัคคุเทศกในการประกอบอาชีพ มุงเนนเรื่องความรู ความจํา ความเขาใจ และการนําไปใช

ในการประกอบอาชีพเปนหลักสําคัญในการพิจารณาตัดสินใจ 

4. กําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม คณะผูวิจัยรวมประชุมระดมสมองกับคณะที่ปรึกษา

อาวุโสและคณะผูทรงคุณวุฒิในการกําหนดรายการวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมจากหัวของาน

ทั้งหมด โดยพิจารณาจากความจําเปนในการใชในงานอาชีพมัคคุเทศกในภาพรวม เพื่อใหได

พฤติกรรมของผูเขารับการศึกษาเรียนรูท่ีตองการหลังจากจบการศึกษาเรียนรูเรื่องภาษาอังกฤษ

เทคนิคเพื่อการทองเที่ยวเมืองไทยในวิถีพุทธ 

 

ทั้ง 4 ขั้นตอนท่ีกลาวมาสรุปเปนแผนภูมิไดดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 4 แสดงขั้นตอนการกําหนดหัวของาน 

1. ศึกษาหลักสูตร 

2. กําหนดหัวของาน 

3. กําหนดความรูและทักษะ 

4. กําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
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3. การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเรียนรู 

 การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเรียนรูเรื่อง ภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการทองเที่ยวเมืองไทย

ในวิถีพุทธน้ัน คณะผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้ 

 1. ศึกษาความจําเปนในการใชงานและวิเคราะหเนื้อหา  คณะผูวิจัยประชุมระดมสมอง

ทําการศึกษาความจําเปนในการใชงานสําหรับการประกอบอาชีพมัคคุเทศกเพื่อการทองเท่ียว

เมืองไทยในวิถีพุทธรวมกับคณะที่ปรึกษาอาวุโสและคณะผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เก่ียวของ เพื่อ

กําหนดเนื้อหาหลักสูตรตามลําดับเน้ือหาที่งายไปสูเน้ือหาที่ยาก (Simple to Complex) เพื่อที่จะ

ใชในการจัดทําหลักสูตรการศึกษาเรียนรูและชุดสื่อการเรียนรูตอไป 

 2. กําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  คณะผูวิจัยรวมกับคณะที่ปรึกษาอาวุโสและคณะ

ผูทรงคุณวุฒิกําหนดรายละเอียดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมจากการวิเคราะหเน้ือหาหลักสูตร

ทั้งหมดในขอ 1  โดยพิจารณาจากลักษณะความจําเปนในการใชงานในการประกอบอาชีพ

มัคคุเทศก เพื่อใหไดพฤติกรรมของผูเขารับการศึกษาเรียนรูที่ตองการหลังจากจบการศึกษาเรียนรู

ดวยชุดสื่อการเรียนรูแลว 

 3. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาเรียนรู คณะผูวิจัยรวมกับคณะที่ปรึกษาอาวุโสและคณะ

ผูทรงคุณวุฒิ   รวมกันระดมสมองพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเรียนรู โดยพิจารณาจากผลการ

กําหนดหัวขอและเนื้อหาหลักสูตร และการกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม ในการพัฒนาหัวขอ

การศึกษาเรียนรู เนื้อหาวิชา  แบบฝกหัด  ตลอดจนกิจกรรมการจัดการการศึกษาเรียนรูทั้งภาค

ทฤษฏีและภาคปฏิบัติ 

 4. คณะผูวิจัยทําการทดลองหลักสูตรการศึกษาเรียนรู และชุดสื่อการเรียนรูฉบับรางกับ

กลุมตัวอยางรุนท่ี 1 จํานวน 25 คน เพื่อหาขอดีและขอบกพรองตาง ๆ ของหลักสูตรและชุดสื่อการ

เรียนรูแลวทําการปรับปรุงใหมีความเหมาะสม 

 5. จากนั้น คณะผูวิจัยจึงนําไปทดลองใชจริงในการหาประสิทธิภาพหลักสูตร และชุดสื่อการ

เรียนรูฉบับปรับปรุงกับกลุมตัวอยาง  รุนท่ี 2   จํานวน 25 คน  อีกครั้งหนึ่งเพื่อจัดทําหลักสูตรและ

ชุดสื่อการเรียนรู  (นํารอง)  ฉบับสมบูรณตอไป (รายละเอียดแสดงไวในบทที่ 4) 

 

4. การพัฒนาชุดสื่อการเรียนรู 

จากวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมท่ีไดจากการศึกษาเน้ือหารายละเอียดหลักสูตร ซึ่งเปนขอมูล

ที่ระบุถึงความตองการที่จะใหผู เขารับการศึกษาเรียนรู เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหลังจากจบ

การศึกษาเรียนรู  คณะผูวิจัยนําวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่ไดจากการศึกษาไปกําหนดแนว

ทางการออกแบบและพัฒนาชุดสื่อการเรียนรู  ซึ่งแบงออกไดดังนี้  
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 ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเรียนรู ดังแสดงไวในแผนภูมิที่ 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 5 ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเรียนรู 

 

1. คูมือวิทยากร  ประกอบดวย 

1.1 คําแนะนําในการใชชุดสื่อการเรียนรูเพื่อใหวิทยากรไดศึกษาเพื่อเตรียมตนเองให

พรอมกอนการศึกษาในดานตาง  ๆ  ไดแก   การจัดการศึกษา  การใชชุดสื่อการเรียนรู  การวัดและ

การประเมินผลการศึกษา ฯลฯ 

1.2 รายการวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่ระบุวา  ผูรับการศึกษาเรียนรูสามารถเรียนรู

และทํากิจกรรมอะไรไดบางหลังจากจบบทเรียน 

1.3 รายละเอียดเนื้อหาวิชาที่เขียนขึ้นจากวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม เปนเน้ือหาที่

ประกอบดวยเนื้อหาวิชาความรูตามหัวขอที่ศึกษา และมีคําอธิบายสั้น ๆ  ประกอบเปนแผนการสอน

รายชั่วโมงครบถวนทั้งหลักสูตรเพื่อใชประกอบการบรรยาย  หรือแจกใหผูเขารับการศึกษาเรียนรูใน

ลักษณะเปนใบสรุปเนื้อหา 

กําหนดรายละเอียด 

หลักสูตรการศึกษาเรียนรูฉบับราง 

แกไขปรับปรุง 

วิเคราะหงาน 

หลักสูตรการศึกษาเรียนรู 

 

คณะท่ีปรึกษาอาวุโส

และคณะผูทรงคุณวุฒิ

ประเมิน 

 

ผาน 

ไมผาน 
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1.4 แบบฝกหัดสรุปและทบทวนเนื้อหาภาคทฤษฏีหลังจากจบการศึกษาแตละหัวขอ

เพื่อใหผูเขารับการศึกษาเรียนรูทบทวน 

1.5 ใบงานใชในการฝกปฏิบัติการเปนมัคคุเทศกเพื่อการทองเท่ียวเมืองไทยในวิถีพุทธ 

1.6 แบบทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2. คูมือผูเขารับการศึกษาเรียนรูประกอบดวย 

2.1 รายการวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมท่ีระบุวา  ผูเขารับการศึกษาเรียนรูสามารถเรียนรู

อะไรบางหลังจากจบบทเรียน 

2.2 รายละเอียดเนื้อหาวิชาที่เขียนขึ้นจากวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม เปนเนื้อหาท่ี

ประกอบดวยเน้ือหาวิชาความรูตามหัวขอที่ศึกษา และมีคําอธิบายรายละเอียดที่ชัดเจนและลึกซึ้ง

เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจที่ถูกตองตามหลักการทางพระพุทธศาสนาประกอบ  ใชประกอบ

ขณะทําการศึกษาในลักษณะเปนบทสนทนาภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการทองเท่ียวเมืองไทยในวิถี

พุทธเรื่องตาง ๆ ที่จําเปนสําหรับชาวตางชาติที่มาทองเที่ยวในประเทศไทย 

2.3 แบบฝกหัดและใบงานทบทวนเนื้อหาภาคทฤษฏีหลังจากจบการศึกษาเรียนรูแตละ

หัวขอ 

3. สื่อการเรียนรูประกอบการศึกษาเรียนรู  ประกอบดวย คูมือผูเรียน  วีดิทัศนการแสดงบท

สนทนาเปนภาษาอังกฤษเก่ียวกับการเดินทางทองเที่ยวของชาวตางชาติที่พูดภาษาอังกฤษกับคน

ไทยในเรื่องพระพุทธศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อตามแนววิถีพุทธจํานวนทั้งสิ้น 5 หัวขอ

ใหญ ในแตละหัวขอใหญประกอบดวยเน้ือหาวิชายอยรวมทั้งสิ้น 19 ตอน และเอกสารเพื่อใช

ประกอบการศึกษาเรียนรูในชั้นเรียนและการศึกษาเรียนรูดวยตนเองระหวางเขารับการศึกษา

เรียนรูและภายหลังจบการศึกษาเรียนรูแลว  ซึ่งบอกรายละเอียดการใชไวในคูมือวิทยากรและคูมือ

ผูเขารับการศึกษาเรียนรู 

4. แบบทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 เมื่อพัฒนาหลักสูตรและชุดสื่อการเรียนรูแลว  คณะผูวิจัยทดลองใชหลักสูตรและชุดสื่อ

การเรียนรูเพื่อศึกษาขอบกพรองตาง ๆ  ทางดานการศึกษาเรียนรู  ภาษาที่ใช เน้ือหาและความ

เหมาะสมของสื่อ รวมถึงเวลาที่ใชในการศึกษา ตามที่ระบุไวในหัวขอการพัฒนาหลักสูตร

การศึกษาเรียนรู  เพื่อนําขอมูลท่ีไดมาปรับปรุงแกไขหลักสูตรและชุดสื่อการเรียนรูใหดีขึ้นกอน

นําไปทดลองใชจริง  เมื่อปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาง ๆ ของหลักสูตรและชุดสื่อการเรียนรูตาม

ขอมูลที่ไดจากการทดลองใชเพื่อหาประสิทธิภาพแลว  จะไดชุดสื่อการเรียนรูท่ีมีความเหมาะสมกับ

ผูเขารับการศึกษาเรียนรู  และมีเนื้อหาถูกตองสมบูรณย่ิงขึ้น  พรอมนําไปใชเก็บขอมูลเพื่อการ
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ถายทอดองคความรูใหมกับกลุมตัวอยางเพื่อการยกระดับคุณภาพกําลังคนดานอุตสาหกรรมการ

ทองเที่ยวไทยตอไปในอนาคต 

ขั้นตอนการพัฒนาชุดสื่อการเรียนรู แสดงไวในแผนภูมิท่ี 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมิท่ี 6 ขั้นตอนการพัฒนาชุดสื่อการเรียนรู 

 

5. กําหนดกลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้แบงออกเปน 2 กลุมดังน้ี 

ก. กลุมตัวอยางเพื่อทดลองใช (Try out) 

     กลุมตัวอยางเพื่อการทดลองชุดสื่อการเรียนรูในครั้งนี้ คือ มัคคุเทศกอาชีพชาวไทย นับ

ถือศาสนาพุทธที่มีความสนใจการพัฒนาตนเองเรื่อง ภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการทองเที่ยว

เมืองไทยในวิถีพุทธ รุนที่ 1 เพื่อทดลองใช (Try Out) หลักสูตร และชุดสื่อการเรียนรู ฉบับรางครั้งที่ 

1 เพื่อหาขอบกพรองและปรับปรุงแกไข จํานวน 25 คน 

ข. กลุมตัวอยางเพื่อหาประสิทธิภาพ 

  กลุมตัวอยางเพื่อหาประสิทธิภาพในครั้งน้ี คือ มัคคุเทศกอาชีพชาวไทย นับถือศาสนา

พุทธที่มีความสนใจการพัฒนาตนเองเรื่อง ภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการทองเที่ยวเมืองไทยในวิถี

พุทธดวยหลักสูตรและชุดสื่อการเรียนรู ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 2 เพื่อหาประสิทธิภาพการเรียนรู 

ออกแบบคูมือวิทยากร ออกแบบคูมือผูเขารับการศึกษาเรียนรู ออกแบบส่ือประกอบการศึกษาเรียนรู 

ชุดการศึกษาเรียนรูฉบับราง 

แกไขปรับปรุง ผูเชี่ยวชาญประเมิน 

กําหนดหัวของาน/เน้ือหา/วัตถุประสงค 

ชุดการศึกษาเรียนรูฉบับสมบูรณ 

ผาน 

ไมผาน 
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การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเรียนรู การประเมินความพึงพอใจในการศึกษาเรียนรู 

ตลอดจนการพัฒนาตนเองเรื่อง ภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการทองเท่ียวเมืองไทยในวิถีพุทธ

ภายหลังการศึกษาเรียนรู 

6. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเรียนรู 

แบบสอบถามความคิดเห็น คณะท่ีปรึกษาอาวุโสและคณะผูทรงคุณวุฒิ และแบบประเมินความ 

พึงพอใจในการศึกษาเรียนรู โดยแบงออกไดดังนี้ 

ก.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

   1. ภาคทฤษฎ ี

   การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎีเพื่อใชในการประเมินความรู

ความจํา ความเขาใจ และการนําไปใชของผูเขารับการศึกษาเรียนรู  เปนแบบทดสอบแบบ

เลือกตอบจากคําศัพทสําคัญที่กําหนดให จํานวน 50 ขอ โดยวิธีดําเนินการสรางตามขั้นตอนดังน้ี 

    1.1 กําหนดจํานวนขอสอบจากตารางรายการวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม ซึ่งไดผาน

การวิเคราะหและกําหนดระดับความสําคัญของวัตถุประสงคน้ัน ๆ แลวพิจารณาจากความยาก-

งาย และความจําเปนในการนําความรูไปใชแกปญหาในการประกอบอาชีพมัคคุเทศก หรือการ

เรียนรูในเน้ือหาทฤษฎีเรื่องตอ ๆ ไป 5 – 7 ขอตอวัตถุประสงคหลัก 1 ขอ  

1.2   ออกขอสอบ โดยคณะผูวิจัยคัดเลือกขอสอบจากประโยคสําคัญ (Important 

Sentences) ในเน้ือหาแตละบทที่กําหนดไวในหลักสูตรใหสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม

ในแตละขอ กําหนดจํานวนตามความสําคัญของวัตถุประสงคและปริมาณเนื้อหาในวัตถุประสงค

ขอนั้น เมื่อรวบรวมขอสอบท้ังหมดแลวจะครอบคลุมวัตถุประสงคที่ตองการ ไดขอสอบท้ังหมด 50 

ขอ 

1.3   ตรวจสอบความเหมาะสมของแบบทดสอบเบ้ืองตนแลวนํามาแกไขปรับปรุง 

1.4   ทําการประเมินคาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาเก่ียวกับความสอดคลองระหวาง

วัตถุประสงคกับขอสอบโดยคณะท่ีปรึกษาอาวุโสและคณะผูทรงคุณวุฒิอยูในระดับผานทุกขอ 

(คา IOC อยูระหวาง 0.6 - 1.00)  

1.5  ทดลองใชแบบทดสอบ คณะผูวิจัยนําแบบทดสอบไปใชในการทดลองหลักสูตร

และชุดสื่อการเรียนรูฉบับราง ครั้งท่ี 1 และฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 2 

2. ภาคปฏิบัติ 
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คณะผูวิจัยสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคปฏิบัติจํานวน 1 ขอ โดย

คํานึงถึงความจําเปนในการนําไปใชในงานอาชีพมัคคุเทศกของผูเขารับการศึกษาเรียนรูเปนสําคัญ

มีลักษณะเฉพาะเจาะจงกําหนดเปนโจทยแบบไมตายตัววา ใหผูเขารับการศึกษาเรียนรูเลือก

นําเสนองานหนาชั้นเรียนตอวิทยากรกลุมยอยแตละกลุมจากประโยคสําคัญ ( Important 

Sentences) ตาง ๆ ที่กําหนดไวในเนื้อหาหลักสูตรแตละตอนใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ จํานวน 

3 เรื่อง ๆ ละ ไมเกิน 15 ประโยค 

การประเมินแบบทดสอบภาคปฏิบัติในครั้งนี้ คณะผูวิจัยเชิญคณะท่ีปรึกษาอาวุโสและ

คณะผูทรงคุณวุฒิมารวมประชุมระดมสมอง เพื่อประเมินความเหมาะสมของแบบทดสอบ

ภาคปฏิบัติท่ีสรางขึ้น 

ข. แบบสอบถามความคิดเห็น  คณะท่ีปรึกษาอาวุโสและคณะผูทรงคุณวุฒิ 

คณะผู วิจัยไดสรางแบบสอบถามความคิดเห็น  คณะท่ีปรึกษาอาวุโสและคณะ

ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ชุด ดวยกันคือ 

   1. แบบสอบถามความคิดเห็น  คณะที่ปรึกษาอาวุโสและคณะผูทรงคุณวุฒิ เก่ียวกับ

ความเท่ียงตรงตามเนื้อหาของ หลักสูตร โดยกําหนดคาการประเมินความคิดเห็นดังน้ี 

    +1   เทากับ   เห็นดวยกับหัวขอรายการประเมิน 

     0    เทากับ   ไมมีความคิดเห็น 

    -1   เทากับ   ไมเห็นดวยกับหัวขอรายการประเมิน 

   2. แบบสอบถามความคิดเห็น  คณะที่ปรึกษาอาวุโสและคณะผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับ

ความสอดคลองระหวาง วัตถุประสงคกับขอสอบ (IOC : Item Objective Congruence Index) 

โดยกําหนดคาการประเมินความคิดเห็นดังนี้ 

    +1 เทากับ   แนใจวาขอสอบสอดคลองกับวัตถุประสงคขอนั้น 

     0 เทากับ   ไมแนใจวาขอสอบสอดคลองกับวัตถุประสงคขอน้ัน 

    -1 เทากับ   แนใจวาขอสอบไมสอดคลองกับวัตถุประสงคขอน้ัน 

  ทั้งแบบสอบถามขอที่ 1 และขอท่ี 2 คาเฉลี่ยของการประเมินจากคณะที่ปรึกษาอาวุโส

และคณะผูทรงคุณวุฒิในแตละขอ หากมีคาตํ่ากวา 0.5 คณะผูวิจัยจะนําหัวขอรายการประเมินใน

ขอน้ัน ๆ หรือขอสอบขอน้ันไปแกไข ปรับปรุงและนําไปใหคณะที่ปรึกษาอาวุโสและคณะ

ผูทรงคุณวุฒิประเมินใหมจนกวาจะไดคาเฉลี่ยเทากับหรือสูงกวา 0.5 จึงจะนําหลักสูตร หรือ

แบบทดสอบไปทดลองใชรวมกับชุดสื่อการเรียนรู 
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3. แบบสอบถามความคิดเห็นคณะที่ปรึกษาอาวุโสและคณะผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับชุดสื่อ

การเรียนรู มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ (Best, 1983) โดย

กําหนดคาระดับคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ ดังนี้ 

   คาเฉลี่ยระหวาง 4.50 - 5.00 หมายถึงเห็นวาขอคําถามน้ันอยูในเกณฑดีมาก 

   คาเฉลี่ยระหวาง 3.50 - 4.49 หมายถึงเห็นวาขอคําถามน้ันอยูในเกณฑดี 

   คาเฉลี่ยระหวาง 2.50 - 3.49 หมายถึงเห็นวาขอคําถามน้ันอยูในเกณฑใชได 

     คาเฉลี่ยระหวาง 1.50 - 2.49 หมายถึงเห็นวาขอคําถามน้ันอยูในเกณฑควรปรับปรุง 

   คาเฉลี่ยระหวาง 1.00 - 1.49 หมายถึงผูเห็นวาขอคําถามน้ันอยูในเกณฑใชไมได 

ค. แบบประเมินความพึงพอใจในการศึกษาเรียนรู 

แบบประเมินความพึงพอใจในการศึกษาเรียนรู ใชสําหรับประเมินหลักสูตรและการ 

ศึกษาเรียนรู มีขั้นตอนการสรางดังนี้ 

   1. ขั้นตอนการสรางแบบประเมิน 

    1.1 ศึกษาเอกสาร ตํารา ที่เก่ียวของ 

    1.2 สรางแบบประเมินความพึงพอใจในการศึกษาเรียนรู 

    1.3 นําแบบประเมินที่ได  เสนอใหคณะที่ปรึกษาอาวุโสและคณะผูทรงคุณวุฒิ 

พิจารณาตรวจแกไข ในการประชุมระดมสมอง และใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

   2. ลักษณะแบบประเมิน 

   แบบประเมินท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจในการศึกษาเรียนรู แบงออกเปน 3 ขอ ดังน้ี 

   ขอ 1 และขอ 2 เปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) 5 คําตอบ คือมากท่ีสุด 

มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด คาคะแนนของแตละคําตอบขึ้นอยูกับคาระดับความคิดเห็น ของขอ

คําถามแตละขอในแบบประเมิน โดยกําหนดคาระดับตามความคิดเห็นตามเกณฑ ดังนี้ 

    มากท่ีสุด   ใหระดับคะแนน  5 

    มาก     ใหระดับคะแนน  4 

    ปานกลาง  ใหระดับคะแนน  3 

    นอย     ใหระดับคะแนน  2 

       นอยที่สุด   ใหระดับคะแนน  1 

   ในการประเมินครั้งนี้ใชคาระดับคะแนนเฉลี่ยเปนเกณฑประเมินวา ผูเขารับการศึกษา

เรียนรูมีความพึงพอใจในแตละขอคําถามเพียงใด ดังนี้ 

 



70 

    คาเฉลี่ยระหวาง 4.50 - 5.00      ถือวามีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

    คาเฉลี่ยระหวาง 3.50 - 4.49 ถือวามีความพึงพอใจมาก 

    คาเฉลี่ยระหวาง 2.50 - 3.49 ถือวามีความพึงพอใจปานกลาง  

    คาเฉลี่ยระหวาง 1.50 - 2.49 ถือวามีความพึงพอใจนอย 

    คาเฉลี่ยระหวาง 1.00 - 1.49 ถือวามีความพึงพอใจนอยท่ีสุด 

   ขอ 3 เปนแบบคําถามปลายเปด (Open - ended) เก่ียวกับขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

 

7. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวมรวมขอมูลเพื่อหาประสิทธิภาพหลักสูตรและชุดสื่อการเรียนรู คณะผูวิจัยใชแผนการ

ทดลองแบบ One - group pretest - posttest design มีลักษณะการทดลองดังนี้ 

ตารางท่ี 1  แสดงแผนการทดลองแบบ One-Group Pretest-Posttest Design  
 

   T1                                      X    T2 
 

  T1   คือ การสอบกอนท่ีจะจัดกระทําการทดลอง (Pretest) 

  X   คือ การจัดกระทํา (Treatment) จํานวน 30 ชม. 

  T2    คือ การสอบหลังจากที่จัดกระทําการทดลอง (Posttest) 

 

 การวิจัยเชิงทดลองลักษณะน้ี ขอดีก็คือมีความเที่ยงตรงภายใน กลาวคือ การสอบกอนและ

สอบหลังการอบรมในการทดลอง ทําใหสามารถเปรียบเทียบผลการทดลองได (Mcmillan, 1996 : 

202) 

 คณะผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. ประชาสัมพันธและประสานงานกับสมาคมมัคคุเทศกอาชีพแหงประเทศไทย กรมการ

ทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ประกาศรับสมัครมัคคุเทศกผูสนใจเขารับการศึกษา

เรียนรูตามคุณสมบัติที่กําหนด  โดยใหสมัครที่สมาคมมัคคุเทศกอาชีพแหงประเทศไทย ไดผูเขารับ

การศึกษาเรียนรู รุนที่ 1 จํานวน 25 คน 

2. ตรวจสอบพื้นความรูและความสนใจของผูเขารับการศึกษาเรียนรู  โดยการสนทนาก่ึง

สัมภาษณ 

3. ดําเนินการศึกษาเรียนรู ตามหลักสูตร วิธีการ ขั้นตอนกิจกรรมและใชชุดสื่อการเรียนรู

ตามแบบท่ีพัฒนาฉบับรางไว 
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4. ใหกลุมตัวอยางทําแบบฝกหัดและใบงานระหวางการศึกษาเรียนรูดวยชุดสื่อการเรียนรู  

และทําแบบทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเมื่อจบการศึกษาเรียนรูดังกลาว 

5. สรุปผลการทดลองครั้งที่ 1  คณะผูวิจัยนําผลเสนอคณะที่ปรึกษาอาวุโสและคณะ

ผูทรงคุณวุฒิ  โดยการจัดประชุมระดมสมองรวมกัน  พิจารณาขอมูลและเสนอแนะขอแกไข เพื่อ

ปรับปรุงหลักสูตรวิธีการจัดการศึกษาเรียนรูและชุดสื่อการเรียนรู 

6. รับสมัครผูเขารับการศึกษาเรียนรูตามคุณสมบัติที่กําหนดในรุนที่ 2  และดําเนินการ

ทดลองหลักสูตรและชุดสื่อการเรียนรู ครั้งท่ี 2 โดยมีผูเขารับการศึกษาเรียนรู รุนที่ 2 จํานวน 25 คน 

 7. นําเสนอคณะคณะท่ีปรึกษาอาวุโสและคณะผูทรงคุณวุฒิ  เพื่อระดมสมองพิจารณาผล

การศึกษาเพื่อปรับปรุงแกไขชุดสื่อการเรียนรู (นํารอง) เปนครั้งสุดทาย 

 8. จัดทําหลักสูตรและชุดสื่อการเรียนรู (นํารอง) ฉบับสมบูรณ เพื่อถายทอดองคความรูใหม

เพื่อการยกระดับคุณภาพกําลังคนดานอุตสาหกรรมการทองเท่ียวในภายหลังตอไป 

 

8.  วิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพในการวิจัยครั้ง น้ีจะใช วิธีวิเคราะหเ น้ือหา (Content 

Analysis) โดยกําหนดเกณฑสัมบูรณรอยละ 80 ขึ้นไป   เห็นตรงกันเปนเกณฑในการแปล

ความหมาย สวนการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณใชวิธีการดังตอไปนี้ 

1. การแจกแจงความถ่ีและคํานวณคารอยละ ในกรณีที่ขอมูลเปนแบบจําแนกประเภท 

(Categorical Data) 

2. การประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับความรูสึกพึงพอใจในการศึกษาเรียนรูของผูเขารับ

การศึกษาเรียนรู และความคิดเห็นเก่ียวกับการศึกษาเรียนรู การพัฒนาตนเองของผูเขารับ

การศึกษาเรียนรูตลอดจนความคิดเห็นของคณะท่ีปรึกษาอาวุโสและคณะผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับชุด

สื่อการเรียนรูน้ันใชคาสถิติคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคามัชฌิมเลขคณิต ( X) 

เปรียบเทียบเกณฑสัมบูรณตามนัยสําคัญทางสถิติที่กําหนดไวในการแปลความหมายคามัชฌิม

เลขคณิต ดังนี้คือ 

คามัชฌิมเลขคณิตอยูระหวาง 1.00 - 1.49 หมายถึง ผู ตอบแบบสอบถาม เ ห็นด วย 

      นอยท่ีสุดหรือใชไมได 

คามัชฌิมเลขคณิตอยูระหวาง 1.50 - 2.49  หมายถึง  ผู ตอบแบบสอบถาม เ ห็นด วย 

     นอยหรือควรปรับปรุง 
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คามัชฌิมเลขคณิตอยูระหวาง 2.50 - 3.49 หมายถึง ผู ตอบแบบสอบถาม เห็นด วย 

       ปานกลางหรือใชได 

คามัชฌิมเลขคณิตอยูระหวาง 3.50 - 4.49  หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยมาก 

     หรือดี 

คามัชฌิมเลขคณิตอยูระหวาง 4.50 - 5.00 หมายถึง ผู ตอบแบบสอบถาม เห็นด วย 

      มากท่ีสุดหรือดีมาก 

 

3.  การหาประสิทธิภาพของหลักสูตรและชุดสื่อการเรียนรู 

3.1 คณะผูวิจัยกําหนดเกณฑการวิเคราะหขอมูล  ดวยการวัดความรูความสามารถของ

ผูเขารับการศึกษาเรียนรู  ภายหลังจบการศึกษาเรียนรูตามหลักสูตร  โดยใหผูเขารับการศึกษา

เรียนรูทําแบบฝกหัด  ใบงานและแบบทดสอบปฏิบัติโดยมีกําหนดเกณฑประเมินผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนไวท่ีระดับ  80/80   ซึ่งกําหนดตามการศึกษาของคิกเกอร  (Kiger, 1977  อางใน

บูรณะ  สมชัย,  2539)    ซึ่งไดเปรียบเทียบผลการเรียนโดยใชโมดูลในเรื่อง Word Recognition,  

Comprehension and Study Skill  กับนักศึกษาฝกหัดครูใหม 2 กลุมของมหาวิทยาลัยบอลสเตท 

โดยใชเกณฑสอบผานโมดูลกลุมท่ีหน่ึงรอยละ 90 และกลุมที่สองรอยละ 80  ผลการศึกษาปรากฏ

วาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาครูทั้งสองกลุมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ  ซึ่งชี้ใหเห็น

วาเกณฑรอยละ 80 นาจะเพียงพอสําหรับการสอบผานโมดูลเพราะจากการทดลองพบวานักศึกษา

ที่สอบผานโมดูลรอยละ 90  ทําคะแนนในแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมดีกวา

นักศึกษาซึ่งสอบผานดวยเกณฑรอยละ 80 

3.2  หาดัชนีความสอดคลองของหลักสูตร (IOC) และระหวางขอสอบกับวัตถุประสงค

การสอน (พวงรัตน, 2531 : 124) 

3.3 ทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยระหวางกอนเขารับการศึกษาเรียนรูและ

หลังเขารับการศึกษาเรียนรูโดยใช t-test 



บทท่ี 4 

 

ผลการวิจัย 

 

 การพัฒนาหลักสูตรและชุดสื่อการเรียนรูเรื่องภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการทองเที่ยวเมืองไทยใน

วิถีพุทธ ครั้งนี้  คณะผูวิจัยไดนําหลักสูตรและชุดสื่อการเรียนรูท่ีสรางขึ้น ไปดําเนินการทดลองกับกลุม

ตัวอยางจํานวน 2 กลุมดังน้ีคือ ครั้งท่ี 1 กลุมตัวอยางรุนที่ 1 เปนมัคคุเทศกอาชีพชาวไทยนับถือศาสนา

พุทธที่สนใจการพัฒนาตนเองดานภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการทองเที่ยวเมืองไทยในวิถีพุทธ เพื่อทดลอง 

(Try-out) หลักสูตรฉบับราง จํานวน 25 คน  ครั้งที่ 2 กลุมตัวอยางรุนที่ 2 เปนมัคคุเทศกอาชีพชาวไทย

นับถือศาสนาพุทธที่สนใจการพัฒนาตนเองดังกลาวขางตนดวยหลักสูตรฉบับปรับปรุง จํานวน 25 คน 

รวมผูเขารับการศึกษาเรียนรูท้ังสิ้น 50 คน  คณะผูวิจัยขอเสนอผลการวิจัยตามลําดับดังนี้ 

1. ผลการประเมินจากคณะที่ปรึกษาอาวุโสและคณะผูทรงคุณวุฒิในดานความเที่ยงตรงตาม

เนื้อหาของหลักสูตร 

2. หลักสูตรการเรียนรูท่ีได 

3. ผลการประเมินจากคณะที่ปรึกษาอาวุโสและคณะผูทรงคุณวุฒิในดานความเหมาะสมของชุด

สื่อการศึกษาเรียนรู 

4. ชุดสื่อการเรียนรูที่ได 

5. ผลการประเมินจากคณะท่ีปรึกษาอาวุโสและคณะผูทรงคุณวุฒิในดานความสอดคลองของ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติกับวัตถุประสงคการศึกษาเรียนรู 

6. ผลการประเมินจากผูเขารับการศึกษาเรียนรูในดานหลักสูตรและการจัดการศึกษาเรียนรู 

7. ผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพชุดสื่อการศึกษาเรียนรู 

8. ผลการวิเคราะหความกาวหนาทางการศึกษาเรียนรู 

 

1. ผลการประเมินจากคณะท่ีปรึกษาอาวุโสและคณะผูทรงคุณวุฒิในดานความเท่ียงตรง

ตามเน้ือหาของหลักสูตร 

คณะผูวิจัยจัดทําหลักสูตรฉบับราง  แลวสงใหคณะที่ปรึกษาอาวุโสและคณะผูทรงคุณวุฒิ 

ประเมินความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของหลักสูตรการศึกษาเรียนรู  โดยใชแบบประเมินความเที่ยงตรงตาม

เนื้อหาของหลักสูตรการศึกษาเรียนรู  ดวยการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ไดแบบประเมินกลับมา 

5 ฉบับ คิดเปนรอยเปอรเซนต (ตารางแสดงคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแนวความคิดเห็นของ

คณะที่ปรึกษาอาวุโสและคณะผูทรงคุณวุฒิในการประเมินความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของหลักสูตรเปน

รายบุคคล แสดงไวในภาคผนวก ง) สรุปผลการประเมินดังแสดงในตารางที่ 2 ดังนี้ 
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ตารางที่ 2 แสดงคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแนวความคิดเห็นของคณะที่ปรึกษาอาวุโสและ 

 คณะผูทรงคุณวุฒิ ประเมินความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของหลักสูตรการศึกษาเรียนรู 
 

    รายการประเมิน                                              ผลรวม       IOC=∑R/N    แปลความหมาย 
 

วัตถุประสงคหลักสูตร 

1. เหมาะสมกับหัวขอการศึกษาเรียนรู 5 1.00 ผาน 

2. สอดคลองกับหัวขอการศึกษาเรียนรู 5 1.00 ผาน 

3. ครอบคลุมหลักสูตร 5 1.00 ผาน 

หัวขอและเน้ือหาวิชา 

4. หัวขอวิชาสอดคลองกับหัวขอการศึกษาเรียนรู 4 0.80 ผาน 

5. หัวขอวิชาครอบคลุมวัตถุประสงค 5 1.00 ผาน 

6. ชื่อหัวขอวิชาเหมาะสม 4 0.80 ผาน 

7. การเรียงลําดับหัวขอวิชาในการศึกษาเรียนรู 5 1.00 ผาน 

 เหมาะสม 

8. เนื้อหาวิชาสอดคลองกับวัตถุประสงค 4 0.80 ผาน 

9. เนื้อหาวิชาครอบคลุมวัตถุประสงค 5 1.00 ผาน 

10. เนื้อหาวิชาถูกตอง 3 0.60 ผาน 

วิธีการใหความรู 

11. วิธีการใหความรูเหมาะสมกับลักษณะเนื้อหาวิชา 4 0.80 ผาน 

12. วิธีการใหความรูเหมาะสมกับวัตถุประสงค 4 0.80 ผาน 

13. วิธีการใหความรูสอดคลองกับวัตถุประสงค 4 0.80 ผาน 

ระยะเวลา 

14. ระยะเวลาทั้งหลักสูตรเหมาะสม 5 1.00 ผาน 

15. เวลาการศึกษาเรียนรูหัวขอการเตรียมกายวาจา 5 1.00 ผาน 

 และใจ เพื่อรองรับบุญกุศลเหมาะสม 

16. เวลาการศึกษาเรียนรูหัวขอความย่ิงใหญและ 5 1.00 ผาน 

 ประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจาเหมาะสม 
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ตารางที่ 2 (ตอ) 
 

    รายการประเมิน                                              ผลรวม      IOC=∑R/N     แปลความหมาย 
 

ระยะเวลา (ตอ) 

17. เวลาการศึกษาเรียนรูหัวขอวันสําคัญทาง 5 1.00 ผาน 

 พระพุทธศาสนาและกิจกรรมที่พุทธศาสนิกชน 

 พึงกระทําเหมาะสม 

18. เวลาการศึกษาเรียนรูหัวขอพระไตรปฎกและชาดก 3 0.60 ผาน 

 เหมาะสม 

19. เวลาการศึกษาเรียนรูหัวขอศีล สมาธิปญญา 4 0.80 ผาน 

 และบทสงทายเหมาะสม 

การนําหลักสูตรไปใช 

20. คุณสมบัติผูเขารับการศึกษาเรียนรูเหมาะสม 4 0.80 ผาน 

21. จํานวนผูเขารับการศึกษาเรียนรูเหมาะสม 3 0.60 ผาน 

22. จํานวนวิทยากรเหมาะสม 5 1.00 ผาน 

23. จํานวนผูชวยวิทยากรเหมาะสม 5 1.00 ผาน 

24. การกําหนดการสงงานปฏิบัติเหมาะสม 3 0.60 ผาน 

การวัดและการประเมินผล 

25. วิธีการประเมินกอนการศึกษาเรียนรูเหมาะสม 4 0.80 ผาน 

26. วิธีการประเมินหัวขอการเตรียมกาย วาจาและใจ 4 0.80 ผาน 

 เพื่อรองรับบุญกุศลเหมาะสม 

27. วิธีการประเมินหัวขอความย่ิงใหญและประวัติของ 4 0.80 ผาน 

 พระสัมมาสัมพุทธเจาเหมาะสม 

28. วิธีการประเมินหัวขอวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 4 0.80 ผาน 

 และกิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนพึงกระทําเหมาะสม 

29. วิธีการประเมินหัวขอพระไตรปฎกและชาดก 4 0.80 ผาน 

 เหมาะสม 

30. วิธีการประเมินหัวขอศีล สมาธิ ปญญาและ 4 0.80 ผาน 

 บทสงทายเหมาะสม 
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จากตารางที่ 2 พบวา คณะที่ปรึกษาอาวุโสและคณะผูทรงคุณวุฒิ มีความเห็นวาทุกรายการ

ประเมินมีคาเฉลี่ยสูงกวา 0.5 (x� อยูระหวาง 0.60 - 1.00) แสดงวา หลักสูตรมีความเที่ยงตรงตามเน้ือหา 

สามารถนําไปใชทดลองได 

 

2. หลักสูตรการศึกษาเรียนรูท่ีได 

จากการประเมินโดยคณะท่ีปรึกษาอาวุโสและคณะผูทรงคุณวุฒิ  ผลของหลักสูตรการศึกษาเรียนรู

ที่ไดมีดังนี้คือ 

หลักสูตรการศึกษาเรียนรู 

เร่ืองภาษาอังกฤษเทคนิคเพ่ือการทองเท่ียวเมืองไทยในวิถีพุทธ 

 วัตถุประสงคหลัก 

 การศึกษาเรียนรูครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารับการศึกษาเรียนรูสามารถ 

1. แนะนําชาวตางชาติในการเตรียมกาย วาจา และใจท่ีเหมาะสมกอนเขารวมกิจกรรมทาง

พระพุทธศาสนาได 

(Introduce foreigners to prepare themselves on body, speech and mind suitable 

for joining activities in Buddhism) 

2. อธิบายความย่ิงใหญและความสําคัญของพระสัมมาสัมพุทธเจาได 

(Explain the greatness and importance of the Lord Buddha) 

3. บรรยายประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจาในตอนประสูติ ตรัสรู และปรินิพพานได 

(Describe the life of the Lord Buddha on the birth, enlightenment and Nibbana) 

4. อธิบายวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนพึงกระทําในวันสําคัญ

เหลาน้ันได 

(Explain the important days of Buddhism and the activities Buddhists should 

practice on) 

5. อธิบายเรื่องพระประจําวันเกิดและการบูชาพระประจําวันเกิดได 

(Explain the birthday Buddha images and paying homage to the images) 

6. อธิบายความสําคัญและคุณคาของพระไตรปฎกตอความคงอยูของพระพุทธศาสนาได 

(Explain the importance and value of Tipitaka for Buddhism to extend) 

7. อธิบายหลักการฝกฝนอบรมตนเองและการรักษากุศลกรรมบทได 

(Explain the principles of self-practice and the principles of wholesome course of 

conduct or righteousness according to the teachings in Buddhism) 
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8. อธิบายความสัมพันธของศีล สมาธิ และปญญาตามหลักทางพระพุทธศาสนาได 

(Explain the relationship of precepts, meditation and wisdom according to the 

Teachings in Buddhism) 

 ระยะเวลาในการศึกษาเรียนรู 

 จํานวน 30 ชั่วโมง 

 การนําหลักสูตรไปใช 

1. คุณสมบัติของผูเขารับการศึกษาเรียนรู 

เปนมัคคุเทศกอาชีพชาวไทยนับถือศาสนาพุทธ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ

เทียบเทาขึ้นไป 

2. จํานวนผูเขารับการศึกษาเรียนรู 25 คน 

3. วิทยากรหลัก 1 คน ผูชวยวิทยากร 2 คน 

4. การฝกนําเสนองานจํานวนผูเขารับการศึกษาเรียนรูไมเกิน 10 คนตอวิทยากรประจํากลุม 1 คน 

5. โสตทัศนูปกรณท่ีจําเปนตองใชคือ เครื่องเลนวีดิทัศน โทรทัศนคอมพิวเตอร และเครื่องฉาย

ภาพสูจอ 

 หัวขอและเน้ือหาวิชา 

1. การเตรียมกาย วาจา และใจเพ่ือรองรับบุญกุศล :  4 ชั่วโมง 

(Preparation of Body, Speech and Mind for Merit Supporting) 

เนื้อหาวิชา 

1.1 เตรียมตัวเตรียมใจกอนไปวัด (Body and Mind Preparation on Selves before 

Visiting a Wat) 

1.2 เมื่อไปถึงวัด (Being at a Wat or Buddhist Monastery) 

1.3 บุญกิริยาวัตถุ 10 ประการ (Ten Merit – Producing Actions) 

1.4 คําศัพท สํานวน และประโยคที่สําคัญ (Vocabulary, Expression, Important 

Sentences) 

วิธีสอน : บรรยาย  ถาม-ตอบ  ฝกการออกเสียง 

สื่อการสอน : คูมือผูเรียน  วีดิทัศน   เอกสาร  แผนเคลือบพลาสติก 

วิธีประเมินผล : แบบฝกหัด  แบบทดสอบ 
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2. ความย่ิงใหญและประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจา :  4 ชั่วโมง 

(The Greatness and Life of the Lord Buddha) 

เนื้อหาวิชา 

2.1 ความย่ิงใหญและประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจา (The Greatness of the Lord 

Buddha) 

2.2 ประวัติพระสัมมาสัมพุทธเจา (ประสูติ) (The Life of the Lord Buddha : The Birth of 

the Lord Buddha) 

2.3 ประวัติพระสัมมาสัมพุทธเจา (ตรัสรูและประกาศพระศาสนา) (The Life of the Lord 

Buddha : The Enlightenment of the Lord Buddha and Spread of Buddhism)  

2.4 ประวัติพระสัมมาสัมพุทธเจา (เผยแผธรรมะและเสด็จดับขันธปรินิพพาน) (The Life of 

the Lord Buddha : The Propagation  of Buddhism and the Nibbana Attainment 

of the Lord Buddha) 

2.5 คําศัพท สํานวน และประโยคที่สําคัญ (Vocabulary, Expression, Important 

Sentences) 

วิธีสอน : บรรยาย  ถาม-ตอบ  ฝกการออกเสียง 

สื่อการสอน : คูมือผูเรียน  วีดิทัศน   เอกสาร  แผนเคลือบพลาสติก 

วิธีประเมินผล : แบบฝกหัด  แบบทดสอบ 

3. วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรมท่ีพุทธศาสนิกชนพึงกระทํา :4 ชั่วโมง 

(The Important Days of  Buddhism and the Activities Buddhists should Practice on) 

เนื้อหาวิชา 

3.1 วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา (The Important Days of  Buddhism) 

3.2 เทศกาลวันสงกรานต (Songkran Festival) 

3.3 ความเชื่อเก่ียวกับตํานานพระประจําวันเกิดท่ีนํามาผสมผสานกับพระพุทธศาสนา ตอนที่ 1 

(Belief about Personal Birthday Buddha Images Integrated into Buddhism 

part 1) 

3.4 ความเชื่อเก่ียวกับตํานานพระประจําวันเกิดท่ีนํามาผสมผสานกับพระพุทธศาสนา ตอนที่ 2 

(Belief about Personal Birthday Buddha Images Integrated into Buddhism 

part 2) 

3.5 คําศัพท สํานวน และประโยคที่สําคัญ (Vocabulary, Expression, Important 

Sentences) 



79 

วิธีสอน : บรรยาย  ถาม-ตอบ  ฝกการออกเสียง 

สื่อการสอน : คูมือผูเรียน  วีดิทัศน   เอกสาร  แผนเคลือบพลาสติก 

วิธีประเมินผล : แบบฝกหัด  แบบทดสอบ 

4. พระไตรปฎกและชาดก:               4 ชั่วโมง 

(The Tipitaka and Jataka) 

เนื้อหาวิชา 

4.1 พระไตรปฎกเบ้ืองตนและเรื่องนารูจากพระไตรปฎก ตอนที่ 1 

(The Tipitaka and Some Should - Know Stories from the Tipitaka Canon part 1) 

4.2 พระไตรปฎกเบ้ืองตนและเรื่องนารูจากพระไตรปฎก ตอนที่ 2 

(The Tipitaka and Some Should - Know Stories from the Tipitaka Canon part 2) 

4.3 ชาดกเรื่องนารูของพระสัมมาสัมพุทธเจา 

(Jataka …The Past Live of the Lord Buddha) 

4.4 คําศัพท สํานวน และประโยคที่สําคัญ (Vocabulary, Expression, Important 

Sentences) 

วิธีสอน : บรรยาย  ถาม-ตอบ  ฝกการออกเสียง 

สื่อการสอน : คูมือผูเรียน  วีดิทัศน   เอกสาร  แผนเคลือบพลาสติก 

5.  ศีล สมาธิ ปญญา และบทสงทาย :              4 ชั่วโมง 

(Precepts, Meditation Wisdom and Final Chapter) 

เนื้อหาวิชา 

5.1 ศีล สมาธิ ปญญา ตอนที่ 1 

(Precepts, Meditation and Wisdom Part 1) 

5.2 ศีล สมาธิ ปญญา ตอนที่ 2 

(Precepts, Meditation and Wisdom Part 2) 

5.3 ศีล สมาธิ ปญญา ตอนที่ 3 

(Precepts, Meditation and Wisdom Part 3) 

5.4 ศีล สมาธิ ปญญา ตอนที่ 4 

(Precepts, Meditation and Wisdom Part 4) 

5.5 บทสงทาย  วิถีไทย  วิถีพุทธ 

(Final Chapter…Thai style…Buddhist style) 
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5.6 คําศัพท สํานวน และประโยคที่สําคัญ (Vocabulary, Expression, Important 

Sentences) 

วิธีสอน : บรรยาย  ถาม-ตอบ  ฝกการออกเสียง 

สื่อการสอน : คูมือผูเรียน  วีดิทัศน   เอกสาร  แผนเคลือบพลาสติก 

6. การสรุปเน้ือหาการศึกษาเรียนรูตามหลักสูตรท้ัง 5 หนวย : 4 ชั่วโมง 

เนื้อหาวิชา 

วิทยากรอธิบายสรุปเนื้อหาวิชาที่เรียนมาท้ัง 5 หนวย  โดยมุงเนนประโยคหลัก (Important 

Sentences) ประกอบภาพในการอธิบายรายละเอียดตามเนื้อหา และรวมกันฝกทักษะการ

ออกเสียงประโยคหลักที่ตนเองสนใจกับวิทยากรเพื่อปรับแกไขน้ําเสียง สําเนียงใหถูกตอง

ตอไป 

7. การสอบ :   2 ชั่วโมง 

เนื้อหาวิชา 

ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎีดวยแบบทดสอบ 

8. การนําองคความรูไปใชในการนําเสนอผลงานภาคปฏิบัติ : 4 ชั่วโมง 

เนื้อหาวิชา 

ผูเขารับการศึกษาเรียนรู เลือกนําองคความรูที่ไดรับมานําเสนอตอคณาจารย จํานวน 3 

คน หนาชั้นเรียนอยางนอยคนละ 3 หัวขอๆ ละ 12 - 15 ประโยค  เพื่อเปนการฝก

ประสบการณและทักษะในการนําไปใชในการประกอบอาชีพมัคคุเทศก และประเมิน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคปฏิบัติ 

 

3. ผลการประเมินจากคณะท่ีปรึกษาอาวุโสและคณะผูทรงคุณวุฒิในดานความเหมาะสม

ของชุดสื่อการศึกษาเรียนรู 

 คณะผูวิจัยสรางชุดสื่อการเรียนรูตามขั้นตอนที่แสดงไวในบทท่ี 3วิธีดําเนินการวิจัยจากน้ันไดเชิญ

คณะที่ปรึกษาอาวุโสและคณะผูทรงคุณวุฒิมารวมประชุมระดมสมอง  เพื่อประเมินความเหมาะสมของ

ชุดสื่อการเรียนรูในดานตาง ๆ ดวยแบบประเมินความคิดเห็นของคณะที่ปรึกษาอาวุโสและคณะ

ผูทรงคุณวุฒิกับชุดสื่อการเรียนรู สรุปไดดังแสดงในตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 แสดงความคิดเห็นของคณะที่ปรึกษาอาวุโสและคณะผูทรงคุณวุฒิ กับชุดสื่อการเรียนรูใน 

 ดานตาง ๆ 
 

    รายการประเมิน                                      x�             S.D.      แปลความหมาย 
 

คูมือวิทยากร/คูมือผูเขารับการศึกษาเรียนรู 

ดานเน้ือหา 

1. เนื้อหาวิชาครอบคลุมวัตถุประสงค 4.8 0.45 ดีมาก 

2. เนื้อหาวิชามีความสอดคลองกับวัตถุประสงค 4.8 0.45 ดีมาก 

3. การเรียงลําดับเนื้อหาเหมาะสม 4.6 0.55 ดีมาก 

4. ภาษาที่ใชอานเขาใจงาย 4.4 0.55    ดี 

5. รูปภาพประกอบชัดเจน 4.4 0.55    ดี 

6. รูปภาพประกอบสัมพันธกับเนื้อหาคําบรรยาย 4.8 0.45 ดีมาก 

7. เนื้อหาเหมาะสมกับระดับผูเขารับการศึกษาเรียนรู 4.4 0.55    ดี 

8. การจัดรูปแบบของใบเนื้อหาเหมาะสม 4.6 0.55 ดีมาก 

ดานใบแบบฝกหัดและใบงาน 

9. คําถามและโจทย สอดคลองตรงตามวัตถุประสงค 4.6 0.55 ดีมาก 

 เชิงพฤติกรรม 

10. จํานวนขอสอบเหมาะสมกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 4.2 0.45    ดี  

11. คําถามและคําตอบมีเปาหมายที่ชัดเจน 4.2 0.85    ดี 

12. คําถามมีความยากงายเหมาะสม 4.2 0.45    ดี 

13. ภาษาที่ใชอานเขาใจงาย 4.0 0.00    ดี 

14. รูปภาพประกอบชัดเจน 4.2 0.45    ดี 

สื่อการเรียนรู 

15. สื่อการสอนมีความเหมาะสมและสัมพันธกับเน้ือหา 4.6 0.55 ดีมาก 

16. สื่อมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค 4.6 0.55 ดีมาก 

17. สื่อการสอนเหมาะสมกับระดับผูเขารับการศึกษาเรียนรู 4.4 0.55    ดี 

18. มีความสะดวกในการนําไปใชเพื่อการศึกษาเรียนรู 4.6 0.55 ดีมาก 

19. มีความสะดวกในการเก็บและบํารุงรักษา 4.6 0.55 ดีมาก 

20. ตนทุนการผลิตคุมคากับประโยชนท่ีไดรับ 4.2 0.45    ดี 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 

 

        รายการประเมิน                                                x�             S.D.      แปลความหมาย 
 

สื่อการเรียนรู (ตอ) 

21. สื่อมีรูปภาพท่ีชัดเจนเหมาะสม 4.4 0.55    ดี 

22. สื่อมีขนาดตัวอักษรเหมาะสม 4.6 0.55 ดีมาก 

23. การเลือกใชสีของสื่อมีมีความเหมาะสม 4.6 0.55 ดีมาก 

24. คําบรรยายประกอบรูป สั้น กะทัดรัด ชัดเจน  อานงาย 4.2 0.45     ดี 
 

ความเหมาะสมของชุดสื่อการเรียนรูในภาพรวม 4.5 0.51 ดีมาก 

 

 จากตารางที่ 3 พบวาผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นเก่ียวกับชุดการศึกษาเรียนรูสอดคลองกันวาอยู

ในระดับดีมาก 12 รายการคือ ดานเน้ือหา ไดแก เนื้อหาวิชาครอบคลุมวัตถุประสงค (x�=4.8) เนื้อหาวิชา

มีความสอดคลองกับวัตถุประสงค (x� = 4.8)  รูปภาพประกอบสัมพันธกับเนื้อหาคําบรรยาย (x� = 4.8)  

การเรียงลําดับเนื้อหาเหมาะสม (x� = 4.6) การจัดรูปแบบของใบเนื้อหาเหมาะสม (x� = 4.6)  ดานใบ

แบบฝกหัดและใบงาน  ไดแก คําถามและโจทยสอดคลองตรงตามวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม (x� = 4.6)  

ดานสื่อการฝกอบรม ไดแก สื่อการสอนมีความเหมาะสมและสัมพันธกับนื้อหา (x� = 4.6)  สื่อมีความ

สอดคลองกับวัตถุประสงค (x� = 4.6)  มีความสะดวกในการนําไปใชเพื่อฝกอบรม (x� = 4.6)  มีความ

สะดวกในการเก็บและบํารุงรักษา (x� = 4.6)  สื่อมีขนาดตัวอักษรเหมาะสม (x� = 4.6)  การเลือกใชสีของ

สื่อมีความเหมาะสม (x� = 4.6)  สวนอีก 12 รายการที่ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันวาอยูใน

ระดับดี คือ ดานเน้ือหา ไดแก ภาษาท่ีใชอานเขาใจงาย (x� = 4.4) รูปภาพประกอบชัดเจน (x� = 4.4)

เนื้อหาเหมาะสมกับระดับผูเขารับการศึกษาเรียนรู (x� = 4.4) ดานใบแบบฝกหัดและงาน ไดแก จํานวน

ขอสอบเหมาะสมกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม (x� = 4.2) คําถามและคําตอบมีเปาหมายที่ชัดเจน 

(x� = 4.2)  คําถามมีความยากงายเหมาะสม (x� = 4.2)  รูปภาพประกอบชัดเจน (x� = 4.4)  ภาษาท่ีใช

อานเขาใจงาย (x� = 4.0) ดานสื่อการเรียนรู ไดแก สื่อการสอนเหมาะสมกับระดับผูเขารับการศึกษา

เรียนรู (x� = 4.4)  สื่อมีรูปภาพที่ชัดเจนเหมาะสม (x� = 4.2) ตนทุนการผลิตคุมคากับประโยชนท่ีไดรับ(x� 

= 4.2) คําบรรยายประกอบรูป สั้น กระทัดรัด ชัดเจน  อานงาย (x� = 4.2) เมื่อพิจารณาความเหมาะสม

ของชุดสื่อการเรียนรูในภาพรวมพบวา อยูในระดับดีมาก (x� = 4.5)  จึงสรุปไดวาชุดสื่อการเรียนรูเรื่อง

ภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการทองเที่ยวเมืองไทยในวิถีพุทธ มีคุณภาพสําหรับนําไปใชในการศึกษาเรียนรู 

 



83 

4. ชุดสื่อการศึกษาเรียนรูท่ีได 

 ชุดสื่อการเรียนรู  เรื่อง ภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการทองเที่ยวเมืองไทยในวิถีพุทธที่ได

ประกอบดวยรายละเอียดตาง ๆ ดังน้ี 

1. คูมือวิทยากร จํานวน 1 เลม ประกอบดวย 

- หัวขอการเรียนและวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

- แผนการสอนและเน้ือหาโดยยอ 

2. คูมือผูเขารับการศึกษาเรียนรู จํานวน 1 เลมประกอบดวย 

- หัวขอการเรียนและวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

- เนื้อหา 

- แบบฝกหัดภาคทฤษฎี 

- แบบฝกหัดภาคปฏิบัติ (ใบงาน) 

- เฉลยแบบฝกหัด 

3. สื่อการสอนประกอบดวย 

- สื่อวีดิทัศน (ดีวีดี จํานวน 4 แผน) 

- เอกสารประกอบการสอน (Important Sentences) 

- แผนเคลือบพลาสติก (Important Sentences) 

- สื่อพาวเวอรพอยตสรุปเนื้อหาบทเรียน (Important Sentences) 

 

5. ผลการประเมินจากคณะท่ีปรึกษาอาวุโสและคณะผูทรงคุณวุฒิในดานความสอดคลอง

ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติกับวัตถุประสงค

การศึกษาเรียนรู 

คณะผูวิจัย ทําการประเมินความเที่ยงตรงตามเน้ือหาของแบบทดสอบ เพื่อหาความสอดคลอง

ระหวางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติกับวัตถุประสงคการศึกษา

เรียนรู  โดยนําเสนอใหคณะท่ีปรึกษาอาวุโสและคณะผูทรงคุณวุฒิในการประชุมระดมสมอง  ดวยแบบ

ประเมินความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญเพื่อการวิจัยดานความเท่ียงตรงตามเนื้อหาเก่ียวกับแบบทดสอบ  ผล

การประเมินพบวา  คณะที่ปรึกษาอาวุโสและคณะผูทรงคุณวุฒิ มีความเห็นวาทุกขอมีคาเฉลี่ยสูงกวา 

0.5 (อยูระหวาง 0.80 – 1.00) แสดงวาแบบทดสอบมีความเที่ยงตรงตามเนื้อหาในดานความสอดคลอง

ของแบบทดสอบกับวัตถุประสงคการศึกษาเรียนรู (ตารางแสดงคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของ

แนวความคิดเห็นของคณะที่ปรึกษาอาวุโสและคณะผูทรงคุณวุฒิในการประเมินความสอดคลองของ

แบบทดสอบกับวัตถุประสงคการศึกษาเรียนรู แสดงไวในภาคผนวก ง) 
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6. ผลการประเมินจากผูเขารับการศึกษาเรียนรูในดานหลักสูตรและการศึกษาเรียนรู 

ในการวิเคราะหประสิทธิภาพของหลักสูตรและการศึกษาเรียนรูทั้ง 2 ครั้ง ที่จัดขึ้น ณ สํานักพัฒนา

เทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือน้ัน  คณะผูวิจัยใหผูเขารับการศึกษา

เรียนรูท้ังสองกลุม ตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการศึกษาเรียนรู ดังมีรายละเอียดสรุปผลการ

ประเมินในแตละกลุมเรียงตามลําดับดังนี้ 

6.1 สรุปผลการประเมินหลักสูตรและชุดสื่อการศึกษาเรียนรู ฉบับราง คร้ังท่ี 1 กลุมท่ี 1 

การจัดการศึกษาเรียนรู เรื่อง  “ภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการทองเที่ยวเมืองไทยในวิถีพุทธ”  

รุนที่ 1 จัดขึ้นระหวางวันที่ 8 - 10 และ 14 พฤษภาคม 2556 วันละ 8 ชั่วโมง ณ หองประชุมชัยพฤกษ ชั้น 

2 สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษามีผูลงทะเบียนเขารับการศึกษาเรียนรูทั้งสิ้นจํานวน 25 คน เปนชายจํานวน 

8 คนเปนหญิงจํานวน 17 คนการประเมินผลการศึกษาเรียนรู ไดใหผูเขารับการศึกษาเรียนรูตอบแบบ

ประเมินผลการศึกษาเรียนรูในตอนทายของการศึกษาเรียนรู  แบบประเมินผลการศึกษาเรียนรูมีลักษณะ

เปนแบบประเมินคา 5 ระดับ และเปนคําถามปลายเปด เพื่อประเมินความพึงพอใจในดานกระบวนการ/

ขั้นตอนการใหบริการ  ดานวิทยากรผูใหบริการ  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  ดานคุณภาพการใหบริการ  

ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ/กิจกรรม  รวมท้ังขอเสนอแนะเพิ่มเติม  ไดแบบประเมินผลมาใช

ในการวิเคราะหขอมูล 25 ฉบับ คิดเปนรอยเปอรเซนต ทําการวิเคราะหขอมูลดวยการคํานวณคามัชฌิม

เลขคณิตของผลการประเมินท่ีเปนมาตราสวนประเมินคา และวิเคราะหเนื้อหาคําถามปลายเปด  โดยมี

เกณฑในการแปลความหมายคามัชฌิมเลขคณิต (x�) ดังนี้ 

    คามัชฌิมเลขคณิต (x�) ระหวาง 1.00 - 1.49  หมายถึง  นอยที่สุด 

    คามัชฌิมเลขคณิต (x�) ระหวาง 1.50 - 2.49  หมายถึง  นอย 

    คามัชฌิมเลขคณิต (x�) ระหวาง 2.50 - 3.49  หมายถึง  ปานกลาง 

    คามัชฌิมเลขคณิต (x�) ระหวาง 3.50 - 4.49  หมายถึง  มาก 

    คามัชฌิมเลขคณิต (x�) ระหวาง 4.50 - 5.00  หมายถึง  มากที่สุด 

ผลการประเมินสรุปไดดังน้ี 

1. การประเมินความพึงพอใจในดานตาง ๆ ของการใหบริการวิชาการ 

จากการใหผูเขารับการศึกษาเรียนรูประเมินความพึงพอใจในดานตางๆของการใหบริการ

ภายหลังการศึกษาเรียนรูโดยการประเมินคา 5 ระดับ จากนอยที่สุดถึงมากที่สุด พบวา ความพึงพอใจใน

ภาพรวมของโครงการ/กิจกรรมอยูในระดับมากที่สุด (x� = 4.60) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มี

ความเหมาะสมอยูระหวางมากถึงมากที่สุด โดยมีคามัชฌิมเลขคณิตของการประเมินอยูระหวาง 3.96 - 

4.84 ดังแสดงในตารางท่ี 4 
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ตารางที่ 4 คามัชฌิมเลขคณิต (x�) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมายของการ 

 ประเมินความพึงพอใจในดานตาง ๆ ของการใหบริการวิชาการ หลักสูตร“ภาษาอังกฤษ 

 เทคนิคเพื่อการทองเที่ยวเมืองไทยในวิถีพุทธ”  รุนที่ 1 
 

    รายการประเมิน                                        x� S.D. แปลความหมาย 
 

ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ 

1. การประชาสัมพันธโครงการอยางท่ัวถึง 4.08 0.76 มาก 

2. ขั้นตอนการลงทะเบียน 4.24 0.72 มาก 

3. การกําหนดระยะเวลาเหมาะสม 3.96 0.76 มาก 

4. การประเมินผลความรูมีความเหมาะสม 4.00 0.76 มาก 

ดานวิทยากรผูใหบริการ 

5. บุคลิกภาพของวิทยากร 4.84 0.37          มากที่สุด 

6. การเตรียมตัวและความพรอมของวิทยากร 4.80 0.41          มากที่สุด 

7. การถายทอดความรูของวิทยากร 4.76 0.52          มากที่สุด 

8. การเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นและซักถามปญหา 4.52 0.65          มากที่สุด 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

9. การใหบริการและอํานวยความสะดวกของ 4.48 0.92 มาก 

เจาหนาที่ 

10. สถานท่ีจัดโครงการสะอาดและมีความเหมาะสม  4.32  0.85 มาก 

11. ความพรอมของวัสดุ/อุปกรณ/เอกสารประกอบ  4.64  0.57         มากท่ีสุด 

12. การบริการของอาหารวางและเครื่องด่ืม  4.52  0.59         มากท่ีสุด 

ดานคุณภาพการใหบริการ 

13. เนื้อหาและหลักสูตรตรงกับความตองการ 4.48 0.71 มาก 

14. สามารถนําความรูที่ไดไปใชประโยชนได 4.48  0.65 มาก 

15. การแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณระหวางผูเขารวม 4.24  0.72 มาก 
 

ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ/กิจกรรม 4.60 0.58        มากท่ีสุด 
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2. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการศึกษาเรียนรู 

2.1 หลักสูตรและเนื้อหาในการศึกษาเรียนรูมีประโยชนมากตอการประกอบอาชีพ

มัคคุเทศก ทําใหเขาใจพระพุทธศาสนาและอธิบายชาวตางชาติไดถูกตองมากย่ิงขึ้น ควรจัดตอไปอีก

หลาย ๆ รุนใหแพรหลายในวงการมัคคุเทศกรุนใหม 

2.2 เวลาในการศึกษาเรียนรูมีความเหมาะสมดีแลว 

2.3 วิทยากรและคณะทํางานมีความเปนกันเองมาก บรรยากาศการเรียนการสอนสนุก 

แมวาเนื้อหาสาระจะมากและยากก็ตาม 

2.4 ควรมีรูปภาพประกอบมากกวาน้ี เพราะทําใหเพลิดเพลินและเปนการพักสายตาและ

สมองการจากเรียนบาง 

6.2 สรุปผลการประเมินหลักสูตรและชุดสื่อการเรียนรู ฉบับราง คร้ังท่ี 2 กลุมท่ี 2 

การจัดการศึกษาเรียนรู เรื่อง  “ภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการทองเที่ยวเมืองไทยในวิถีพุทธ”  

รุนที่ 2 จัดขึ้นระหวางวันที่ 21-23และ 27พฤษภาคม 2556 วันละ8ชั่วโมง ณ หองประชุมชัยพฤกษ 

ชั้น 2 สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษามีผูลงทะเบียนเขารับการศึกษาเรียนรูทั้งสิ้นจํานวน 25 คน เปนชาย

จํานวน 7คนเปนหญิงจํานวน 18คนการประเมินผลการศึกษาเรียนรู ไดใหผูเขารับการศึกษาเรียนรูตอบ

แบบประเมินผลการศึกษาเรียนรูในตอนทายของการศึกษาเรียนรู  แบบประเมินผลการศึกษาเรียนรูมี

ลักษณะเปนแบบประเมินคา 5 ระดับ และเปนคําถามปลายเปด เพื่อประเมินความพึงพอใจในดาน

กระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ  ดานวิทยากรผูใหบริการ  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  ดานคุณภาพ

การใหบริการความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ/กิจกรรมรวมท้ังขอเสนอแนะเพิ่มเติมไดแบบ

ประเมินผลมาใชในการวิเคราะหขอมูล 25 ฉบับ คิดเปนรอยเปอรเซนต ทําการวิเคราะหขอมูลดวยการ

คํานวณคามัชฌิมเลขคณิตของผลการประเมินท่ีเปนมาตราสวนประเมินคา และวิเคราะหเน้ือหาคําถาม

ปลายเปด  โดยมีเกณฑในการแปลความหมายคามัชฌิมเลขคณิต (x�) ดังนี้ 

    คามัชฌิมเลขคณิต (x�) ระหวาง 1.00 - 1.49  หมายถึง  นอยที่สุด 

    คามัชฌิมเลขคณิต (x�) ระหวาง 1.50 - 2.49  หมายถึง  นอย 

    คามัชฌิมเลขคณิต (x�) ระหวาง 2.50 - 3.49  หมายถึง  ปานกลาง 

    คามัชฌิมเลขคณิต (x�) ระหวาง 3.50 - 4.49  หมายถึง  มาก 

    คามัชฌิมเลขคณิต (x�) ระหวาง 4.50 - 5.00  หมายถึง  มากที่สุด 

ผลการประเมินสรุปไดดังน้ี 

1. การประเมินความพึงพอใจในดานตาง ๆ ของการใหบริการวิชาการ 

จากการใหผูเขารับการศึกษาเรียนรู รุนท่ี 2 ประเมินความพึงพอใจในดานตางๆของการ

ใหบริการภายหลังการศึกษาเรียนรูโดยการประเมินคา 5 ระดับ จากนอยที่สุดถึงมากที่สุด พบวา ความ
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พึงพอใจในภาพรวมของโครงการ/กิจกรรมอยูในระดับมากที่สุด (x� = 4.90) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ

พบวา มีความเหมาะสมอยูระหวางมากถึงมากที่สุดโดยมีคามัชฌิมเลขคณิตของการประเมินอยูระหวาง 

4.47 - 5.00 ดังแสดงในตารางท่ี 5 

ตารางที่ 5 คามัชฌิมเลขคณิต (x�)สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมายของการ 

 ประเมินความพึงพอใจในดานตาง ๆ ของการใหบริการวิชาการ หลักสูตร“ภาษาอังกฤษ 

 เทคนิคเพื่อการทองเที่ยวเมืองไทยในวิถีพุทธ”  รุนที่ 2 
 

    รายการประเมิน                                         x� S.D. แปลความหมาย 
 

ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ 

1. การประชาสัมพันธโครงการอยางท่ัวถึง 4.53 0.61 มากที่สุด 

2. ขั้นตอนการลงทะเบียน 4.68 0.58 มากที่สุด 

3. การกําหนดระยะเวลาเหมาะสม 4.53 0.61 มากที่สุด 

4. การประเมินผลความรูมีความเหมาะสม 4.47 0.51    มาก 

ดานวิทยากรผูใหบริการ 

5. บุคลิกภาพของวิทยากร 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

6. การเตรียมตัวและความพรอมของวิทยากร 4.95 0.23 มากท่ีสุด 

7. การถายทอดความรูของวิทยากร 4.95 0.23 มากท่ีสุด 

8. การเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นและซักถามปญหา 4.58 0.61 มากท่ีสุด 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

9. การใหบริการและอํานวยความสะดวกของเจาหนาที่ 4.79 0.42 มากท่ีสุด 

10. สถานท่ีจัดโครงการสะอาดและมีความเหมาะสม 4.58 0.51 มากท่ีสุด 

11. ความพรอมของวัสดุ/อุปกรณ/เอกสารประกอบ 4.68 0.48 มากท่ีสุด 

12. การบริการของอาหารวางและเครื่องด่ืม 4.90 0.32 มากท่ีสุด 

ดานคุณภาพการใหบริการ 

13. เนื้อหาและหลักสูตรตรงกับความตองการ 4.84 0.38 มากท่ีสุด 

14. สามารถนําความรูที่ไดไปใชประโยชนได 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

15. การแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณระหวางผูเขารวม 4.68 0.48 มากท่ีสุด 
 

ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ/กิจกรรม 4.90 0.32 มากท่ีสุด 
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2. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการศึกษาเรียนรู 

1. อยากใหเพิ่มเวลาในการศึกษาเรียนรูเพราะเน้ือหานาสนใจมาก มีจํานวนเนื้อหาที่ตอง

ศึกษามาก 

2. ในอนาคตอยากใหมีการพัฒนาหลักสูตรทางวัฒนธรรมท่ีแตกตางกันในภูมิภาคตาง ๆ 

ใหไดศึกษาเรียนรู จะเปนประโยชนตอการทองเที่ยวของไทยมากย่ิงขึ้น 

3. วิทยากรมีความมุมานะพยายามในการจัดการเรียนการสอนมากขอชื่นชม 

 

7. ผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพชุดสื่อการศึกษาเรียนรู 

การวิเคราะหหาประสิทธิภาพชุดสื่อการเรียนรูภาคทฤษฎีในการทดลองหลักสูตรและชุดสื่อการ

เรียนรูที่จัดขึ้นทั้ง 2 ครั้ง ดังกลาวแลวขางตนนั้น  มีรายละเอียดสรุปผลการหาประสิทธิภาพชุดสื่อการ

เรียนรูแตละรุนตามลําดับดังนี้คือ 

สรุปผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพชุดสื่อการเรียนรู ฉบับราง คร้ังท่ี 1 รุนท่ี 1 

คณะผูวิจัยนําชุดสื่อการเรียนรูท่ีสรางขึ้นไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง รุนที่ 1 ระหวางวันที่ 8 - 10 

และ 14 พฤษภาคม 2556 จากน้ันคณะผูวิจัยไดทําการหาประสิทธิภาพของชุดสื่อการเรียนรู ฉบับราง 

โดยใชเกณฑกําหนด 80/80 

การวิเคราะหหาประสิทธิภาพชุดสื่อการเรียนรู ฉบับราง ภาคทฤษฎี ปรากฏผลดังตารางที่ 6 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 6 แสดงผลการหาประสิทธิภาพชุดสื่อการเรียนรู ฉบับราง ภาคทฤษฎีในการทดลอง ครั้งที่ 1 

 รุนที่ 1 
 

    รายการประเมิน                   N              ∑X                x�           รอยละ 
 

คะแนนจากการทําแบบฝกหัด 25 4445 177.80 89.80 

คะแนนจากการทําแบบทดสอบ 25 1066   42.64       85.28 
 

 

จากตารางท่ี 6 พบวา ผูเขารับการศึกษาเรียนรู ในการทดลองหลักสูตรและชุดสื่อการเรียนรู ฉบับ

ราง ครั้งที่ 1 รุนที่ 1 เรื่องภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการทองเที่ยวเมืองไทยในวิถีพุทธ ที่คณะผูวิจัยสรางขึ้น 

จํานวน 25 คน ทําแบบฝกหัดในการประเมินผลระหวางการศึกษาเรียนรูไดถูกตอง คิดเปนรอยละ 89.80 

ของคะแนนรวมท้ังหมดของแบบฝกหัดทุกขอซึ่งสูงกวาเกณฑ 80 ตัวแรกที่กําหนดไว และผูเขารับ

การศึกษาเรียนรูสามารถทําขอสอบในแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎีภายหลังการศึกษาเรียนรูได

ถูกตอง คิดเปนรอยละ 85.28 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80 ตัวหลังที่กําหนดไว  แสดงวาชุดสื่อการเรียนรู เรื่อง
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ภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการทองเที่ยวเมืองไทยในวิถีพุทธ ฉบับราง ท่ีคณะผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพ

ภาคทฤษฎีสูงกวาเกณฑ 80/80 ตามท่ีต้ังไว (ตารางแสดงการวิเคราะหหาคาประสิทธิภาพของชุดสื่อการ

เรียนรูภาคทฤษฎีแสดงไวในภาคผนวก ง) 

การวิเคราะหหาประสิทธิภาพชุดสื่อการเรียนรู ฉบับราง ภาคปฏิบัติ ปรากฏผลดังตารางท่ี 7 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 7 แสดงผลการหาประสิทธิภาพชุดสื่อการเรียนรู ฉบับราง ภาคปฏิบัติในการทดลอง ครั้งท่ี 1 

 รุนที่ 1 
 

    รายการประเมิน                   N                 ∑X                x�            รอยละ 
 

คะแนนจากการฝกปฏิบัติ 25 2012 80.48   80.48 

คะแนนจากการนําเสนองาน 25 2022 80.08 80.08 
 

 

จากตารางท่ี 7 พบวา ผูเขารับการศึกษาเรียนรู ในการทดลองหลักสูตรและชุดสื่อการเรียนรู ฉบับ

ราง ครั้งที่ 1 รุนที่ 1 เรื่องภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการทองเที่ยวเมืองไทยในวิถีพุทธ ที่คณะผูวิจัยสรางขึ้น 

จํานวน 25 คน ทําแบบประเมินผลภาคปฏิบัติระหวางการศึกษาเรียนรูไดถูกตอง คิดเปนรอยละ 80.48

ของคะแนนรวมทั้งหมดของการฝกปฏิบัติ ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80 ตัวแรกที่กําหนดไว  และผูเขารับการศึกษา

เรียนรูสามารถปฏิบัติการนําเสนอผลงานตามแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ภาคปฏิบัติภายหลังการศึกษา

เรียนรูไดถูกตอง คิดเปนรอยละ 80.80  ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80 ตัวหลังที่กําหนดไว ดังน้ัน แสดงวาชุดสื่อการ

เรียนรูที่คณะผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพภาคปฏิบัติสูงกวาเกณฑ 80/80 ตามที่ต้ังไว (ตารางแสดงการ

วิเคราะหหาคาประสิทธิภาพของชุดสื่อการเรียนรูภาคปฏิบัติแสดงไวในภาคผนวก ง) 

 

สรุปผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพชุดสื่อการศึกษาเรียนรู ฉบับปรับปรุง คร้ังท่ี 2 รุนท่ี 2 

คณะผูวิจัยนําผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของชุดสื่อการเรียนรู ฉบับราง ครั้งท่ี 1 รุนท่ี 1 เสนอ

ตอคณะที่ปรึกษาอาวุโสและคณะผูทรงคุณวุฒิเพื่อรวมกันพิจารณาปรับปรุงแกไขกระบวนการใน

การศึกษาเรียนรูรวมกันใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น แลวจึงนําชุดสื่อการเรียนรูฉบับปรับปรุงไปทดลองใช

กับกลุมตัวอยาง ครั้งที่ 2 รุนท่ี 2 ระหวางวันที่ 21 – 23 และ 27 พฤษภาคม 2556  จากนั้นคณะผูวิจัยได

ทําการหาประสิทธิภาพของชุดสื่อการเรียนรู ฉบับปรับปรุง โดยใชเกณฑกําหนด 80/80 

การวิเคราะหหาประสิทธิภาพชุดสื่อการศึกษาเรียนรู ฉบับปรับปรุงภาคทฤษฎี ปรากฏผลดังตาราง

ที่ 8 ดังนี้ 
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ตารางที่ 8 แสดงผลการหาประสิทธิภาพชุดสื่อการเรียนรูฉบับปรับปรุง ภาคทฤษฎีในการทดลอง 

ครั้งที่  2 รุนที่ 2 
 

    รายการประเมิน                   N                 ∑X                x�            รอยละ 
 

คะแนนจากการทําแบบฝกหัด 25 4540           181.60 91.72 

คะแนนจากการทําแบบทดสอบ 25 1173             46.92 93.84 
 

 

จากตารางที่ 8 พบวา ผูเขารับการศึกษาเรียนรู ในการทดลองหลักสูตรและชุดสื่อการเรียนรูฉบับ

ปรับปรุง ครั้งท่ี 2 รุนที่ 2 เรื่องภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการทองเที่ยวเมืองไทยในวิถีพุทธ ท่ีคณะผูวิจัย

สรางขึ้น จํานวน 25 คน ทําแบบฝกหัดในการประเมินผลระหวางการศึกษาเรียนรูไดถูกตอง คิดเปน 

รอยละ 91.72 ของคะแนนรวมทั้งหมดของแบบฝกหัดทุกขอ ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80 ตัวแรกที่กําหนดไว  และ

ผูเขารับการศึกษาเรียนรูสามารถทําขอสอบในแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎีภายหลังการศึกษา

เรียนรูไดถูกตอง คิดเปนรอยละ 93.84  ซึ่งสูงกวาเกณฑ  80 ตัวหลังที่กําหนดไว แสดงวาชุดสื่อการเรียนรู 

เรื่องภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการทองเที่ยวเมืองไทยในวิถีพุทธ ฉบับปรับปรุง ที่คณะผูวิจัยสรางขึ้น 

มีประสิทธิภาพภาคทฤษฎีสูงกวาเกณฑ 80/80 ตามที่ต้ังไว (ตารางแสดงการวิเคราะหหาคาประสิทธิภาพ

ของชุดสื่อการเรียนรูภาคทฤษฎีแสดงไวในภาคผนวก ง) 

การวิเคราะหหาประสิทธิภาพชุดสื่อการศึกษาเรียนรู ฉบับปรับปรุง ภาคปฏิบัติ ปรากฏผลดัง

ตารางที่ 9 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 9 แสดงผลการหาประสิทธิภาพชุดสื่อการเรียนรู ฉบับปรับปรุง ภาคปฏิบัติในการทดลอง 

 ครั้งท่ี 2 รุนที่ 2 
 

    รายการประเมิน                   N                ∑X                 x�           รอยละ 
 

คะแนนจากการฝกปฏิบัติ 25 2090 83.60          83.60 

คะแนนจากการนําเสนองาน 25 2104 84.16  84.16 
 

 

จากตารางท่ี 9 พบวา ผูเขารับการศึกษาเรียนรู ในการทดลองหลักสูตรและชุดสื่อการเรียนรู ฉบับ

ปรับปรุง ครั้งท่ี 2 รุนที่ 2 เรื่องภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการทองเที่ยวเมืองไทยในวิถีพุทธ ที่คณะผูวิจัย

สรางขึ้น จํานวน 25 คน ทําแบบประเมินผลภาคปฏิบัติระหวางการศึกษาเรียนรูไดถูกตอง คิดเปนรอยละ 
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83.60 ของคะแนนรวมทั้งหมดของการฝกปฏิบัติ ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80 ตัวแรกที่กําหนดไว  และผูเขารับ

การศึกษาเรียนรูสามารถปฏิบัติการนําเสนอผลงานตามแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ภาคปฏิบัติภายหลัง

การศึกษาเรียนรูไดถูกตอง คิดเปนรอยละ 84.16 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80 ตัวหลังที่กําหนดไว  ดังนั้น แสดงวา

ชุดสื่อการเรียนรูที่คณะผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพภาคปฏิบัติสูงกวาเกณฑ 80/80 ตามที่ต้ังไว (ตาราง

แสดงการวิเคราะหหาคาประสิทธิภาพของชุดสื่อการเรียนรูภาคปฏิบัติแสดงไวในภาคผนวก ง) 

 

8. ผลการวิเคราะหความกาวหนาทางการศึกษาเรียนรู 

ผลจากการทําแบบทดสอบกอนการศึกษาเรียนรู และหลังการศึกษาเรียนรูดวยหลักสูตรและชุดสื่อ

การเรียนรูทั้ง 2 ครั้ง ดังกลาวแลวขางตน  คณะผูวิจัยไดวิเคราะหหาความแตกตางระหวางคะแนนของ

แบบทดสอบภาคทฤษฎีกอนการศึกษาเรยีนรูและหลังการศึกษาเรียนรู  ในการทดลองใชหลักสูตรและชุด

สื่อการเรียนรูฉบับราง ครั้งที่ 1 รุนท่ี 1 และฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 รุนท่ี 2 ปรากฏผลดังตารางที่ 10 และ

ตารางที่ 11 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 10 แสดงผลการวิเคราะหหาความกาวหนาทางการศึกษาเรียนรู ภาคทฤษฎี ครั้งท่ี 1 รุนที่ 1 
 

    การทดสอบ         N               ∑D              ∑D2             t  
 

กอนเรียน 25  

 หลังเรียน 25              828     29,586       17.384 
 

 

 จากตารางที่ 10 คา t ที่ df = 24  α = .01 เทากับ 2.797 แตคา t ที่คํานวณไดเทากับ 17.384 

มากกวาคา t จากตาราง (17.384 > 2.797) ดังนั้น คาเฉลี่ยของคะแนนสอบกอนการศึกษาเรียนรูและ

หลังการศึกษาเรียนรู จึงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 แสดงวาการศึกษาเรียนรูดวยหลักสูตร

และชุดสื่อการเรียนรู เรื่องภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการทองเที่ยวเมืองไทยในวิถีพุทธ ท่ีคณะผูวิจัย

พัฒนาขึ้น ทําใหผูเขารับการศึกษาเรียนรูมีความรูสูงขึ้น 
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ตารางที่ 11 แสดงผลการวิเคราะหหาความกาวหนาทางการศึกษาเรียนรู ภาคทฤษฎี ครั้งท่ี 2 รุนที่ 2 
 

    การทดสอบ         N               ∑D              ∑D2             t  
 

กอนเรียน 25  

 หลังเรียน 25              973   38,471       38.861 
 

 

 จากตารางท่ี 11 คา t ที่ df = 24  α = .01 เทากับ 2.797 แตคา t ที่คํานวณไดเทากับ 38.861

มากกวาคา t จากตาราง (38.861 > 2.797)  ดังนั้น คาเฉลี่ยของคะแนนสอบกอนการศึกษาเรียนรูและ

หลังการศึกษาเรียนรู จึงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 แสดงวา การศึกษาเรียนรูดวยหลักสูตร

และชุดสื่อการเรียนรู เรื่องภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการทองเที่ยวเมืองไทยในวิถีพุทธ ที่คณะผูวิจัย

พัฒนาขึ้น ทําใหผูเขารับการศึกษาเรียนรูมีความรูสูงขึ้น 



บทท่ี 5 

 

สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

 การพัฒนาหลักสูตรและชุดสื่อการเรียนรูเรื่องภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการทองเที่ยว

เมืองไทยในวิถีพุทธ ครั้งน้ี คณะผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิจัยซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญดังน้ีคือ 

วัตถุประสงคของการวิจัย สมมติฐานของการวิจัย กลุมตัวอยางในการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการ

วิจัย วิธีการดําเนินการวิจัย สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.  เพื่อวิจัยและพัฒนาหลักสูตรและชุดสื่อการเรียนรูเรื่องภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการ

ทองเท่ียวเมืองไทยในวิถีพุทธ  ซึ่งประกอบดวยองคความรูท่ีเปนเนื้อหาวิชา  เอกสารประกอบการ

ศึกษาเรียนรู/คูมือผูเขารับการศึกษาเรียนรู  คูมือวิทยากร  และชุดสื่อการเรียนรู  การทดลองระบบ

หลักสูตร การทดลองและประเมินผลหลักสูตรและการหาประสิทธิภาพชุดสื่อการเรียนรู 

2.  เพื่อถายทอดองคความรูใหมเรื่องภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการทองเที่ยวเมืองไทยในวิถี

พุทธ  เพื่อการยกระดับคุณภาพกําลังคนดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไทย  ใหแกบุคลากรดาน

การโรงแรมและการทองเท่ียวที่สนใจประมาณ 50 คน  ดวยชุดสื่อการเรียนรู (นํารอง)  อยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

 1.  หลักสูตรการศึกษาเรียนรูเชิงปฏิบัติการเรื่องภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการทองเที่ยว

เมืองไทยในวิถีพุทธสามารถใชศึกษาเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

 2.  ชุดสื่อการเรียนรูเรื่องภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการทองเที่ยวเมืองไทยในวิถีพุทธสามารถ

ใชศึกษาเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

 3.  ผูเขารับการศึกษาเรียนรูมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูสูงขึ้นหลังการศึกษาเรียนรูดวย

หลักสูตรและชุดสื่อการเรียนรูที่สรางขึ้น 
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กําหนดกลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้คือมัคคุเทศกอาชีพชาวไทยนับถือศาสนาพุทธหรือผูสนใจการ

พัฒนาตนเองดานภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการทองเที่ยวเมืองไทยในวิถีพุทธ มีความรูอยางตํ่า

ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาขึ้นไป สามารถเขารวมกิจกรรมการศึกษาเรียนรูเชิงปฏิบัติการเพื่อ

สรางเสริมความรูทักษะและประสบการณ ตลอดจนผานการประเมินผลตามหลักสูตรไดครบถวน

ตามเกณฑที่กําหนดไว รุนท่ี 1 จํานวน 25 คน จากสมาคมมัคคุเทศกอาชีพแหงประเทศไทย เปน

กลุมทดลองเพื่อปรับปรุง (Try-out) หลักสูตรและชุดสื่อการเรียนรูที่สรางขึ้น โดยคณะผูวิจัย 

ดําเนินการจัดการศึกษาเรียนรูใหมีสภาพที่ใกลเคียงกับการศึกษาเรียนรูจริงมากท่ีสุด เพื่อนําขอมูล

ที่ไดมาแกไขปรับปรุงหลักสูตร ชุดสื่อการเรียนรู เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ตลอดจนกระบวนการ 

จัดการศึกษาเรียนรูสําหรับกลุมตัวอยางในการทดลองจริงครั้งท่ี 2 รุนที่ 2 จํานวน 25 คน จาก

สมาคมมัคคุเทศกอาชีพแหงประเทศไทย การเลือกกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้เลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) ตามคุณสมบัติผูเขารับการศึกษาเรียนรูที่กําหนดไวในหลักสูตร 

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

1.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเรียนรู 

2.  แบบสอบถามความคิดเห็นของคณะท่ีปรึกษาอาวุโสและคณะผูทรงคุณวุฒิ 

3.  แบบประเมินความพึงพอใจในการศึกษาเรียนรู 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 คณะผู วิจัยทําการแกไขปรับปรุงหลักสูตรและชุดสื่อการเรียนรูฉบับราง ตลอดจน

กระบวนการการจัดการศึกษาเรียนรู หลังจากการทดลองเพื่อปรับปรุง (Try-out) ในครั้งท่ี 1 รุนที่ 1 

จํานวน 25 คนแลว จึงทําการทดลองครั้งที่ 2 กับกลุมตัวอยางรุนท่ี 2 จํานวน 25 คน ตามลําดับ 

กอนการศึกษาเรียนรูไดใหผูเขารับการศึกษาเรียนรูทําแบบทดสอบกอนเรียน (Pretest) ดวย

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเรียนรู แลวจึงทําการศึกษาเรียนรูดวยหลักสูตรและชุดสื่อ

การเรียนรูเรื่องภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการทองเที่ยวเมืองไทยในวิถีพุทธฉบับปรับปรุง ระหวาง

การศึกษาเรียนรูใหผูเขารับการศึกษาเรียนรูทําแบบฝกหัดและใบงาน เมื่อสิ้นสุดการศึกษาเรียนรูให

ผูเขารับการศึกษาเรียนรูทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเรียนรู (Posttest) เพื่อวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเรียนรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
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สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูลในการทดลองครั้งท่ี 2 กลุมท่ี 2 

 1. หลักสูตรการศึกษาเรียนรูเรื่องภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการทองเที่ยวเมืองไทยในวิถีพุทธ 

ไดผานการประเมินจากคณะท่ีปรึกษาอาวุโสและคณะผูทรงคุณวุฒิ ดานหลักสูตรการสอน

ภาษาอังกฤษ พระพุทธศาสนา และเทคโนโลยีการศึกษา สรุปไดวาทุกรายการประเมินมีคาเฉลี่ย

สูงกวา 0.5 แสดงวาหลักสูตรการศึกษาเรียนรูใชจัดการศึกษาเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ตาม

สมมติฐานที่ต้ังไว 

 2. ชุดสื่อการเรียนรูเรื่องภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการทองเที่ยวเมืองไทยในวิถีพุทธ มี

ประสิทธิภาพภาคทฤษฎีเทากับ 91.72/93.84 และประสิทธิภาพภาคปฏิบัติเทากับ 83.60/84.16 

ซึ่งสูงกวาเกณฑรอยละ 80/80 ตามสมมติฐานที่ต้ังไว 

 3. การทดสอบผลตางระหวางคะแนนเฉลี่ยผลสอบกอนการศึกษาเรียนรูและหลังการศึกษา

เรียนรู มีความแตกตางกันท่ีระดับ .01 แสดงวา ผูเขารับการศึกษาเรียนรูมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู

สูงขึ้นหลังการศึกษาเรียนรูดวยหลักสูตรและชุดสื่อการเรียนรูที่สรางขึ้น 

 

อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาหลักสูตรการศึกษาเรียนรูเรื่องภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการ

ทองเที่ยวเมืองไทยในวิถีพุทธ ใชจัดการศึกษาเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ และชุดสื่อการเรียนรูที่

คณะผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่กําหนดไว ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานของ

การวิจัย โดยทางภาคทฤษฎีมีคาประสิทธิภาพตัวแรกท่ีไดจากคะแนนทําแบบฝกหัดระหวาง

การศึกษาเรียนรูของผูเขารับการศึกษาเรียนรู เฉลี่ยรอยละ 91.72 สูงกวาเกณฑ 80 ตัวแรกท่ี

กําหนดไวและมีประสิทธิภาพตัวหลังท่ีไดจากคะแนนแบบทดสอบภายหลังการศึกษาเรียนรูเฉลี่ย

รอยละ 93.84 สูงกวาเกณฑ 80 ตัวหลังที่กําหนดไว สวนภาคปฏิบัติมีคาประสิทธิภาพตัวแรกที่ได

จากการฝกปฏิบัติ การนําเสนองานของผูเขารับการศึกษาเรียนรู ระหวางการศึกษาเรียนรูเฉลี่ย 

รอยละ 83.60 สูงกวาเกณฑ 80 ตัวแรกท่ีกําหนดไว และมีคาประสิทธิภาพตัวหลังท่ีไดจากคะแนน

การนําเสนอผลงานภายหลังการศึกษาเรียนรู เฉลี่ยรอยละ 84.16 สูงกวาเกณฑ 80 ตัวหลังท่ี

กําหนดไว  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว จึงอาจกลาวไดวาหลักสูตรและชุดสื่อการเรียนรูท่ี

คณะผูวิจัยสรางขึ้น สามารถนําไปใชศึกษาเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพอยูในเกณฑดี 

 ผลที่ไดจากการนําหลักสูตรและชุดสื่อการเรียนรูเรื่องภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการทองเที่ยว

เมืองไทยในวิถีพุทธ ทดลองจัดการศึกษาเรียนรูใหกับกลุมตัวอยางรุนที่ 1 ในการทดลองเพื่อ

ปรับปรุง (Try-out) และกลุมตัวอยางรุนท่ี 2 ในการทดลองจริง ปรากฏวาผูเขารับการศึกษาเรียนรู
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ทั้งสองรุนมีความพึงพอใจ และมีความเห็นสอดคลองกันวา หลักสูตรและชุดสื่อการเรียนรู สามารถ

พัฒนาตนเองใหมีความรู ความเขาใจ และความสามารถตลอดจนทักษะในการประกอบอาชีพ

มัคคุเทศกเพื่อการทองเท่ียวเมืองไทยในวิถีพุทธไดจริง เหมาะสมตามสถานการณในการทําหนาที่

มัคคุเทศกอยางเต็มภาคภูมิ โดยมีคาประสิทธิภาพของชุดสื่อการเรียนรูที่ไดจากการทดลองอยูใน

เกณฑสูง ท้ังนี้เน่ืองจากองคประกอบหลายประการ กลาวคือ ประการที่หน่ึงหลักสูตรการศึกษา

เรียนรูที่สรางขึ้น เปนหลักสูตรภาษาอังกฤษเทคนิคท่ีบูรณาการความรู ประสบการณ และทักษะ

หลายดานที่จําเปนในการประกอบอาชีพมัคคุเทศกเพื่อการนําเท่ียว หรือทัศนศึกษาสถานที่

ทองเที่ยวทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย รวมทั้งการฝกฝนทักษะ วิธีการเรียนรูภาษาอังกฤษ

ในสายวิชาชีพมัคคุเทศกดวยตนเองจากชุดสื่อการเรียนรูที่มอบให เพื่อเปนการสงเสริมและพัฒนา

ความกาวหนาในการทําหนาท่ีมัคคุเทศกดวยภาษาอังกฤษของผูเขารับการศึกษาเรียนรูอยาง

ตอเนื่องโดยไมหยุดชะงัก หรือยกเลิกไปเมื่อจบการศึกษาเรียนรูแลว 

 ประการท่ีสอง การพิจารณาความจําเปนในการใชภาษาอังกฤษเทคนิคในงานมัคคุเทศก

อาชีพทั่ว ๆ ไปที่ควรรู และสามารถฝกทักษะและประสบการณเหลานี้ไดดวยการวางระบบการ

จัดการความรูและการพัฒนาตนใหมีอุปนิสัยเชิงรุก (นุชรัตน, 2547) สามารถนําการจัดการความรู 

(วิจารณ, 2546) มาใชใหเกิดประโยชนได โดยแบงเนื้อหาออกเปน 5 หัวขอหลัก และ 19 หัวขอยอย 

ไดแก การเตรียมกาย วาจา และใจเพื่อการรองรับบุญกุศล ความย่ิงใหญและประวัติของพระ

สัมมาสัมพุทธเจา วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา และกิจกรรมท่ีพุทธศาสนิกชนพึงกระทํา 

พระไตรปฎกและชาดก และศีล สมาธิ ปญญา และบทสงทายตามลําดับนั้น เนื่องมาจาก

คณะผูวิจัย คณะที่ปรึกษาอาวุโส และคณะผูทรงคุณวุฒิรวมกันพิจารณาเห็นวา การจัดหลักสูตร

เชิงปฏิบัติการน้ัน จําเปนตองมุงประโยชนสูงสุด เพื่อการนําไปใชงานจริงไดตามควรแกความ

จําเปนของสถานการณในงานอาชีพมัคคุเทศกเปนหลัก มุงเนนการพัฒนาใหผูเขารับการศึกษา

เรียนรูมีความรู ความจํา ความเขาใจ และการนําองคความรูใหมที่เปนภาษาอังกฤษเฉพาะทางไป

ใชในการประกอบอาชีพไดดวยความมั่นใจและภาคภูมิใจดวยความถูกตองเหมาะสมตาม

ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา จึงอาจกลาวไดวาการเรียนการสอน 

และการจัดการศึกษาเรียนรูในแนวน้ีเปนการเรียนการสอนและการศึกษาเรียนรูรูปแบบใหม ท่ีเนน

การเรียนรูและทํากิจกรรมเพื่อฝกการนําองคความรูภาษาอังกฤษตามแนววิถีพุทธไปใชในการ

ประกอบอาชีพในสถานการณจริงมากที่สุด 

 ประการท่ีสาม การใชวิธีการสอนภาษาอังกฤษแบบมุงเนนการสื่อสาร (Communicative 

Approach) ประกอบองคความรูสําคัญทางพระพุทธศาสนา โดยมุงเนนใหผูเขารับการศึกษา
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เรียนรูเกิดความรู ความจํา ความเขาใจ และการนําไปใชในการประกอบอาชีพมัคคุเทศกผาน

หลักสูตรและชุดสื่อการเรียนรู ซึ่งประกอบดวยคูมือผูเรียนเลม 1 คูมือผูเรียนเลม 2 ดีวีดีจํานวน 4 

แผน เอกสารประกอบ และเพาเวอรพอยทประกอบภาพ เพื่อสรุปเนื้อหาสําคัญ (Important 

Sentences) ในแตละหัวขอหลักทั้ง 5 หัวขอ เปนเสมือนสื่อกลางที่เชื่อมโยงระหวางการเรียนรูใน

ชั้นเรียนกับการนําภาษาไปใชจริงนอกหองเรียน กอใหเกิดความรูความเขาใจในหลักการและแนว

ทางการปฏิบัติที่ถูกตอง เหมาะสมในทางพระพุทธศาสนาซึ่งเปนภาษาอังกฤษเฉพาะทางสําหรับ

มัคคุเทศกในการนําไปใชประกอบอาชีพอยางแทจริง มิใชเปนการทองจําเนื้อหาเพื่อการอธิบาย

ชาวตางชาติแบบนกแกวนกขุนทองเหมือนแตกอน แตเปนการศึกษาเรียนรูภาษาอังกฤษเทคนิค

เพื่อการทองเท่ียวเมืองไทยในวิถีพุทธและนําไปใชในการประกอบอาชีพดวยความรูสึกซาบซึ้ง ปติ

และภาคภูมิใจในการทําหนาที่มัคคุเทศกอาชีพที่มีศักด์ิศรีและทรงคุณคาย่ิงตอพระพุทธศาสนา

และสังคมไทย 

 ประการท่ีสี่ บทบาทของวิทยากรหรือครูผูสอน คณะผูวิจัยพบวา มีสวนสําคัญตอการ

พัฒนาผูเขารับการศึกษาเรียนรูและกิจกรรมการศึกษาเรียนรูใหมีความนาสนใจ ชวนติดตาม แมวา

จะมีเน้ือหาที่คอนขางยากและมีจํานวนมาก ภายในระยะเวลาการศึกษาเรียนรูที่คอนขางจํากัด 

ก็ตาม การอธิบายเพื่อเชื่อมโยงประสบการณรวมกันระหวางวิทยากรและผูเขารับการศึกษาเรียนรู 

ในเรื่องพระพุทธศาสนา แงมุมตาง ๆ เชนประเพณีสําคัญ ความเชื่อเรื่องกฎแหงกรรม พระไตรปฎก

และชาดกท่ีนาสนใจ การรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนา ความสําคัญของมัคคุเทศกตอการ

ทองเที่ยวไทย ฯลฯ สงผลใหเกิดความประทับใจและความทรงจําที่ดีเก่ียวกับกิจกรรมการศึกษา

เรียนรูในแตละหัวขอหลัก มีความชัดเจน สามารถเลือกนําประโยคประจําบทมาใชประโยชนในการ

นําเสนอเรื่องราวเก่ียวกับวัฒนธรรมประเพณี หลักการทางพระพุทธศาสนาที่เก่ียวของกับศีล สมาธิ 

และปญญา ไดเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่หลักสูตรไดจัดทําไวในหัวเรื่องประโยคสําคัญประจําบท 

(Important Sentences) เปนการเปดโอกาสใหผูเขารับการศึกษาเรียนรูไดคนควาอิสระเพิ่มเติม

ดวยตนเองจากเนื้อหาบทเรียนที่ตนเองสนใจ 

 ประการที่หา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเรียนรูภาคปฏิบัติ คณะผูวิจัยพบวา

ในการทดลองเพื่อปรับปรุง (Try-out) ในรุนที่ 1 ผูเขารับการศึกษาเรียนรูคอนขางมีความเครียด

จากแรงกดดันในการจําประโยคสําคัญที่ตนเองเลือกนํามาเสนอในวันสุดทายของการศึกษาเรียนรู 

ทั้งนี้เน่ืองจากหลายคนมีอายุมากและมีเวลาจํากัดในการเตรียมซอมความแมนยําในการนําเสนอ 

เปนผลใหมีคาประสิทธิภาพตัวแรกท่ีไดจากการฝกทักษะปฏิบัติการนําเสนองานระหวางการศึกษา

เรียนรูไดถูกตองคิดเปนรอยละ 80.48 ของคะแนนรวมทั้งหมดของการฝกทักษะภาคปฏิบัติซึ่งสูง
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กวาเกณฑ 80 ตัวแรกที่กําหนดไวเพียงเล็กนอยเทานั้น เชนเดียวกับคาประสิทธิภาพตัวหลังท่ีได

จากการนําเสนองานตามท่ีกําหนดไวในแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ภาคปฏิบัติภายหลังการศึกษา

เรียนรูไดถูกตองคิดเปนรอยละ 80.08 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80 ตัวหลังท่ีกําหนดไวเพียงเล็กนอยเชนกัน 

คณะผู วิจัยนําเสนอผลการทดลองตอคณะที่ปรึกษาอาวุโสและคณะผูทรงคุณวุฒิเพื่อขอ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเรียนรูภาคปฏิบัติ ใหมุงเนนการ

นําไปใชงานในสถานการณจริงในการประกอบอาชีพของมัคคุเทศก โดยปรับเปลี่ยนเปนการพัฒนา

ความถูกตองในการออกเสียงภาษาอังกฤษประโยคสําคัญประจําบท (Important Sentences) ที่

เลือกไว เพื่อกอใหเกิดการสรางเสริมทักษะและประสบการณการนําไปใชในงานอาชีพเปนหลักเปน

ผลทําใหการทดลองจริงในรุนท่ี 2 มีคาประสิทธิภาพของชุดสื่อการเรียนรูฉบับปรับปรุงภาคปฏิบัติ

ตัวแรกรอยละ 83.60 และตัวหลัง 84.16 ซึ่งสูงกวาเกณฑรอยละ 80/80 ในระดับที่นาพอใจ 

 

ขอเสนอแนะ 

 1. ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 1.1 หลักสูตรและชุดสื่อการเรียนรู ท่ีสรางขึ้นควรใหสามารถยืดหยุนไดตามความ

เหมาะสมของผูเขารับการศึกษาเรียนรู ซึ่งอาจมีพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ ทักษะและประสบการณ

ในงานอาชีพมัคคุเทศกที่แตกตางกัน ตลอดจนสําเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาที่มีความหลากหลาย 

ทั้งนี้ยอมขึ้นอยูกับวิทยากรหรือครูผูสอนจะแนะนํา ดัดแปลง ปรับเปลี่ยน และเพิ่มเติมในดาน

เนื้อหา เวลาและกิจกรรมเสริมหลักสูตรทางภาษาที่เหมาะสมกับความจําเปนในการใชงานของ 

ผูเขารับการศึกษาเรียนรูในแตละกลุมไดตามสมควร  โดยเฉพาะอยางย่ิงการมอบหมายใหผูเขารับ

การศึกษาเรียนรูไดศึกษาเนื้อหาบทเรียนลวงหนากอนเขาเรียนประมาณ 2 สัปดาห รวมกับสื่อดีวีดี

การอานออกเสียงของชาวตางชาติในแตละบทท้ัง 19 ตอน มีสวนสําคัญที่ชวยใหผูเขารับการศึกษา

เรียนรูสามารถทําความเขาใจเน้ือหาหลักในแตละบทไดงายและรวดเร็วขึ้น สามารถทําแบบฝกหัด

และแบบทดสอบไดถูกตองมากขึ้น 

 1.2   กิจกรรมการฝกทักษะปฏิบัติการนําเสนองานในสถานการณจําลองเสมือนจริงใน

การออกเสียงภาษาอังกฤษเพื่อกอใหเกิดการสรางเสริมทักษะและประสบการณการนําไปใชในงาน

อาชีพจากประโยคสําคัญประจําบท (Important Sentences) เปนกิจกรรมสําคัญท่ีชวยใหการ

พัฒนาคุณภาพกําลังคนรุนใหมดานการทองเที่ยวเมืองไทยในวิถีพุทธประสบความสําเร็จสูงสุด ผู

ผานการศึกษาเรียนรูทุกคนยอมรับวา เปนกิจกรรมท่ีสําคัญและมีประโยชนอยางย่ิงตอการพัฒนา

ทักษะการเรียนรูภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการทองเที่ยวเมืองไทยในวิถีพุทธของตนเอง ท้ังในขณะท่ี

เขารับการศึกษาเรียนรูและภายหลังที่ผานการศึกษาเรียนรูแลว กิจกรรมดังกลาวจึงเปนกิจกรรม
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สําคัญที่ตองกําหนดไวในกระบวนการจัดการศึกษาเรียนรูน้ี แมวาจะมีคาใชจายสูงเก่ียวกับการ

เพิ่มจํานวนวิทยากรเพื่อฝกทักษะปฏิบัติดังกลาวก็ตาม ท้ังนี้เพื่อใหเกิดประสบการณตรงท่ี

หลากหลายรูปแบบตามเน้ือหาที่นําเสนอแกผูเขารับการศึกษาเรียนรูเพื่อประยุกตใชในการ

ประกอบอาชีพมัคคุเทศกตอไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 1.3 การสรางแรงจูงใจในการศึกษาเรียนรู มีสวนสําคัญตอการพัฒนาคุณลักษณะนิสัย

มัคคุเทศกที่พึงประสงคตอสังคมไทยในเรื่องตาง ๆ หลายประการ (กฤษมันต, 2552) เชน ความ

เปนเจาบานที่ดี ความรักการใหบริการ ความต้ังใจจริง ความเอาใจใส ความตอเนื่องในการศึกษา

เรียนรู ตลอดจนความอดทนตอความยากลําบากในการเรียน ตัวอยางที่พบในการศึกษาเรียนรูท่ี

คณะผูวิจัยจัดขึ้น คือคณะผูวิจัยชี้แจงความจําเปนในการจัดการศึกษาเรียนรู ความสําคัญของ

มัคคุเทศก คุณภาพท่ีมีผลตอความอยูรอดของการทองเท่ียวเมืองไทยในอนาคต การมอบวุฒิบัตร

สําหรับผูผานการศึกษาเรียนรู หนาท่ีและความรับผิดชอบของผู เขารับการศึกษาเรียนรูตอ

ประเทศชาติในฐานะปญญาชนของประเทศ ฯลฯ สิ่งเหลาน้ี ถือเปนแรงกระตุนและผลักดันให

หลาย ๆ คนประสบความสําเร็จในการศึกษาเรียนรู แมวาจะมีอายุมาก สุขภาพไมดี หรือมีพื้นฐาน

การใชภาษาอังกฤษที่ไมคอยดีนักก็ตาม 

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 2.1 ควรมีการพัฒนาหลักสูตรและชุดสื่อการเรียนรูระยะสั้น ทางดานภาษาตางประเทศ

นอกเหนือจากภาษาอังกฤษเทคนิค เชน ภาษาญี่ปุนเทคนิคเพื่อการทองเที่ยวเมืองไทยในวิถีพุทธ 

ภาษาจีนเพื่อการทองเที่ยวเมืองไทยในวิถีพุทธ ภาษาสเปนเพื่อการทองเที่ยวเมืองไทยในวิถีพุทธ 

เปนตน โดยเนนใหมีการนําเทคนิคการพัฒนาหลักสูตร การนําผลการวิจัยท่ีเก่ียวของมาประยุกตใช 

การวัดและประเมินผลหลักสูตร การพัฒนาคนเชิงรุก การบริหารและจัดการความรูมาบูรณาการ

ประกอบกัน รวมทั้งการพัฒนาชุดสื่อการเรียนรูที่สอดคลองและเหมาะสมกับสถานการณการใช

ภาษาตางประเทศท่ีไมใชภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพมัคคุเทศก เพื่อใหเกิดการพัฒนา

การศึกษาเรียนรูภาษาตางประเทศอ่ืน ๆ เพื่องานอาชีพมัคคุเทศกท่ีมีคุณคาและมีประโยชน

โดยตรงตอประชาคมในสังคมไทยมากย่ิงขึ้น 

 2.2   ควรมีการขยายผลการนําหลักสูตรและชุดสื่อการเรียนรูเรื่องภาษาอังกฤษเทคนิค

เพื่อการทองเท่ียวเมืองไทยในวิถีพุทธ ที่ออกแบบพัฒนาและหาประสิทธิภาพเสร็จเรียบรอยแลวนี้

ไปเผยแพรและแนะนําตอกรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาในลักษณะการจัด

การศึกษาเรียนรูเปนหลักสูตรพิเศษสําหรับการพัฒนามัคคุเทศกชาวไทยรุนใหม ๆ ใหมีความรู 

ความสามารถ ทักษะและประสบการณที่ถูกตองในการนําเที่ยวเมืองไทยในวิถีพุทธอยางมี
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ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นตอไปในอนาคต โดยอาจจัดในลักษณะโครงการความรวมมือกันในระดับ

กรมกับมหาวิทยาลัยตอไปในอนาคต โดยใหมัคคุเทศกรุนใหมที่เขารับการศึกษาเรียนรูเปน

ผูรับผิดชอบคาใชจายในการเรียนบางสวน เพื่อใหเกิดการขยายและกระจายความรูที่สามารถ

ดําเนินการไดตอเน่ืองอยางมีประสิทธิภาพ มีรายไดสนับสนุนเปนทุนหมุนเวียนตอไปในระยะยาว 

(ผะอบ  พวงนอย, 2555.) 

 2.3 ควรมีการนําหลักสูตรและชุดสื่อการเรียนรูที่ออกแบบและพัฒนาดังกลาวขางตนไป

ปรับปรุงและนําเสนอในลักษณะหลักสูตรและชุดสื่อการเรียนรูดวยระบบการศึกษาทางไกลตอไป

ในอนาคต เพื่อประโยชนในการขยายเครือขายการเรียนรูภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการทองเที่ยว

เมืองไทยในวิถีพุทธซึ่งเปนภาษาตางประเทศที่สําคัญ มีคุณคาและเปนประโยชนในเชิงมหภาคทั่ว

ประเทศในระบบการศึกษาทางไกล ซึ่งสามารถดําเนินการไดโดยไมถูกจํากัดทั้งวันและเวลา 

สถานท่ีการเรียนรู และกลุมผูสนใจ เปนการเปดโอกาสทางการศึกษาสําหรับผูดอยโอกาส และ

ผูสนใจการเรียนรูดวยตนเองเพื่อการพัฒนางานอาชีพมัคคุเทศกที่เปดกวางสําหรับผูสนใจทั่วไป 

ไมจํากัดเฉพาะในสถานศึกษาเทานั้น 
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แบบทดสอบพรอมเฉลย 

 

TEST 

Choose the vocabularies and fill in the blanks. 

1. When we’re going to a wat, the first three major things we need to prepare to be 

ready for going to a wat are our bodies,__________ and mind. 

 เวลาเราไปวัด สิ่งแรกท่ีเราตองเตรียมมี 3 เรื่อง ใหญ ๆ ก็คือ เตรียมกาย เตรียมวาจา และ 

เตรียมใจ ใหพรอมท่ีจะไปวัด  

2. The purpose of going to the Wat is to perform__________. 

 เปาหมายของการไปวัดก็เพื่อทําบุญ 

3.  It is to purify the mind not to have__________ for wealth or for a fashion show. 

 ชําระลางจิตใจใหบริสุทธิ์มิใชการแขงขัน อวดความร่ํารวยหรือแสดงแฟชั่นโชว 

4. The details about heaven and hell can be found in the Buddhist’s books called  

 Tripoompraraung or Tebhumikatha and Buddhist__________. 

 รายละเอียดเรื่องสวรรค นรก มีอธิบายไวในตําราทางพระพุทธศาสนาในหนังสือไตรภูมิพระรวง 

 และพระไตรปฎก 

5. When we complete our meritorious donation by offering food to monks we should do  

merit__________for both our living and dead relatives. 

 เมื่อเราทําทาน คือ การถวายภัตตาหารเสร็จแลว ควรอุทิศบุญ หรือแบงสวนบุญใหแกหมูญาติ 

ทั้งท่ียังมีชีวิตอยูและลวงลับไปแลว 

6. Our dead relatives can take__________our merit of pouring water while wishing to 

have merit dedicated to them, they could gain merit as well. 

 การอุทิศบุญใหผูลวงลับไปแลว อุทิศไดดวยการกรวดนํ้า หรือต้ังจิตเปนสมาธิอุทิศใหผูตาย ผู

ลวงลับไปแลวก็จะไดรับบุญ 

7. The Lord Buddha is the great__________person of the World and of the Universes. 

 พระสัมมาสัมพุทธเจาเปนบุคคลมหัศจรรยของโลกและจักรวาล 

8-9. Anyone studying and following the Teachings of the Lord Buddha must be taken  

 out of the cycle of __________and could reach the great way of the Bliss of  

 __________called Nibbana the same as the Lord Buddha did.     

 บุคคลใดที่ไดศึกษาคําสอนของพระพุทธองคแลวนอมนําไปประพฤติปฏิบัติ ยอมสามารถพาตน

ใหขามพนจากหวงแหงทุกข เขาถึงวิมุตติสุขอันแทจริง คือพระนิพพานตามพระองคไปได 
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10. The Lord Buddha, the great teacher of the world, was not just 

a__________person. He was born as a king, the highest caste in India at that 

time. The original royal name of the Lord Buddha was Prince Siddhattha. 

  พระสัมมาสัมพุทธเจา ศาสดาเอกของโลก มิใชสามัญชนคนธรรมดา ทรงถือกําเนิดในวรรณะ

กษัตริย ซึ่งจัดเปนวรรณะท่ีสูงสุดในอินเดียขณะนั้น ทรงมีพระนามวาเจาชายสิทธัตถะ 

11. The prince was born at a garden called__________Grove. It was located near the 

border between Kapilavatthu and Devadaha. 

  พระองคประสูติ ณ สวนลุมพินีวัน ซึ่งอยูชายแดนระหวางกรุงกบิลพัสดุและกรุงเทวหะ 

12. One day when the Prince had traveled away from the palace, he encountered 

three signs : being old, being sick and dying, these signs really__________him. 

  อยูมาวันหนึ่ง ขณะที่เจาชายสิทธัตถะเสด็จประพาสนอกพระราชวังอยูนั้น พระองคทรงพบคน

แก คนเจ็บ คนตาย ทําใหเจาชายสลดพระทัยย่ิงนัก 

13. While on the way, the Prince then saw a monk and became interested in the 

calmness of the monk.The Prince decided to be an__________because he wanted 

to find the way to relieve suffering by himself. 

  ในระหวางทางนั้นเอง ทรงมองเห็นสมณะรูปหนึ่ง ทรงรูสึกพอพระทัยในความสงบเยือกเย็น

ของนักบวชรูปนั้นมาก พระองคจึงตัดสินพระทัยเสด็จออกผนวช เพื่อแสวงหาหนทางที่จะทํา

ใหพนทุกขตอไป 

14. That night, the Prince rode his horse, Kanthaka, out of the palace, accompanied by 

his favorite attendant, Channa, without any concern about any treasure, power or 

happiness. The Prince was 29 years old when he made this__________. 

  ในกลางดึกนั้นเอง เจาชายทรงมาชื่อกัณฐกะ มีนายฉันนะมหาดเล็กคนสนิทเปนผูติดตาม

เสด็จออกจากพระราชวังไป โดยมิไดอาลัยอาวรณทรัพยสมบัติ อํานาจ และความสุขท้ังปวง

ขณะน้ันพระองคมีพระชนมายุ 29 พรรษา 

15. The Ascetic Siddhattha then marched toward the Kingdom of Magadha to study 

under the__________of 2 other ascetic teachers, Alara Kalama and 

UddakaRamaputta. 

  จากนั้นจึงเสด็จไปยังแควนมคธ เขาศึกษาในสํานักงานของอาฬารดาบสและอุทกดาบส 

16. The Ascetic saw that the__________gained could not yet be helpful for freeing 

people from suffering. 

  พระองคทรงเห็นวาความรูแคนี้ยังไมสามารถที่จะทําใหพนทุกขได 
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17. Then the Ascetic decided to leave and said__________to both his teachers. 

  พระองคจึงอําลาอาจารยทั้งสองคน 

18. Having reached Uruvela, the ascetic Siddhatha, began practicing__________such 

as gnashing, breath control, fasting and self-mortification which was difficult for 

others to do. 

  พระองคเสด็จมาถึงตําบลอุรุเวลาเสนานิคม พระสิทธัตถะทรงทรมานกายใหลําบากดวย

วิธีการตาง ๆ เชน เอาฟนกัดฟน กลั้นลมหายใจ อดอาหาร ทรงบําเพ็ญทุกรกิริยาอยางยากที่

จะหาใครทําได 

19. The Ascetic later realized that being__________could not yet be helpful. So he 

gave up the practice and began to eat normally to regain his strength. 

  ตอมาพระองคทรงพบวา แมจะทรมานรางกายใหลําบากจนถึงที่สุดแลว ก็ยังไมพบหนทางที่

ทําใหพนทุกขได จึงทรงเลิกทรมานรางกายแลวหันกลับมาเสวยอาหารตามเดิม 

20. The ascetic started__________underneath the Bodhi tree and adopted the middle 

path called Majjimapatipada. 

  พระสิทธัตถะทรงเริ่มบําเพ็ญเพียรทางจิตใตตนมหาโพธิ์ โดยทรงยึดหลักทางสายกลางท่ี

เรียกวามัชฌาปฏิปทา คือไมตึงจนเกินไป และไมหยอนจนเกินไป 

21. Having gained insight into and had still mind of no thought and lust, he could 

absolutely free from any__________. 

  ทรงใชปญญาพิจารณาแทงทะลุตลอด สิ้นจากความคิด หมดความอยาก ใจหยุดนิ่งสนิท 

หลุดพนจากอาสวะกิเลสทั้งหลายไดโดยสิ้นเชิง 

22. It had been six years since Prince Siddhattha had to live an ascetic life till 

achieved __________to be the Lord Buddha. He was 35 years old at that time. 

  รวมเวลาต้ังแตเจาชายสิทธัตถะ เสด็จออกบวชจนถึงวันตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาเปน

เวลา 6 ป ขณะนั้นพระองคทรงมีพระชนมายุ 35 พรรษา 

23. After his enlightenment, the Lord Buddha gave a__________to his disciples at the 

Veluwan monastery. It was on the full moon day of the third lunar month. 

  ในวันเพ็ญขึ้น 15 คํ่า เดือน 3 ปถัดมาหลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสรู ขณะประทับอยูท่ี

วัดเวฬุวันมหาวิหาร พระสงฆสาวกที่ออกไปเผยแผพระธรรมยังท่ีตาง ๆ ไดเดินทางกลับมาเฝา

พระพุทธองค 

24. Lord Buddha then gave the assembly a sermon known as “OvadhaPatimokkha.” 

The assembly of monks on this important day is known as__________.  
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  พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงโอวาทปาติโมกขในทามกลางที่ประชุมสงฆ การประชุมสงฆ

ในวันสําคัญนี้เรียกวาวันมาฆบูชา 

25. After all the monks learned the philosophy, principles,  and methodology, they 

spread__________to many cities and countries. 

  เมื่อไดรับอุดมการณ หลักการ และวิธีการที่ตรงกันแลว พระภิกษุทุกรูปก็ออกไปเผยแผ

พระพุทธศาสนายังเมืองและแควนตาง ๆ ทั้งแควนเล็ก แควนใหญ 

26 . After 45 years had passed and when the Lord Buddha reached 80 years of age, 

on the full moon day of the sixth month, the Lord Buddha attained__________. 

  กระทั่งกาลเวลาลวงไป 45 พรรษา รวมพระชนมายุได 80 พรรษา ก็เสด็จดับขันธปรินิพพานใน

วันเพ็ญขึ้น 15 คํ่า เดือน 6  

27. Surprisingly, the Lord Buddha’s Birth, Enlightenment, and Parinibbana fall on the 

same day with the same conditions; on the full moon days of the six month. This 

important day is called__________. 

  นับเปนบุคคลอัศจรรยท่ีมีวันประสูติ วันตรัสรู และวันปรินิพพานในวันเดียวกัน คือวันเพ็ญ 15 

คํ่า เดือน 6 วันน้ีจึงเปนวันสําคัญอีกวันหนึ่งเรียกวาวันวิสาขบูชา 

28 . After the Lord Buddha entered Parinibbana, Buddhism was carried on by 

__________until Buddhism was spread to many countries including Thailand. 

  หลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จดับขันปรินิพพานแลว พระภิกษุสงฆไดทําหนาที่สืบทอด

พระพุทธศาสนาตอเนื่องกันมา จนกระทั่งพระพุทธศาสนาเผยแผกวางไกลออกไปยังนานา

ประเทศ รวมท้ังผืนแผนดินไทยของเรา 

29. The important Buddhism days should serve to__________people of past events 

and give insight into the stories of Buddha, teachings called Dhamma, and monks 

called Sangha. 

  วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เปนวันท่ีทําใหเราระลึกถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงในอดีต  ได

ทราบถึงความเปนมาของพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ 

30. On the important Days of Buddhism, we have to realize the great __________of 

the Lord Buddha and we should try to practice the Dhamma Principles in our lives. 

  เมื่อถึงวันสําคัญในพระพุทธศาสนา  ชาวพุทธทุกคนควรระลึกถึงพระคุณอันย่ิงใหญ ของพระ

สัมมาสัมพุทธเจา  ดวยการนําหลักธรรมะมาประพฤติปฏิบัติ  
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31. We should try to practice the Dhamma Principles in our lives, such as performing 

the action of alms giving and merit, observation of the__________, and meditation 

to spread loving kindness, etc. 

  เราควรนําหลักธรรมะมาปฏิบัติ เชน ตักบาตร  ทําบุญ  รักษาศีล  และนั่งสมาธิแผ เมตตา 

เปนตน 

32. These good__________can result in our daily lives of being happy and successful. 

  การทําความดีเหลานั้นจะสงผลใหชีวิตของเราประสบแตความสุขความเจริญตลอดไป 

33. Songkran Festival is a Thai__________that has been practiced for a long time. It is 

full of beauty, gentleness, passion, and it is filled with gratitude and respect for 

each other. 

  สงกรานตเปนประเพณีที่ไดยึดถือปฏิบัติกันมาเนิ่นนาน มีความงดงามออนโยน เอ้ืออาทร 

และเต็มไปดวยบรรยากาศของความกตัญูเคารพซึ่งกันและกัน 

34. During Songkran Festival, everyone smiles and happy with high__________ from 

the merit making and giving alms to the monks in the morning. 

  เมื่อถึงวันสงกรานต ทุกคนก็จะย้ิมแยมแจมใส ทําจิตใจใหเบิกบานเพื่อทําบุญ ตักบาตร

พระสงฆในตอนเชา 

35. __________merit which can be done anytime, for example, can be done after the 

lunch of the monks and novices. 

  การทําบุญอัฐิ ซึ่งอาจทําตอนไหนก็ได เชน อาจทําหลังจากพระภิกษุและสามเณรฉันเพลแลว 

36.  We also can do the rite of hand bathing to the monks and novices or to the 

Buddha image. Setting birds and fish __________can also be a way of merit 

making. 

  เรายังมีการสรงนํ้าพระดวย การสรงน้ําพระอาจสรงนํ้าพระภิกษุ สามเณรหรือสรงน้ํา

พระพุทธรูปก็ได การปลอยนก ปลอยปลาเปนการทําบุญหรือทําทานอีกรูปแบบหนึ่ง โดย

ปลอยใหไปสูอิสระ 

37. The hand bathing to the elderly to beg for blessings can be an expression 

of__________to them. It is also the time to ask for blessing during the Thai New 

Year ceremony. 

  การรดนํ้าผูใหญหรือการรดนํ้าขอพรเปนการแสดงความเคารพตอผูใหญและขอพรปใหมของ

ไทยดวย 
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38. Finally, we__________the water festival together with family members and friends. 

Clean water or clean water mixed with Thai scents could be used. 

  สุดทาย พวกเราจึงมาเลนรดน้ํากันระหวางคนในครอบครัวและเพื่อนฝูงโดยการใชน้ําสะอาด

ผสมน้ําอบหรือน้ําหอม  

39-40. Defining birthday Buddha images absolutely does not come from the true 

Teachings of Buddhism but from an_________beliefs and bad luck__________, 

culture and tradition of Buddhists in the time after the Lord Buddha’s life. 

   การ กําหนดพ ระพุทธรูปประจํ า วัน เ กิดนั้ น  ไม ใชหลัก คําสอนที่ แท จริ ง ในทาง

พระพุทธศาสนา แตเกิดจากความเชื่อทางโหราศาสตรและการสะเดาะเคราะห วัฒนธรรม

และประเพณีของชาวพุทธในยุคหลังพุทธกาล 

41. The Tipitaka is the__________composed of the true teachings of the Lord Buddha. 

พระไตรปฏกคือคัมภีรที่ประมวลเอาคําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจามาจารึกไว 

42.  The Teachings in__________are to believe in the Triple Gems, to practice self - 

reliance, to use Teachings or Dhamma to conduct ourselves without reference to 

gods. 

  พระพุทธศาสนาสอนใหเชื่อมั่นศรัทธาในพระรัตนตรัยใหพึ่งตนเองมีธรรมะเปนแนวทางในการ

ดําเนินชีวิตโดยไมอางเทพเจา 

43. Gratitude, kindheartedness, perfection performing, and__________are some of the 

teachings in Buddhism that have been taught to us all the time. 

  ความกตัญู ความโอบออมอารี การสั่งสมบุญบารมี การเวียนวายตายเกิด เปนเรื่องท่ี

พระพุทธศาสนาอบรมสั่งสอนพวกเรามาตลอด 

44. Jataka is not only a tale about teaching virtue. It is because Jataka means the 

stories of the__________practices in the past lives of the Lord Buddha. 

  นิทานชาดกไมใชเรื่องท่ีแตงขึ้นเพื่อสอนคุณธรรม คําวาชาดกแปลวาประวัติการทําความดีของ

พระสัมมาสัมพุทธเจาในชาติกอน ๆ  

45. The main point of Jataka shows in the virtues and ways of the Lord Buddha, that 

Buddhists must understand and__________in our daily lives. 

  สาระสําคัญของชาดกจึงอยูที่คุณงามความดีและอยูที่คติธรรมในนิทาน ที่เราในฐานะชาว

พุทธตองนํามาพิจารณาใหเขาใจและนําไปใชใหเกิดประโยชนในชีวิต 

46. The principle of__________in Buddhism is the process of whole life improvement 

with cooperation of individual virtue and behavior. 
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  หลักการฝกฝนอบรมตนในพระพุทธศาสนา คือกระบวนการพัฒนาระบบชีวิตทั้งระบบโดยให

มีความประสานสอดคลองระหวางคุณธรรมภายในกับพฤติกรรมภายนอก 

47. The education process for human__________in Buddhism is called Sikkhattaya 

which includes Sila, Samadhi, and Panna. 

  กระบวนการศึกษาเพื่อพัฒนาคน พระพุทธศาสนาเรียกวาไตรสิกขา ไดแก ศีล สมาธิ และ

ปญญา 

48. The__________of the threefold learning will lead humans to wholesome lives, lives 

with life problem solving capability, and lives of lessened suffering. 

  หลักการศึกษาสามองคประกอบนี้ทําใหนําคนเขาสูชีวิตที่ดีงาม ชีวิตท่ีแกปญหาได ชีวิตที่

คลายความทุกขเดือดรอน  

49. Alms giving, precepts observation and meditation are the ways to improve people 

with virtous morals,__________and wisdom according to Buddhism principles.  

  การทําทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาเปนการพัฒนาคนใหเปนคนที่มีศีล สมาธิ ปญญา

ในทางที่ถูกตองตามทํานองคลองธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา 

50. If anyone habitually practices these ways as best as they can, it will be the power 

of goodness of each that supports the individual infinite__________. 

  หากปฏิบัติจนติดเปนนิสัยท่ีดีไดมากเทาไหรก็จะเปนพลังแหงความดีที่แตละคนจะไดสงเสริม

เปนบุญบารมีติดตัวไป 
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TEST 

Choose the vocabularies and fill in the blanks. 

Vocabulary : 

1.principle 18.Magha Puja Day 35.improvement 

2.rebirth 19.depressed 36. Buddhism 

3.celebrate   20.Emancipation  37.gratitude  

4.tradition    21.marvelous   38.spirits  

5.Dhamma   22.speech   39.remind  

6.sermon    23.utilize   40.Visakha Puja Day 

7.humble    24.concentration  41.enlightenment 

8.meditation   25.scripture   42. Relic  

9.journey    26.Precepts   43.relieving 

10.ascetic    27.monks   44.virtuous 

11.Canon    28.Parinibbana   45.dedication 

12.merit    29.knowledge   46.suffering 

13.free    30.normal   47.Lumpini 

14.deeds    31.partin   48.guidance 

15.self-training   32.competition   49.austeritics 

16.astrological   33.goodbye   50. favors 

17.defilement   34.perfections 
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เฉลย 

 

เฉลย 50 ขอ 

1.(22) speech 11.(47) Lumpini 21.(17) defilement 31.(26) Precepts 41.(25) scripture 

2.(12) merit 12.(19) depressed 22.(41)  

    enlightenment 

32.(14) deeds 42.(36) Buddhism 

3.(32) competition 13.(10) ascetic 23.(6) sermon 33.(4) tradition 43.(2) rebirth 

4.(11) Canon 14.(9) journey 24.(18) Magha  

          Puja Day 

34.(38) spirits 44.(44) virtuous 

5.(45) dedication 15.(48) guidance 25.(5) Dhamma 35.(42) Relic 45.(23) utilize 

6.(31) part in 16.(29) knowledge 26.(28) Parinibbana 36.(13) free 46.(15) self-training 

7.(21) marvelous 17.(33) goodbye 27.(40) Visakha  

          Puja Day 

37.(37) gratitude 47.(35)  

    improvement 

8.(46) suffering 18.(49) austeritics 28.(27) monks 38.(3) celebrate 48.(1) principle 

9.(20)    

    Emancipation 

19.(7) humble 29.(39) remind 39.(16) astrological 49.(24)   

    concentration 

10.(30) normal 20.(8) meditation 30.(50) favors 40.(43) relieving 50.(34) perfections 
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Answer Sheet 

 

Write the correct numbers into the blanks. 

1.______________________ 18._____________________      35._____________________ 

2.______________________ 19._____________________      36._____________________ 

3.______________________ 20._____________________      37. _____________________ 

4.______________________ 21._____________________      38. _____________________ 

5.______________________ 22._____________________      39. _____________________ 

6.______________________ 23._____________________      40. _____________________ 

7.______________________ 24._____________________      41. _____________________ 

8.______________________ 25._____________________      42. _____________________ 

9.______________________ 26._____________________      43. _____________________ 

10._____________________ 27._____________________      44. _____________________ 

11._____________________ 28._____________________      45. _____________________ 

12._____________________ 29._____________________      46. _____________________ 

13._____________________ 30._____________________      47. _____________________ 

14._____________________ 31._____________________      48. _____________________ 

15._____________________ 32._____________________      49. _____________________ 

16._____________________ 33._____________________      50. _____________________ 

17.______________________ 34._____________________     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

 

แบบประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการศึกษาเรียนรู 
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ภาคผนวก ง 

 

การวิเคราะหเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 

-   แสดงคาเฉลี่ยของแนวความคิดเห็นของคณะท่ีปรึกษาอาวุโสและคณะผูทรงคุณวุฒิ 

 ในการประเมินความสอดคลองของแบบทดสอบกับวัตถุประสงคการศึกษาเรียนรู 

- แสดงการวิเคราะหหาคาประสิทธิภาพของชุดสื่อการเรียนรูครั้งที่ 1 รุนที่ 1 

- แสดงการวิเคราะหหาคาประสิทธิภาพของชุดสื่อการเรียนรูครั้งที่ 2รุนที่ 2 

- แสดงการวิเคราะหความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบภาคทฤษฎกีอน

การศึกษาเรียนรูและหลังการศึกษาเรียนรูครั้งท่ี 1 รุนที่ 1 

- แสดงการวิเคราะหความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบภาคทฤษฎีกอน

การศึกษาเรียนรูและหลังการศึกษาเรียนรูครั้งท่ี 2 รุนที่ 2 
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ตารางที่ 12 แสดงคาเฉลี่ยของแนวความคิดเห็นของคณะท่ีปรึกษาและคณะผูทรงคุณวุฒิในการ 

  ประเมินความสอดคลองของแบบทดสอบกับวัตถุประสงคการศึกษาเรียนรู 
 

   ขอที่      แนวความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ          ER         IOC = ER / N      แปลความหมาย 

         1       2       3       4       5 
 

 1  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

 2  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

 3  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

 4  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

 5  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

 6  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

 7  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

 8  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

 9  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

 10  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  11  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  12  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  13  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  14  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  15  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  16  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  17  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  18  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  19  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  20  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  21  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  22  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  23  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  24  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  25  +1   0 +1 +1 +1 4   1.00 ผาน 
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ตารางที่ 12 (ตอ) 
 

  ขอที่      แนวความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ          ER       IOC = ER / N        แปลความหมาย 

         1       2        3       4       5                                                                                
 

  26  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  27   0  +1 +1 +1 +1 4   0.80 ผาน 

  28  +1   0 +1 +1 +1 4   0.80 ผาน 

  29  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  30  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  31  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  32  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  33  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  34  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  35  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  36  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  37  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  38  +1   0 +1 +1 +1 4   0.80 ผาน 

  39  +1  +1  0 +1 +1 4   0.80 ผาน 

  40  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  41  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  42  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  43  0  +1 +1 +1 +1 4   0.80 ผาน 

  44  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  45  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  46  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  47  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  48  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  49  +1  +1 +1 +1 +1 5   1.00 ผาน 

  50  +1   0 +1 +1 +1 4   0.80 ผาน 
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ตารางที่ 13 แสดงการวิเคราะหหาคาประสิทธิภาพของชุดสื่อการเรียนรูภาคทฤษฎใีนการทดลอง 

  ครั้งท่ี 1 รุนที่ 1 
 

             คะแนนแบบฝกหัด                        คะแนนแบบทดสอบภาคทฤษฎี 

     (198 คะแนน)                              (50 คะแนน) 
 

   1 196 48 

   2 179 36   

   3 137 25   

   4 179 49   

   5 167 44   

   6 177 50   

   7 183 49   

   8 189 34   

   9 193 47   

 10 185 49 

 11 186 48 

 12 190 50 

 13 185 50 

 14 170 50 

 15 183 42 

 16 179 44 

 17 180 43 

 18 183 50 

 19 185 48 

 20 186 43 

 21 161 15 

 22 194 42 

 23 170 45 

 24 149 18 

 25 159 47 

คะแนนรวม                                         4445                                                1066 

คะแนนเฉลี่ย                                     177.80                                               42.64 

เฉลี่ยรอยละ                                        89.80                                               85.28 

คนที่

  



125 

ตารางที่ 14 แสดงการวิเคราะหหาคาประสิทธิภาพของชุดสื่อการเรียนรูภาคปฏิบัติในการทดลอง 

  ครั้งท่ี 1 รุนที่ 1 
 

               คะแนนแบบฝกหัด            คะแนนแบบทดสอบภาคทฤษฎี 

       (100 คะแนน)                (100 คะแนน) 
 

   1 90 85 

   2 80 80   

   3 75 75   

   4 75 75   

   5 80 75   

   6 70 70   

   7 80 80   

   8 75 77   

   9 75 79   

 10 90 85 

 11 85 85 

 12 95 90 

 13 80 80 

 14 75 78 

 15 80 80 

 16 75 75 

 17 80 80 

 18 82 85 

 19 90 85 

 20 80 85 

 21 75 78 

 22 80 80 

 23 75 78 

 24 80 80 

 25 90 82 

คะแนนรวม                                       2012                                                   2002 

คะแนนเฉลี่ย                                    80.48                                                   80.08 

เฉลี่ยรอยละ                                     80.48                                                   80.08 

คนที่
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ตารางที่ 15 แสดงการวิเคราะหหาคาประสิทธิภาพของชุดสื่อการเรียนรูภาคทฤษฎีในการทดลอง 

  ครั้งท่ี 2 รุนที่ 2 
 

               คะแนนแบบฝกหัด            คะแนนแบบทดสอบภาคทฤษฎี 

       (198 คะแนน)                 (50 คะแนน) 
 

   1 172 50 

   2 186 45   

   3 183 48   

   4 179 44   

   5 178 36   

   6 193 48   

   7 186 50   

   8 186 49   

   9 184 48   

 10 194 48 

 11 185 50 

 12 185 44 

 13 187 50 

 14 174 46 

 15 175 47 

 16 194 46 

 17 186 49 

 18 182 49 

 19 155 50 

 20 184 50 

 21 171 50 

 22 171 46 

 23 180 43 

 24 177 37 

 25 193 50 

คะแนนรวม                                         4540                                                 1173 

คะแนนเฉลี่ย                                    181.60                                                 46.92 

เฉลี่ยรอยละ                                       91.72                                                 93.84 

คนที่
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ตารางที่ 16 แสดงการวิเคราะหหาคาประสิทธิภาพของชุดสื่อการเรียนรูภาคปฏิบัติในการทดลอง 

  ครั้งท่ี 2 รุนที่ 2 
 

               คะแนนแบบฝกหัด            คะแนนแบบทดสอบภาคทฤษฎี 

       (100 คะแนน)                (100 คะแนน) 
 

   1 90 91 

   2 90 93   

   3 85 85   

   4 75 79   

   5 90 95   

   6 80 80   

   7 95 95   

   8 80 80   

   9 80 80   

 10 95 95 

 11 80 80 

 12 80 80 

 13 75 75 

 14 80 80 

 15 75 75 

 16 95 95 

 17 75 75 

 18 75 75 

 19 80 80 

 20 75 73 

 21 95 93 

 22 80 80 

 23 95 95 

 24 85 90 

 25 85 85 

คะแนนรวม                                       2090                                                 2104 

คะแนนเฉลี่ย                                    83.60                                                84.16 

เฉลี่ยรอยละ                                     83.60                                                84.16 

คนที่
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ตารางที่ 17 แสดงการวิเคราะหความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบภาคทฤษฎี 

  กอนเขารับการศึกษาเรียนรูและหลังการศึกษาเรียนรู ครั้งท่ี 1 รุนที่ 1 
 

           คะแนนสอบกอนเรียน       คะแนนสอบหลังเรียน                    ผลตาง            (ผลตาง)2 

   (x�)   (Y) (Y-x�)=D     D2 

 1 13 48 35                    1225 

 2 10 36 26 676 

 3  5 25 20 400

 4  6 49 43                     1849 

 5 10 44 34                     1156 

 6 13 50 37                     1369 

 7 14 49 35                     1225 

 8  7 37 27 729 

 9 12 47 35                     1225 

 10  2  49 47                     2209 

 11 17  48 31  961 

 12  7  50 43                     1849 

 13 13  50 37                     1369 

 14  5  50 45                     2025 

 15 16  42 26  676 

 16  8  44 36                     1296 

 17 12  43 31  961 

 18  8  50 42                     1764 

 19 11  48 37                     1369 

 20  8  43 35                     1225 

 21  3  15 12  144 

 22 24  42 18  324 

 23  5  45 40                   1600 

 24  4  18 14  196 

 25  5  47 42                   1764

  

                 รวม                                ∑D = 828    ∑D2 = 29586 
 

คนที่
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จากตารางคา t ที่ df = 24 α = .01 เทากับ 2.797 แตคา t ที่คํานวณไดเทากับ 17.384  

มากกวาคา t จากตาราง (17.384 > 2.797)  ดังน้ัน คาเฉลี่ยของคะแนนสอบกอนการศึกษาเรียนรู

และหลังการศึกษาเรียนรูจึงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 แสดงวา การศึกษาเรียนรูดวย

หลักสูตรและชุดสื่อการเรียนรูเรื่องภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการทองเท่ียวเมืองไทยในวิถีพุทธที่

คณะผูวิจัยพัฒนาขึ้น ทําใหผูเขารับการศึกษาเรียนรูมีความรูสูงขึ้น 
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ตารางที่ 18 แสดงการวิเคราะหความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบภาคทฤษฎี 

  กอนเขารับการศึกษาเรียนรูและหลังการศึกษาเรียนรู ครั้งที่ 2 รุนที่ 2 
 

           คะแนนสอบกอนเรียน       คะแนนสอบหลังเรียน                    ผลตาง            (ผลตาง)2 

   (x�)   (Y) (Y-x�)=D     D2 

   1  6 50 44                    1936 

   2  9 45 36                    1296 

   3  8 48 40                    1600

   4  7 44 37                    1369 

   5  1 36 35                    1225 

   6 14 48 34                    1156 

   7  8 50 42                    1764 

   8    9 49 40                    1600 

   9 10 48 38                    1444 

 10  7  48 41                    1681 

 11  9  50 41                    1681 

 12  8  44 36                    1296 

 13  8  50 42                    1764 

 14  5  46 41                    1681 

 15  6  47 41                    1681 

 16 13  46 33                    1089 

 17  8  49 41                    1681 

 18  7  49 42                    1764 

 19 10  50 40                    1600 

 20  7  50 43                    1849 

 21  2  50 48                    2304 

 22  9  46 37                    1369 

 23  3  43 40                   1600 

 24 16  37 21  441 

 25 10  50 40                   1600

  

                รวม                                 ∑D = 973   ∑D2 = 38471 
 

คนที่
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จากตารางคา t ที่ df = 24 α = .01 เทากับ 2.797 แตคา t ที่คํานวณไดเทากับ 38.861  

มากกวาคา t จากตาราง (38.861 > 2.797)  ดังนั้น คาเฉลี่ยของคะแนนสอบกอนการศึกษาเรียนรู

และหลังการศึกษาเรียนรูจึงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 แสดงวา การศึกษาเรียนรูดวย

หลักสูตรและชุดสื่อการเรียนรูเรื่องภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการทองเที่ยวเมืองไทยในวิถีพุทธที่คณะ 

ผูวิจัยพัฒนาขึ้น ทําใหผูเขารับการศึกษาเรียนรูมีความรูสูงขึ้น 
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รุนท่ี 1                  รุนท่ี 2 

 

t = ∑D

�N∑D2−(∑D)2

N−1

                 𝑡 =
∑𝐷

�𝑁∑𝐷2− (∑𝐷)2

𝑁−1

 

 

 

t =
828

�(25 x 29586)−(828)2

25−1

                           t =
973

�(25 x 38471)−(973)2

25−1

 

 

 

t =
828

�(739650)−(685584)
24

                            t =
973

�(961775)−(946729)
24

 

 

 

t =
828

�(54066)
24

                                              t =
973

�(15046)
24

 

 

 

t =
828

√2252.75
                                           t =

973
√626.91666

 

 

 

t =
828

47.63143                                             t =
973

25.03803 

 

 

t = 17.384                                                  t = 38.861 
 

𝑑𝑓 = 24𝛼 = .01 = 2.797                     𝑑𝑓 = 24𝛼 = .01 = 2.797 
 

ผลการคํานวณคา t-test รุนท่ี 1             ผลการคํานวณคา t-test รุนท่ี 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

 

รายงานการประชุมคณะท่ีปรึกษาอาวุโสและคณะผูทรงคุณวุฒิ 
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รายงานการประชุมคณะท่ีปรึกษาอาวุโสและคณะผูทรงคุณวุฒิโครงการวิจัยเร่ือง 
การพัฒนาหลกัสูตรและชุดสือ่การเรียนรูเร่ืองภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการทองเที่ยวเมืองไทยวิถีพทุธ 

คร้ังท่ี 1/2555 

วันพฤหัสบดีท่ี 5 มกราคม 2555 

ณ หองประชุม 214 สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา 

- - - - - - - - - - 

 

ผูเขาประชุม 

1. ดร.ผะอบ  พวงนอย หัวหนาโครงการวิจัย 

2. ผศ.บุปผา  เสโตบล  ที่ปรึกษาโครงการวิจัย 

3. ดร.สุภาลักษณ  นครศรี ที่ปรึกษาโครงการวิจัย 

4. นายสมชาติ  เลิกบางพลัด ผูรวมวิจัย 

5. นางนาตยา  แกวใส   ผูรวมวิจัย 

6. นางอัจฉรา  สังขยุทธ  ผูรวมวิจัย 

7. นางโปรดปราณ  ชลสาคร ผูรวมวิจัย 

 

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 

 

วาระท่ี 1 เร่ืองแจงเพ่ือทราบ 

1.1 หัวหนาโครงการวิจัย  ดร.ผะอบ  พวงนอย  แจงวา ตามที่ตนเองและผูรวมวิจัยซึ่ง

ประกอบดวย นายสมชาติ  เลิกบางพลัด   นางนาตยา  แกวใส   นางอัจฉรา  สังขยุทธ  และนาง

โปรดปราณ  ชลสาคร จัดทําแบบเสนอโครงการวิจัย (Project Research) ประกอบการเสนอขอ

งบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2555 ตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการพัฒนาหลักสูตรและชุดสื่อ

การเรียนรูเรื่องภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการทองเที่ยวเมืองไทยวิถีพุทธ (The Curriculum and 

Learning Media Development on Technical English for Tourism in Thailand in Buddhist 

Style) ในวงเงินงบประมาณ 1,210,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค 

  ประการที่หนึ่ง เพื่อวิจัยและพัฒนาหลักสูตรและชุดสื่อการเรียนรูเรื่องภาษาอังกฤษ

เทคนิคเพื่อการทองเที่ยวเมืองไทยในวิถีพุทธ  ซึ่งประกอบดวยองคความรู ท่ีเปนเนื้อหาวิชา  

เอกสารประกอบการศึกษาเรียนรู/คูมือผูเขารับการศึกษาเรียนรู  คูมือวิทยากร  และชุดสื่อการ

เรียนรู  การทดลองระบบหลักสูตร การทดลองและประเมินผลหลักสูตรและการหาประสิทธิภาพชุด

สื่อการเรียนรู 
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  ประการที่สอง เพื่อถายทอดองคความรูใหมเรื่องภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการทองเที่ยว

เมืองไทยในวิถีพุทธ  เพื่อการยกระดับคุณภาพกําลังคนดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไทย  ใหแก

บุคลากรดานการโรงแรมและการทองเที่ยวท่ีสนใจประมาณ 50 คน  ดวยชุดสื่อการเรียนรู (นํารอง)  

อยางมีประสิทธิภาพ 

  ทั้งนี้คณะกรรมการประจําสํานักวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดมีจดหมายแจงผล

การประเมินขอเสนอโครงการที่เสนอขอทุนงบประมาณแผนดินประจําปงบประมาณ 2555 เมื่อ

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 วาไดรับงบประมาณตามที่เสนอขอ และนัดหัวหนาโครงการใหเขารวม

ฟงการชี้แจงแนวทางการดําเนินโครงการในวันท่ี 8 ธันวาคม 2554 เวลา 9.30 น. ณ หองประชุม 

212 ชั้น 2 อาคารสํานักวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

1.2 หัวหนาโครงการวิจัย ชี้แจงเพิ่มเติมจากการเขารวมฟงการชี้แจงแนวทางการดําเนิน

โครงการดังกลาววา ทางสํานักงบประมาณจะสงมอบเงินงบประมาณบางสวนในการดําเนิน

โครงการวิจัยชวงไตรมาสแรกในชวงปลายเดือนมกราคม 2555 ผานการเปดบัญชีสหกรณของ

มหาวิทยาลัย 

 

วาระท่ี 2 เร่ืองพิจารณา 

2.1 หัวหนาโครงการวิจัย  เสนอวา ในการดําเนินการวิจัย จําเปนตองมีการพัฒนาหลักสูตร

การศึกษาเรียนรูและชุดสื่อการเรียนรูเรื่องภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการทองเท่ียวเมืองไทยในวิถี

พุทธ โดยทําการทดลองหลักสูตร 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 กลุมที่ 1 เปนการทําการทดลองเพื่อปรับปรุง (Try 

Out) เพื่อหาขอบกพรองของหลักสูตรและชุดสื่อการเรียนรู แลวทําการแกไขปรับปรุงเพิ่มเติมให

เรียบรอยกอนทําการทดลองครั้งท่ี 2 กลุมที่ 2 เพื่อหาประสิทธิภาพของหลักสูตรและชุดสื่อการ

เรียนรู 

 การดําเนินงานตามขั้นตอนการวิจัยนับต้ังแตการพัฒนาหลักสูตร การออกแบบเน้ือหา 

การพัฒนาชุดสื่อการเรียนรู การทดลองหลักสูตรและชุดสื่อการเรียนรู จําเปนตองมีท่ีปรึกษาการ

วิจัยและผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของเปนผูใหคําแนะนํา แกไข ในการน้ีคณะผูวิจัยและท่ี

ปรึกษาการวิจัยรวมกันพิจารณาเชิญผูทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ทาน ซึ่งเปนผูมีความรูความสามารถทาง

พระพุทธศาสนา ภาษาอังกฤษ มีประสบการณตางประเทศ มีประสบการณการสอน การใชสื่อการ

เรียนการสอน ไดแก ดร.จันทรัชนันท สิงหทัต เนตรนิมิต Dr.William Wall และอาจารย Mr.Jeremy 

Richard Luisier เพื่อทําการระดมสมองพิจารณาประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรฉบับรางที่

ยกรางขึ้น 
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ท่ีประชุม มีมติรับในหลักการ และมอบหมายใหหัวหนาโครงการไปจัดทําเน้ือหาที่จะ

ทําคูมือผูเรียน ชุดสื่อการเรียนรูรวมกับนายสมชาติ  เลิกบางพลัด มานําเสนอในที่ประชุมเพื่อ

พิจารณารวมกันอีกครั้งหนึ่ง 

 

2.2 นางนาตยา  แกวใส ผูรวมวิจัย  ชี้แจงการติดตอประสานงานการจัดทําสื่อวีดิทัศนวา

จะตองจัดเตรียมอุปกรณประกอบมาใชในการถายทําวีดิทัศนประกอบการสนทนา ซึ่งเปนสื่อหลัก

ในการอบรม 

ท่ีประชุม รับทราบและอนุมัติการจัดเตรียมอุปกรณประกอบการถายทํา ซึ่งคาดวา

นาจะอีกประมาณ 3 – 6 เดือนขางหนานี้  หากหลักสูตรและเนื้อหาเสร็จและแกไขแลว โดย

มอบหมายใหนางนาตยา  แกวใส เปนผูติดตอประสานงานกับผูถายทํา 

 

ปดประชุมเวลา 16.30 น. 

 

 

(นายสมชาติ  เลิกบางพลัด) 

ผูบันทึกรายงานการประชุม 
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รายงานการประชุมคณะท่ีปรึกษาอาวุโสและคณะผูทรงคุณวุฒิโครงการวิจัยเร่ือง 
การพัฒนาหลกัสูตรและชุดสือ่การเรียนรูเร่ืองภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการทองเที่ยวเมืองไทยวิถีพทุธ 

คร้ังท่ี 2/2555 

วันพฤหัสบดีท่ี 19 มกราคม 2555 

ณ หองประชุม 214 สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา 

- - - - - - - - - - 

 

ผูเขาประชุม 

1. ดร.ผะอบ  พวงนอย หัวหนาโครงการวิจัย 

2. ผศ.บุปผา  เสโตบล  ที่ปรึกษาโครงการวิจัย 

3. ดร.สุภาลักษณ  นครศรี ที่ปรึกษาโครงการวิจัย 

4. ดร.จันทรัชนันท สิงหทัต เนตรนิมิต ผูทรงคุณวุฒิดานพระพุทธศาสนา 

5. Dr.William  Wall ผูทรงคุณวุฒิดานภาษาอังกฤษ 

6. อาจารย Jeremy Richard Luisier ผูทรงคุณวุฒิดานภาษาอังกฤษ 

7. นายสมชาติ  เลิกบางพลัด ผูรวมวิจัย 

8. นางนาตยา  แกวใส   ผูรวมวิจัย 

9. นางอัจฉรา  สังขยุทธ  ผูรวมวิจัย 

10. นางโปรดปราณ  ชลสาคร ผูรวมวิจัย 
 

เร่ิมประชุมเวลา 12.30 น. 
 

วาระท่ี 1  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 1/2555 

  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีขอแกไข 
 

วาระท่ี 2  เร่ืองพิจารณา 

2.1 หัวหนาโครงการวิจัย  ดร.ผะอบ  พวงนอย  นําเสนอการศึกษาขอมูลตาง ๆ ดังน้ี 

1. ศึกษาเนื้อหาเก่ียวกับองคความรูภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวภาษาอังกฤษ

เทคนิคท่ัวไป ภาษาอังกฤษในงานอาชีพที่จําเปน หลักการทางพระพุทธศาสนา และขอมูลอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวของ 

2. ศึกษาวิธีการเรียนการสอนทางอาชีวะและเทคนิคศึกษา การฝกมัคคุเทศกดาน

ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวเมืองไทยในวิถีพุทธ ไดแก การสอนแบบบรรยาย การสอนแบบ
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ถาม-ตอบ การสอนแบบสาธิต การเทศนสอนในงานพระพุทธศาสนา และการสอนแบบใช

สถานการณจําลองจากตํารางานวิจัยและเอกสารท่ีเก่ียวของ 

3.  ศึกษาวิธีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเรียนรู เก่ียวกับการกําหนด

วัตถุประสงคของหลักสูตร การกําหนดหัวขอและรายละเอียดเน้ือหาวิชา การกําหนดวิธีการให

ความรู การกําหนดระยะเวลาในการศึกษาเรียนรู การกําหนดวิธีการนําหลักสูตรไปใช และการวัด

และการประเมินผลสําหรับการศึกษาเรียนรู 

4. ศึกษาวิธีการพัฒนาชุดสื่อการเรียนรู คณะผูวิจัยดําเนินการรางเนื้อหาตามที่

กําหนดไวในหลักสูตรอ่ืน ๆ ที่ใกลเคียงกันแลวจึงจัดการประชุมระดมสมองรวมกับคณะที่ปรึกษา

อาวุโสและคณะผูทรงคุณวุฒิเพื่อพัฒนาปรับปรุงแกไขเพื่อจัดทําเน้ือหาตามหลักสูตรและพัฒนา

ชุดสื่อการเรียนรู 

5. ศึกษาการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก ชนิดของเครื่องมือ การสราง

เครื่องมือ และการหาประสิทธิภาพเครื่องมือ 

ท่ีประชุม รวมกันกําหนดรายละเอียดวัตถุประสงคของหลักสูตรฉบับรางและเน้ือหา

ตอนตน พรอมทั้งมอบหมายใหหัวหนาโครงการรวมกับผูวิจัยไปดําเนินการจัดทําเนื้อหาฉบับราง

ตอนที่ 1  2  3  มานําเสนอเปนแนวทางคราว ๆ ในการกําหนดการออกแบบจัดทําชุดสื่อการเรียนรู

ตอไป 
 

2.2 ที่ปรึกษาโครงการวิจัย รวมกันกับคณะผูวิจัยชี้แจงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา

เรียนรูเรื่องภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการทองเท่ียวเมืองไทยในวิถีพุทธตามลําดับขั้นตอนให

ผูทรงคุณวุฒิทราบดังนี้ 

1. ศึกษาหลักสูตร  คณะผูวิจัยทําการศึกษารวบรวมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อ

การโรงแรมและการทองเท่ียว โดยศึกษาคําอธิบายรายวิชาดังกลาวจากสถาบันการศึกษาตาง ๆ ท่ี

เปดสอนเน้ือหาท่ีเก่ียวของกัน ตลอดจนหลักสูตรพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธควรรูในเรื่องสําคัญ ๆ 

ตาง ๆ ภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการทองเท่ียวเมืองไทยในวิถีพุทธ หรือเรื่องอ่ืนท่ีคลายคลึงกัน เพื่อ

ใชเปนแนวทางเบ้ืองตนในการกําหนดหัวของาน 

2. กําหนดหัวของาน คณะผูวิจัยทําการรวบรวมหัวของานจากแหลงขอมูลตาง ๆ 

ไดแก การเปรียบเทียบหลักสูตร การสัมภาษณคณาจารย ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ ผูที่ทํางาน

เก่ียวของกับการใชภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการทองเที่ยว องคความรูทางพระพุทธศาสนาท่ี

ชาวตางชาติควรรูและทําความเขาใจ รวมทั้งจากประสบการณของคณะผูวิจัยเอง และรวบรวม

จากเอกสาร/ตํารา แลวนํามาประชุมระดมสมองรวมกับคณะที่ปรึกษาอาวุโสและคณะ
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ผูทรงคุณวุฒิ ในการกําหนดหัวของานและหัวขอเนื้อหาที่มัคคุเทศกจําเปนตองเรียนรูในการ

ประกอบอาชีพ เพื่อนํามาใชประกอบในการพัฒนาชุดสื่อการเรียนรูเรื่องภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อ

การทองเท่ียวเมืองไทยในวิถีพุทธ 

3. กําหนดความรูและทักษะ คณะผูวิจัยรวมประชุมระดมสมองกับคณะที่ปรึกษา

อาวุโสและคณะผูทรงคุณวุฒิ กําหนดความรูและทักษะที่เหมาะสมกับความสามารถที่ระบุไวใน

งานหลักสําหรับมัคคุเทศกในการประกอบอาชีพมุงเนนเรื่องความรู ความจํา ความเขาใจ และการ

นําไปใชในการประกอบอาชีพเปนหลักสําคัญในการพิจารณาตัดสินใจ 

4. กําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม คณะผูวิจัยรวมประชุมระดมสมองกับคณะ

ที่ปรึกษาอาวุโสและคณะผูทรงคุณวุฒิในการกําหนดรายการวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมจากหัวขอ

งานท้ังหมด โดยพิจารณาจากความจําเปนในการใชในงานอาชีพมัคคุเทศกในภาพรวม เพื่อใหได

พฤติกรรมของผูเขารับการศึกษาเรียนรูท่ีตองการหลังจากจบการศึกษาเรียนรูเรื่องภาษาอังกฤษ

เทคนิคเพื่อการทองเที่ยวเมืองไทยในวิถีพุทธ 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

2.3 หัวหนาโครงการวิจัย นําเสนอขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเรียนรู 

ดังตอไปนี้คือ 

1. ศึกษาความจําเปนในการใชงานและวิเคราะหเน้ือหา  คณะผูวิจัยประชุมระดม

สมองทําการศึกษาความจําเปนในการใชงานสําหรับการประกอบอาชีพมัคคุเทศกเพื่อการ

ทองเท่ียวเมืองไทยในวิถีพุทธรวมกับคณะที่ปรึกษาอาวุโสและคณะผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่

เก่ียวของ เพื่อกําหนดเนื้อหาหลักสูตรตามลําดับเนื้อหาที่งายไปสูเน้ือหาท่ียาก (Simple to 

Complex) เพื่อที่จะใชในการจัดทําหลักสูตรการศึกษาเรียนรูและชุดสื่อการเรียนรูตอไป 

2. กําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  คณะผูวิจัยรวมกับคณะท่ีปรึกษาอาวุโส

และคณะผูทรงคุณวุฒิกําหนดรายละเอียดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมจากการวิเคราะหเน้ือหา

หลักสูตรทั้งหมดในขอ 1  โดยพิจารณาจากลักษณะความจําเปนในการใชงานในการประกอบ

อาชีพมัคคุเทศก เพื่อใหไดพฤติกรรมของผูเขารับการศึกษาเรียนรูที่ตองการหลังจากจบการศึกษา

เรียนรูดวยชุดสื่อการเรียนรูแลว 

3. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาเรียนรู คณะผูวิจัยรวมกับคณะที่ปรึกษาอาวุโสและ

คณะผูทรงคุณวุฒิ   รวมกันระดมสมองพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเรียนรู โดยพิจารณาจากผลการ

กําหนดหัวขอและเนื้อหาหลักสูตร และการกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม ในการพัฒนาหัวขอ
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การศึกษาเรียนรู เนื้อหาวิชา  แบบฝกหัด  ตลอดจนกิจกรรมการจัดการการศึกษาเรียนรูทั้งภาค

ทฤษฏีและภาคปฏิบัติ 

4. คณะผูวิจัยทําการทดลองหลักสูตรการศึกษาเรียนรู และชุดสื่อการเรียนรูฉบับ

รางกับกลุมตัวอยางรุนที่ 1 จํานวน 25 คน เพื่อหาขอดีและขอบกพรองตาง ๆ ของหลักสูตรและชุด

สื่อการเรียนรูแลวทําการปรับปรุงใหมีความเหมาะสม 

5. จากนั้น คณะผูวิจัยจึงนําไปทดลองใชจริงในการหาประสิทธิภาพหลักสูตร และ

ชุดสื่อการเรียนรูฉบับปรับปรุงกับกลุมตัวอยาง  รุนที่ 2   จํานวน 25 คน  อีกครั้งหนึ่งเพื่อจัดทํา

หลักสูตรและชุดสื่อการเรียนรู  (นํารอง)  ฉบับสมบูรณตอไป 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

2.4 นางนาตยา  แกวใส และนางอัจฉรา  สังขยุทธ ผูรวมวิจัย อธิบายการพัฒนาชุดสื่อการ

เรียนรู ตอที่ประชุมดังนี้  จากวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่ไดจากการศึกษาเนื้อหารายละเอียด

หลักสูตร ซึ่งเปนขอมูลที่ระบุถึงความตองการที่จะใหผูเขารับการศึกษาเรียนรูเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมหลังจากจบการศึกษาเรียนรู  คณะผู วิจัยนําวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่ไดจาก

การศึกษาไปกําหนดแนวทางการออกแบบและพัฒนาชุดสื่อการเรียนรู  ซึ่งแบงออกไดดังน้ี 

1. คูมือวิทยากร  ประกอบดวย 

1.1 คําแนะนําในการใชชุดสื่อการเรียนรูเพื่อใหวิทยากรไดศึกษาเพื่อเตรียมตนเอง

ใหพรอมกอนการศึกษาในดานตาง  ๆ  ไดแก   การจัดการศึกษา  การใชชุดสื่อการเรียนรู  การวัด

และการประเมินผลการศึกษา ฯลฯ 

1.2 รายการวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่ระบุวา  ผูรับการศึกษาเรียนรูสามารถ

เรียนรูและทํากิจกรรมอะไรไดบางหลังจากจบบทเรียน 

1.3 รายละเอียดเน้ือหาวิชาที่เขียนขึ้นจากวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม เปนเนื้อหาที่

ประกอบดวยเนื้อหาวิชาความรูตามหัวขอที่ศึกษา และมีคําอธิบายสั้น ๆ  ประกอบเปนแผนการสอน

รายชั่วโมงครบถวนทั้งหลักสูตรเพื่อใชประกอบการบรรยาย  หรือแจกใหผูเขารับการศึกษาเรียนรูใน

ลักษณะเปนใบสรุปเนื้อหา 

1.4 แบบฝกหัดสรุปและทบทวนเนื้อหาภาคทฤษฏีหลังจากจบการศึกษาแตละ

หัวขอเพื่อใหผูเขารับการศึกษาเรียนรูทบทวน 

1.5 ใบงานใชในการฝกปฏิบัติการเปนมัคคุเทศกเพื่อการทองเท่ียวเมืองไทยในวิถี

พุทธ 

1.6 แบบทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 



141 

2. คูมือผูเขารับการศึกษาเรียนรูประกอบดวย 

2.1 รายการวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่ระบุวา  ผูเขารับการศึกษาเรียนรูสามารถ

เรียนรูอะไรบางหลังจากจบบทเรียน 

2.2 รายละเอียดเน้ือหาวิชาท่ีเขียนขึ้นจากวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม เปนเนื้อหาท่ี

ประกอบดวยเน้ือหาวิชาความรูตามหัวขอที่ศึกษา และมีคําอธิบายรายละเอียดที่ชัดเจนและลึกซึ้ง

เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจที่ถูกตองตามหลักการทางพระพุทธศาสนาประกอบ  ใชประกอบ

ขณะทําการศึกษาในลักษณะเปนบทสนทนาภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการทองเที่ยวไทยในวิถีพุทธ

เรื่องตาง ๆที่จําเปนสําหรับชาวตางชาติที่มาทองเที่ยวในประเทศไทย 

2.3 แบบฝกหัดและใบงานทบทวนเน้ือหาภาคทฤษฏีหลังจากจบการศึกษาเรียนรู

แตละหัวขอ 

3. สื่อการเรียนรูประกอบการศึกษาเรียนรู  ประกอบดวย หนังสือ  วีดิโอ  หรือวีซีดี 

เอกสาร  เพื่อใชประกอบการศึกษาเรียนรูในชั้นเรียนและการศึกษาเรียนรูดวยตนเองระหวางเขารับ

การศึกษาเรียนรูและภายหลังจบการศึกษาเรียนรูแลว  ซึ่งบอกรายละเอียดการใชไวในคูมือ

วิทยากรและคูมือผูเขารับการศึกษาเรียนรู 

4. แบบทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 เมื่อพัฒนาหลักสูตรและชุดสื่อการเรียนรูแลว  คณะผูวิจัยทดลองใชหลักสูตรและ

ชุดสื่อการเรียนรูเพื่อศึกษาขอบกพรองตาง ๆ  ทางดานการศึกษาเรียนรู  ภาษาที่ใช เนื้อหาและ

ความเหมาะสมของสื่อ รวมถึงเวลาที่ใชในการศึกษา ตามที่ระบุไวในหัวขอการพัฒนาหลักสูตร

การศึกษาเรียนรู  เพื่อนําขอมูลท่ีไดมาปรับปรุงแกไขหลักสูตรและชุดสื่อการเรียนรูใหดีขึ้นกอน

นําไปทดลองใชจริง  เมื่อปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาง ๆ ของหลักสูตรและชุดสื่อการเรียนรูตาม

ขอมูลที่ไดจากการทดลองใชเพื่อหาประสิทธิภาพแลว  จะไดชุดสื่อการเรียนรูที่มีความเหมาะสมกับ

ผูเขารับการศึกษาเรียนรู  และมีเนื้อหาถูกตองสมบูรณย่ิงขึ้น  พรอมนําไปใชเก็บขอมูลเพื่อการ

ถายทอดองคความรูใหมกับกลุมตัวอยางเพื่อการยกระดับคุณภาพกําลังคนดานอุตสาหกรรมการ

ทองเที่ยวไทยตอไปในอนาคต 

ท่ีประชุม รับทราบ  และมอบหมายใหหัวหนาโครงการวิจัยเปนผูประสานการราง

หลักสูตรรวมกับคณะท่ีปรึกษาการวิจัยและคณะผูทรงคุณวุฒิตอไป 

ปดประชุมเวลา 16.30 น. 

 

(นายสมชาติ  เลิกบางพลัด) 

ผูบันทึกรายงานการประชุม 
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รายงานการประชุมคณะท่ีปรึกษาอาวุโสและคณะผูทรงคุณวุฒิโครงการวิจัยเร่ือง 
การพัฒนาหลกัสูตรและชุดสือ่การเรียนรูเร่ืองภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการทองเที่ยวเมืองไทยวิถีพทุธ 

คร้ังท่ี 3/2555 

วันพฤหัสบดีท่ี 26 เมษายน 2555 

ณ หองประชุม 214 สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา 

- - - - - - - - - - 

 

ผูเขาประชุม 

1. ดร.ผะอบ  พวงนอย หัวหนาโครงการวิจัย 

2. ผศ.บุปผา  เสโตบล  ที่ปรึกษาโครงการวิจัย 

3. ดร.สุภาลักษณ  นครศรี ที่ปรึกษาโครงการวิจัย 

4. ดร.จันทรัชนันท สิงหทัต เนตรนิมิต ผูทรงคุณวุฒิดานพระพุทธศาสนา 

5. Dr.William  Wall ผูทรงคุณวุฒิดานภาษาอังกฤษ 

6. อาจารย Jeremy Richard Luisier ผูทรงคุณวุฒิดานภาษาอังกฤษ 

7. นายสมชาติ  เลิกบางพลัด ผูรวมวิจัย 

8. นางนาตยา  แกวใส   ผูรวมวิจัย 

9. นางอัจฉรา  สังขยุทธ  ผูรวมวิจัย 

10. นางโปรดปราณ  ชลสาคร ผูรวมวิจัย 
 

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 
 

วาระท่ี 1  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 2/2555 

  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีขอแกไข 
 

วาระท่ี 2  เร่ืองพิจารณา 

2.1 หัวหนาโครงการวิจัย  ดร.ผะอบ  พวงนอย  นําเสนอหลักสูตรการศึกษาเรียนรูที่ได

รวมกันออกแบบและพัฒนารวมกับคณะท่ีปรึกษาโครงการวิจัยและคณะผูทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 
 

หลักสูตรการศึกษาเรียนรูท่ีได 

จากการประเมินโดยคณะท่ีปรึกษาอาวุโสและคณะผูทรงคุณวุฒิ  ผลของหลักสูตร

การศึกษาเรียนรูท่ีไดมีดังนี้คือ 

หลักสูตรการศึกษาเรียนรู 

เรื่องภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการทองเที่ยวเมืองไทยในวิถีพุทธ 
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วัตถุประสงคหลัก 

การศึกษาเรียนรูครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารับการศึกษาเรียนรูสามารถ 

1. แนะนําชาวตางชาติในการเตรียมกาย วาจา และใจที่เหมาะสมกอนเขารวมกิจกรรม

ทางพระพุทธศาสนาได 

(Introduce foreigners to prepare themselves on body, speech and mind 

suitable for joining activities in Buddhism) 

2. อธิบายความย่ิงใหญและความสําคัญของพระสัมมาสัมพุทธเจาได 

(Explain the greatness and importance of the Lord Buddha) 

3. บรรยายประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจาในตอนประสูติ ตรัสรู และปรินิพพานได 

(Describe the life of the Lord Buddha on the birth, enlightenment and 

Nibbana) 

4. อธิบายวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนพึงกระทําในวันวัน

สําคัญเหลานั้นได 

(Explain the important days of Buddhism and the activities Buddhists should 

practice on) 

5. อธิบายเรื่องพระประจําวันเกิดและการบูชาพระประจําวันเกิดได 

(Explain the birthday Buddha images and paying homage to the images) 

6. อธิบายความสําคัญและคุณคาของพระไตรปฎกตอความคงอยูของพระพุทธศาสนาได 

(Explain the importance and value of Tipitaka for Buddhism to extend) 

7. อธิบายหลักการฝกฝนอบรมตนเองและการรักษากุศลกรรมบทได 

(Explain the principles of self-practice and the principles of wholesome 

course of conduct or righteous according to the teachings in Buddhism) 

8. อธิบายความสัมพันธของศีล สมาธิ และปญญาตามหลักทางพระพุทธศาสนาได 

(Explain the relationship of precepts, meditation and wisdom according to the 

Teachings in Buddhism) 

ระยะเวลาในการศึกษาเรียนรู 

จํานวน 30 ชั่วโมง 
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การนําหลักสูตรไปใช 

1. คุณสมบัติของผูเขารับการศึกษาเรียนรู 

เปนมัคคุเทศกอาชีพชาวไทยนับถือศาสนาพุทธ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ

เทียบเทาขึ้นไป 

2. จํานวนผูเขารับการศึกษาเรียนรู 25 คน 

3. วิทยากรหลัก 1 คน ผูชวยวิทยากร 2 คน 

4. การฝกนําเสนองานจํานวนผูเขารับการศึกษาเรียนรูไมเกิน 10 คนตอวิทยากรประจํา

กลุม 1 คน 

5. โสตทัศนูปกรณที่จําเปนตองใชคือ เครื่องเลนวีดิทัศน โทรทัศนคอมพิวเตอร และเครื่อง

ฉายภาพสูจอ 

หัวขอและเน้ือหาวิชา 

1. การเตรียมกาย วาจา และใจเพ่ือรองรับบุญกุศล :  4  ชั่วโมง 

(Preparation of Body, Speech and Mind for Merit Supporting) 

เนื้อหาวิชา 

1.1 เตรียมตัวเตรียมใจกอนไปวัด (Body and Mind Preparation on Selves before 

Visiting a Wat) 

1.2 เมื่อไปถึงวัด (Being at a Wat or Buddhist Monastery) 

1.3 บุญกิริยาวัตถุ 10 ประการ (Ten Merit – Producing Actions) 

1.4 คําศัพท สํานวน และประโยคที่สําคัญ (Vocabulary, Expression, Important 

Sentences) 

วิธีสอน : บรรยาย  ถาม-ตอบ  ฝกการออกเสียง 

สื่อการสอน : คูมือผูเรียน  วีดิทัศน   เอกสาร  แผนเคลือบพลาสติก 

วิธีประเมินผล : แบบฝกหัด  แบบทดสอบ 

 

2. ความย่ิงใหญและประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจา :  4  ชั่วโมง 

(The Greatness and Life of the Lord Buddha) 

เนื้อหาวิชา 

2.1 ความย่ิงใหญและประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจา (The Greatness of the Lord 

Buddha) 
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2.2 ประวัติพระสัมมาสัมพุทธเจา (ประสูติ) (The Life of the Lord Buddha : The Birth of 

the Lord Buddha) 

2.3 ประวัติพระสัมมาสัมพุทธเจา (ตรัสรูและประกาศพระศาสนา) (The Life of the Lord 

Buddha : The Enlightenment of the Lord Buddha and Spread of Buddhism)  

2.4 ประวัติพระสัมมาสัมพุทธเจา (เผยแผธรรมะและเสด็จดับขันธปรินิพพาน) (The Life of 

the Lord Buddha : The Propagation  of Buddhism and the Nibbana Attainment 

of the Lord Buddha) 

2.5 คําศัพท สํานวน และประโยคที่สําคัญ (Vocabulary, Expression, Important 

Sentences) 

วิธีสอน : บรรยาย  ถาม-ตอบ  ฝกการออกเสียง 

สื่อการสอน : คูมือผูเรียน  วีดิทัศน   เอกสาร  แผนเคลือบพลาสติก 

วิธีประเมินผล : แบบฝกหัด  แบบทดสอบ 

3. วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรมท่ีพุทธศาสนิกชนพึงกระทํา :  4  

ชั่วโมง 

(The Important Days of  Buddhism and the Activities Buddhists should Practice 

on) 

เนื้อหาวิชา 

3.1 วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา (The Important Days of  Buddhism) 

3.2 เทศกาลวันสงกรานต (Songkran Festival) 

3.3 ความเชื่อเก่ียวกับตํานานพระประจําวันเกิดที่นํามาผสมผสานกับพระพุทธศาสนา ตอนที่ 1 

(Belief about Personal Birthday Buddha Images Integrated into Buddhism 

part 1) 

3.4 ความเชื่อเก่ียวกับตํานานพระประจําวันเกิดที่นํามาผสมผสานกับพระพุทธศาสนา ตอนที่ 2 

(Belief about Personal Birthday Buddha Images Integrated into Buddhism 

part 2) 

3.5 คําศัพท สํานวน และประโยคที่สําคัญ (Vocabulary, Expression, Important 

Sentences) 

วิธีสอน : บรรยาย  ถาม-ตอบ  ฝกการออกเสียง 

สื่อการสอน : คูมือผูเรียน  วีดิทัศน   เอกสาร  แผนเคลือบพลาสติก 

วิธีประเมินผล : แบบฝกหัด  แบบทดสอบ 
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4. พระไตรปฎกและชาดก :               4  ชั่วโมง 

(The Tipitaka and Jataka) 

เนื้อหาวิชา 

4.1 พระไตรปฎกเบ้ืองตนและเรื่องนารูจากพระไตรปฎก ตอนที่ 1 

(The Tipitaka and Some Should - Know Stories from the Tipitaka Canon part 1) 

4.2 พระไตรปฎกเบ้ืองตนและเรื่องนารูจากพระไตรปฎก ตอนที่ 2 

(The Tipitaka and Some Should - Know Stories from the Tipitaka Canon part 1) 

4.3 ชาดกเรื่องนารูของพระสัมมาสัมพุทธเจา 

(Jataka …The Past Live of the Lord Buddha) 

4.4 คําศัพท สํานวน และประโยคที่สําคัญ (Vocabulary, Expression, Important 

Sentences) 

วิธีสอน : บรรยาย  ถาม-ตอบ  ฝกการออกเสียง 

สื่อการสอน : คูมือผูเรียน  วีดิทัศน   เอกสาร  แผนเคลือบพลาสติก 

5. ศีล สมาธิ ปญญา และบทสงทาย :              4 ชั่วโมง 

(Precepts, Meditation Wisdom and Final Chapter) 

เนื้อหาวิชา 

5.1 ศีล สมาธิ ปญญา ตอนที่ 1 

(Precepts, Meditation and Wisdom Part 1) 

5.2 ศีล สมาธิ ปญญา ตอนที่ 2 

(Precepts, Meditation and Wisdom Part 2) 

5.3 ศีล สมาธิ ปญญา ตอนที่ 3 

(Precepts, Meditation and Wisdom Part 3) 

5.4 ศีล สมาธิ ปญญา ตอนที่ 4 

(Precepts, Meditation and Wisdom Part 4) 

5.5 บทสงทาย  วิถีไทย  วิถีพุทธ 

(Final Chapter…Thai style…Buddhist style) 

5.6 คําศัพท สํานวน และประโยคที่สําคัญ (Vocabulary, Expression, Important 

Sentences) 

วิธีสอน : บรรยาย  ถาม-ตอบ  ฝกการออกเสียง 

สื่อการสอน : คูมือผูเรียน  วีดิทัศน   เอกสาร  แผนเคลือบพลาสติก 
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6. การสรุปเน้ือหาการศึกษาเรียนรูตามหลักสูตรท้ัง 5 หนวย : 4  ชั่วโมง 

เนื้อหาวิชา 

วิทยากรอธิบายสรุปเนื้อหาวิชาที่ เรียนมาทั้ง 5 หนวย  โดยมุงเนนประโยคหลัก 

(Important Sentences) ประกอบภาพในการอธิบายรายละเอียดตามเนื้อหา และ

รวมกันฝกทักษะการออกเสียงประโยคหลักที่ตนเองสนใจกับวิทยากรเพื่อปรับแกไข

น้ําเสียง สําเนียงใหถูกตองตอไป 

7. การสอบ :   2  ชั่วโมง 

เนื้อหาวิชา 

ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎีดวยแบบทดสอบ 

8. การนําองคความรูไปใชในการนําเสนอผลงานภาคปฏิบัติ : 4  ชั่วโมง 

เนื้อหาวิชา 

ผูเขารับการศึกษาเรียนรู เลือกนําองคความรูที่ไดรับมานําเสนอตอคณาจารย จํานวน 3 

คน หนาชั้นเรียนอยางนอยคนละ 3 หัวขอ ๆ ละ 12 - 15 ประโยค  เพื่อเปนการฝก

ประสบการณและทักษะในการนําไปใชในการประกอบอาชีพมัคคุเทศก และประเมิน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคปฏิบัติ 

ท่ีประชุม คณะที่ปรึกษาอาวุโสและคณะผูทรงคุณวุฒิรวมกันประเมินความเที่ยงตรง

ตามเนื้อหาของหลักสูตรโดยมีมติวา หลักสูตรมีความเที่ยงตรงตามเนื้อหา สามารถนําไปใชทดลอง

ได พรอมทั้งมอบใหหัวหนาโครงการวิจัยประสานงานกับคณะผูทรงคุณวุฒิในการแกไขปรับปรุง

เนื้อหาใหถูกตองตอไป 

 

ปดประชุมเวลา 16.50 น. 

 

 

(นายสมชาติ  เลิกบางพลัด) 

ผูบันทึกรายงานการประชุม 
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รายงานการประชุมคณะท่ีปรึกษาอาวุโสและคณะผูทรงคุณวุฒิโครงการวิจัยเร่ือง 
การพัฒนาหลกัสูตรและชุดสือ่การเรียนรูเร่ืองภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการทองเที่ยวเมืองไทยวิถีพทุธ 

คร้ังท่ี 4/2555 

วันพฤหัสบดีท่ี 3 พฤษภาคม 2556 

ณ หองประชุม 214 สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา 

- - - - - - - - - - 

 

ผูเขาประชุม 

1. ดร.ผะอบ  พวงนอย หัวหนาโครงการวิจัย 

2. ผศ.บุปผา  เสโตบล  ที่ปรึกษาโครงการวิจัย 

3. ดร.สุภาลักษณ  นครศรี ที่ปรึกษาโครงการวิจัย 

4. ดร.จันทรัชนันท สิงหทัต เนตรนิมิต ผูทรงคุณวุฒิดานพระพุทธศาสนา 

5. Dr.William  Wall ผูทรงคุณวุฒิดานภาษาอังกฤษ 

6. อาจารย Jeremy Richard Luisier ผูทรงคุณวุฒิดานภาษาอังกฤษ 

7. นายสมชาติ  เลิกบางพลัด ผูรวมวิจัย 

8. นางนาตยา  แกวใส   ผูรวมวิจัย 

9. นางอัจฉรา  สังขยุทธ  ผูรวมวิจัย 

10. นางโปรดปราณ  ชลสาคร ผูรวมวิจัย 
 

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 
 

วาระท่ี 1  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 3/2555 

  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีขอแกไข 
 

วาระท่ี 2  เร่ืองพิจารณา 

2.1 หัวหนาโครงการวิจัย  ดร.ผะอบ  พวงนอย  นําเสนอการกําหนดกลุมตัวอยางใน

การวิจัยวา 

กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้แบงออกเปน 2 กลุมดังน้ี 

ก. กลุมตัวอยางเพื่อทดลองใช (Try out) 

     กลุมตัวอยางเพื่อการทดลองชุดสื่อการเรียนรูในครั้งนี้ คือ มัคคุเทศกอาชีพชาวไทย 

นับถือศาสนาพุทธที่มีความสนใจการพัฒนาตนเองเรื่อง ภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการทองเที่ยว
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เมืองไทยในวิถีพุทธ รุนที่ 1 เพื่อทดลองใช (Try Out) หลักสูตร และชุดสื่อการเรียนรู ฉบับรางครั้งที่ 

1 เพื่อหาขอบกพรองและปรับปรุงแกไข จํานวน 25 คน 

ข. กลุมตัวอยางเพื่อหาประสิทธิภาพ 

 กลุมตัวอยางเพื่อหาประสิทธิภาพในครั้งนี้ คือ มัคคุเทศกอาชีพชาวไทย นับถือ

ศาสนาพุทธที่มีความสนใจการพัฒนาตนเองเรื่อง ภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการทองเท่ียวเมืองไทย

ในวิถีพุทธดวยหลักสูตรและชุดสื่อการเรียนรู ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 เพื่อหาประสิทธิภาพการเรียนรู 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเรียนรู การประเมินความพึงพอใจในการศึกษาเรียนรู 

ตลอดจนการพัฒนาตนเองเรื่อง ภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการทองเท่ียวเมืองไทยในวิถีพุทธ

ภายหลังการศึกษาเรียนรู 

ท่ีประชุม รับทราบและมอบหมายใหนางนาตยา  แกวใส  เปนผูประสานการ

ประชาสัมพันธหลักสูตรและประสานงานกับสมาคมมัคคุเทศกอาชีพแหงประเทศไทยตอไป 

2.2 หัวหนาโครงการวิจัย  อธิบายการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยตอท่ีปรึกษา

โครงการวิจัยและผูทรงคุณวุฒิดังนี้ 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

เรียนรู แบบสอบถามความคิดเห็น คณะที่ปรึกษาอาวุโสและคณะผูทรงคุณวุฒิ และแบบประเมิน

ความพึงพอใจในการศึกษาเรียนรู โดยแบงออกไดดังนี้ 

ก. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

1. ภาคทฤษฎ ี

 การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎีเพื่อใชในการประเมิน

ความรูความจํา ความเขาใจ และการนําไปใชของผูเขารับการศึกษาเรียนรู เปนแบบทดสอบแบบ

เลือกตอบจากคําศัพทสําคัญที่กําหนดให จํานวน 50 ขอ โดยวิธีดําเนินการสรางตามขั้นตอนดังน้ี 

1.1 กําหนดจํานวนขอสอบจากตารางรายการวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม ซึ่งได

ผานการวิเคราะหและกําหนดระดับความสําคัญของวัตถุประสงคน้ัน ๆ แลวพิจารณาจากความ

ยาก-งาย และความจําเปนในการนําความรูไปใชแกปญหาในการประกอบอาชีพมัคคุเทศก หรือ

การเรียนรูในเน้ือหาทฤษฎีเรื่องตอ ๆ ไป 

1.2   ออกขอสอบ โดยคณะผูวิจัยคัดเลือกขอสอบจากประโยคสําคัญ (Important 

Sentences) ในเน้ือหาแตละบทที่กําหนดไวในหลักสูตรใหสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม

ในแตละขอ กําหนดจํานวนตามความสําคัญของวัตถุประสงคและปริมาณเนื้อหาในวัตถุประสงค
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ขอน้ัน เมื่อรวบรวมขอสอบทั้งหมดแลวจะครอบคลุมวัตถุประสงคท่ีตองการ ไดขอสอบทั้งหมด 50 

ขอ 

1.3   ตรวจสอบความเหมาะสมของแบบทดสอบเบ้ืองตนแลวนํามาแกไขปรับปรุง 

1.4   ทําการประเมินคาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาเก่ียวกับความสอดคลองระหวาง

วัตถุประสงคกับขอสอบโดยคณะท่ีปรึกษาอาวุโสและคณะผูทรงคุณวุฒิอยูในระดับผานทุกขอ 

(คา IOC อยูระหวาง 0.6 - 1.00)  

1.5  ทดลองใชแบบทดสอบ คณะผูวิจัยนําแบบทดสอบไปใชในการทดลองหลักสูตร

และชุดสื่อการเรียนรูฉบับราง ครั้งท่ี 1 และฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 2 

2. ภาคปฏิบัติ 

คณะผูวิจัยสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคปฏิบัติจํานวน 1 ขอ โดย

คํานึงถึงความจําเปนในการนําไปใชในงานอาชีพมัคคุเทศกของผูเขารับการศึกษาเรียนรูเปนสําคัญ

มีลักษณะเฉพาะเจาะจงกําหนดเปนโจทยแบบไมตายตัววา ใหผูเขารับการศึกษาเรียนรูเลือก

นําเสนองานหนาชั้นเรียนตอวิทยากรกลุมยอยแตละกลุมจากประโยคสําคัญ ( Important 

Sentences) ตาง ๆ ที่กําหนดไวในเนื้อหาหลักสูตรแตละตอนใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ จํานวน 

3 เรื่อง ๆ ละ ไมเกิน 15 ประโยค 

การประเมินแบบทดสอบภาคปฏิบัติในครั้งนี้ คณะผูวิจัยเชิญคณะท่ีปรึกษาอาวุโสและ

คณะผูทรงคุณวุฒิมารวมประชุมระดมสมอง เพื่อประเมินความเหมาะสมของแบบทดสอบ

ภาคปฏิบัติท่ีสรางขึ้น 

ข. แบบสอบถามความคิดเห็น  คณะท่ีปรึกษาอาวุโสและคณะผูทรงคุณวุฒิ 

 คณะผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามความคิดเห็น  คณะที่ปรึกษาอาวุโสและคณะ

ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ชุด ดวยกันคือ 

 1. แบบสอบถามความคิดเห็น  คณะท่ีปรึกษาอาวุโสและคณะผูทรงคุณวุฒ ิ

เก่ียวกับความเที่ยงตรงตามเน้ือหาของ หลักสูตร โดยกําหนดคาการประเมินความคิดเห็นดังน้ี 

  +1   เทากับ   เห็นดวยกับหัวขอรายการประเมิน 

   0    เทากับ   ไมมีความคิดเห็น 

  -1   เทากับ   ไมเห็นดวยกับหัวขอรายการประเมิน 

 2. แบบสอบถามความคิดเห็น  คณะท่ีปรึกษาอาวุโสและคณะผูทรงคุณวุฒิ

เก่ียวกับความสอดคลองระหวาง วัตถุประสงคกับขอสอบ โดยกําหนดคาการประเมินความคิดเห็น

ดังนี้ 
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   +1 เทากับ   แนใจวาขอสอบวัดวัตถุประสงคขอนั้น 

    0 เทากับ   ไมแนใจวาขอสอบวัดวัตถุประสงคขอนั้น 

   -1 เทากับ   แนใจวาขอสอบไมวัดวัตถุประสงคขอนั้น 

  ทั้งแบบสอบถามขอที่ 1 และขอท่ี 2 คาเฉลี่ยของการประเมินจากคณะที่ปรึกษา

อาวุโสและคณะผูทรงคุณวุฒิในแตละขอ หากมีคาตํ่ากวา 0.5 คณะผูวิจัยจะนําหัวขอรายการ

ประเมินในขอนั้น ๆ หรือขอสอบขอนั้นไปแกไข ปรับปรุงและนําไปใหคณะที่ปรึกษาอาวุโสและคณะ

ผูทรงคุณวุฒิประเมินใหมจนกวาจะไดคาเฉลี่ยเทากับหรือสูงกวา 0.5 จึงจะนําหลักสูตร หรือ

แบบทดสอบไปทดลองใชรวมกับชุดสื่อการเรียนรู 

 3. แบบสอบถามความคิดเห็นคณะที่ปรึกษาอาวุโสและคณะผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับ

ชุดสื่อการเรียนรู มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ (Best, 1983) 

โดยกําหนดคาระดับคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ ดังนี้ 

 คาเฉลี่ยระหวาง 4.50 - 5.00 หมายถึงเห็นวาขอคําถามน้ันอยูในเกณฑดีมาก 

 คาเฉลี่ยระหวาง 3.50 - 4.49 หมายถึงเห็นวาขอคําถามน้ันอยูในเกณฑดี 

 คาเฉลี่ยระหวาง 2.50 - 3.49 หมายถึงเห็นวาขอคําถามน้ันอยูในเกณฑใชได 

   คาเฉลี่ยระหวาง 1.50 - 2.49 หมายถึงเห็นวาขอคําถามน้ันอยูในเกณฑควรปรับปรุง 

 คาเฉลี่ยระหวาง 1.00 - 1.49 หมายถึงผูเห็นวาขอคําถามน้ันอยูในเกณฑใชไมได 

ค. แบบประเมินความพึงพอใจในการศึกษาเรียนรู 

 แบบประเมินความพึงพอใจในการศึกษาเรียนรู ใชสําหรับประเมินหลักสูตรและการ 

ศึกษาเรียนรู มีขั้นตอนการสรางดังนี้ 

 1. ขั้นตอนการสรางแบบประเมิน 

  1.1 ศึกษาเอกสาร ตํารา ที่เก่ียวของ 

  1.2 สรางแบบประเมินความพึงพอใจในการศึกษาเรียนรู 

  1.3 นําแบบประเมินที่ได  เสนอใหคณะที่ปรึกษาอาวุโสและคณะผูทรงคุณวุฒิ 

พิจารณาตรวจแกไข ในการประชุมระดมสมอง และใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

 2. ลักษณะแบบประเมิน 

 แบบประเมินที่ใชในการประเมินความพึงพอใจในการศึกษาเรียนรู แบงออกเปน 3 ขอ

ดังนี้ 
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 ขอ 1 และขอ 2 เปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) 5 คําตอบ คือมากที่สุด 

มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด คาคะแนนของแตละคําตอบขึ้นอยูกับคาระดับความคิดเห็น ของขอ

คําถามแตละขอในแบบประเมิน โดยกําหนดคาระดับตามความคิดเห็นตามเกณฑ ดังนี้ 

 มากท่ีสุด   ใหระดับคะแนน  5 

 มาก     ใหระดับคะแนน  4 

 ปานกลาง  ใหระดับคะแนน  3 

 นอย     ใหระดับคะแนน  2 

    นอยท่ีสุด   ใหระดับคะแนน  1 

 ในการประเมินครั้งนี้ใชคาระดับคะแนนเฉลี่ยเปนเกณฑประเมินวา ผูเขารับ

การศึกษาเรียนรูมีความพึงพอใจในแตละขอคําถามเพียงใด ดังนี้ 

 คาเฉลี่ยระหวาง 4.50 - 5.00      ถือวามีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

 คาเฉลี่ยระหวาง 3.50 - 4.49 ถือวามีความพึงพอใจมาก 

 คาเฉลี่ยระหวาง 2.50 - 3.49 ถือวามีความพึงพอใจปานกลาง  

 คาเฉลี่ยระหวาง 1.50 - 2.49 ถือวามีความพึงพอใจนอย 

 คาเฉลี่ยระหวาง 1.00 - 1.49 ถือวามีความพึงพอใจนอยที่สุด 

 ขอ 3 เปนแบบคําถามปลายเปด (Open - ended) เก่ียวกับขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

 ท่ีประชุม รับทราบและมีมติเห็นชอบการออกแบบเครื่องมือที่ใชในการวิจัยตามเสนอ 

 

ปดประชุมเวลา 16.40 น. 

 

 

(นายสมชาติ  เลิกบางพลัด) 

ผูบันทึกรายงานการประชุม 
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รายงานการประชุมคณะท่ีปรึกษาอาวุโสและคณะผูทรงคุณวุฒิโครงการวิจัยเร่ือง 
การพัฒนาหลกัสูตรและชุดสือ่การเรียนรูเร่ืองภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการทองเที่ยวเมืองไทยวิถีพทุธ 

คร้ังท่ี 5/2555 

วันพฤหัสบดีท่ี 31 พฤษภาคม 2555 

ณ หองประชุม 214 สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา 

- - - - - - - - - - 

 

ผูเขาประชุม 

1. ดร.ผะอบ  พวงนอย หัวหนาโครงการวิจัย 

2. ผศ.บุปผา  เสโตบล  ที่ปรึกษาโครงการวิจัย 

3. ดร.สุภาลักษณ  นครศรี ที่ปรึกษาโครงการวิจัย 

4. ดร.จันทรัชนันท สิงหทัต เนตรนิมิต ผูทรงคุณวุฒิดานพระพุทธศาสนา 

5. Dr.William  Wall ผูทรงคุณวุฒิดานภาษาอังกฤษ 

6. อาจารย Jeremy Richard Luisier ผูทรงคุณวุฒิดานภาษาอังกฤษ 

7. นายสมชาติ  เลิกบางพลัด ผูรวมวิจัย 

8. นางนาตยา  แกวใส   ผูรวมวิจัย 

9. นางอัจฉรา  สังขยุทธ  ผูรวมวิจัย 

10. นางโปรดปราณ  ชลสาคร ผูรวมวิจัย 
 

เร่ิมประชุมเวลา 12.45 น. 
 

วาระท่ี 1  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 4/2555 

  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีขอแกไข 
 

วาระท่ี 2  เร่ืองพิจารณา 

2.1 นางนาตยา  แกวใส ผูรวมวิจัย  นําเสนอการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนดังนี้ 

1. ประชาสัมพันธและประสานงานกับสมาคมมัคคุเทศกอาชีพแหงประเทศไทย 

กรมการทองเท่ียว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ประกาศรับสมัครมัคคุเทศกผูสนใจเขารับ

การศึกษาเรียนรูตามคุณสมบัติที่กําหนด  โดยใหสมัครที่สมาคมมัคคุเทศกอาชีพแหงประเทศไทย 

ไดผูเขารับการศึกษาเรียนรู รุนที่ 1 จํานวน 25 คน 

2. ตรวจสอบพื้นความรูและความสนใจของผูเขารับการศึกษาเรียนรู  โดยการ

สนทนาก่ึงสัมภาษณ 
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3. ดําเนินการศึกษาเรียนรู ตามหลักสูตร วิธีการ ขั้นตอนกิจกรรมและใชชุดสื่อ

การเรียนรูตามแบบที่พัฒนาฉบับรางไว 

4. ใหกลุมตัวอยางทําแบบฝกหัดและใบงานระหวางการศึกษาเรียนรูดวยชุดสื่อ

การเรียนรู  และทําแบบทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเมื่อจบการศึกษาเรียนรูดังกลาว 

5. สรุปผลการทดลองครั้งที่ 1  คณะผูวิจัยนําผลเสนอคณะที่ปรึกษาอาวุโสและ

คณะผูทรงคุณวุฒิ  โดยการจัดประชุมระดมสมองรวมกัน  พิจารณาขอมูลและเสนอแนะขอแกไข 

เพื่อปรับปรุงหลักสูตรวิธีการจัดการศึกษาเรียนรูและชุดสื่อการเรียนรู 

6. รับสมัครผูเขารับการศึกษาเรียนรูตามคุณสมบัติที่กําหนดในรุนที่ 2  และ

ดําเนินการทดลองหลักสูตรและชุดสื่อการเรียนรู ครั้งที่ 2 โดยมีผูเขารับการศึกษาเรียนรู รุนที่ 2 

จํานวน 25 คน 

7. นําเสนอคณะคณะที่ปรึกษาอาวุโสและคณะผูทรงคุณวุฒิ  เพื่อระดมสมอง

พิจารณาผลการศึกษาเพื่อปรับปรุงแกไขชุดสื่อการเรียนรู (นํารอง) เปนครั้งสุดทาย 

8. จัดทําหลักสูตรและชุดสื่อการเรียนรู (นํารอง) ฉบับสมบูรณ เพื่อถายทอดองค

ความรูใหมเพื่อการยกระดับคุณภาพกําลังคนดานอุตสาหกรรมการทองเท่ียวในภายหลังตอไป 

ท่ีประชุม มีมติรับทราบและมอบหมายใหนางนาตยา  แกวใส เปนผูรับผิดชอบ

ดําเนินการรวมกับหัวหนาโครงการวิจัยตอไป 
 

2.2 นายสมชาติ  เลิกบางพลัด ชี้แจงการวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะห

ขอมูลดังนี้ 

การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพในการวิจัยครั้งนี้จะใชวิธีวิเคราะหเน้ือหา (Content 

Analysis) โดยกําหนดเกณฑสัมบูรณรอยละ 80 ขึ้นไป   เห็นตรงกันเปนเกณฑในการแปล

ความหมาย สวนการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณใชวิธีการดังตอไปนี้ 

1. การแจกแจงความถ่ีและคํานวณคารอยละ ในกรณีท่ีขอมูลเปนแบบจําแนกประเภท 

(Categorical Data) 

2. การประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับความรูสึกพึงพอใจในการศึกษาเรียนรูของผูเขา

รับการศึกษาเรียนรู และความคิดเห็นเก่ียวกับการศึกษาเรียนรู การพัฒนาตนเองของผูเขารับ

การศึกษาเรียนรูตลอดจนความคิดเห็นของคณะที่ปรึกษาอาวุโสและคณะผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับชุด

สื่อการเรียนรูน้ันใชคาสถิติคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคามัชฌิมเลขคณิต ( X) 

เปรียบเทียบเกณฑสัมบูรณตามนัยสําคัญทางสถิติที่กําหนดไวในการแปลความหมายคามัชฌิม

เลขคณิต ดังนี้คือ 
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คามัชฌิมเลขคณิตอยูระหวาง 1.00 - 1.49 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวย 

        นอยที่สุดหรือใชไมได 

คามัชฌิมเลขคณิตอยูระหวาง 1.50 - 2.49  หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวย 

       นอยหรือควรปรับปรุง 

คามัชฌิมเลขคณิตอยูระหวาง 2.50 - 3.49 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวย 

         ปานกลางหรือใชได 

คามัชฌิมเลขคณิตอยูระหวาง 3.50 - 4.49  หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวย    

   มากหรือดี 

คามัชฌิมเลขคณิตอยูระหวาง 4.50 - 5.00 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวย 

         มากท่ีสุดหรือดีมาก 

 

3.  การหาประสิทธิภาพของหลักสูตรและชุดสื่อการเรียนรู 

3.1 คณะผู วิ จั ย กําหนดเกณฑการ วิ เคราะห ข อมู ล   ด วยการ วัดความ รู

ความสามารถของผูเขารับการศึกษาเรียนรู  ภายหลังจบการศึกษาเรียนรูตามหลักสูตร  โดยใหผู

เขารับการศึกษาเรียนรูทําแบบฝกหัด  ใบงานและแบบทดสอบปฏิบัติโดยมีกําหนดเกณฑ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวที่ระดับ  80/80  ซึ่งกําหนดตามการศึกษาของคิกเกอร  (Kiger, 

1977  อางในบูรณะ  สมชัย,  2539)    ซึ่งไดเปรียบเทียบผลการเรียนโดยใชโมดูลในเรื่อง Word 

Recognition, Comprehension and Study Skill กั บ นั ก ศึ ก ษ า ฝ ก หั ด ค รู ใ ห ม  2  ก ลุ ม ข อ ง

มหาวิทยาลัยบอลสเตท โดยใชเกณฑสอบผานโมดูลกลุมที่หนึ่งรอยละ 90 และกลุมท่ีสองรอยละ 

80  ผลการศึกษาปรากฏวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาครูท้ังสองกลุมไมแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญ  ซึ่งชี้ใหเห็นวาเกณฑรอยละ 80 นาจะเพียงพอสําหรับการสอบผานโมดูลเพราะ

จากการทดลองพบวานักศึกษาท่ีสอบผานโมดูลรอยละ 90  ทําคะแนนในแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนไมดีกวานักศึกษาซึ่งสอบผานดวยเกณฑรอยละ 80 

3.2 หาดัชนีความสอดคลองของหลักสูตร (IOC) และระหวางขอสอบกับ

วัตถุประสงคการสอน (พวงรัตน, 2531 : 124) 

3.3 ทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยระหวางกอนเขารับการศึกษาเรียนรู

และหลังเขารับการศึกษาเรียนรูโดยใช t-test 

ท่ีประชุม มีมติรับทราบและเห็นดวยในหลักการ 
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ปดประชุมเวลา 16.50 น. 

 

 

(นายสมชาติ  เลิกบางพลัด) 

ผูบันทึกรายงานการประชุม 
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รายงานการประชุมคณะท่ีปรึกษาอาวุโสและคณะผูทรงคุณวุฒิโครงการวิจัยเร่ือง 
การพัฒนาหลกัสูตรและชุดสือ่การเรียนรูเร่ืองภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการทองเที่ยวเมืองไทยวิถีพทุธ 

คร้ังท่ี 6/2555 

วันพฤหัสบดีท่ี 30 สิงหาคม 2555 

ณ หองประชุม 214 สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา 

- - - - - - - - - - 

 

ผูเขาประชุม 

1. ดร.ผะอบ  พวงนอย หัวหนาโครงการวิจัย 

2. ผศ.บุปผา  เสโตบล  ที่ปรึกษาโครงการวิจัย 

3. ดร.สุภาลักษณ  นครศรี ที่ปรึกษาโครงการวิจัย 

4. ดร.จันทรัชนันท สิงหทัต เนตรนิมิต ผูทรงคุณวุฒิดานพระพุทธศาสนา 

5. Dr.William  Wall ผูทรงคุณวุฒิดานภาษาอังกฤษ 

6. อาจารย Jeremy Richard Luisier ผูทรงคุณวุฒิดานภาษาอังกฤษ 

7. นายสมชาติ  เลิกบางพลัด ผูรวมวิจัย 

8. นางนาตยา  แกวใส   ผูรวมวิจัย 

9. นางอัจฉรา  สังขยุทธ  ผูรวมวิจัย 

10. นางโปรดปราณ  ชลสาคร ผูรวมวิจัย 
 

เร่ิมประชุมเวลา 16.00 น. 
 

วาระท่ี 1  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 5/2555 

  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีขอแกไข 
 

วาระท่ี 2  เร่ืองพิจารณา 

2.1 นางนายา  แกวใส และนางอัจฉรา  สังขยุทธ  รวมกันนําเสนอชุดสื่อการเรียนรูที่

ไดวางแผนดําเนินการดังน้ี ชุดสื่อการเรียนรู เรื่อง ภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการทองเท่ียวเมืองไทย

ในวิถีพุทธท่ีไดประกอบดวยรายละเอียดตาง ๆ ดังนี้ 

1. คูมือวิทยากร จํานวน 1 เลม ประกอบดวย 

- หัวขอการเรียนและวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

- แผนการสอนและเน้ือหาโดยยอ 

2. คูมือผูเขารับการศึกษาเรียนรู จํานวน 1 เลมประกอบดวย 
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- หัวขอการเรียนและวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

- เนื้อหา 

- แบบฝกหัดภาคทฤษฎี 

- แบบฝกหัดภาคปฏิบัติ (ใบงาน) 

- เฉลยแบบฝกหัด 

3. สื่อการสอนประกอบดวย 

- สื่อวีดิทัศน (ดีวีดี จํานวน 4 แผน) 

- เอกสารประกอบการสอน (Important Sentences) 

- แผนเคลือบพลาสติก (Important Sentences) 

- สื่อพาวเวอรพอยตสรุปเนื้อหาบทเรียน (Important Sentences) 

ท่ีประชุม มีมติรับทราบและเสนอใหเรงรีบดําเนินการโดยดวนเพื่อใหทันการทดลองใน

ปตอไป 

2.2 นางโปรดปราณ  ชลสาคร  อธิบายผลการประเมินจากคณะท่ีปรึกษาอาวุโสและ

คณะผูทรงคุณวุฒิในดานความสอดคลองของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติกับวัตถุประสงคการศึกษาเรียนรู ดังนี้ 

 คณะผูวิจัย ทําการประเมินความเที่ยงตรงตามเน้ือหาของแบบทดสอบ เพื่อหา

ความสอดคลองระหวางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติกับ

วัตถุประสงคการศึกษาเรียนรู  โดยนําเสนอใหคณะที่ปรึกษาอาวุโสและคณะผูทรงคุณวุฒิในการ

ประชุมระดมสมอง  ดวยแบบประเมินความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญเพื่อการวิจัยดานความเที่ยงตรง

ตามเน้ือหาเก่ียวกับแบบทดสอบ  ผลการประเมินพบวา  คณะท่ีปรึกษาอาวุโสและคณะ

ผูทรงคุณวุฒิ มีความเห็นวาทุกขอมีคาเฉลี่ยสูงกวา 0.5 (อยูระหวาง 0.80 – 1.00) แสดงวา

แบบทดสอบมีความเที่ยงตรงตามเนื้อหาในดานความสอดคลองของแบบทดสอบกับวัตถุประสงค

การศึกษาเรียนรู 

ท่ีประชุม มีมติรับทราบ 
 

2.3 หัวหนาโครงการวิจัย ดร.ผะอบ  พวงนอย  เสนอวาควรขอขยายเวลาการวิจัย

ออกไปอีก 1 ป  โดยใหสิ้นสุดโครงการในวันที่ 30 กันยายน 2556  ท้ังนี้เนื่องจากไดรับเงินอุดหนุน

ทุนวิจัยลาชาจากปญหานํ้าทวมใหญในปลายป 2554 

ท่ีประชุม มีมติรับทราบและมอบหมายใหหัวหนาโครงการจัดทําบันทึกขอขยาย

โครงการย่ืนตอผูอํานวยการสํานักวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อดําเนินการตอไป 
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ปดประชุมเวลา 17.50 น. 

 

 

(นายสมชาติ  เลิกบางพลัด) 

ผูบันทึกรายงานการประชุม 
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รายงานการประชุมคณะท่ีปรึกษาอาวุโสและคณะผูทรงคุณวุฒิโครงการวิจัยเร่ือง 
การพัฒนาหลกัสูตรและชุดสือ่การเรียนรูเร่ืองภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการทองเที่ยวเมืองไทยวิถีพทุธ 

คร้ังท่ี 7/2555 

วันพฤหัสบดีท่ี 4 ตุลาคม 2555 

ณ หองประชุม 214 สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา 

- - - - - - - - - - 

 

ผูเขาประชุม 

1. ดร.ผะอบ  พวงนอย หัวหนาโครงการวิจัย 

2. ผศ.บุปผา  เสโตบล  ที่ปรึกษาโครงการวิจัย 

3. ดร.สุภาลักษณ  นครศรี ที่ปรึกษาโครงการวิจัย 

4. ดร.จันทรัชนันท สิงหทัต เนตรนิมิต ผูทรงคุณวุฒิดานพระพุทธศาสนา 

5. Dr.William  Wall ผูทรงคุณวุฒิดานภาษาอังกฤษ 

6. อาจารย Jeremy Richard Luisier ผูทรงคุณวุฒิดานภาษาอังกฤษ 

7. นายสมชาติ  เลิกบางพลัด ผูรวมวิจัย 

8. นางนาตยา  แกวใส   ผูรวมวิจัย 

9. นางอัจฉรา  สังขยุทธ  ผูรวมวิจัย 

10. นางโปรดปราณ  ชลสาคร ผูรวมวิจัย 
 

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 
 

วาระท่ี 1  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 6/2555 

  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีขอแกไข 
 

วาระท่ี 2  เร่ืองพิจารณา 

2.1 หัวหนาโครงการวิจัย ดร.ผะอบ  พวงนอย แจงวา ดร.สุภาลักษณ  นครศรี มี

ภารกิจเรื่องการสอนระดับบัณฑิตศึกษา  อาจมาชวยใหคําปรึกษางานวิจัยไดไมเต็มท่ี โดยเฉพาะ

อยางย่ิงในการถายทําวิดีโอประกอบการสอน  จึงขอเพิ่มที่ปรึกษาโครงการวิจัยเพิ่มเติมอีกหนึ่งคน

คือ อาจารยปยธิดา  คนเกง ซึ่งจะมารวมงานกับคณะผูวิจัยในเดือนมีนาคมที่จะถึงน้ีเปนตนไป 

ท่ีประชุม รับทราบและมีมติรับหลักการ โดยมอบใหหัวหนาโครงการวิจัยเปนผูติดตอ

ประสานงานการทํางานกับอาจารยปยธิดา  คนเกง ตอไป  
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2.2 นายสมชาติ  เลิกบางพลัด  แจงวา หัวขอทั้ง 5 บท และเนื้อหาวิชาทั้ง 19 ตอน ที่

ออกแบบรวมกันกําลังอยูระหวางการจัดทําและนําสงใหผูทรงคุณวุฒิตรวจความถูกตองทางเน้ือหา

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  คาดวาจะพี้อมใหดําเนินการถายทําไดในกลางเดือนตุลาคมนี้ 

ท่ีประชุม รับทราบ และขอใหประสานงานการจัดทําเนื้อหาใหทันเวลาตอไป 
 

2.3 นางนาตยา  แกวใส แจงเรื่องการประสานงานตัวแสดงตามเนื้อหาวิชาทั้ง 19 ตอน

วาประกอบดวย 

Mr.Jeremy  Richard Luisier แสดงเปน  จอหน 

อาจารยพงษพัฒน  พันธนะหิรัญ  แสดงเปน  กิตติเดช 

นางสาวปยวรรณ  นาควงษ แสดงเปน  ณัฐนันท 

อาจารยณัฐรัศ  กลัดสกุล แสดงเปน  ตะวันรัตน 

นางสาวชิตชนก  นาคสวาทด์ิ แสดงเปน  ซินด้ี 

ท่ีประชุม รับทราบและกําหนดนัดหมายการถายทํารวมกัน โดยมอบใหนางนาตยา  

แกวใส เปนผูบริหารจัดการการถายทําตอไป รวมกับผูรับจางในการถายทําวีดิโอโดยไดดําเนินการ

จัดประชุมรายละเอียดรวมกับผูแสดงแตละคนนอกรอบตอไป 
 

2.4 หัวหนาโครงการวิจัย ดร.ผะอบ  พวงนอย  แจงวา  เนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ

การทองเที่ยวเมืองไทยในวิถีพุทธมีจํานวนมากถึง 19 ตอน  จําเปนตองมีผูทรงคุณวุฒิที่เปน

เจาของภาษาอานออกเสียงพรอมท้ังมีคําบรรยาย (subtitle) แสดงดานลางเพื่อชวยใหผูเขารับ

การศึกษาเรยีนรูสามารถสรางความเขาใจและฝกทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกตองไดงาย

มากย่ิงขึ้น ในการน้ีคณะผูวิจัยจึงขอเชิญอาจารย Jeremy Richard Luisier เปนผูอานออกเสียง 

โดยนัดการถายทําเปนระยะตามที่ผูรับจางจะตกลงรวมกันในการถายทําตอไป 

 ท่ีประชุม มีมติรับหลักการตามที่เสนอและใหดําเนินงานการพัฒนาสื่อการเรียนรูตอไป 

 

ปดประชุมเวลา 17.30 น. 

 

 

(นายสมชาติ  เลิกบางพลัด) 

ผูบันทึกรายงานการประชุม 
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รายงานการประชุมคณะท่ีปรึกษาอาวุโสและคณะผูทรงคุณวุฒิโครงการวิจัยเร่ือง 
การพัฒนาหลกัสูตรและชุดสือ่การเรียนรูเร่ืองภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการทองเที่ยวเมืองไทยวิถีพทุธ 

คร้ังท่ี 8/2555 

วันพฤหัสบดีท่ี 11 ตุลาคม 2555 

ณ หองประชุม 214 สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา 

- - - - - - - - - - 

 

ผูเขาประชุม 

1. ดร.ผะอบ  พวงนอย หัวหนาโครงการวิจัย 

2. ผศ.บุปผา  เสโตบล  ที่ปรึกษาโครงการวิจัย 

3. ดร.สุภาลักษณ  นครศรี ที่ปรึกษาโครงการวิจัย 

4. ดร.จันทรัชนันท สิงหทัต เนตรนิมิต ผูทรงคุณวุฒิดานพระพุทธศาสนา 

5. Dr.William  Wall ผูทรงคุณวุฒิดานภาษาอังกฤษ 

6. อาจารย Jeremy Richard Luisier ผูทรงคุณวุฒิดานภาษาอังกฤษ 

7. นายสมชาติ  เลิกบางพลัด ผูรวมวิจัย 

8. นางนาตยา  แกวใส   ผูรวมวิจัย 

9. นางอัจฉรา  สังขยุทธ  ผูรวมวิจัย 

10. นางโปรดปราณ  ชลสาคร ผูรวมวิจัย 
 

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 
 

วาระท่ี 1  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 7/2555 

  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีขอแกไข 
 

วาระท่ี 2  เร่ืองแจงเพ่ือทราบ 

2.1 หัวหนาโครงการวิจัย ดร.ผะอบ  พวงนอย แจงวา ขณะน้ีคณะผูวิจัยรวมกับท่ี

ปรึกษาโครงการวิจัย จัดทําคูมือผูเรียนประกอบเนื้อหาท้ัง 19 ตอน เปนภาษาอังกฤษ โดยมีหัวขอ

ยอยภายในประกอบดวย Topic, Objectives, Vocabulary, Lesson, Exercise, Test และ 

Answer Key โดยการทํางานดังกลาวหัวหนาโครงการวิจัยจัดประชุมนอกรอบรวมกับผูรับผิดชอบ

เปนรายบทไปจนครบท้ัง 5 บท ซึ่งคาดวาจะเสร็จประมาณตนเดือนพฤศจิกายนนี้ 
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ท่ีประชุม รับทราบและมอบหมายใหหัวหนาโครงการดําเนินการตอไป โดยให

ประสานงานท้ังทางตรงโดยการประชุม และสงผานระบบอินเตอรเน็ตเพื่อความสะดวกรวดเร็ว

ตอไป  

2.2 นางนาตยา  แกวใส ผูรวมวิจัย แจงวา ขณะนี้ไดแจกบทสนทนาทั้ง 19 ตอน ใหกับ

คณะผูแสดงแลว และจะเริ่มนัดหมายการถายทําวิดีโอ เนื้อหาบทสนทนาใหแลวเสร็จในชวงเดือน

มกราคม 2556 เพื่อเตรียมการตัดตองานตอไป 

ท่ีประชุม รับทราบและมอบหมายนางนาตยา  แกวใส  ใหดําเนินการตอไป ทั้งน้ีได

ขอใหวางแผนการถายทําในสวนการสอนเพิ่มเติมดวย 
 

2.3 นางนาตยา  แกวใส ผูรวมวิจัย แจงวา การถายทําบทสนทนาทั้ง 19 ตอน ในสวน

ที่เปนการอานออกเสียงโดยอาจารย Jeremy Richard Luisier คาดวาจะเสร็จประมาณตนเดือน

มกราคม 2556 ที่จะถึงนี้ 

 ท่ีประชุม รับทราบ 

 

ปดประชุมเวลา 16.30 น. 

 

 

(นายสมชาติ  เลิกบางพลัด) 

ผูบันทึกรายงานการประชุม 
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รายงานการประชุมคณะท่ีปรึกษาอาวุโสและคณะผูทรงคุณวุฒิโครงการวิจัยเร่ือง 
การพัฒนาหลกัสูตรและชุดสือ่การเรียนรูเร่ืองภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการทองเที่ยวเมืองไทยวิถีพทุธ 

คร้ังท่ี 9/2555 

วันศุกรท่ี 25 มกราคม 2556 

ณ หองประชุม 214 สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา 

- - - - - - - - - - 

 

ผูเขาประชุม 

1. ดร.ผะอบ  พวงนอย หัวหนาโครงการวิจัย 

2. ผศ.บุปผา  เสโตบล  ที่ปรึกษาโครงการวิจัย 

3. ดร.สุภาลักษณ  นครศรี ที่ปรึกษาโครงการวิจัย 

4. ดร.จันทรัชนันท สิงหทัต เนตรนิมิต ผูทรงคุณวุฒิดานพระพุทธศาสนา 

5. Dr.William  Wall ผูทรงคุณวุฒิดานภาษาอังกฤษ 

6. อาจารย Jeremy Richard Luisier ผูทรงคุณวุฒิดานภาษาอังกฤษ 

7. นายสมชาติ  เลิกบางพลัด ผูรวมวิจัย 

8. นางนาตยา  แกวใส   ผูรวมวิจัย 

9. นางอัจฉรา  สังขยุทธ  ผูรวมวิจัย 

10. นางโปรดปราณ  ชลสาคร ผูรวมวิจัย 
 

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 
 

วาระท่ี 1  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 8/2555 

  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีขอแกไข 
 

วาระท่ี 2  เร่ืองแจงเพ่ือทราบ 

2.1 หัวหนาโครงการวิจัย ดร.ผะอบ  พวงนอย แจงวา ขณะนี้การจัดทําคูมือผูเรียน 

เลม 1 ซึ่งเปนสวนเน้ือหาหลัก และคูมือผูเรียนเลม 2 ซึ่งเปนเอกสารประกอบบทเรียนทั้ง 19 ตอน 

ใกลเสร็จสมบูรณแลว รวมทั้งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนดวย  โดยไดสง

มอบเอกสารดังกลาวใหท่ีปรึกษาโครงการวิจัยและผูทรงคุณวุฒิตรวจประเมินและปรับปรุงแกไข

งานเปนระยะนอกรอบการประชุมตามเอกสารคูมือผูเรียนทั้ง 2 เลม 
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ท่ีประชุม รับทราบและใหคณะที่ปรึกษาโครงการวิจัยและคณะผูทรงคุณวุฒิทําการ

ประเมินความสอดคลองของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติกับ

วัตถุประสงคการเรียนรู  

2.2 นางนาตยา  แกวใส ผูรวมวิจัย แจงวา หลังจากนี้จะดําเนินการผลิตสื่อการเรียนรู

ในสวนที่เปนเอกสารเพื่อสงมอบตอผูเขารับการศึกษาเรียนรูในวันสมัครที่สมาคมมัคคุเทศกอาชีพ

แหงประเทศไทย เพื่อใหศึกษาเตรียมตัวลวงหนากอนเขารวมกิจกรรม  

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

 

ปดประชุมเวลา 15.30 น. 

 

 

(นายสมชาติ  เลิกบางพลัด) 

ผูบันทึกรายงานการประชุม 
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รายงานการประชุมคณะท่ีปรึกษาอาวุโสและคณะผูทรงคุณวุฒิโครงการวิจัยเร่ือง 
การพัฒนาหลกัสูตรและชุดสือ่การเรียนรูเร่ืองภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการทองเที่ยวเมืองไทยวิถีพทุธ 

คร้ังท่ี 10/2555 

วันพฤหัสบดีท่ี 21 มีนาคม 2556 

ณ หองประชุม 214 สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา 

- - - - - - - - - - 

 

ผูเขาประชุม 

1. ดร.ผะอบ  พวงนอย หัวหนาโครงการวิจัย 

2. ผศ.บุปผา  เสโตบล  ที่ปรึกษาโครงการวิจัย 

3. อาจารยปยธิดา  คนเกง ที่ปรึกษาโครงการวิจัย (แทนดร.สุภาลักษณ นครศรี 

       ซึ่งติดภารกิจตางประเทศ) 

4. ดร.จันทรัชนันท สิงหทัต เนตรนิมิต ผูทรงคุณวุฒิดานพระพุทธศาสนา 

5. Dr.William  Wall ผูทรงคุณวุฒิดานภาษาอังกฤษ 

6. อาจารย Jeremy Richard Luisier ผูทรงคุณวุฒิดานภาษาอังกฤษ 

7. นายสมชาติ  เลิกบางพลัด ผูรวมวิจัย 

8. นางนาตยา  แกวใส   ผูรวมวิจัย 

9. นางอัจฉรา  สังขยุทธ  ผูรวมวิจัย 

10. นางโปรดปราณ  ชลสาคร ผูรวมวิจัย 
 

เร่ิมประชุมเวลา 9.30 น. 
 

วาระท่ี 1  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 9/2555 

  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีขอแกไข 
 

วาระท่ี 2  เร่ืองแจงเพ่ือทราบ 

2.1 นางนาตยา  แกวใส นางอัจฉรา  สังขยุทธ และนางโปรดปราณ  ชลสาคร รวมกัน

อธิบายการถายทําวีดิทัศนในสวนการสอนประกอบเนื้อหาวา ไดดําเนินการใกลเสร็จสมบูรณแลว  

ขณะน้ีกําลังถายทําอาจารยปยธิดา  คนเกง ในสวนบทท่ี 1 และบทท่ี 2 ซึ่งมีทั้งหมด 7 หัวขอยอย  

หลังจากนี้ทางผูรับจางจะนําไปตัดตอกับบทสนทนาและจัดทําเปนดีวีดีประกอบการสอนตอไป  ซึ่ง

จากการประเมินความยาวของดีวีดีในภาพรวมท้ังหมด คาดวาประมาณ 4 แผน (รวมแผนแรกซึ่ง

เปนการอานออกเสียงดวย) 
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ท่ีประชุม รับทราบและอนุมัติใหเรงดําเนินการตอไป เพื่อสงใหคณะที่ปรึกษา

โครงการวิจัยประเมินความเหมาะสมของชุดสื่อการเรียนรูตอไปในคราวหนา  
 

2.2 หัวหนาโครงการวิจัย ดร.ผะอบ  พวงนอย แจงที่ประชุมเรื่องการทําสื่อการเรียนรู

ประกอบบทเรียนเพิ่มเติมในเรื่องเอกสารประกอบการสอน แผนเคลือบพลาสติก และสื่อพาวเวอร

พอยตสรุปเนื้อหาบทเรียน ซึ่งเปนประโยคสําคัญ (Important Sentences) ที่มัคคุเทศกสามารถ

นําไปใชประโยชนในการนําเสนอองคความรูแกนักทองเท่ียวไดในสถานการณการประกอบอาชีพ 

ท่ีประชุม รับทราบและอนุมัติใหจัดทําสื่อการเรียนรูประกอบเพิ่มเติม โดยให

ประสานงานการหาผูรับจางตอไป 
 

ปดประชุมเวลา 12.00 น. 

 

 

(นายสมชาติ  เลิกบางพลัด) 

ผูบันทึกรายงานการประชุม 
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รายงานการประชุมคณะท่ีปรึกษาอาวุโสและคณะผูทรงคุณวุฒิโครงการวิจัยเร่ือง 
การพัฒนาหลกัสูตรและชุดสือ่การเรียนรูเร่ืองภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการทองเที่ยวเมืองไทยวิถีพทุธ 

คร้ังท่ี 11/2555 

วันจันทรท่ี 29 เมษายน 2556 

ณ หองประชุม 214 สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา 

- - - - - - - - - - 

ผูเขาประชุม 

1. ดร.ผะอบ  พวงนอย หัวหนาโครงการวิจัย 

2. ผศ.บุปผา  เสโตบล  ที่ปรึกษาโครงการวิจัย 

3. อาจารยปยธิดา  คนเกง ที่ปรึกษาโครงการวิจัย (แทนดร.สุภาลักษณ นครศรี 

       ซึ่งติดภารกิจตางประเทศ) 

4. ดร.จันทรัชนันท สิงหทัต เนตรนิมิต ผูทรงคุณวุฒิดานพระพุทธศาสนา 

5. Dr.William  Wall ผูทรงคุณวุฒิดานภาษาอังกฤษ 

6. อาจารย Jeremy Richard Luisier ผูทรงคุณวุฒิดานภาษาอังกฤษ 

7. นายสมชาติ  เลิกบางพลัด ผูรวมวิจัย 

8. นางนาตยา  แกวใส   ผูรวมวิจัย 

9. นางอัจฉรา  สังขยุทธ  ผูรวมวิจัย 

10. นางโปรดปราณ  ชลสาคร ผูรวมวิจัย 
 

เร่ิมประชุมเวลา 9.30 น. 
 

วาระท่ี 1  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 10/2555 

  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีขอแกไข 
 

วาระท่ี 2  เร่ืองแจงเพ่ือทราบ 

2.1 หัวหนาโครงการวิจัย ดร.ผะอบ  พวงนอย แจงวา ทางสมาคมมัคคุเทศกอาชีพ 

แหงประเทศไทย ไดสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสแจงรายชื่อมัคคุเทศกผูเขารับการศึกษาเรียนรูท้ัง

สองรุนมาเรียบรอยแลว โดยรุนที่ 1 มีจํานวนทั้งสิ้น 25 คน  จัดขึ้น ณ หองประชุมชัยพฤกษ 

ระหวางวันพุธที่ 8 วันพฤหัสบดีท่ี 9 วันศุกรท่ี 10 และวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2556 เวลา 8.00 

– 17.30 น. รุนท่ี 2 มีจํานวนท้ังสิ้น 25 คน จัดขึ้น ณ หองประชุมชัยพฤกษ ระหวางวันอังคารท่ี 21 

วันพุธที่ 22 วันพฤหัสที่ 23 และวันจันทรที่ 27 พฤษภาคม 2556 เวลา 8.30 – 17.30 น. 

ท่ีประชุม รับทราบ  
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2.2 นางนาตยา  แกวใส และนายสมชาติ  เลิกบางพลัด ผูรวมวิจัย นําเสนอชุดสื่อการ

เรียนรูที่จัดทําเสร็จสิ้นแลว ประกอบดวยคูมือวิทยากร คูมือผูเขารับการศึกษาเรียนรู จํานวน 2 เลม 

(เลมที่หนึ่งเปนเนื้อหาหลัก เลมที่สองเปนหัวขอการเรียน เนื้อหาภาษาอังกฤษ แบบฝกหัดและ

เฉลย) สื่อวีดีทัศน (ดีวีดี จํานวน 4 แผน) เอกสารประกอบการสอน  แผนเคลือบพลาสติก และสื่อ

พาวเวอรพอยตสรุปเนื้อหาบทเรียน (ประโยคสําคัญ Important Sentences) เพื่อใหคณะที่ปรึกษา

โครงการวิจัยและคณะผูทรงคุณวุฒิประเมินความเหมาะสมของชุดสื่อการเรียนรูกอนนําไปใชจัด

การศึกษาเรียนรูตอไป 

ท่ีประชุม รับทราบและมอบใหคณะที่ปรึกษาโครงการวิจัยและคณะผูทรงคุณวุฒิตรวจ

และประเมินความเหมาะสมของชุดสื่อการเรียนรู เพื่อนําไปทดลองใชครั้งที่ 1 (Try out) ในวันที่ 8 – 

14 พฤษภาคม 2556 น้ี 
 

ปดประชุมเวลา 16.30 น. 

 

 

(นายสมชาติ  เลิกบางพลัด) 

ผูบันทึกรายงานการประชุม 
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รายงานการประชุมคณะท่ีปรึกษาอาวุโสและคณะผูทรงคุณวุฒิโครงการวิจัยเร่ือง 
การพัฒนาหลกัสูตรและชุดสือ่การเรียนรูเร่ืองภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการทองเที่ยวเมืองไทยวิถีพทุธ 

คร้ังท่ี 12/2555 

วันจันทรท่ี 29 เมษายน 2556 

ณ หองประชุม 214 สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา 

- - - - - - - - - - 

 

ผูเขาประชุม 

1. ดร.ผะอบ  พวงนอย หัวหนาโครงการวิจัย 

2. ผศ.บุปผา  เสโตบล  ที่ปรึกษาโครงการวิจัย 

3. ดร.จันทรัชนันท สิงหทัต เนตรนิมิต ผูทรงคุณวุฒิดานพระพุทธศาสนา 

4. Dr.William  Wall ผูทรงคุณวุฒิดานภาษาอังกฤษ 

5. อาจารย Jeremy Richard Luisier ผูทรงคุณวุฒิดานภาษาอังกฤษ 

6. นายสมชาติ  เลิกบางพลัด ผูรวมวิจัย 

7. นางนาตยา  แกวใส   ผูรวมวิจัย 

8. นางอัจฉรา  สังขยุทธ  ผูรวมวิจัย 

9. นางโปรดปราณ  ชลสาคร ผูรวมวิจัย 
 

ผูเขาประชุมไมได 

1. อาจารยปยธิดา  คนเกง ที่ปรึกษาโครงการวิจัย (แทนดร.สุภาลักษณ นครศรี 

          ซึ่งติดภารกิจตางประเทศ) 
 

เร่ิมประชุมเวลา 9.30 น. 
 

วาระท่ี 1  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 11/2555 

  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีขอแกไข 
 

วาระท่ี 2  เร่ืองแจงเพ่ือทราบ 

2.1 หัวหนาโครงการวิจัย ดร.ผะอบ  พวงนอย นําเสนอผลการประเมินจากผูเขารับ

การศึกษาเรียนรู รุนที่ 1 ในดานหลักสูตรและการศึกษาเรียนรูวา ผูเขารับการศึกษาเรียนรูมีความ

พึงพอใจในภาพรวมของโครงการ/กิจกรรมอยูในระดับมากท่ีสุด (x� = 4.60) และเมื่อพิจารณาเปน

รายขอพบวา มีความเหมาะสมอยูระหวางมากถึงมากท่ีสุด โดยมีคามัชฌิมเลขคณิตของการ

ประเมินอยูระหวาง 3.96 - 4.84 โดยดานท่ีไดรับการประเมินในระดับมากที่สุดคือดานวิทยากร 
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ผูใหบริการ 4 ประเด็นดังน้ีคือ บุคลิกภาพของวิทยากร (x� = 4.84) การเตรียมตัวและความพรอม

ของวิทยากร (x� = 4.80) การถายทอดความรูของวิทยากร (x� = 4.76) และการเปดโอกาสใหแสดง

ความคิดเห็นและซักถามปญหา (x� = 4.52) ตามลําดับ สวนขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการศึกษา

เรียนรูท่ีควรนํามาพิจารณาไดแก  ควรมีรูปภาพประกอบมากกวานี้ เพราะทําใหเพลิดเพลินและ

เปนการพักสายตาและสมองจากการเรียนบาง  

ท่ีประชุม รับทราบและรวมกันพิจารณาใหปรับปรุงคูมือผูเรียนใหมีภาพประกอบเพิ่ม

มากย่ิงขึ้น โดยมอบหมายให ดร.ผะอบ  พวงนอย  หัวหนาโครงการวิจัยเปนผูติดตอประสานงาน

ผูรับจางวาดภาพประกอบเรื่องตอไป  
 

2.2 นายสมชาติ  เลิกบางพลัด ผูรวมวิจัย เสนอวาคูมือผูเรียนจํานวน 2 เลม คอนขาง

มีความหนาและหนักในการใชงานของผูเขารับการศึกษาเรียนรู เนื่องจากจัดพิมพหนาเดียวทําใหมี

ความหนามาก หากทําไดควรปรับเปลี่ยนระบบการพิมพเปนหนาหลัง พรอมทั้งเพิ่มภาพประกอบ

ตามขอคิดเห็นในขอ 2.1 สําหรับการศึกษาเรียนรูหลักจากรุนที่ 2 ผานไปแลว เนื่องจากคณะผูวิจัย

ไดจัดทําจํานวนคูมือผูเรียนสงมอบไปแลวลวงหนากอนการศึกษาเรียนรู 

ท่ีประชุม เห็นชอบและอนุมัติใหดําเนินการตามเสนอตอไป ในกรณีท่ีจะจัดการศึกษา

เรียนรูในรุนตอ ๆ ไปดังกลาวขางตน 
 

ปดประชุมเวลา 11.30 น. 

 

 

(นายสมชาติ  เลิกบางพลัด) 

ผูบันทึกรายงานการประชุม 

  



172 

รายงานการประชุมคณะท่ีปรึกษาอาวุโสและคณะผูทรงคุณวุฒิโครงการวิจัยเร่ือง 
การพัฒนาหลกัสูตรและชุดสือ่การเรียนรูเร่ืองภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการทองเที่ยวเมืองไทยวิถีพทุธ 

คร้ังท่ี 13/2555 

วันพุธท่ี 12 มิถุนายน 2556 

ณ หองประชุม 214 สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา 

- - - - - - - - - - 

 

ผูเขาประชุม 

1. ดร.ผะอบ  พวงนอย หัวหนาโครงการวิจัย 

2. ผศ.บุปผา  เสโตบล  ที่ปรึกษาโครงการวิจัย 

3. ดร.จันทรัชนันท สิงหทัต เนตรนิมิต ผูทรงคุณวุฒิดานพระพุทธศาสนา 

4. Dr.William  Wall ผูทรงคุณวุฒิดานภาษาอังกฤษ 

5. อาจารย Jeremy Richard Luisier ผูทรงคุณวุฒิดานภาษาอังกฤษ 

6. นายสมชาติ  เลิกบางพลัด ผูรวมวิจัย 

7. นางนาตยา  แกวใส   ผูรวมวิจัย 

8. นางอัจฉรา  สังขยุทธ  ผูรวมวิจัย 

9. นางโปรดปราณ  ชลสาคร ผูรวมวิจัย 
 

ผูเขาประชุมไมได 

1. อาจารยปยธิดา  คนเกง ที่ปรึกษาโครงการวิจัย (แทนดร.สุภาลักษณ นครศรี 

          ซึ่งติดภารกิจตางประเทศ) 
 

เร่ิมประชุมเวลา 10.30 น. 
 

วาระท่ี 1  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 12/2555 

  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีขอแกไข 
 

วาระท่ี 2  เร่ืองแจงเพ่ือทราบ 

2.1 หัวหนาโครงการวิจัย ดร.ผะอบ  พวงนอย นําเสนอผลการประเมินจากผูเขารับ

การศึกษาเรียนรู รุนที่ 2 ในดานหลักสูตรและการศึกษาเรียนรูวา ผูเขารับการศึกษาเรียนรูมีความ

พึงพอใจในภาพรวมของโครงการ/กิจกรรมอยูในระดับมากท่ีสุด (x� = 4.90) และเมื่อพิจารณาเปน

รายขอพบวา มีความเหมาะสมอยูระหวางมากถึงมากที่สุด โดยมีคามัชฌิมเลขคณิตของการ

ประเมินอยูระหวาง 4.47 – 5.00 โดยไดรับการประเมินในระดับมากที่สุดเกือบทุกดาน (คามัชฌิม
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เลขคณิตอยูระหวาง 4.53 – 5.00) ยกเวนเพียงขอเดียวคือ การประเมินผลความรูมีความเหมาะสม 

ไดรับการประเมินในระดับมาก (x� = 4.47) สวนขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการศึกษาเรียนรูท่ีควร

นํามาพิจารณาไดแก การเพิ่มเวลาในการศึกษาเรียนรูเพราะเนื้อหานาสนใจมาก มีจํานวนเนื้อหาที่

ตองการศึกษามาก 

ท่ีประชุม รับทราบและรวมกันพิจารณาการปรับปรุงกิจกรรมการศึกษาเรียนรูวาใน

การกําหนดระยะเวลากิจกรรมการศึกษาเรียนรูที่ผานมาท้ัง 2 รุน พบวา ในการจัดการศึกษาเรียนรู

ทั้ง 4 วัน คอนขางมีปญหากับมัคคุเทศกที่มาเขารวมกิจกรรม เนื่องจากตองหยุดรับงานนาน เปน

ผลใหไมไดรับการจายงานทัวรในภายหลังได คณะผูวิจัยเสนอใหจัดการศึกษาเรียนรูใหเสร็จสิ้น

ภายใน 3 วัน โดยใหขยายกิจกรรมในชวงบายถึง 6 โมงเย็น และพักรับประทานอาหารวาง

ประมาณ 15.00 น. หรือ 15.15 น. 

สําหรับการจัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งเปน

การเนนดานความรูความจํา ความเขาใจและการนําไปใชเปนหลัก คณะที่ปรึกษาโครงการวิจัยและ

คณะผูทรงคุณวุฒิเห็นวา ควรเปนการเนนการออกสียงท่ีถูกตองเพื่อการนําไปใชในงานอาชีพ

มัคคุเทศก จึงมีมติใหปรับปรุงการทดสอบภาคปฏิบัติดังนี้คือ ใหผูเขารับการศึกษาเรียนรูเลือก

นําไปประโยคสําคัญมาออกเสียงใหวิทยากรฟงอยางนอย 3 เรื่อง ๆ ละ 10 – 15 ประโยค เพื่อเปน

การฝกนําไปใชงานจริงในสถานการณการทํางาน ซึ่งดีกวาและมีประโยชนกวาการทองจําหนาชั้น

เรียนซึ่งเปนสิ่งท่ีทําไดยากมากในเวลาอันจํากัด 
 

2.2 หัวหนาโครงการวิจัย ดร.ผะอบ  พวงนอย นําเสนอสื่อพาวเวอรพอยตสรุปเน้ือหา

บทเรียน (Important Sentences) วาควรปรับปรุงใหมีภาพประกอบทุก ๆ ประโยคพรอมทั้งใสเสียง

อานภาษาอังกฤษของเจาของภาษา เพื่อสรางความนาสนใจและฝกทักษะการฟงและพูดใหแก 

ผูเขารับการศึกษาเรียนรูไดดีกวาการนําเสนอเฉพาะรูปประโยคประกอบภาพ 

ท่ีประชุม เห็นชอบและมีมติใหหัวหนาโครงการวิจัยรับไปดําเนินการจัดจางผูรับจางทํา

สื่อดังกลาวเพิ่มเติมใหเปนชุดสื่อการเรียนรูภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการทองเที่ยวเมืองไทยในวิถี

พุทธฉบับสมบูรณตอไป 
 

ปดประชุมเวลา 13.30 น. 

 

(นายสมชาติ  เลิกบางพลัด) 

ผูบันทึกรายงานการประชุม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

 

รายชื่อผูเขารับการศึกษาเรียนรู รุนท่ี 1 และ รุนท่ี 2 
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