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ประกาศคุณูปการ 

 การวิจัยครั้งนีเ้กิดขึ้นและส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เพราะได้รับความกรุณาอย่างสูง

ยิ่งจาก ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วจิติรา วงศ์อนุสทิธิ์ ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ

อาจารย์ ดร.พจมาน ช านาญกิจ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ได้ สละเวลาอันมีค่า 

ในการให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และความรูอ้ันเป็นส่วนส าคัญยิ่งของวิทยานิพนธ์ 

 ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมสอบวิทยานิพนธ์ และขอบคุณผูต้รวจเครื่องมอื

วิจัยที่ได้อุทิศเวลาอย่างมากให้กับผูว้ิจัยในการให้ค าปรึกษา ค าแนะน าด้วยความเอาใจใส่

เป็นอย่างด ีจนท าให้วิทยานิพนธ์ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

 ขอขอบพระคุณคณาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทุกท่านที่กรุณาประสิทธิ์ประสาทความรู้และประสบการณ์

อันมคี่ายิ่งแก่ศษิย์ 

 ขอขอบพระคุณผู้อ านวยการโรงเรียนอุเทนวิทยาคาร ดร.พัชรพงษ์ ทัดศร ีและ

คุณครูนาราทิพย์ พันธ์ไชย ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์รวบรวมข้อมูลในการท าวิทยานพินธ์

จนประสบความส าเร็จ 

 ขอขอบพระคุณนักศกึษาปริญญาเอก สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน  

รุ่นที่ 5 ที่คอยใหค้ าแนะน า และให้ก าลังใจ และเจ้าหน้าที่ประจ าสาขาวิจัยหลักสูตรและการ

สอนที่กรุณาอ านวยความสะดวก ประสานงาน และบริการในการท าวิทยานิพนธ์จนประสบ

ความส าเร็จในการศกึษาครั้งนี้ 

 ขอขอบพระคุณ คุณพ่ออนุรักษ์ กองไชย และคุณแมว่ัชราภรณ์ กองไชย  

ที่กรุณาดูแล อบรมสั่งสอน และให้ก าลังใจมาโดยตลอด  

 ผูว้ิจัยรูส้ึกภาคภูมใิจยิ่ง และหวังวา่ผลของการวิจัยจะเป็นประโยชน์ตอ่การ

พัฒนา คุณค่าและประโยชน์ทั้งหลายอันเกิดจากการวิจัยครั้งนี ้ขอมอบเป็นเครื่องบูชา 

คุณบิดา มารดา ตลอดจนครูอาจารย์ผู้ประสาทวิชาความรูแ้ก่ผู้วิจัยตั้งแตเ่บือ้งตน้จวบจน

ปัจจุบัน 

           

         อิชยา กองไชย 
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     ส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์ตามแนวคิดการใช้บริบทเป็นฐาน  

     การเรียนรูร้่วมกัน และการเสริมต่อการเรียนรู้ 

ผู้วิจัย     อิชยา กองไชย 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง

ความสามารถในการฟังและพูดภาษาอังกฤษ ส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์ ตามแนวคิดการใช้

บริบทเป็นฐาน การเรียนรูร้่วมกัน และการเสริมตอ่การเรียนรู้ และ 2) ศึกษาผลของการใช้

หลักสูตรฝึกอบรม วิธีด าเนินการวิจัยประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การศกึษา

ข้อมูลพื้นฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการศกึษาข้อมูลพืน้ฐาน จ านวน 118 คน โดยใช้วิธีเลือก

สุ่มแบบเจาะจง ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม และขั้นตอนที่ 3  

การทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองหลักสูตร คือ นักเรียน 

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 4 ถึงช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา นครพนม เขต 2 จ านวน 30 คน ระดับช้ันละ 10 คน  

โดยการสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม เครื่องมอืที่ใชใ้นการวิจัย คอื หลักสูตรฝึกอบรม  

แบบวัดความสามารถในการฟังและพูดภาษาอังกฤษ แบบวัดความตระหนักเห็นคุณค่า 

ในวัฒนธรรม และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาขึน้ สถิติที่ใช้

ในการวิเคราะหข์้อมูลคือ ร้อยละ คา่เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าทดสอบ t-test 

แบบ Dependent Samples 

 ผลการวิจัยพบว่า 

   1. หลักสูตรฝกึอบรมที่พัฒนาขึน้มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด  

(X  = 4.59, S.D. = .51) ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ดังนี้ ที่มาและความส าคัญ แนวคิด 
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พืน้ฐาน หลักการ จุดมุง่หมาย โครงสร้างเนือ้หา แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียน  

สื่อและแหล่งเรียนรู้ และการวัดผลและประเมินผล  

  2. ผลการทดลองใชห้ลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาขึน้ พบว่า  

   2.1 ความสามารถการฟังและพูดภาษาอังกฤษของลูกเสือมัคคุเทศก์ 

ที่อบรมด้วยหลักสูตรที่พัฒนาขึน้ หลังอบรมสูงกว่ากว่าก่อนอบรม อย่างมีนัยส าคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อเปรียบเทียบเกณฑ์รอ้ยละ 80 ความสามารถในการฟังและ

พูดภาษาอังกฤษ หลังอบรมสูงกว่าเกณฑ์ที่ตัง้ไว้เท่ากับ 81.28 

   2.2 ความตระหนักในคุณค่าทางวัฒนธรรมหลังเรียนด้วยหลักสูตร

ฝกึอบรม อยู่ในระดับมาก (X = 4.25, S.D. = .82) 

   2.3 ความพึงพอใจของลูกเสือมัคคุเทศก์ต่อหลักสูตรฝกึอบรมที่พัฒนาขึ้น

อยู่ในระดับมาก (X = 4.09, S.D. = .55) 

 

ค าส าคัญ: ความสามารถในการฟังและพูดภาษาอังกฤษ การท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม  

               การใชบ้ริบทเป็นฐาน  การเรียนรู้ร่วมกัน  การเสริมต่อการเรียนรู้ 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were: 1) to develop a training curriculum to 

enhance English listening and speaking ability for cultural tourism for guide scouts 

based on context-based learning, collaborative learning, and scaffolding, and 2) to 

examine the effects after the implementation of the developed training curriculum.  

The research methodology comprised three stages: Stage I- Fundamental Information 

Investigation. The samples in this stage, obtained through purposive sampling, 

consisted of 118 participants; Stage II- Training Curriculum Development; and Stage 

III-Training Curriculum Implementation. The volunteer samples consisted of 30 

students from Prathomsuksa 4 to 6 levels with ten selected students from each level. 

The research tools included the developed training curriculum, an English listening and 

speaking ability test, a cultural awareness assessment, and a set of questionnaires 

assessing students’ satisfaction toward the developed training curriculum. Statistics for 

data analysis were percentage, mean, standard deviation, and t-test for Dependent 

Samples. 

 The findings were as follows:  

  1. The developed training curriculum was appropriate at the highest 

level (X = 4.59, S.D. = .51), consisting of eight components: Rationale and 
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significance, basic concepts, principles, objectives, content structure, guidelines for 

learning activity management, media and learning resources, and measurement and 

evaluation.  

  2. The effects after the training curriculum implementation revealed that  

   2.1 The English listening and speaking ability of the guide scouts after 

the intervention was higher than that of before the intervention at the .01 of level 

significance. When compared to the defined criterion of 80 percent, the guide scouts’ 

English listening and speaking ability was higher than the defined criterion at 81.28 

percent. 

   2.2 The guide scouts’ cultural awareness after the intervention was 

at a high level (X = 4.25, S.D. = .82). 

   2.3 The guide scouts’ satisfaction toward the developed training  

curriculum was at a high level (X = 4.09, S.D. = .55). 

 

Keywords:  English Speaking and Listening Ability, Cultural Tourism,  

                 Context-Based Learning, Collaborative Learning, Scaffolding 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

ภูมิหลัง  

  การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว อีกทั้งเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อการ

ด ารงชีวติของผูค้นมากขึ้น การคมนาคมขนส่งมคีวามรวดเร็ว ท าให้เกิดการเชื่อมต่อและมี

การเชื่อมโยงระหว่างกันมากขึ้น โลกที่มคีวามกว้างใหญ่กลับเล็กลง ดินแดนแต่ละประเทศ

ที่อยู่ห่างไกลกันสามารถติดต่อกันได้ภายในเสี้ยววินาที ภาษาที่ใชใ้นการสื่อสารจงึมี

ความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของผูค้น เพื่อส่งผลใหน้โยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม 

วัฒนธรรม ทั้งการศกึษาให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงแต่ละประเทศ เพราะเป็นสิ่งที่ใชใ้นการ

ติดตอ่ สื่อสารซึ่งกันและกัน 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้สรุป

สาระส าคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ส่งผลใหป้ระเทศไทยมีระดับการ

พัฒนาทุกด้านที่สูงขึ้น ได้แก่ เศรษฐกิจฐานการผลิตและบริการที่มีความเข็มแข็งและโดด

เด่นในหลายสาขา และความรว่มมอืกับต่างประเทศ รวมทั้งความร่วมมอืกับประเทศ 

ในอนุภูมิภาคอาเซียนมคีวามเข้มขน้และชัดเจนขึ้น ขยายโอกาสด้านการค้าและการลงทุน

ของไทยเพิ่มมากขึ้น รวมทั้ง หลักการพัฒนาประเทศที่ส าคัญในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคม ฉบับที่ 12 ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ 

“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหง่ชาติ, 2560) ภายใต้เงื่อนไขและสภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งแหล่ง

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศดังกล่าว จะเป็นแรง

กดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัว นอกจากนี้ หลักการของแผนพัฒนาฯ ดังกล่าว ยังมุ่งเน้น

การสรา้งขดีความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวที่มศีักยภาพ 

ให้เติบโตและสนับสนุนภาคการผลิต เพื่อให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนในการพัฒนา

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ค านึงถึงขดีความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ และ
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ศักยภาพของพื้นที่เชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 13 (2565-2569) 

ซึ่งสาระและหลักการดังกล่าวเบือ้งตน้ส่งผลให้ ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้น

พืน้ฐาน (สพฐ.) ได้ก าหนดนโยบายการพัฒนาคนเป็นส าคัญและระบุในหลักสูตรแกนกลาง

การศกึษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในการพัฒนานักเรียนทุกระดับสามารถสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ มนีิสัยรักการเรียนรูแ้ละพัฒนาตนเองอย่างตอ่เนื่องตลอดชวีิต สูก่ารเป็น 

คนไทย ที่มคีวามสามารถสูง (ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน, 2551,  

หนา้ 1) ดังนัน้สถานศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ ได้ให้ความส าคัญและด าเนินการบูรณาการ

การพัฒนาหลักสูตรรวมทั้งการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง โดยการพัฒนา

หลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองและบูรณาการจุดมุง่เน้นในการพัฒนา

ความสามารถของบุคลากร ทั้งเยาวชนให้มีความสามารถเพื่อเข้าสู่การแขง่ขันของธุรกิจ

บริการและการท่องเที่ยว ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

ส าหรับผู้ประกอบการการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดชุมพร (จุฑามาส เพ็งโคนา, 2560, 

หนา้ 38–51) และงานวิจัย เรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับผูใ้ห้บริการสนับสนุน

การท่องเที่ยว จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มุง่เน้นการพัฒนานักศึกษาให้มคีวามสามารถในการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษที่เข้าสอดคล้องกับแหลง่ท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อพัฒนาแหล่งการ

ท่องเที่ยวในจังหวัด (นรนิทร์ เจตธ ารง และคณะ, 2557, หนา้ 42-48) และการพัฒนา

หลักสูตรฝึกอบรมด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน ส าหรับมัคคุเทศก์นอ้ยในจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีจุดประสงค์เพื่อฝึกอบรม

เด็กนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4 เพื่อเตรียมความเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ในด้านการท่องเที่ยว (มธุรดา เอี่ยมสุภา, 2558, หน้า 77-80) รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตร

ฝกึอบรมภาษาอังกฤษมัคคุเทศก์น้อยตามรอยเส้นทางท่องเที่ยว อ าเภอโขงเจยีม  

จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 

มัคคุเทศก์นอ้ยเพื่อสง่เสริมการท่องเที่ยว (พระมหาสุริยัน อุตตาโร, 2561, บทคัดย่อ) 

 ความรว่มมอืของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการในโครงการลูกเสือมัคคุเทศก์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้าง

ศักยภาพของลูกเสือในการเรียนรู ้มทีักษะการเป็นเจ้าบ้านที่ดี มีองค์ความรู้ ความเข้าใจ 

เห็นความส าคัญของการท่องเที่ยว มคีวามสามารถในการถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์ 

ศลิปวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่นตนเองให้กับนักท่องเที่ยว และมีสว่นร่วมในการ

พัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่น ท าให้สถานศกึษาในทุกระดับหลายแห่งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
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ของประเทศไทย ได้รว่มกันพัฒนาหลักสูตรวิจัยทางดา้นการท่องเที่ยวหรอืหลักสูตรลูกเสือ

จติอาสามัคคุเทศก์ เพื่อใช้ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ โดยมีนโยบาย

หลัก 4 ประการคือ 1) Safe-อาสาสมัครรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินและการเดินทาง 

2) Clean-การท่องเที่ยวที่ไม่เกิดมลภาวะ รักษาความสะอาดสถานที่และสุขลักษณะของ

สถานที่ 3) Fair Business-กิน พักราคาคุณภาพเท่าเทียมกันและ 4) Sustainability-การ 

ไม่ท าลายวัตถุโบราณและธรรมชาติ (มติชน, 2562) 

 อย่างไรก็ตามการพัฒนาสถานศกึษาหลายแหง่ที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวของ

ประเทศไทย ถึงแม้จะมีความโดดเด่นแต่ยังคงมีอยู่อย่างจ ากัด โดยเฉพาะการพัฒนาในการ

ใช้ภาษาอังกฤษความสามารถในด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับบริบท

ของพื้นที่ที่เหมาะสมกับแหล่งท่องเที่ยว เพื่อใชใ้นการพัฒนาผูค้นและแหล่งท่องเที่ยวใหม้ี

ประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นการเพิ่มรายได้ใหก้ับชุมชน (สุรพล วรภ,ู 2560, หน้า 56–60; 

วิจติรา วงศอ์นุสิทธิ์, 2561, หนา้, 217–225; มตชิน, 2562) 

 จากเหตุผลดังกล่าวการฟังและการพูดภาษาอังกฤษถือว่าเป็นความสามารถ

การสื่อสารที่จะน าพาจังหวัดนครพนมเข้าสู่จังหวัดแห่งการท่องเที่ยวในอนาคต และเตรียม

ความพรอ้มเข้าสู่พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและก าลังจะเป็นจังหวัดชายแดนที่มคีวามส าคัญ

ของภาคอีสานอีกจังหวัดหนึ่งเห็นได้จากการสรุปความก้าวหน้าเขตเศรษฐกิจพิเศษ

นครพนม ได้กล่าวถึงบทบาทที่เหมาะสมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ว่าลักษณะ

เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ตอ้งด าเนินการ บทบาทที่เหมาะสม (Positioning) จังหวัดนครพนม   

ในการเป็นเขตเศรษฐกิจจังหวัดพิเศษ ได้แก่ ศูนย์กลางขนส่งและโลจสิติกส์ เมืองผลิต

อาหารปลอดภัยและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร และเป็นเมอืงท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม  

(ส านักงานจังหวัดนครพนม, 2561) จึงกล่าวได้ว่า การพัฒนาความสามารถการฟังและ 

การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดนครพนม มีความส าคัญ 

เป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนในท้องถิ่นจะต้องเรียนรู้เพื่อเตรียมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่ก าลังจะ

เกิดขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่จะพัฒนาจังหวัดนครพนมให้บรรลุเป้าหมาย นอกจากนี้จากงานวิจัย

หลายชิ้นพบว่าการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรมมคีวามส าคัญต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศใหเ้จริญก้าวหน้า (พระชยานันทมุนี และคณะ, 2562 

หนา้ 315–361)  

 งานวิจัยหลายชิน้ได้น าเสนอความส าคัญทางวัฒนธรรมจะท าให้ผูเ้รียนมีความ

ตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นตนเอง เชน่ การท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น  
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การท่องเที่ยวที่เน้นภูมปิัญญา (พระวิชชญะ น้ าใจดี, 2561, หนา้ 285–294; กาญจนา  

แสงลิ้มสุวรรณ และศรันยา แสงลิ้มสุวรรณ, 2560, หน้า 139–146) 

 อีกทั้งบริบทของประเทศไทยปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารของ

เยาวชนยังคงเป็นปัญหาส าคัญ เช่น จากผลของ ONET ในเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา

นครพนม เขต 1 และ เขต 2 พบว่า นักเรียนจ านวนมากยังขาดความสามารถที่ใชใ้นการ

ติดตอ่สื่อสารภาษาอังกฤษที่ถูกต้องและมีผลคะแนนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์

ที่ก าหนด โดยเฉพาะทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ นักเรียนยังไม่กล้าที่จะพูด  

(ฮาสดีะ ดีนามอ, พูนสุข อุดม, ศริิรัตน์ สนิประจักษ์ผล, 2558, หนา้ 69–81; ศศปิภา  

ทิพย์ประภา, 2561, หน้า 55–56) และจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียน จากการเรียนภาษาอังกฤษที่ผ่านมา ยังคงมอีุปสรรคและปัญหาหลายอย่างทั้ง

จากครูผู้สอนและนักเรียน เช่น นักเรียนมเีจตคติที่ไม่ดีต่อภาษาอังกฤษไม่กล้าแสดงออก  

ไม่มีความมั่นใจคิดว่าภาษาอังกฤษยากเกินไป (วาสนา สิงหล์าทอง และสิทธิพล อาจไกรสิทธ์, 

2555, หนา้ 58)  

 ส าหรับการใช้ภาษาอังกฤษที่ประสบผลส าเร็จนัน้ นักการศกึษาและนักวิชาการ 

รวมทั้งนักวิจัย พบว่ามีเทคนิควิธีที่หลากหลาย ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้อง 

กับบริบท การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมการได้ปฏิบัติจริง รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

จากผู้มีประสบการณ์ นอกจากนี้เทคนิคการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษก็เป็นวิธีการ 

ที่ส าคัญ ซึ่งผูว้ิจัยได้ศกึษาเทคนิควิธีการฝึกอบรม โดยการฝึกอบรมนั้นสามารถพัฒนา

ผูเ้รียนใหม้ีประสิทธิภาพได้ และสามารถกระท าได้ในระยะเวลาอันสัน้ และการใช้

ภาษาอังกฤษนั้นการฝกึอบรมก็สามารถพัฒนาและส่งเสริมผู้เรยีนได้ และในปัจจุบัน

ภาษาอังกฤษมีบทบาทส าคัญต่อการด ารงชีวติของมนุษย์เป็นอย่างมาก จะเห็นได้จาก 

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว การส่งออกและการขนส่งติดต่อกับต่างประเทศ  

อาจกล่าวได้ว่าผูท้ี่มคีวามรู้ทางภาษาอังกฤษดีจะเป็นผู้ที่ได้เปรียบในด้านการประกอบ

อาชีพมากกว่าผูท้ี่ไม่รูภ้าษาอังกฤษจะเปิดกว้างอย่างชัดเจน (ศตพล ใจสบาย, 2561,  

หนา้ 161-173; ทัศนีย์ ธราพร, 2556, หนา้ 269-276) 

 ผูว้ิจัยยังใช้แนวคิดการเรยีนรู้ในการสอนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะการฟังและพูด

ภาษาอังกฤษที่ประสบผลส าเร็จทั้งในบริบทในประเทศไทยและตา่งประเทศ นั่นคือการใช้

บริบทเป็นฐาน (Context Based Learning) การเรียนรู้ร่วมกัน Collaborative Learning และ

การเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) สามารถใช้เป็นหลักการในการพัฒนาผูเ้รียนในการใช้
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ภาษาอังกฤษได้ ซึ่งสอดคล้องกับบพิธ กิจม ี(2551, หน้า 11) ที่สรุปแนวคิดการใชบ้ริบทเป็น

ฐานเป็นการเรียนการสอนที่เน้นภาพรวมของสิ่งแวดล้อมได้รับการเรียนรู้ โดยใช้บริบทที่

เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมของนักเรียน ซึ่งนักเรียนจะถูกปลูกฝังการเรียนรูโ้ดยการท า

กิจกรรมเป็นกลุ่ม และมีครูเป็นผู้กระตุน้ชีแ้นะ นอกจากนีก้ระบวนการเรียนรู้โดยใช้บริบท

เป็นฐานจะเป็นการเรียนรู้ที่ท าให้นักเรียนมีความรู ้ความสามารถน าไปใช้ในการแก้ไข

สถานการณท์ี่คล้ายคลึงกันได้ และจะส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

อย่างไม่มทีี่สิ้นสุด 

 Akers (1999, p. 7) ได้กล่าวถึงการเรียนรูต้ามบริบทเป็นฐานว่ามีหลายด้าน 

และครอบคลุม บทบาทของผูส้อนและผูเ้รียนในกระบวนการเรียนรูก้ิจกรรมในชวีิตจรงิทั้ง

ภายในและภายนอกหอ้งเรียน เพื่อให้ผู้เรยีนมีการเชื่อมต่อและเข้าใจบทเรียน แล้วน าไปใช้

กับชีวติของตนเอง ผูเ้รียนมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ได้เรียนรูคุ้ณค่าของการท างาน 

เป็นกลุ่ม และได้พึ่งพาอาศัยกัน นอกจากนั้นการเรียนการสอนยังให้ความส าคัญกับผูเ้รียน 

โดยรูปแบบการเรียนการสอนเกิดจากความต้องการของผูเ้รียน และน ามาใช้ในการวางแผน

ในกระบวนการเรียนการสอนเกิดจากความต้องการของผูเ้รียน สอดคล้องกับ Fraser & 

Zandvliet (2016, p. 7); Gillert (2006) ระบุว่า การเรียนรูโ้ดยใช้บริบทเป็นฐานจะเน้นใน

การอภิปรายและร่วมมือกันในการเรียนในสถานการณ์ของการเรยีนโดยใช้บริบทเป็นฐาน

จะร่วมไปถึงการที่นักเรียน เรียนรูจ้ากชุมชนซึ่งเป็นการเรียนในสภาพจรงิ สอดคล้องกับ 

King (2012, p. 72) ที่ใหค้วามหมายของการใช้บริบทเป็นฐาน เป็นแนวคิดที่เน้นความสัมพันธ์ 

ของผู้เรยีนกับชีวิตจรงิตามความสนใจและแรงจูงใจในขณะที่เรยีนรู้ และสร้างความเข้าใจ

กับบริบทนั้น ๆ ได้มากกว่าการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมหรอืเป็นแนวคิด 

ที่มบีริบทส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรูแ้ละความเข้าใจ ในเนื้อหาที่จะน าไปใช้กับโลกแห่ง

ความเป็นจริง ซึ่งกรอบแนวคิดการสอนดังกล่าวจะมีหลัก “need-to know” ซึ่งผูเ้รียนจะ

เรียนรู้ได้อย่างมคีวามหมาย 

 ส าหรับการเรียนรูร้่วมกัน (Collaborative Learning) เป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่ใช้ใน

การวิจัยครั้งนี้ เป็นวิธีการเรียนที่จัดสภาพแวดล้อมให้นักเรียนได้เรียนรู้รว่มกันเป็นกลุ่มเล็ก 

กลุ่มหนึ่ง ๆ ประกอบด้วยสมาชิกที่มคีวามรูค้วามสามารถแตกต่างกัน แต่ละคนมีส่วนร่วม

ในการเรียนรู้และความส าเร็จของกลุ่ม โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการแบ่งปัน

ทรัพยากรการเรียนรู้ การใหก้ าลังใจซึ่งกันและกัน ผูเ้รียนที่เรยีนเก่งจะช่วยเหลือคนที่เรียน

อ่อนกว่า เป็นการเรียนที่ทุกคนรับผดิชอบต่อตนเอง และต่อเพื่อนสมาชิกในกลุ่มและ
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ความส าเร็จของแตล่ะคน หมายถึงความส าเร็จของกลุ่ม (ทิศนา แขมมณ,ี 2548, หน้า 98-

106) 

 นักการศกึษาชาวต่างประเทศหลายคน เชน่ Le, Janssen & Theo (2018 p. 106) 

พบว่า กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน เชน่ กิจกรรม Student Team Achievement Divisions, 

Group Investigation, Jigsaw, Think-Pair-Share, Role Play, and Question and Answer 

สามารถใช้ในการพัฒนาทักษะของการเรยีนรูร้่วมกันได้ 

 Johnson Johnson (1999); Barkley, Cross & Major (2005) ได้เสนอหลักการ 

กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน ที่เน้นการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ได้แก่ การ

อภปิราย การตัง้ค าถาม ท างานกลุ่มเพื่อแก้ปัญหา รวมทั้งการสอนซึ่งกันและกัน ต่อการ

เรียนในชีวติประจ าวัน การเรียนรูร้่วมกัน หมายถึง การที่ออกแบบความคิดและทฤษฎีและ

การท างานรว่มกัน ทฤษฎีการเรียนรู้ร่วมกันคือ การร่วมมอืกันที่ท าให้เกิดประสิทธิภาพและ

ความส าเร็จ และการมปีฏิสัมพันธ์ก็เป็นองค์ประกอบสูงสุดของการเรียนรู้ร่วมกัน  

 ส าหรับ การเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) นั้น Wood Bruner, & Ross  

(1976, p. 90) กล่าวถึงว่า การเสริมต่อการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ท าให้นักเรียน หรอื 

ผูท้ี่เริ่มเรียนสามารถแก้ปัญหาการด าเนินงาน หรอื บรรลุเป้าหมาย ซึ่งอยู่เกินกว่า 

ความพยายามของนักเรียนที่จะสามารถท าได้ดว้ยตนเอง แต่จะสามารถท าได้เมื่อได้รับ 

การช่วยเหลือสนับสนุนใส่ใจและท าองค์ประกอบต่าง ๆ ของงานนั้นให้ส าเร็จ ซึ่ง

องค์ประกอบต่าง ๆ ของงานเหล่านั้นจะต้องอยู่ในชว่งบริเวณ หรอื ขอบเขตที่นักเรียนหรอื

เด็กนั้นสามารถท าได้ ในบริบทของไทยนั้น นักวิชาการและนักการศึกษาไทย สรุปแนวคิด

และหลักการของการเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) ดังนี้ 

 สุธาวัลย์ จันทร์เรอืง, จริะพร ชะโน, ชัยวุฒิ สินธุวงศานนท์ (2559, หนา้ 1124) 

ได้สรา้งการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวทฤษฎีของไวก๊อตสกี้ Vygotsky  

มีแนวคิดเกี่ยวกับการมปีฏิสัมพันธ์ทาง สังคมตอ่พัฒนาการเรียนรู ้โดยมีความเชื่อว่า

พฤติกรรมทางสังคมน าไปสู่พัฒนาการ การใช้ภาษา และเป็นการเพิ่มพัฒนาการทาง

ความคิดได้ด้วย กล่าวคือ ในการจัดการเรียนรู้สิ่งส าคัญที่จะต้องค านึงถึงคอื ระดับ

พัฒนาการ 2 ระดับ อันได้แก่ ระดับพัฒนาการที่เป็นจริง (Actual Development Level) 

 และระดับพัฒนาการที่สามารถจะเป็นไปได้ (Potential Development Level) ระยะห่าง

ระหว่างระดับพัฒนาการที่เป็นจรงิและระดับ พัฒนาการที่สามารถจะเป็นไปได้นัน้ เรียกว่า 

พืน้ที่รอยต่อพัฒนาการ (Zone of Proximal Development) การสนับสนุนให้ พัฒนาการ 
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ทางความรู้ความเข้าใจเกิดการเจรญิงอกงาม โดยจ าเป็นต้องมีผู้ที่เช่ียวชาญกว่าใหค้วาม

ช่วยเหลือผู้เรยีน เพื่อใหเ้กิดความรูค้วามเข้าใจยิ่งขึ้น การเสริมตอ่การเรียนรู ้(Scaffolding) 

โดยมีกระบวนการเสริมต่อความรู ้4 ขั้น ดังนี้ 1) เสริมต่อความรูด้้วยการได้รับความ 

ช่วยเหลือจากผู้อื่นที่มี ความรูม้ากกว่า 2) เสริมตอ่ความรูด้้วยความช่วยเหลือของตนเอง 

3) การท าให้เกิดความคล่องแคล่ว ความเป็นอัตโนมัติผ่านการฝกึฝน และขั้นที่ 4) การ

สูญเสียความคล่องแคล่ว ความเป็นอัตโนมัติเป็นการย้อนกลับสู่สามขั้นตอนแรก 

 ซึ่งแนวคิดดังกล่าวข้างต้นจะปรากฏในหลักสูตรการฝกึอบรมที่ผู้วจิัยออกแบบ

จะเป็นช่องทางในการเอือ้ต่อการใชภ้าษาอังกฤษโดยใช้บริบทท้องถิ่น โดยเฉพาะการ

ท่องเที่ยว รวมทั้งการพัฒนาเยาวชนให้มคีวามสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

โดยเฉพาะความสามารถทางดา้นการฟังและการพูดย่อมเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดและ

แสดงให้เหน็ว่า ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและบริการในจังหวัดนครพนมมแีนวโน้มที่จะ 

เติบโตขึน้อย่างตอ่เนื่อง เช่น ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจน าเที่ยว จังหวัดนครพนมถือได้ว่า 

เป็นเขตพืน้ที่เศรษฐกิจที่มแีหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสุขภาพและขอ้มูลจากส่วน

ประมวลผลและวิเคราะหข์้อมูลธุรกิจ กองขอ้มูลธุรกิจจังหวัดนครพนมได้จัดอันดับธุรกิจ 

ที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในปี 2561 ซึ่งธุรกิจการบริการมีการเติบโตขึน้เป็นอันดับหนึ่ง  

สัดส่วนอยู่ที่ 54.24 จากธุรกิจด้านการเกษตร การผลติ ขายส่งและปลีกในจังหวัดนครพนม  

นอกจากนีธุ้รกิจที่จัดตั้งสูงสุดปี 2561 ใน 3 ระดับแรกจะเห็นว่าธุรกิจด้านการโรงแรม 

รีสอรท์ และหอ้งชุด มีการเติบโตขึน้อยู่ในล าดับที่ 2 รองจากธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป

(ส านักงานแผนพัฒนาจังหวัดนครพนม, 2561, หน้า 59-60) เนื่องจากจังหวัดนครพนม 

เริ่มมนีักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวและธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและ

บริการที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ภาษาอังกฤษจงึมคีวามส าคัญเพราะเป็นสิ่งที่ตอ้งใช้ในการ

ติดต่อสื่อสารโดยเฉพาะความสามารถทางดา้นการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ การฟัง

และการพูดที่ดถีือเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งโดยเฉพาะการฟังและการพูดในภาษาที่ไม่ได้เป็น

เจ้าของภาษา โดยเฉพาะในขณะที่สนทนากับชาวต่างชาติ หากมีการสื่อสารที่ดีแลว้ย่อมจะ

ท าให้เกิดความเข้าใจที่ดีมากขึน้ด้วย และการสื่อสารที่ดียังสามารถที่จะช่วยพัฒนา

เศรษฐกิจของจังหวัดใหม้ีความก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว โดยมีกระบวนการคิดการฝึกอบรม 

ดังนี้ ขั้นที่ 1 จุดประกายความคิด ขั้นที่ 2 วางแผนการเรียนรูร้่วมกัน ขั้นที่ 3 เรยีนรู้ร่วมกัน 

ขั้นที่ 4 เรียนรู้โดยการปฏิบัติ ขั้นที่ 5 น าเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ควบคู่การประเมิน 
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 ดังนั้นการฝกึอบรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 

ของเยาวชนในจังหวัดนครพนมในด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะทางด้านวัฒนธรรม ยังถือ

ว่ามีน้อยและเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างมาก เพราะหากมีกระบวนการที่พัฒนาความสามารถ

การฟังและการพูดภาษาอังกฤษที่ดแีล้ว ก็จะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรยีนรู้ได้อย่างรวดเร็ว

และเหมาะสม สามารถที่จะน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองได้และยังเป็นการส่งเสริม

ด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดนครพนมให้ชาวต่างชาติได้รู้จัก อีกทั้งเยาวชนในจังหวัด

นครพนมยังขาดความรูค้วามสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟังและการพูดที่จะ

ช่วยประชาสัมพันธ์และต้อนรับคนทั่วโลกที่จะเข้ามาเยือนจังหวัดนครพนม โดยเฉพาะใน

ด้านการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม เช่น การแนะน าวัดวาอาราม การแนะน าสถานที่ท่องเที่ยว

อื่น ๆ หรอืโรงแรมที่พัก เช่น การสนทนาถาม-ตอบ เส้นทาง การน าเสนอประวัติศาสตร์

สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเป็นต้นนอกจากเนือ้หาดังกล่าวข้างตน้ การค านึงถึงความ

ปลอดภัย (Safe) ความสะอาด (Clean) การด าเนินธุรกิจที่ไม่เอารัดเอาเปรียบ (Fair 

Business) และการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน (Sustainability) ยังเป็นเนือ้หาที่เพิ่มเตมิให้สอดคล้อง

กับนโยบายของกระทรวงท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อปลุกส านกึของการอนุรักษ์และรักษา

ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมในการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน ของเยาวชนไทยต่อไป ซึ่งเยาวชนที่ 

จะได้มสี่วนรว่มในงานวิจัย ในครั้งนีค้ือเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 10–12 ปี เป็นนักเรียน

ระดับช้ันปีที่ 4-6 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร ซึ่งลงเรียนรายวิชาลูกเสือ ซึ่งเป็นรายวิชามีการ

จัดกิจกรรมใช้ชีวติกลางแจ้งและการผจญภัยเน้นระบบการเป็นผู้น าและการบ าเพ็ญ

ประโยชน์  ซึ่งเป็นทักษะการเรียนในการใช้ชีวติเป็นระบบหมูอ่ย่างต่อเนื่อง 

 จากเหตุผลดังกล่าวจึงท าให้ผูว้ิจัยสนในที่จะฝกึอบรมความสามารถการฟัง 

และการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 4–6 ในจังหวัดนครพนม 

ในด้านการท่องเที่ยวที่เข้ากับบริบทของจังหวัดนครพนม ซึ่งจะเป็นกระบวนการที่ส าคัญ 

ที่จะช่วยพัฒนาความสามารถการฟัง และการพูดภาษาอังกฤษของเยาวชนในจังหวัด

นครพนม และใช้ในการเตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ

ของจังหวัดนครพนม และยังช่วยพัฒนาธุรกิจด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดนครพนมและ

เตรียมความพร้อมเข้าสู่พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
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ค ำถำมของกำรวจิัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้ก าหนดค าถามการวิจัย ไว้ดังนี้ 

   1. หลักสูตรฝกึอบรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการฟังและพูด

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์ ตามแนวคิดการ

เรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกันและการเสริมต่อการเรียนรู ้มลีักษณะและ

องค์ประกอบอย่างไร 

   2. ลูกเสือมัคคุเทศก์ที่เรยีนตามหลักสูตรฝกึอบรมเพื่อเสริมสร้าง

ความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม ตาม

แนวคิดการเรยีนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน การเรียนรูร้่วมกันและการเสริมต่อการเรียนรู ้ 

มีความสามารถในการฟัง และการพูดภาษาอังกฤษหลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรมหรือไม่ 

   3. ความตระหนักเห็นคุณค่าในวัฒนธรรมของลูกเสือมัคคุเทศก์หลังอบรม 

ในหลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาขึน้ อยู่ในระดับใด 

   4. ความพึงพอใจของลูกเสือมัคคุเทศก์ต่อหลักสูตรฝกึอบรมที่พัฒนาขึน้  

อยู่ในระดับใด 

 

ควำมมุ่งหมำยของกำรวจิัย 

 1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝกึอบรมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถการฟังและการ 

พูดภาษาอังกฤษส าหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์ ตามแนวคิด

การเรียนรูโ้ดยใช้บริบทเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกันและการเสริมตอ่การเรียนรู้ 

 2. เพื่อศกึษาผลการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถ 

ในการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม ส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์ 

ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน การเรียนรู้ร่วมกันและการเสริมต่อการเรียนรู้   

ในประเด็นต่อไปนี้ 

  2.1 เปรียบเทียบความสามารถการฟังและการพูดภาษาอังกฤษส าหรับการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของลูกเสือมัคคุเทศก์ ก่อนอบรมและหลังอบรม 

  2.2 เปรียบเทียบความตระหนักเห็นคุณค่าในวัฒนธรรมของลูกเสือ

มัคคุเทศก์ก่อนอบรมและหลังอบรม 
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  2.3 เพื่อศกึษาความพึงพอใจของลูกเสือมัคคุเทศก์ต่อหลักสูตรฝกึอบรมเพื่อ

เสริมสร้างความสามารถต่อการฟังและพูดภาษาอังกฤษส าหรับการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม  

   

สมมุตฐิำนของกำรวจิัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้ตั้งสมมตฐิานของการวิจัย  ไว้ดังนี้ 

  1. ความสามารถการฟังและพูดภาษาอังกฤษส าหรับการท่องเที่ยว 

เชงิวัฒนธรรมของลูกเสือมัคคุเทศก์หลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรม 

  2. ความตระหนักเห็นคุณค่าในวัฒนธรรมของลูกเสือมัคคุเทศก์ หลังอบรม 

สูงกว่าก่อนอบรม 

  3. ความพึงพอใจของลูกเสือมัคคุเทศก์ต่อหลักสูตรฝกึอบรมที่สรา้งขึ้น  

อยู่ในระดับมาก 

 

ควำมส ำคัญของกำรวจิัย 

  1. ได้หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการฟังและการพูด

ภาษาอังกฤษในด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดนครพนม ส าหรับนักเรียน

ระดับช้ันประถมศึกษา ที่มปีระสิทธิภาพที่พัฒนาความสามารถในการฟังและการพูด

ภาษาอังกฤษ  

  2. ผลวจิัยจะเป็นประโยชน์ต่อจังหวัดนครพนม ในด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว

ของจังหวัดและพัฒนาคนใหม้ีความรู้ ความสามารถในด้านความสามารถในการฟังและ

การพูดภาษาอังกฤษ ซึ่งจะช่วยทั้งด้านการศกึษาสังคมและวัฒนธรรมให้มปีระสิทธิภาพ

มากยิ่งขึน้ และเท่าเทียมกับจังหวัดอื่น ๆ ซึ่งท าให้เห็นแนวทางในการจัดท าหลักสูตรเพื่อ

พัฒนาความสามารถด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์ ซึง่จะ

ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัดนครพนม 

 

ขอบเขตของกำรวจิัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 

 1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง   
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  1.1 ประชากรที่ใชใ้นการวิจัย ได้แก่  

   1.1.1 ประชากรที่ใชใ้นการส ารวจข้อมูลพืน้ฐาน ความต้องการจ าเป็นเพื่อ

เสริมสรา้งความสามารถในการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม 

ส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์ ตามแนวคิดการใชบ้ริบทเป็นฐาน การเรียนรู้ร่วมกันและการเสริม

ต่อการเรียนรู้ จ านวนทั้งสิน้ 585 คน ได้แก่ 

    1.1.1.1 ประธานสภาวัฒนธรรมอ าเภอ จ านวน 7 คน 

    1.1.1.2 ครูผูส้อนกลุ่มสาระสังคมศกึษา จ านวน 8 คน จากโรงเรยีน

ประถมศึกษา 8 แห่ง 

    1.1.1.3 ครูผูส้อนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ จ านวน 8 คน จาก

โรงเรียนประถมศึกษา 8 แห่ง 

    1.1.1.4 การท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม จ านวน 1 คน 

    1.1.1.5 นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4–6 ที่เข้าร่วมกิจกรรม

ลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร จ านวน 96 คน 

    1.1.1.6 ผูท้รงคุณวุฒิ ประกอบด้วย 

     - คณะกรรมการสถานศกึษา จ านวน 5 คน 

     - อาจารย์ผู้สอนระดับอุดมศกึษาที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 

จ านวน 5 คน 

     - อาจารย์ผู้สอนระดับอุดมศึกษาที่สอนวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 

5 คน 

    1.1.1.7 นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4–6 นักเรียนระดับช้ัน

ประถมศึกษาเครือข่ายอุเทน–โนนตาล จ านวน 8 โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 จ านวน 450 คน 

  1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการส ารวจข้อมูลพืน้ฐาน ความต้องการจ าเป็นเพื่อ

เสริมสรา้งความสามารถในการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม 

ส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์ ตามแนวคิดการใชบ้ริบทเป็นฐาน การเรียนรู้ร่วมกันและการเสริม

ต่อการเรียนรู้ ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purpose Sampling) รวมทั้งสิ้น 129 คน 

ได้แก่ 

    1.2.1 ประธานสภาวัฒนธรรมอ าเภอท่าอุเทน จ านวน 1 คน 
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   1.2.2 ครูผูส้อนกลุ่มสาระสังคมศกึษา จ านวน 8 คน จากโรงเรยีน

ประถมศึกษา 8 โรงเรียน 

   1.2.3 ครูผูส้อนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ จ านวน 8 คน จากโรงเรียน

ประถมศึกษา 8 โรงเรียน 

   1.2.4 การท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม จ านวน 1 คน 

   1.2.5 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4–6 ที่เป็นลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียน

อุเทนวทิยาคาร จ านวน 96 คน 

   1.2.6 ผูท้รงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน ประกอบด้วย 

    - คณะกรรมการสถานศกึษา จ านวน 3 คน 

    - อาจารย์ผู้สอนระดับอุดมศกึษาที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 

จ านวน 1 คน 

    - อาจารย์ผู้สอนระดับอุดมศกึษาที่สอนวิชาภาษาอังกฤษ  

จ านวน 1 คน 

   1.3 กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการทดลองหลักสูตรนี้คือนักเรียนช้ันประถมศกึษา 

ปีที่ 4–6 จ านวน 30 คน โดยการสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมที่เรียนวิชาลูกเสือ–เนตรนารี  

โดยมีนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4-6 จ านวน ระดับช้ันละ 10 คน 

 2. ตัวแปรที่ศึกษำ 

2.1  ตัวแปรอิสระ ได้แก่ หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถใน 

การฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม ส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์  

ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน การเรียนรู้ร่วมกันและการเสริมต่อการเรียนรู้ 

  2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ 

2.2.1 ความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 

2.2.2 ความตระหนักเห็นคุณค่าในวัฒนธรรม 

    2.2.3 ความพึงพอใจของลูกเสือมัคคุเทศก์ต่อหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อ

เสริมสรา้งความสามารถในการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม 

ทีพ่ัฒนาขึน้ 

   3. เน้ือหำ 

  หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการฟังและพูดภาษา 

อังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม ส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์ ตามแนวคิดการใชบ้ริบท
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เป็นฐาน การเรียนรูร้่วมกันและการเสริมต่อการเรียนรู้ โดยใช้บริบทในด้านการท่องเที่ยว

ของจังหวัดนครพนม โดยเน้นการเรียนรูร้่วมกันของผูเ้รียน และการเสริมต่อการเรียนรู้ของ

ผูเ้รียนซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาที่ได้จากนโยบายของกระทรวงท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อ

ปลุกส านกึของการอนุรักษ์และรักษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมในการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน 

และจากการส ารวจข้อมูลพื้นฐาน รวมทั้งจากการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศกึษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ  

ดังนี้ 

  1. Couse Orientation 

  2. Important Things and Places in Amphoe Tha Uthen 

  3. Greeting and Introduction to Amphoe Tha Uthen 

  4. Safe-Volunteer Watch-Giving Direction 

  5. Fair Business–Local Fair Price and Quality Accommodation 

  6. Safe trip Home–Leave Taking 

  7. Clean and Sustainbility–Green Logistic 

 4. ระยะเวลาที่ใชใ้นการทดลองใชห้ลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้น ในครั้งนี้ คอื 

ทดลองใช้เป็นระยะเวลา 20 ช่ัวโมง (ไม่รวมการทดสอบวัดความสามารถในการฟังและการ

พูดภาษาอังกฤษ การทดสอบวัดความตระหนักเห็นคุณค่าในวัฒนธรรม และการประเมิน

ความพึงพอใจ) 

 

กรอบแนวคดิของกำรวจิัย 

 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการฟัง

และการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม ตามแนวคิดการใชบ้ริบทเป็นฐาน 

การเรียนรูร้่วมกันและการเสริมต่อการเรียนรู ้ส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์จากการศกึษา

เอกสารและงานวิจัย ผูว้ิจัยน ามาวิเคราะหใ์นแต่ละประเด็น เพื่อน ามาสู่กรอบแนวคิดของ

การวิจัย ดังนี้ 

 1. นักวิชาการหลายท่านได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตรฝกึอบรม Nadler (1990, 

p. 16 อ้างถึงใน ไพศาล ไกรสิทธิ์, 2541, หนา้ 260) ได้ใช้ค าว่า “การฝึกอบรม” เป็นคนแรก

ในปี พ.ศ. 2512 ในความหมายที่วา่ “การเรียนรู้ที่ได้จัดขึ้น ในระยะเวลาที่ก าหนดให้เพื่อให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานเท่าที่จะเป็นไปได้ หรอืเพื่อให้เกิดการเจริญเติบโต
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โดยทั่วไปของแต่ละบุคคลการฝึกอบรมในที่นี้จงึหมายรวมถึงกิจกรรมการจัด ขึ้นเพื่อ

ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่ท าอยู่ หรอืสัมพันธ์กับงานที่ท าอยู่ให้ดีขึ้น เป็นการเรียนรู้ที่สัมพันธ์ 

กับงานอาชีพในปัจจุบันการฝกึอบรมมบีทบาทอย่างยิ่ง โดยเฉพาะช่วยเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมดา้นต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานดังนี้ 1) ความรู้ (Cognitive)  

2) ความสามารถ (Psychomotor) และ 3) เจตคติ (Affective)   

 นอกจากนี ้การพัฒนาคนในช่วงเวลาสั้น ๆ ให้เกิดความรู้ ความสามารถอันเป็น 

พืน้ฐานที่ส าคัญที่จะต้องใชใ้นการท างานหรอืการเรียนรวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติงานตามความต้องการของสังคม และชวลิต ชูก าแพง (2551, หน้า 28-29) 

กล่าวถึงความส าคัญของหลักสูตรฝกึอบรมว่า หลักสูตรเปรียบเสมอืนหัวใจส าคัญของการ

จัดการศึกษา การจัดการศึกษาระดับใด หรอืประเภทใด จะขาดหลักสูตรไม่ได้ เพราะ

หลักสูตรจะเป็นตัวก าหนดแนวทางทุกอย่างที่เกี่ยวของกับการพัฒนาผู้เรียน ซึ่งจะเป็น

เครื่องมือส าคัญในการก าหนดอนาคตทางการศกึษาของสังคมน้ัน ๆ หรืออาจกล่าวอีกนัย

ว่า รวมทั้งเป็นหลักสูตรเป็นเครื่องช้ีน าทางการจัดความรู้และประสบการณใ์ห้กับผูเ้รียนซึ่ง

ครูจะต้องปฏิบัติตามเพื่อให้ผูเ้รียนได้รับการจัดการศกึษาที่มจีุดมุง่หมายหรอืมีมาตรฐาน

เดียวกัน  

                2. นักวิชาการหลายท่านได้ให้แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความตระหนักคุณค่า 

ในวัฒนธรรมจากที่ผู้วจิัยได้ท าการศกึษาจากนักวิชาการหลายท่านดังนี้ ความตระหนักเห็น

คุณค่าในวัฒนธรรม หมายถึงพฤติกรรมที่แสดงถึงการเกิดความรู้ของบุคคล ความ

ตระหนักต่างจากความรูส้ึกตรงที่ความรู้ไม่ต้องเน้นปรากฏการณ์หรอืสิ่งใดสิ่งหนึ่งความ

ตระหนักจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีสิ่งเร้า นอกจากนี ้ทนงศักดิ์ ประสบกิติคุณ (2535, หนา้ 22– 23) 

ได้ระบุว่า ความตระหนักของแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับความรับรู้ของแต่ละบุคคล ดังนั้นปัจจัย

ที่มผีลตอ่ความตระหนักด้วย นอกจากนีค้วามตระหนักทางวัฒนธรรมเป็นองค์ประกอบ 

ของสมรรถนะเชิงวัฒนธรรมของ (Chang, 2007) นัน้ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบคือ  

1) การเผชิญวัฒนธรรม (Cultural encounter) 2) ความตระหนักเกี่ยวกับวัฒนธรรม 

(Cultural awareness) 3) ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม (Cultural knowledge/ 

understanding) และ 4) ทักษะและความอ่อนไหวทางวัฒนธรรม (Cultural desire) ผูว้ิจัยพอ

สรุปได้วา่ ปัจจัยที่มีผลต่อความตระหนักคือ 1) ประสบการณท์ี่มตี่อการรับรู้ 2) ความเคย

ชินตอ่สภาพแวดล้อม 3) ความสนใจและใหคุ้ณค่า 4) ลักษณะและรูปแบบของสิ่งเร้า และ 

5) ระยะเวลาและความถี่ในการรับรู้     
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  3. ผูว้ิจัยได้ท าการศกึษา การเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานจากนักวิชาการ

หลายท่าน ดังนี้ การเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานของ Julia B. Akers (1999, p. 7) ได้กล่าวว่า 

การเรยีนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน เป็นการเรียนรูต้ามบริบทที่มหีลายด้านและครอบคลุม 

บทบาทของผู้สอนและผูเ้รียนในกระบวนการเรียนรู้กิจกรรมในชีวติจรงิทั้งภายในและ

ภายนอกหอ้งเรียน เพื่อให้ผู้เรียนมกีารเชื่อมตอ่และเข้าใจบทเรียน แล้วน าไปใช้กับชีวิตของ

ตนเอง ผูเ้รียนมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ได้เรียนรู้คุณค่าของการท างานเป็นกลุ่ม และได้

พึ่งพาอาศัยกัน นอกจากนั้นการเรียนการสอนยังให้ความส าคัญกับผูเ้รียน โดยรูปแบบการ

เรียนการสอนเกิดจากความต้องการของผู้เรยีน วางแผนในกระบวนการเรียนการสอนท า

ให้ผู้เรยีนมีแรงกระตุ้นมีความสนใจมากขึ้น นอกจากนี้ บพิธ กิจม ี(2551, หนา้ 11) สรุป

แนวคิดของการใชบ้ริบทเป็นฐานเป็นการเรียนการสอนที่เน้นภาพรวมของสิ่งแวดล้อมให้

เกิดการเรยีนรู้ โดยใช้บริบทที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมของนักเรียน ซึ่งนักเรียนจะถูก

ปลูกฝังการเรียนรูโ้ดยการท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม และมีครูเป็นผู้คอยกระตุ้นชีแ้นะ นอกจากนี้

กระบวนการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานจะเป็นการเรียนรูท้ี่ท าให้นักเรียนมคีวามรู ้

ความสามารถน าไปใช้ในการแก้ไขสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันได้ และจะส่งเสริมใหน้ักเรียน

เกิดการเรยีนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างไม่มทีี่สิ้นสุด สรุปได้ว่า การเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน 

เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ใชก้ารก าหนด สถานการณ์นอกหอ้งเรียนในท้องถิ่น และชุมชนที่

เป็นบริบทพืน้ฐานที่ผู้เรยีนสามารถพบเห็นได้ทั่วไป โดยใช้ขอ้มูลที่ได้รับมาใหมร่่วมกับข้อมูล

หรอืความรู้เดิมที่มอียู่แล้ว รวมทั้งประสบการณ์เดิมมาสร้างความหมายในการเรียนรู ้เป็น

การเรียนรูท้ี่เกิดจากการลงมอืกระท าการรว่มมอืทากิจกรรมกลุ่มจากสภาพจรงิ  

การน าเสนอปัญหาการคิด ไตร่ตรอง การอธิบายความรู้ที่ค้นคว้า นอกจากนี้ การจัดการ

เรียนรูโ้ดยใช้บริบทเป็นฐาน เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่น าเอา สถานการณ์หรอืเหตุการณ์ที่อยู่

รอบ ๆ ตัวผูเ้รียน ผู้สอน และสถานศกึษา มาเป็นสิ่งกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจ 

อยากเรียนรู ้เป็นการเรียนรู้โดยใช้อาศัยการเรียนรูด้้วยตนเอง มีผูส้อนเป็นผูก้ ากับดูแลและ

อ านวยจัดหาแหล่งเรียนรู้ให้ผูเ้รียน เพื่อให้บรรลุจุดมุง่หมายของการเรียน  

  4. นักวิชาการหลายท่านได้น าเสนอแนวคิดของการเรียนรูร้่วมกัน ไว้ดังนี ้ 

ทิศนา แขมมณี (2558, หน้า 98–106) เรียกชื่อวธิีเรียนที่มลีักษณะดังกล่าวเป็นการเรียน

แบบร่วมแรง ร่วมใจและอธิบายว่า เป็นวิธีการเรียนที่จัดสภาพแวดล้อมให้นักเรียนได้เรียนรู้

ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มหนึ่ง ๆ ประกอบด้วยสมาชิกที่มคีวามรูค้วามสามารถแตกต่าง

กัน แตล่ะคนมสี่วนรว่มในการเรียนรู้และความส าเร็จของกลุ่ม โดยการแลกเปลี่ยนความ
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คิดเห็นการแบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู ้การให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน ผูเ้รียนที่เรยีนเก่งจะ

ช่วยเหลือคนที่เรียนอ่อนกว่า เป็นการเรียนที่ทุกคนรับผิดชอบต่อตนเอง และต่อเพื่อน

สมาชิกในกลุ่มและความส าเร็จ ของแตล่ะคนคือความส าเร็จของกลุ่มสอดคล้องกับ 

Johnson & Johnson (1998) ได้เสนอหลักการว่า การเรียนแบบร่วมมือมีรากฐานมาจาก

กรอบทฤษฎีสามประการ คือทฤษฎีการพึ่งพาซึ่งกันและกันทางสังคม ทฤษฎีการเรียนรู้เชงิ

พฤติกรรม และทฤษฎีการเรียนรูท้างปัญญา นอกจากนีท้ฤษฎีการพึ่งพาซึ่งกันและกันทาง

สังคมนัน้ มีนัยส าคัญว่าด้วยเป้าหมายที่ใชร้่วมกันกับทีมที่มปีระสิทธิภาพเรียนรู้ที่จะท างาน

ร่วมกัน เพื่อความส าเร็จโดยรวมของกลุ่ม การอ านวยความสะดวกเมื่อสมาชิกในกลุ่ม

พยายามกระตุ้นและสนับสนุนซึ่งกัน สรุปได้วา่การเรียนรูร้่วมกัน (Collaborative Learning) 

เป็นการรว่มมอืกันฝกึฝนและท างานรว่มกันเป็นกลุ่มเล็กแลกเปลี่ยนเรียนรู้จุดประสงค์ 

ของการเรยีน ซึ่งผู้เรยีนจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ท างานร่วมกันทั้งระหว่างครูกับ

ผูเ้รียน ผูเ้รียนกับผูเ้รียน และผูเ้รียนกับกลุ่มของตัวเอง และกลุ่มใหญ่เพื่อจุดประสงค์

เดียวกันสิ่งที่ได้รับคือ องค์ความรู้ หรือประสบการณใ์หม่ ๆ 

  5. นักวิชาการหลายท่านได้ใหค้วามหมายของการเสริมต่อการเรียนรู้ไว้ดังนี้ 

Eggen & Kauchak (1997, p. 55) ได้เสนอแนวทางในการประยุกต์มโนทัศน์พืน้ที่รอยต่อ

พัฒนาการ (ZPD) ไปสู่การเรยีนการสอนที่เกี่ยวของกับภาระงาน 3 ประการ ได้แก่ 

   1) การประเมนิแบบมโนทัศนพ์ืน้ที่รอยต่อพัฒนาการ ZPD จะน าไปสู่การ

ทดสอบความสามารถของผู้เรียนเพื่อเขา้ใจปัญหา ที่แท้จรงิเป็นการใชก้ารประเมินที่เป็นพล

วัตรหรอืการประเมินอย่างต่อเนื่อง 

    2) การก าหนดหรอืจดภาระงานเรียนรู้ให้สอดคล้องกับระดับพัฒนาการ

ของผู้เรยีน ภาระงานที่จดใหถ้้าง่ายเกินไปการเรียนการสอนก็ไม่จ าเป็น แตถ่้ายากเกินไป

ผูเ้รียนจะรู้สกึสับสน และคับข้องใจ ภาระงานควรเป็นบริบทที่มคีวามหมายส าหรับผูเ้รียน 

   3) การสนับสนุนการเรียนการสอน การสนับสนุนการเรียนการสอนจะ

ส าเร็จได้ดว้ยการ ประยุกต์มโนทัศนข์องการให้ความช่วยเหลอืแบบช่วยเสริมต่อการเรียนรู้ 

 Crowl, Kaminsky, & Podell (1997, p. 72) ได้เสนอการประยุกต์ทฤษฎี

วัฒนธรรมทางสังคมเพื่อการสอนที่มปีระสทธิภาพ ดังนี้ โดยผู้สอนควรระบุความสามารถ

ของผู้เรยีนแตล่ะคนจะสามารถท างานได้โดยอิสระและระดับที่สามารถท าได้หากได้รับการ

ชีแ้นะ ซึ่งการระบุความสามารถนี้ จะช่วยให้ผูส้อนวางแผนกิจกรรม การเรียนการสอนได้

ตรงตามศักยภาพของผูเ้รียนที่จะพัฒนาต่อไป การจัดใหผู้เ้รียนได้รับการเสริมตอ่การ
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เรียนรู้เป็นรายบุคคลเป็นช่วง ๆ เมื่อผูส้อนเสนองาน ให้แก่ผู้เรยีน ผูส้อนควรใหค้ าแนะน า

และแสดงความสามารถใหม่ใหผู้เ้รียนได้ จัดใหผู้เ้รียนได้เรียนเป็นกลุ่ม เพื่อใหเ้กิดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมจะช่วยท าให้ผู้เรยีนได้มโีอกาส พูดแสดง

ความคิดเห็น อธิบายข้อโต้แย้งตอ่ความคิดของตน สร้างและตอบค าถาม และได้ท างาน

ร่วมกนั นอกจากนั้นครูผูส้อนควรกระตุน้ให้ผูเ้รียนได้พูดกับตนเอง (Inner Speech) การพูด

กับตนเองหรอืการพูด ขั้นตอนออกมาดัง ๆ จะช่วยใหผู้้เรียนตระหนักถึงมุมมองที่ส าคัญ 

ตัดสินปัญหาที่เป็นไปได้และตระหนักถึงการให้เหตุผลที่ผดิพลาดและไม่คงเส้นคงวาของ

ตนเอง และประการส าคัญคือการจัดห้องเรียนให้เป็นชุมชนของผู้เรยีน (Community of 

Learners) โดยกระตุน้ให้ผู้เรียนใหก้ารสนับสนุน ช่วยเหลือการเรียนรู้ของกันและกันในกลุ่ม

ที่จับเป็นคู่ ๆ หรอืเป็นกลุ่มเล็ก  

 สรุปได้วา่ การเสริมตอ่การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ท าใหน้ักเรียน หรอืผูท้ี่เริ่ม

เรียนสามารถแก้ปัญหาการด าเนนิงาน หรอืบรรลุเป้าหมายต่าง ๆ ซึ่งการเสริมต่อการ

เรียนรู้สามารถจัดได้โดยบุคคล เพื่อน และสื่อการสอนในระหว่างการเรียนรู้เพื่อให้ ผูเ้รียน

สามารถพัฒนาความเข้าใจของตนเองนอกเหนอืจากที่สามารถท าได้ในขณะนั้น 
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กรอบแนวคดิของกำรวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

แนวคิดเกี่ยวกบัหลักสูตรฝึกอบรม 

Nadler (1990, p. 16 อ้างถึงใน ไพศาล ไกรสิทธิ์, 2541, หน้า 260); ชวลิต ชูก าแพง (2551, หน้า 28-29) ระบุ

สอดคล้องกันวา่ การพัฒนาคนในช่วงเวลาสั้น ๆ ให้เกิดความรู้ ความสามารถ อันเป็นพื้นฐานที่ส าคัญที่จะต้องใช้ใน

การท างานหรือการเรียนรวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามความต้องการของสังคม 

 

 

 

 

 

 

แนวคิดกำรเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐำน 

Julia B. Akers (1999, p. 7); บพธิ กจิมี (2551, หน้า 11) ระบุวา่แนวคิดนีเ้ปน็ การจัดการเรียนรูท้ี่ใช้การก าหนด 

สถานการณน์อกห้องเรียนในท้องถิน่ และชุมชนที่เป็นบรบิทพื้นฐานที่ผู้เรียนสามารถพบ เห็นได้ทั่วไป โดยใช้

ขอ้มูลที่ได้รับมาใหมร่่วมกับข้อมูลหรือความรู้เดิมที่มีอยูแ่ล้ว รวมทั้งประสบการณ์เดิมมาสร้างความหมายใน

การเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการลงมือกระท าการร่วมมือทากิจกรรมกลุ่มจากสภาพจริง การน าเสนอ

ปัญหาการคดิ ไตร่ตรองและการอธิบายความรู้ที่คน้คว้า 

 

 

 

 

 

 

แนวคิดเกี่ยวกบักำรเรียนรู้ร่วมกัน 

ทศินา แขมมณ ี(2558, หน้า 98 – 106); Johnson & Johnson (1998) ไดน้ าเสนอหลกัการสอดคล้องกันวา่ 

หมายถึง การร่วมมือกันฝึกฝนและท างานร่วมกนัเป็นกลุม่เล็กแลกเปลี่ยนเรียนรู้จดุประสงคข์องการเรียน ซ่ึง

ผู้เรียนจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกัน ท างานร่วมกันทั้งระหว่างครกูับผู้เรียน ผู้เรียนกบัผู้เรียน และผู้เรียน

กับกลุ่มของตัวเอง และกลุ่มใหญ่เพ่ือจดุประสงคเ์ดียวกนัสิ่งที่ไดรับคอื องคค์วามรู้ หรือประสบการณ์ใหม่ ๆ 

 

 

 

 

 แนวคิดเกี่ยวกบักำรเสริมต่อกำรเรียนรู้ 

Eggen & Kauchak (1997, p. 55); Crowl, Kaminsky, & Podell (1997, p. 72) ได้เสนอ  

ซ่ึงมแีนวทางการเสริมต่อการเรียนรู้ใหน้ักเรียน หรือผู้ที่เริ่มเรียนสามารถแก้ปัญหาการด าเนินงาน หรือบรรลุ

เป้าหมายต่าง ๆ ซ่ึงการเสริมต่อการเรียนรู้สามารถจัดได้โดยบุคคล เพื่อน และสื่อการสอน ในระหว่างการ

เรียนรู้เพ่ือให้ ผู้เรียนสามารถพัฒนาความเขา้ใจของตนเองนอกเหนือจากที่สามารถท าได้ในขณะนั้น โดยการ

ทดสอบความสามารถผู้เรียนเพื่อเขา้ใจปัญหา ก าหนดภาระงานที่มีความหมาย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และครูกับผู้เรียน การช้ีแนะ รวมทั้งการจดัห้องเรียนเป็นชุมชนของผู้เรียน 

 

 

 

องค์ประกอบของหลักสูตร

ฝึกอบรม ประกอบด้วย 

1. ที่มาและความส าคัญ 

2. แนวคิดพื้นฐาน 

3. หลักการ 

4. จุดมุ่งหมาย 

5. โครงสร้างเนือ้หา 

6. แนวทางการจดักจิกรรม 

7. สื่อและแหล่งเรียนรู ้

8. การวัดและประเมินผล 

แนวทำงกำรจัดกิจกรรมกำร

เรียนรู้ ตำมแนวคิดกำรใช้

บริบทเป็นฐำน  กำรเรียนรู้

ร่วมกันและกำรเสริมต่อกำร

เรียนรู้ ประกอบด้วย 

ขัน้ที่ 1 จุดประกายความคิด 

ขัน้ที่ 2 วางแผนการเรียนรู้

ร่วมกัน 

ขัน้ที่ 3 เรียนรู้ร่วมกัน 

ขัน้ที่ 4 เรียนรู้โดยการปฏิบัต ิ 

ขัน้ที่ 5 น าเสนอผลงาน  

แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ควบคู่การ

ประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพือ่เสริมสร้างความสามารถในการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส าหรับลูกเสอืมัคคุเทศก์ 

ตามแนวคิดการใช้บริบทเป็นฐาน การเรียนรู้ร่วมกนั และการเสริมตอ่การเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

1) ความสามารถในการฟังและพูดภาษาอังกฤษ 2) ความตระหนักเห็นคุณคา่ในวัฒนธรรม 3) ความพงึพอใจต่อหลกัสูตรฝึกอบรม 



 

19 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 1. ความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ หมายถึงความสามารถ 

ในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษหรอืการสื่อสารกับนักท่องเที่ยว ด้านการท่องเที่ยวเชงิ

วัฒนธรรมส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์ ซึ่งมีการประเมินความสามารถในการฟังและพูดได้ใน

ประเด็นความรู้และความเข้าใจและความสามารถในการฟังและการพูด จ านวน 40 ข้อ ดังนี้ 

  ส่วนที่ 1 ข้อสอบแบบเลือกตอบ เพื่อวัดความเข้าใจในการฟังบทสนทนา 

จ านวน 30 ข้อ (30 คะแนน) 

  ส่วนที่ 2 ข้อสอบแบบอัตนัย เพื่อวัดความสามารถในการฟังและพูด โดยข้อ

ค าถามเรียงล าดับความยากง่าย จ านวน 10 ข้อ (10 คะแนน) โดยออกแบบให้นักเรียนแสดง

บทบาทสมมุต ิการพูดบรรยายภาพประกอบ สถานที่ และการสนทนา 

 2. การพัฒนาหลักสูตรฝกึอบรมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการฟังและพูด

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์ ตามแนวคิดการใช้

บริบทเป็นฐาน การเรียนรูร้่วมกันและการเสริมต่อการเรียนรู ้หมายถึง แนวทางการพัฒนา

หลักสูตรที่ผู้วจิัยพัฒนาขึ้น เพื่อใชใ้นการเสริมสร้างความสามารถในการฟังและการพูด

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์ ในเขตพืน้ที่จังหวัด

นครพนม ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

  2.1 การศกึษาข้อมูลพืน้ฐาน 

 2.2 การพัฒนาหลักสูตรฝกึอบรม 

 2.3 การทดลองใช้หลักสูตรฝกึอบรม 

 3. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูส้ึกของลูกเสือมัคคุเทศก์ที่มีต่อการเข้ารับ

การฝึกอบรมตามหลักสูตรฝกึอบรมที่พัฒนาขึน้ โดยมีการประเมนิ 5 ระดับ ในประเด็น

ต่อไปนี ้1) เนื้อหาหลักสูตรฝกึอบรม 2) สื่อและแหล่งเรียนรู ้3) ระยะเวลา 4) สถานที่ 5) 

วิทยากร 6) กิจกรรมการฝึกอบรม และ 7) การวัดและประเมินผล 

 4. ความตระหนักเห็นคุณค่าในวัฒนธรรมหมายถึงพฤติกรรมที่แสดงถึงการเกิด

ความรู้ของบุคคล ความตระหนักต่างจากความรู้สกึตรงที่ความรู้ไม่ต้องเน้นปรากฏการณ์ 

หรอืสิ่งใดสิ่งหนึ่งความตระหนักจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีสิ่งเร้า ซึ่งมีรูปแบบการวัดความตระหนัก

เป็นแบบมาตรฐานประมาณค่า 5 ตัวเลือก 4 องค์ประกอบคือ 1) ดา้นการรับรู้ 2) ด้านการ

เข้าใจ 3) ด้านการคิดได้ และ 4) ด้านการมองเห็นคุณค่า 
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 5. หลักสูตรฝกึอบรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการฟังและพูดภาษาอังกฤษ 

เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์ ตามแนวคิดการใช้บริบทเป็นฐาน 

การเรียนรูร้่วมกันและการเสริมต่อการเรียนรู ้หมายถึง มวลประสบการณ์ที่จัดขึ้นเพื่อ

พัฒนาความสามารถในการฟัง พูด ภาษาอังกฤษ ซึ่งหลักสูตรมอีงค์ประกอบดังนี้ 

  5.1 ที่มาและความส าคัญ 

  5.2 แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐาน 

  5.3 หลักการของหลักสูตร 

  5.4 จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

  5.5 โครงสร้างเนื้อหา 

  5.6 กิจกรรมการเรียนรู้ 

  5.7 สื่อการเรียนรู้ 

  5.8 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 6. กระบวนการจัดการเรียนการสอนการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หมายถึง การจัดการเรยีนรู้ในการสอนฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อ

การท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม ตามแนวคิดการใชบ้ริบทเป็นฐาน การเรียนรู้ร่วมกันและการ

เสริมตอ่การเรียนรู้ ส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์ แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

  6.1 จุดประกายความคิด การสร้างความรูค้วามเข้าใจ ด้วยการฟังบรรยาย

จากวิทยากรและดูวิดีทัศน์ แล้วสนทนาและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลทาง

วัฒนธรรมท้องถิ่น 

  6.2 วางแผนการเรียนรู้ ท ากิจกรรมระดมสมอง โดยแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ  

10–15 คน ปรึกษาหารอืร่วมกันวางแผนการท างาน และการท ากิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่ม 

รวมทั้งการสร้างกลุ่มหอ้งสนทนากลุ่มเฉพาะกิจกรรม ในแตล่ะกลุ่มจะต้องเชญิวิทยากร 

เข้าในกลุ่มดว้ย 

  6.3 เรียนรู้เนื้อหาโดยศึกษาหาความรูจ้ากสื่อประกอบการฝึกอบรม เช่น  

ใบความรูใ้บงาน วดิีทัศน ์ภาพประกอบ และสถานการณ์จริง ฯลฯ โดยมีเนือ้หา ดังนี้ 

   6.3.1 Couse Orientation ด าเนินการชีแ้จงท าความเข้าใจในการเรียนและ

การท ากิจกรรม 

   6.3.2 Important Things and Places in Amphoe Tha Uthen ข้อมูล

เบือ้งตน้ของสถานที่ส าคัญในอ าเภอท่าอุเทน 
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   6.3.3 Greeting and Introduction to Amphoe Tha Uthen การสนทนา

ทักทาย และการแนะน าตนเอง สอบถามข้อมูลของนักท่องเที่ยวเป็นเบือ้งตน้ 

   6.3.4 Safe-Volunteer Watch-Giving Direction การอ านวยความสะดวก

และช่วยเหลอืนักท่องเที่ยว รวมทั้งการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และการบอก

เส้นทาง 

   6.3.5 Fair Business–Local Fair Price and Quality Accommodation  

การแนะน าโรงแรมที่พัก รวมทั้งขอ้มูลการบริการที่ยุติธรรม 

   6.3.6 Safe trip Home–Leave Taking การกล่าวลานักท่องเที่ยว 

   6.3.7 Clean and Sustainbility–Green Logistic การส่งเสริมรักษาความ

สะอาด รวมทั้งการใชห้รอืการรักษาวัฒนธรรมแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดและไม่เป็น

อันตรายต่อโลก 

      6.4 กิจกรรมการฝึกทักษะการฟัง การพูดภาษาอังกฤษโดยการปฏิบัติจรงิ 

การสนทนาจากสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง ฝึกทักษะการเป็นมัคคุเทศก์

ท้องถิ่นจากสถานการณ์จ าลองและการปฏิบัติจริง 

       6.5 น าเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประเมินผลงานโดยครูและ

เพื่อน การสรุปความรูจ้ากองค์ความรูท้ี่ได้เรียนการน าองค์ความรูท้ี่ได้เรียนไปใช้ในชีวิตจริง 

 7. การประเมินผลหลักสูตรฝกึอบรม หมายถึง การประเมินผลการเข้าร่วม

หลักสูตรจากผู้เข้าร่วมอบรมทั้ง 3 ระดับดังนี้ 

  1. ก่อนเข้ารับการอบรม 

  2. ขณะฝกึอบรม 

  3. หลังการเข้ารับการอบรม 

 8. ลูกเสือมัคคุเทศก์ หมายถึง นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียน 

อุเทนวิทยาคาร อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม สังกัดเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา 

นครพนม เขต 2 ที่เรียนรายวิชาลูกเสือและสมัครเข้าร่วมหลักสูตรฝกึอบรม 

   

  

 



 

บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การพัฒนาหลักสูตรฝกึอบรมในครั้งนี้ ผูว้ิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้า รวบรวม 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร ดังนี้ 

  1. หลักสูตรสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

   1.1 หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 

  2. แนวคิดการเรยีนการสอนฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 

  3. การพัฒนาหลักสูตร 

  4. หลักสูตรฝกึอบรม 

  5. แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน 

  6. แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ร่วมกัน 

7. แนวคิดทฤษฎีการเสริมตอ่การเรียนรู้ 

8. แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีความพึงพอใจ 

9. ความตระหนักเห็นคุณค่าในวัฒนธรรม 

10.  บริบทของนครพนม 

11. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

หลักสูตรสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน  

 ในสังคมโลกปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมคีวามส าคัญและจ าเป็น

อย่างยิ่งในชีวติประจ าวัน เนื่องจากเป็นเครื่องมอืส าคัญในการตดิต่อสื่อสาร การศึกษา 

การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและ

วิสัยทัศนข์องชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของ

โลก น ามาซึ่งไมตรจีติและความร่วมมอืกับกับประเทศตา่ง ๆ ช่วยพัฒนาผูเ้รียนใหม้ีความ

เข้าใจตนเองและผูอ้ื่นดีขึ้น เรียนรูแ้ละเข้าใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนยีม ประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มีเจตคติที่ดีต่อ
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การใชภ้าษาต่างประเทศ และการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้ รวมทั้งเข้าถึงองค์

ความรูต้่าง ๆ ได้ง่ายและกว้างขึ้น และมีวสิัยทัศนใ์นการด าเนนิชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ มุ่งหวังใหผู้เ้รียนมีเจตคติที่ดีตอ่ภาษาต่างประเทศ สื่อสารในสถานการณ์

ต่าง ๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และศกึษาต่อในระดับที่สูงขึน้ รวมทั้งมคีวามรูค้วาม

เข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก และสามารถถ่ายทอด

ความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกอย่างสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 5 สาระส าคัญ 

ดังนี้  

 ภาษาเพื่อการสื่อสาร การใชภ้าษาต่างประเทศในการฟัง–พูด–อา่น–เขียน 

แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น ตคีวาม น าเสนอข้อมูล 

ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

อย่างเหมาะสม 

  ภาษาและวัฒนธรรม การใช้ภาษาต่างประเทศตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

ความสัมพันธ์ ความเหมอืน และความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของ

ภาษาและวัฒนธรรมไทยและน าไปใช้อย่างเหมาะสม 

 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระวิชาอื่น การใช้ภาษาต่างประเทศในการ

เชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เป็นพืน้ฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู ้ 

และเปิดโลกทัศนข์องตน 

  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก การใช้ภาษาต่างประเทศใน

สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน ชุมชนและสังคมโลก เป็นเครื่องมอื

พืน้ฐานในการศกึษาต่อ ประกอบอาชีพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 

 ในการท าวิจัยครั้งนีผู้ว้ิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าตัวชีว้ัดในระดับช้ันปีที่ 4–6 ดังนี้ 

  ตัวชี้วัดระดับประถมศกึษาปีที่ 4 

  ตัวชี้วัดที่ 1 ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง และค าแนะน า (instruction) ง่าย ๆ 

ฟังหรอือ่าน 

  ตัวชี้วัดที่ 2 อ่านออกเสียงค าสะกดค า อ่านกลุ่มค า ประโยค ข้อความง่าย ๆ 

และบทพูดเข้าจังหวะถูกต้องตามหลักการ 

  ตัวชี้วัดที่ 3 เลือกระบุภาพ หรอืสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายตรงตาม 

ความหมายของประโยคและข้อความสั้น ๆ ที่ฟังหรอือ่าน 
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   ตัวชี้วัดที่ 4 ตอบค าถามจากการฟัง และอ่านประโยค บทสนทนา และนิทาน

งา่ย ๆ 

  ตัวชี้วัดระดับประถมศกึษาปีที ่5 

  ตัวชี้วัดที่ 1 ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง และค าแนะน าง่าย ๆ ที่ฟังและอ่าน 

  ตัวชี้วัดที่ 2 อ่านออกเสียงประโยค ข้อความ และบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้อง

ตามหลักการ 

  ตัวชี้วัดที่ 3 ระบุ/วาดภาพ สัญลักษณ์ หรอืเครื่องหมายตรงตามความหมาย

ของประโยคหรอืข้อความสั้น ๆ ที่ฟังหรอือ่าน 

  ตัวชี้วัดที่ 4 บอกใจความส าคัญและตอบค าถามจากการฟังและอ่านบท

สนทนา และนิทานง่าย ๆ หรอืเรื่องสั้น ๆ 

 ตัวชี้วัดระดับประถมศกึษาปีที ่6 

  ตัวชี้วัดที่ 1 ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง และค าแนะน าที่ฟังและอ่าน 

  ตัวชี้วัดที่ 2 อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้อง 

ตามหลักการอ่าน 

  ตัวชี้วัดที่ 3 เลือก/ระบุประโยค หรอืข้อความสั้น ๆ ตรงตามภาพ  

สัญลักษณ์หรอืเครื่องหมายที่อา่น 

  ตัวชี้วัดที่ 4 บอกใจความส าคัญและตอบค าถามจากการฟังและอ่านบท

สนทนานิทานงา่ย ๆ และเรื่องเล่า 

 สรุปได้วา่หลักสูตรสถานศกึษาขั้นพื้นฐานในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4–6 

ออกเป็น 4 ตัวชีว้ัด ประกอบด้วย การเน้นใหน้ักเรียนปฏิบัติตามค าสั่งได้ การเน้นให้

นักเรียนการออกเสียงได้ เข้าใจความหมายของข้อความ และรูปภาพ เข้าใจความส าคัญ

ของประโยค 

            หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนอุเทนวิทยาคาร 

 ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ก าหนดจุดเน้นการ

ด าเนนิงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 จุดเน้นด้านผู้เรยีน  

  1.1 นักเรียนมสีมรรถนะส าคัญ สู่มาตรฐานสากล ดังตอ่ไปนี ้ 

   1.1.1 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ 

จติใจ และสติปัญญาที่สมดุลเหมาะสมกับวัย และเรียนรู้อย่างมคีวามสุข  
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   1.1.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) เพิ่มขึน้ 

   1.1.3 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านภาษา อา่นออก 

เขียนได้ ด้านค านวณและด้านการใชเ้หตุผลที่เหมาะสม จากการทดสอบระดับชาติ (NT) 

   1.1.4 นักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 ถึงช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 ได้รับ 

การส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพ ดว้ยการแนะแนว ทั้งโดยครูและผูป้ระกอบอาชีพต่าง ๆ 

(ผูป้กครอง ศษิย์เก่า สถานประกอบการใน/นอกพืน้ที่) และได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ 

ที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพสุจรติในอนาคต  

   1.1.5 นักเรียนมทีักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห ์คิดสร้างสรรค์ และ

ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมอื 

ในการเรียนรู้ เหมาะสมตามช่วงวัย  

  1.2 นักเรียนมคีุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด  

มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 

   1.2.1 นักเรียนระดับประถมศกึษา ใฝเ่รียนรู้ ใฝด่ี และอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้  

   1.2.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ มีทักษะการแก้ปัญหา  

และอยู่อย่างพอเพียง   

  1.3 นักเรียนที่มีความตอ้งการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา 

เต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล ดว้ยรูปแบบที่หลากหลาย  

   1.3.1 เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคลด้วยรูปแบบ  

ที่หลากหลาย ตามหลักวิชา 

   1.3.2 เด็กด้อยโอกาส และเด็กพิเศษ ได้รับโอกาสทางการศกึษาที่มี

คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร และอัตลักษณ์แหง่ตน  

   1.3.3 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มคีวามเป็น

เลิศด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา 

ดนตรี และศลิปะ  

   1.3.4 เด็กกลุ่มที่ตอ้งการการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ได้รับ

การคุ้มครองและช่วยเหลือเยียวยา ดว้ยรูปแบบที่หลากหลาย  

   1.3.5 เด็กวัยเรียนในถิ่นทุรกันดาร ได้รับการศกึษาและพัฒนาทักษะ  

การเรียนรูต้ลอดชีวติ  
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 ส่วนที่ 2 จุดเน้นด้านครู และบุคลากรทางการศึกษา 

  2.1 ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู ้และทักษะในการสื่อสารมีสมรรถนะ 

ในการสอนอย่างมปีระสิทธิภาพ  

   2.1.1 ครูได้รับการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน การสอนคิดแบบ

ต่าง ๆ และการวัดประเมินผล ให้สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียนให้มคีุณภาพตาม

ศักยภาพเป็นรายบุคคล  

   2.1.2 ครูสามารถยกระดับคุณภาพการศกึษา โดยประยุกต์ใชร้ะบบ

สารสนเทศและการสื่อสารอย่างเหมาะสม  

   2.1.3 ครูได้รับการนเิทศแบบกัลยาณมติร โดยผู้บริหารสถานศกึษา 

   2.1.4 ครูสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนรว่มจากผู้มีสว่นเกี่ยวข้อง 

และทุกภาคส่วนใหเ้กิดชุมชนแห่งการเรียนรู้  

   2.1.5 ครูจัดการเรียนการสอน ใหส้อดรับกับการเป็นประชาคมอาเซียน  

   2.1.6 ครูและบุคลากรทางการศกึษา มีจิตวญิญาณของความเป็นครู 

การเป็นครูมอือาชีพและยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

  2.2 ผูบ้ริหารสถานศกึษา มีความสามารถในการบริหารงานทุกด้านใหม้ี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

  2.3 ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการท างานตามหน้าที่ 

  2.4 องค์กร คณะบุคคลและผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง วางแผนและ 

สรรหาครูและบุคลากรทางการศกึษา ให้สอดคล้องกับความตอ้งการของโรงเรียน  

และชุมชน 

 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

  หลักสูตรส านักงานเขตพืน้ที่การประถมศกึษานครพนม เขต 2 พุทธศักราช  

2561 มุ่งให้ผูเ้รียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 

   1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร   

มีวัฒนธรรมในการใชภ้าษาถ่ายทอดความคิด ความรูค้วามเข้าใจ ความรูส้ึก และทัศนะของ

ตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ตอ่การพัฒนา

ตนเองและสังคม การเลือกรับ หรอืไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง 

ตลอดจนการเลือกใช้วธิีการสื่อสาร ที่มปีระสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มตี่อตนเอง

และสังคม 
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  2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิด

สังเคราะห ์การคิด อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมวีิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ 

เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรูห้รอืสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคม

ได้อย่างเหมาะสม 

  3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและ

อุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสม บนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและ

ข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม 

แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรูม้าใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่ 

มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึน้ต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 

  4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวติ เป็นความสามารถในการน ากระบวน 

การตา่ง ๆ ไปใช้ในการด าเนินชีวติประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่าง

ต่อเนื่อง การท างาน และการอยู่รว่มกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวใหท้ัน

กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรูจ้ักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึง

ประสงค์ที่สง่ผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ื่น 

  5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้

เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและ

สังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกตอ้ง 

เหมาะสม และมีคุณธรรม ในการจัดการเรียนรู้ใหก้ับเยาวชนท้องถิ่น 

 

 นอกจากนีจ้ะเห็นได้ว่า จะเห็นได้ว่าหลักสูตรของโรงเรียนอุเทนวิทยาคาร  

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ในช่วงช้ันประถมศกึษา 

ปีที่ 4–6 จะเน้นในเรื่องการสนทนาในชีวติประจ าวัน ซึ่งประเด็นส าคัญในการวิจัยในครั้งนี้ 

ในการน าเสนอการฝกึความสามารถในการฟังและพูดภาษาอังกฤษที่เน้นการน าไปใช้ใน

การท่องเที่ยวในบริบทพืน้ที่ รวมทั้งการเพิ่มสาระทางวัฒนธรรมในการจัดการเรยีนรูใ้ห้กับ

เยาวชนในท้องถิ่น 
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 ตัวชี้วัดระดับประถมศกึษาปีที่ 4 

  ตัวชี้วัดที่ 1 พูดทักทายในชีวิตประจ าวันได้ พูดทักทายในชีวติประจ าวัน พูด

ขอและให้ข้อมูลง่าย ๆ เกี่ยวกับตนเองได้ ร้องเพลงภาษาอังกฤษที่ก าหนดได้ พูดและเข้าใจ

ความหมายของประโยคค าสั่งในชัน้เรียนได้ 

  ตัวชี้วัดที่ 2 ออกเสียง สะกดค า และบอกความหมายค าศัพท์เกี่ยวกับวิชา 

ที่เรยีนและห้องเรียนได้พูดและเขยีนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาที่เรยีนได้พูดแสดง

ความรูส้ึกเกี่ยวกับวิชาที่เรยีนได้อ่านออกเสียงค าศัพท์ที่ลงท้ายด้วย /l/ ได้ใช ้Present 

Simple Tense ได้ถูกต้องเล่นเกมภาษาอังกฤษที่ก าหนดได้ 

 ตัวชี้วัดที่ 3 ออกเสียง สะกดค า และบอกความหมายค าศัพท์เกี่ยวกับส่วน

ต่าง ๆ ในร่างกายได้ออกเสียงเน้นหนักเบา ค าศัพท์ ตัวเลขหลักสิบได้ อ่านและพูดตัวเลข 

หลักร้อยถึงหลักหมื่นได้ฟังจับใจความได้ อ่านค าสั่งและปฏิบัติตามได้เขียนบรรยายง่าย ๆ 

เกี่ยวกับร่างกายสัตว์ประหลาดได้เล่นเกมภาษาอังกฤษได้ 

 ตัวชี้วัดที่ 4 อ่านออกเสียง สะกดค า และบอกความหมายค าศัพท์เกี่ยวกับ

อาหารได้ใช้ there is/there are ได้ถูกต้องใช้ some/any ได้ถูกต้องพูดและเขียน และให้

ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารหรอืสินค้าได้เขียนบรรยายเกี่ยวกับอาหารมื้อโปรดของตนเองได้ 

ออกเสียงค าศัพท์ที่ขึ้นตน้ด้วย c ได้ 

 ตัวชี้วัดระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

  ตัวชี้วัดที่ 1 อ่านออกเสียง สะกดค า และบอกความหมายค าศัพท์เกี่ยวกับ   

สัตว์ป่าได้ออกเสียงค าศัพท์ที่มเีสียง /ea/ ได้ฟังและอ่านจับใจความได้พูดและเขียน

เปรียบเทียบขั้นกว่าได้เขียนบรรยายงา่ย ๆ เกี่ยวกับสัตว์ป่าได้พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

สัตว์ป่าได้ใช ้Present Simple Tense ได้ถูกต้อง 

  ตัวชี้วัดที่ 2 อ่านออกเสียง สะกดค า และบอกความหมายค าศัพท์เกี่ยวกับ

สถานที่พูด/เขียนขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ โดยใช้โครงสรา้งประโยค Where is 

the…..? It’s behind/next to/opposite/in front of ……….. เขียนให้ขอ้มูลเกี่ยวกับสถานที่ 

ต่าง ๆ ในเมืองได้ออกเสียง /st/ ได้ถูกต้อง 

  ตัวชี้วัดที่ 3 ออกเสียงค าศัพท์ สะกดค า และบอกความหมายค าศัพท์

เกี่ยวกับกีฬา และอุปกรณ์กีฬาได้พูดขอ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการเล่น

กีฬาได้ตอบค าถามจากการอ่านได้ระบุภาพจากการฟังได้เขียนบรรยายสั้น ๆ เกี่ยวกับ
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เหตุการณใ์นวันกีฬาสีได้เขียนบรรยายสั้น ๆ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองได้เล่นเกม

ภาษาอังกฤษที่ก าหนดได้ 

  ตัวชี้วัดที่ 4 ร้องเพลง “Merry Christmas”, “I love Mommy!”, “Happy New 

Year” ได้อา่นออกเสียง สะกดค า และบอกความหมายค าศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลตา่ง ๆ ได้

ประดิษฐ์ถุงเท้ายาววันคริสต์มาส และบัตรอวยพรวันแม่ได้เรียนรูเ้กี่ยวกับวัฒนธรรม 

ในวันคริสตม์าส วันแม่ และวันปีใหม่ของเจ้าของภาษาปฏิบัติตามค าสั่งได้ 

 ตัวชี้วัดระดับประถมศกึษาปีที่ 6 

  ตัวชี้วัดที่ 1 พูดทักทายในชีวิตประจ าวันได้พูดขอและให้ข้อมูลง่าย ๆ เกี่ยวกับ

ตนเองได้ พูดและเข้าใจความหมายของประโยคค าสั่งในช้ันเรยีนได้รอ้งเพลงภาษาอังกฤษ

ตามที่ก าหนดได้ 

  ตัวชี้วัดที่ 2 ออกเสียง สะกดค า และบอกความหมายค าศัพท์เกี่ยวกับวิชา 

ที่เรยีนได้พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาที่เรยีนได้ เขียนอีเมล์ถึงเพื่อน

เกี่ยวกับโรงเรียนของตนได้ อ่านออกเสียงประโยคตามที่ก าหนดได้ใชป้ระโยค Present 

Simple Tense ได้ถูกต้องเล่นเกมทางภาษาตามที่ก าหนดได้ 

  ตัวชี้วัดที่ 3 ออกเสียงสะกด และบอกความหมายค าศัพท์เกี่ยวกับสัญชาติ 

และชื่อประเทศได้พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสัญชาติ และชื่อประเทศของ

ตนเองได้อ่านออกเสียงค าศัพท์ตามที่ก าหนดได้ 

  ตัวชี้วัดที่ 4 พูดถาม-ตอบบทสนทนาเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มที่บริโภค

ได้พูดและเขียนค าศัพท์ อาหาร เครื่องดื่ม ผักและผลไม้ต่าง ๆ ได้พูด และเข้าใจความหมาย

ของค าศัพท์ และประโยคต่าง ๆ ในบทนีไ้ด้อา่นจับใจความได้เขียนบรรยายขั้นตอนการ

ท าอาหารได้เล่นเกมตามที่ก าหนดได้ออกเสียงค าที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ g (เสียง [k]) ได้ 

 สรุปได้วา่ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอุเทนวิทยาคาร แบ่งออกเป็น 4 ตัวชีว้ัด  

ในทุกระดับของชว่งช้ัน และมีความสอดคล้องกับหลักสูตรของสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน  

โดยนักเรียนจะต้องพูดทักทายในชีวติประจ าวันได้ นักเรียนจะต้องอา่นออกเสียงสะกดค าได้  

และสามารถถาม–ตอบ ในบทสนทนาได้ 
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วัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 

 ในส่วนนี ้ผู้วิจัยได้รวบรวมความหมายของค าว่าวัฒนธรรมและแหลง่เรียนรู้ 

ทางวัฒนธรรม รายละเอียด ดังนี้ 

 วัฒนธรรม หมายถึง วิถีทางและแบบฉบับในการด าเนินชีวติของชุมชนที่สั่งสม

กันมารวมทั้งความคิดต่าง ๆ ที่คนได้กระท า สร้าง ก าหนด สะสม และรักษาไว้จากคนรุ่น

หนึ่งไปสู่อกีรุ่นหนึ่งวัฒนธรรมอาจอยู่ในรูปของความรู ้การปฏิบัติและความเชื่อ ตลอดจน

วัตถุสิ่งของ (กาญจนา แก้วเทพ, 2538) 

 วัฒนธรรม คือ วถิีชวีิตของคนในสังคม เป็นแบบแผนการปฏิบัติและแสดงออก

ซึ่งความรูส้ึกนึกคิดในสถานการณต์่าง ๆ ที่สมาชิกในสังคมเดียวกันสามารถเข้าใจ ซาบซึง้ 

ยอมรับใช้ปฏิบัติรว่มกัน อันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชวีิตของคนในสังคมนั้น 

(ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ, 2541) 

 วัฒนธรรมสามารถแบ่งได้เป็นสองส่วนใหญ่ ๆ คือ ส่วนรูปแบบของวัฒนธรรม

เป็นส่วนที่มองไมเ่ห็น สัมผัสไม่ได้ ต้องใช้การคิดไตรตรองวิเคราะหจ์งึจะเข้าใจ ได้แก่  

ระบบคิด ระบบคุณค่า ซึ่งอาจเรียกว่าสว่นที่เป็นเนือ้หาของวัฒนธรรม วัฒนธรรมของ 

ทุกสังคมจะมีระดับต่าง ๆ ระดับแรกเป็นการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เช่น รสนยิมการกิน 

การแต่งกาย ระดับต่อมา คือสิ่งที่มคีวามลงตัวพอสมควร อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง 

เชน่ วิถีการใช้ชีวติ ประเพณี การปฏิบัติตามธรรมเนียมต่าง ๆ และระดับสุดท้ายซึ่งเป็นส่วน

ที่เปลี่ยนแปลงได้ยากและไม่ควรเปลี่ยนแปลง ได้แก่ ระบบคุณค่า ระบบคิด (กาญจนา  

แก้วเทพ, 2538) 

 สุทธิดา มนทิรารักษ์ (2558, หนา้ 29-30) ได้สรุปความหมายของวัฒนธรรมว่า

เป็นศลิปวัฒนธรรมจึงเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวติของคนในสังคม สะท้อนความเป็นไป

ของเรื่องราวที่เกิดขึน้ทางประวัติศาสตร์ ค่านิยมและความเชื่อในแตล่ะยุคสมัย ซึ่งเป็น

ผลผลิตทางประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่า ควรเผยแพร่ให้ผูค้นรุน่หลังได้รู้จัก น าไปประยุกต์ผ่าน

กระบวนการอนุรักษ์และพัฒนาให้คงอยู่ตลอดไป การอนุรักษ์วัฒนธรรมจึงเป็นภาระส าคัญ

ของทุกคนในสังคม ชุมชนหรอืสังคมจะต้องให้ความรู้ ความเข้าใจ อย่างมีระบบและ

ต่อเนื่อง ปัจจุบันการศกึษาได้เข้ามามีบทบาทในเรื่องดังกล่าวอย่างมากในการเป็น

เครื่องมือถ่ายทอด ด ารงรักษา และพัฒนาวัฒนธรรม โดยการให้ความรู้ ตลอดจนแนวทาง

ในการพัฒนาวัฒนธรรมให้เจรญิงอกงามยิ่งขึ้น 
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 สรุปได้วา่ วัฒนธรรมคือวถิีทางและแบบฉบับในการด าเนินชีวติของชุมชน และ

สังคม การอนุรักษ์วัฒนธรรมจงึเป็นภาระส าคัญของทุกคนในสังคม ชุมชนหรอืสังคม

จะต้องให้ความรู้ ความเข้าใจ อย่างมรีะบบและต่อเนื่อง 

 แหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม 

  แหลง่เรียนรู้ คอื สิ่งตา่ง ๆ ทั้งที่มชีีวติและไม่มีชีวติ สถานที่ ทั้งที่เกิดจาก

ธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น กิจกรรมทางดา้นศลิปวัฒนธรรม ขอ้มูล ข่าวสาร ที่บุคคล

สามารถใช้ศึกษา ค้นคว้า หรอืฝกึปฏิบัติดว้ยตนเองและผา่นการถ่ายทอดจากบุคคลอื่นเพื่อ

พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของตน แหลง่เรียนรู้รอบตัว นับได้ว่าเป็นครูทั้งที่พูดได้และพูด

ไม่ได้ สามารถกระตุ้นให้บุคคลเกิดความสนใจ ใฝรู่้คดิและปฏิบัติซึ่งจะน าไปสู่การ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้งด้านความรู ้ทักษะ เจตคติ และแหล่งเรียนรู้ รอบตัวอย่างไม่มี

ข้อจ ากัด ดังนัน้การน าแหล่งเรียนรูม้าใช้ในการจัดการเรียนการสอนจงึก่อให้เกิดประโยชน์

ต่อผูเ้รียนและผูส้อนเป็นอย่างยิ่ง (ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์, 2557, หน้า 177-199) 

  การแบ่งประเภทการเรียนรู้ มีแนวคิดที่หลากหลาย เชน่ กรมวิชาการ 

(2540, หนา้ 40) แบ่งประเภทการเรียนรู้ออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ 

   1. ภูมปิัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านที่มคีวามรู้ ประสบการณ ์ประสบ 

ความส าเร็จในงานที่มีอาชีพอยู่ในชุมชนท้องถิ่น 

2. แหลง่วิทยาการ ได้แก่ สถาบัน องค์กร หน่วยงาน ห้องสมุด ซึ่ง 

ใหบ้ริการความรู้ในเรื่องต่าง ๆ  

    3. สถานประกอบการ ที่ให้บริการความรู้ ฝกึอบรมเกี่ยวกับงานและ

วิชาชีพต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชนท้องถิ่น 

    4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น อุทยานแห่งชาติ สวนสัตว์  

พพิทิธภัณฑ์  

    5. สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น แผน่พับ วารสาร หนังสอืพิมพ์ 

6. สื่ออเิล็กทรอนิกส์ เชน่ อนิเตอร์เน็ต วีดีทัศน์ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

แหลง่เรียนรูท้างศิลปวัฒนธรรม หมายถึง แหล่งขอ้มูลสารสนเทศ และประสบการณ์ 

ทางทัศนศิลป์ที่สนับสนุนให้ผูเ้รียนใฝ่เรยีนใฝ่รู้ แสวงหาความรูแ้ละเรียนรู้ดว้ยตนเอง เพื่อ

ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และเป็นบุคคลแหง่การเรียนรู้ โดยชุติมา เวทการ (2551, หนา้ 

373-384) แบ่งแหล่งเรียนรู้ออกเป็น 6 กลุ่มดังนี้ แหล่งเรียนรู้ประเภทสถานที่ แหล่งการ

เรียนรู้ประเภทสื่อ และแหล่งการเรยีนรู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติ 
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 แหลง่เรียนรูป้ระเภทสถานที่ คอื สถานที่ทีช่่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรยีนรู้ สามารถ

ศกึษาค้นคว้าแสวงหาความรู้และประสบการณไ์ด้ เช่น ตัวอาคารที่ใชเ้ก็บสื่อ อุปกรณ์การ

เรียนทางศิลปะและวัฒนธรรม แหล่งการเรียนรู้ประเภทนีม้ีความส าคัญต่อการเรียนรู้ของ

ผูเ้รียน ท าให้มีประสบการณ์ตรง เข้าใจสิ่งที่ศกึษา อีกทั้งยังให้เกิดความคุ้นเคยและเห็น

คุณค่าของสิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรูป้ระเภทสถานที่ ได้แก่ หอ้งสมุด อาคารสิ่งก่อสร้าง 

พิพธภัณฑ์ แหล่งประวัติศาสตร์และโบราณคดีชุมชน 

 แหลง่การเรียนรู้ประเภทกิจกรรม กิจกรรมศลิปะในชุมชนเป็นแหล่งการเรยีนรู้

ทางวัฒนธรรมที่ส าคัญของชุมชน ท าให้ผูเ้รียนเกิดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าและ

ความส าคัญของวิถีการด าเนินชีวติ ทัศนคต ิความเชื่อ ความคิดและวิธีการคิดรว่มกันของ

กลุ่มคน ส าหรับกิจกรรมในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อ ความศรัทธาที่มตี่อศาสนาของ

คนในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อ ความศรัทธาที่มตี่อศาสนาของคนในชุมชนจะพบ

กิจกรรมศลิปะที่ปรากฎอยู่ในประเพณีส าคัญทางศาสตร์ศาสนา เช่น การออกแบบเครื่อง

สักการบูชา การสร้างสิ่งส ารองตา่ง ๆ ส าหรับงานประเพณีส าคัญทางศาสตน์ศาสนา  

เชน่ การออกแบบเครื่องสักการบูชา การสร้างสิ่งส ารองตา่ง ๆ ส าหรับงานประเพณี 

นอกจากนีย้ังมีในลักษณะของงานนิทรรศการศลิปวัฒนธรรมซึ่งให้ความรูท้างศลิป 

วัฒนธรรมซึ่งให้ความรูท้างศลิปวัฒนธรรมที่จัดขึ้นภายในชุมชนอีกด้วย 

 แหลง่การเรียนรู้ประเภทบุคคล ผูรู้้ ผูเ้ชี่ยวชาญด้านศลิปะและงานช่างเป็น 

แหลง่การเรียนรู้ส าคัญมาตั้งแต่อดตี ส่วนมากเป็นการเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการหรอื 

ตามอัธยาศัย เรียนรู้จากผู้ที่ตอบอาชีพนั้นโดยตรง บุคคลเหล่านีส้ามารถใหค้วามรู้และ

ถ่ายทอดประสบการณต์ลอดจนให้แนวคิดและทัศนคติต่อการท างานศลิปะแก่ผูเ้รียนได้ 

เป็นอย่างด ีโดยผู้รู้ หมายถึง ผูม้ีความรูใ้นด้านต่าง ๆ ของชุมชน ได้แก่ ความรู้ดา้นศิลปะ 

ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี ศาสนา คติความเชื่อ ฯลฯ อาจเป็นพระสงฆ์ ครู 

นักวิชาการ ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ พ่อแม่ ญาตพิี่น้อง หรอืเพื่อนบ้าน บุคคล เหล่านีอ้าจจะเป็นผู้ให้

ข้อมูลที่เป็นสาระความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของชุมชนโดยตรง หรอือาจเป็นผู้สนับสนุน

หลัก โดยพาผูเ้รียนเข้าร่วมกิจรรมชุมชน หรอืค้นคว้าความรู้เพิ่มเตมิในแหล่งอื่น ๆ เพื่อให้

นักเรียนเกิดความเข้าใจ และเห็นความสัมพันธ์ของงานศลิปะกับวิถีชีวติชุมชนได้โดยตรง 

หรอือาจเป็นผู้สนับสนุนหลัก โดยพาผู้เรยีนเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน หรอืค้นคว้าความรู้

เพิ่มเติมในแหล่งอื่น ๆ เพื่อใหน้ักเรียนเกิดความเข้าใจ และเห็นความสัมพันธ์ของงานศลิปะ
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กับวถิีชุมชนได้ ส าหรับช่างชาวบ้าน คอื ผูท้ี่มคีวามช านาญเชงิช่าง ได้แก่ ช่างเขียน ช่างปั้น 

ช่างจักสาน ช่างไม้ ช่างเหล็ก ชา่งปูนปั้น ช่างแกะสลัก ช่างทอผา้  

 กิจกรรมการเรยีนรู้ทางวัฒนธรรม 

 นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายกิจกรรมการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมไว้ดังนี้

  สุทธิดา มนทิรารักษ์ (2558, หนา้ 29-30) ได้น าเสนอการจัดกิจกรรม 

การเรียนรูท้างวัฒนธรรม ดังนี้การจัดการเรียนรู้บนพื้นฐานวัฒนธรรมชุมชนการศึกษาเป็น 

การเรียนรูข้องบุคคลที่เกิดขึ้นเป็นกระบวนการ เกิดขึ้นตลอดเวลาด้วยตนเอง หรอืการ

เรียนรู้จากผูอ้ื่นรวมทั้งสิ่งแวดล้อม เกิดการสั่งสมความรู้ ทักษะ ค่านิยม ฯลฯ เกิดเป็น

ศักยภาพในการด ารงชีวติ ทั้งดา้นกายภาพและจติใจ เป็นผู้มคีวามรู ้มีคุณธรรมและ

สามารถพัฒนาตนเองและสังคม แก้ไขปัญหาต่าง ๆ และสามารถถ่ายทอดความรูท้ี่ได้นัน้

ไปสู่ที่อื่นได ้

  การศกึษาชุมชนมแีหล่งให้การศกึษาเรียนรู้อยู่รอบตัว ทั้งในครอบครัว 

ชุมชน ชุมชนอื่น โดยผูถ้่ายทอด ได้แก่ ผูอ้าวุโส คนในครอบครัว พระ ครู ช่าง ผู้ช านาญงาน

เฉพาะด้าน ผลงาน ศิลปกรรม สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี ธรรมชาติ ฯลฯ แหลง่การเรียนรู้

ส่วนมากมาจากบุคคลและธรรมชาติ ซึ่งจะช่วยใหบุ้คคลได้เรียนรู้ผ่านจรยิธรรม สามารถ

สัมพันธ์กับบุคคลและธรรมชาติในลักษณะเอือ้อาทรและพึ่งพากัน ซึ่งการน าภูมิปัญญาเข้า

สูร่ะบบการศกึษาต้องจัดในรูปการศกึษาชุมชน ผลการศกึษาท าให้ได้แนวทางในการ

ส่งเสริมและพัฒนาการศกึษา ดังนี้ 

  หลักการจัดการศกึษาในวิถีชุมชน เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมพื้นบ้าน

หรอืภูมปิัญญาชาวบ้านสืบทอดจากอดีตสูป่ัจจุบัน รูปแบบการจัดการศกึษาแตกต่างกันไป

ตามยุคสมัย แตป่รัชญาในการจัดการศกึษายังคงยึดหลักการเดิม คือเชื่อมโยงการศกึษา

เข้ากับวัฒนธรรม ชุมชนซึ่งมีลักษณะส าคัญ ได้แก่ การถ่ายทอดวัฒนธรรมซึ่งเป็นมิติ

ส าคัญของการศกึษาในวิถีชุมชน การศกึษาในวิถีชุมชนเป็นหลัก ขับเคลื่อนทางวัฒนธรรม 

และการศกึษาเป็นฐานและการศกึษาเป็นฐาน 

  การประยุกต์การศกึษาวิถีชุมชนในปัจจุบัน สามารถน าไปประยุกต์และ 

ขยายผลการพัฒนาศักยภาพของบุคคลและชุมชน โดยมีประเด็นการพิจารณา ได้แก่  

การจัดการศกึษาวิถีชุมชนเชิงสถาบันการศกึษา การจัดการศกึษาวิถีชุมชนเชิงวงจรชีวติ 

และการจัดการศกึษาวิถีชุมชนเชงิหว้งชีวติ 
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  การศกึษาวิถีชุมชนเชิงบริบทสังคมเป็นการศึกษาที่ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของ

สภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อมทางจิตใจ และธรรมชาติของ 

แตล่ะท้องถิ่น  

 การจัดการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 

  การจัดการเรียนรูเ้น้นวัฒนธรรมเป็นการสร้าง องค์ความรู ้ความสามารถ 

และทักษะของคนไทย อันเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ที่ผ่านกระบวนการเลือกสอน 

เรียนรู้ ปรุงแต่ง พัฒนา และถ่ายทอดสืบต่อกันมา เพื่อใช้แก้ปัญหาและพัฒนาวิถีชีวิตของ

คนไทย ให้สมดุลกับสภาพแวดล้อมและเหมาะสมกับยุคสมัย น ามาสู่การด ารงอยู่ที่เป็น

แบบแผนของชีวติและสือทอดต่อกันยาวนานจนเกิดเป็นวัฒนธรรมที่มคีวามสัมพันธ์

เชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรม 

  ภูมปิัญญาท้องถิ่นที่น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน มกีารจัดแบ่ง

ประเภท ดังนี้ 1) ภูมปิัญญาท้องถิ่นขนบธรรมเนยีมประเพณี 2) ภูมปิัญญาท้องถิ่นด้าน

ภาษาและวรรณกรรม ศลิปกรรม โบราณคดี 3) ภูมปิัญญาท้องถิ่นดา้นนันทการ  

การพักผ่อนหย่อนใจ และ 4) ภูมปิัญาท้องถิ่นด้านวิถีชีวิต และความเป็นอยู่ วิทยากร 

  นอกจากนี ้ชุติมา เวทการ (2551, หน้า 101-102) ได้ให้ค าจ ากัดความของ

กิจกรรมการเรยีนรู้ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรยีนรู้วัฒนธรรม ดังนี้ 

  กิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง การปฏิบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอน 

ที่จัดขึน้เพื่อให้นักเรียนได้เกิดพฤติกรรมและคุณลักษณะตามจุดประสงค์ที่ตัง้ไว้ ได้เน้นที่

บทบาทของผู้เรยีนเป็นส าคัญ ในการจัดกิจกรรมเพื่อใหผู้้เรียนเกิดการเรยีนรู้ทางศลิปะ 

มหีลักการและแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ดังต่อไปนี้ 

   1. กิจกรรมที่เน้นเห็นคุณค่าศลิปะ ทุกกิจกรรมจะต้องผ่านขั้นตอนต่อไปนี้  

1) การเรียนรูเ้รื่องราว ประวัติความเป็นมาที่เกี่ยวข้องกับผลงาน 2) การเรียนรู้เรื่องราว

ความงาม การช่ืนชมผลงานศลิปะ 3) การวิพากษ์วจิารณ์งานศลิปะ 4) การปฏิบัติงาน

ศลิปะ 

   2. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมต่าง ๆ ของชุมชน ไม่ว่าจะเป็น

พิธีกรรมเกี่ยวกับชีวติหรอืศาสนา ประเพณีต่าง ๆ 

    3. กิจกรรมที่เน้นการเข้าไปมีสว่นร่วมกับชุมชน เพื่อให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้

งานศลิปะไปพร้อมกับการเรียนรู้วิถีชีวติการอยู่รว่มกันของชุมชน ผูเ้รียนสามารถแสวงหา

ความรูจ้ากผู้รูใ้นชุมชนในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา คตคิวามเชื่อ พิธีกรรม 
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ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการฝกึปฏิบัติงานศลิปะกับช่างชาวบ้านในงานบุญหรอืปฏิบัติงานใน

แหล่งผลติงานศลิปะพืน้บ้านในชุมชน รวมทั้งการมีบทบาทช่วยเหลือชุมชนท างานศลิปะ 

ในพิธีกรรมตา่ง ๆ การปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง ท าให้ผู้เรยีนเข้าใจคุณค่าของงานได้

อย่างลกึซึง้ กิจกรรรมการเรียนการสอนที่ผูเ้รียนมีโอกาสค้นคว้าหาความรู้และ 

การปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนในประเพณีส าคัญต่าง ๆ ท าให้ผู้เรยีนได้เรียนรูถ้ึงวิถีชุมชนไป

พร้อม ๆ กับการเรียนรู้คุณค่าศลิปวัฒนธรรม เมื่อมีความช านาญก็สามารถน าความรูท้ี่ได้

ไปช่วยเหลืองานของชุมชนหรอืเป็นพื้นฐานอาชีพต่อไป 

   4. กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนให้มีพฤติกรรมและคุณลักษณะตามที่ก าหนด 

คือ เป็นผู้แสวงหา ความรูด้้วยตนเอง เช่น การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองจากเอกสาร สื่อ

บุคคล คอมพิวเตอร์ ฯลฯ กิจกรรมที่ท าให้ผู้เรียนไปมีสว่นร่วมกับชุมชนจะช่วยฝกึให้

นักเรียนมคีวามรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม เอื้อเฟิ้อเผื่อแผ ่อดทน เป็นผูน้ าและผูต้าม 

ที่ด ีเกิดความสุขที่ได้เรยีนรู้ ได้ท าการและได้การยอมรับ ส่งผลใหเ้กิดความรักและความ

ผูกพันในครอบครัว รวมถึงผูค้นในชุมชนเกิดส านึกที่จะอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนไว้ 

    5. กิจกรรมที่สร้างความภาคภูมใิจ ท าให้ผูเ้รียนเห็นคุณค่าของตนเอง

และอุทิศตนเพื่อชุมชนการให้นักเรียนได้มบีทบาท แสดงความสามารถ ความมนี้ าใจ  

ความรับผดิชอบและความเสียสละเพื่อชุมชน 

    6. กิจกรรมที่ก่อให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกกระทบงานนั้น เช่น การเรียนใน

บรรยากาศจรงิ เช่น การวาดภาพจากประสบการณ์การเข้าร่วมในพิธีกรรมต่าง ๆ  

การตกแตง่เครื่องสักการะเพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนาถวายเป็นพระพุทธรูปหรืออุทิศ

ส่วนกุศลใหบ้รรพบุรุษผู้ลว่งลับ 

    7. กิจกรรมที่เหมาะสมกับเวลาและเหตุการณ์ ควรค านึงถึงวงจรชีวติ

เกี่ยวกับประเพณีต่าง ๆ ของชุมชนในรอบปี ค านึงถึงธรรมชาติของผูเ้รียน ฤดูกาล  

ความสะดวกของวิทยากร และช่วงเวลาที่มกีิจกรรมงานประเพณีต่าง ๆ ในชุมชน 

    8. กิจกรรมสอดคล้องกับความสนใจ วัย เพศ และความสามารถของ

ผูเ้รียน 

9. กิจกรรมเสริมการเรียนรู้  

  Kramsch (1993) และ ธูปทอง กว้างสวัสดิ์ (2549, หน้า 131) กล่าวถึง การ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมว่า การเรียนภาษาต่างประเทศ คือ การเรียนวัฒนธรรม

ต่างประเทศทั้งสองอย่างไม่สามารถแยกออกจากกันได้ การสอนวัฒนธรรมควรสอนในรูป
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ของกระบวนการปฏิสัมพันธ์ (interaction process) มากกว่าที่จะบอกข้อความรูห้รือ

ข้อเท็จจริงทางวัฒนธรรม ดังนัน้ผู้สอนต้องจัดกิจกรรมเพื่อช่วยใหผู้เ้รียนเข้าใจวัฒนธรรม

ของเจา้ของภาษาไม่ใช่การบรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรม 

  Peterson and Coltrance (2000, Online) กล่าวถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

วัฒนธรรมต่อไปนี้ 

    1. การใชเ้นือ้หาจากสื่อสภาพจรงิ (authentic material) การเรียนรู้

วัฒนธรรมเจ้าของภาษาจากสิ่งของของเจา้ของภาษา ภาษาช่วยใหผู้เ้รียนได้รับ

ประสบการณด์้านวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาอย่างแท้จรงิ สื่อหรอืแหล่งข้อมูลสภาพจริง 

    2. สุภาษิต (proverb) การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสุภาษิตนี้ผูส้อนให้ผูเ้รียน 

อภปิรายเกี่ยวกับสุภาษิตเป้าหมาย การอภปิรายเน้นให้ผูเ้รียนเปรียบเทียบความเหมอืนและ

ความแตกต่างระหว่างสุภาษิตในภาษาเป้าหมายกับภาษาสุภาษิตในภาษาของผูเ้รียนเอง 

    3. บทบาทสมมุต ิ(role play) ในการแสดงบทบาทสมมุตินั้นผู้เรยีน 

อาจแสดงบทบาทสมมุตเิกี่ยวกับความผิดพลาดในการสื่อสาร เนื่องจากความแตกต่างทาง

วัฒนธรรม 

    4. สรุปย่อเกี่ยวกับวัฒนธรรม (culture capsule) กิจกรรมนี้สามารถใช้

สิ่งของที่เจ้าของภาษาใช้ เช่น ตุก๊ตาปั้น เครื่องมือต่าง ๆ เครื่องประดับ และงานศิลปะของ

เจ้าของภาษา โดยผูเ้รียนค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งของเหล่านั้น แล้วสรุปสั้น ๆ   

น าเสนอโดยการพูดหนา้ช้ันเรียน 

    5. ผู้เรยีนเป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม (student as cultural resource)  

กิจกรรมนีท้ าได้โดย การเชิญเจา้ของภาษามาพูดคุยกับผูเ้รียน ผู้เรยีนสามารถแลกเปลี่ยน

ความคิดและความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษานั้น ๆ 

   6. การสัมภาษณ์ (interview) วธิีนีเ้ป็นวิธีที่ได้ผลอีกวิธีหนึ่งในการเรียนรู้ 

วัฒนธรรมเจ้าของภาษา ผู้สอนให้ผู้เรยีนสัมภาษณ์เจา้ของภาษาแล้วจดบันทึกหรอืบันทึก

วีดีโอ 

    7. วรรณกรรม (literature) วรรณกรรมเป็นแหล่งให้ข้อมูลวัฒนธรรมที่ดี

แหลง่หนึ่ง ผูส้อนเลือกหนังสือวรรณกรรมต่าง ๆ ให้ผู้เรียนในแต่ละกลุ่มได้ศกึษา เช่น  

ผูส้อนให้ผูเ้รียนอ่านโคลงหรือวรรณกรรมแล้วให้ผู้เรยีนแตล่ะกลุ่มน าเสนอข้อมูลด้าน

วัฒนธรรมในวรรณกรรมนั้น ๆ 
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    8. ภาพยนตร ์(film) ภาพยนตรแ์ละโทรทัศน์ เป็นแหล่งการเรยีนรู้

วัฒนธรรมของเจา้ของภาษาที่ดกีว่าหนังสอื ซึ่งผลการวิจัยตา่งก็สนับสนุนข้อคน้พบที่วา่

ภาพยนตรเ์ป็นสื่อเชื่อมโยงระหว่างผูเ้รียนภาษาและวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี ผู้เรยีนต่างลง

ความเห็นว่าความรูด้้านวัฒนธรรมที่ผู้เรยีนได้รับส่วนมากหลังจากผู้เรยีนดูวิดีโอหรือ

ภาพยนตรท์ี่ผูน้ ามาจัดกิจกรรมในหอ้งเรียนมากกว่าการใชส้ื่ออื่น ๆ 

   Moran (2001 อ้างถึงใน ธูปทอง กว้างสวัสดิ์, 2549, หน้า 121–122)  

แบ่งสว่นประกอบของวัฒนธรรมออกเป็น 5 มิติ คือ  

   ผลผลิต (product)  

   การปฏิบัติ (practice)  

   ทรรศนะ (perspective)  

   ชุมชน (community) และ 

   บุคคล (person) 

 สรุปได้วา่ กิจกรรมการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมหมายถึง กระบวนการสอนที่เน้น

บริบทของวัฒนธรรมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนซึ่งไม่ใช่การบรรยายเกี่ยวกับ

วัฒนธรรม กลวิธีการสอนอาจจะใช้วธิีใหน้ักเรียนได้เรียนตามสภาพจรงิ การใชสุ้ภาษิต 

หรอืการแสดงบทบทสมมุติและการเรียนรู ้การศกึษาหาความรู้ในพืน้ที่หรอืบริเวณที่มี

คุณลักษณะที่ส าคัญทางประวัตศิาสตร์อันเป็นเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรม องค์ความรู้ และ

การให้คุณค่าของสังคม โดยสถาปัตยกรรมที่มคีุณค่าหรอืสภาพแวดล้อมอย่างธรรมชาติ  

ที่สามารถแสดงออกใหเ้ห็นถึงความสวยงามและประโยชน์ที่ได้รับจากธรรมชาติ สามารถ

สะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวติ ความเป็นอยู่ของคนในแต่ละยุคสมัยได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น

สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม หรอืขนบธรรมเนยีมประเพณี 

 

แนวคิดการเรียนการสอนการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 

 มีนักวิชาการหลานท่านได้กล่าวถึงแนวคิดการเรียนการสอนการฟังและการพูด

ภาษาอังกฤษ ไว้ดังนี้ 

  อรุณี วิรยิะจติรา (2554, หน้า 107) การฟังและการพูด เป็นทักษะส าคัญ 

ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะในยุคปัจจุบัน การฟังเป็นทักษะภาษาอังกฤษที่เรยีนรู้ 

ได้ยาก เพราะไม่มีกฎเกณฑ์ในการเรียนรู้เหมือนการเขียน ไม่สามารถท่องจ าเหมอืนการ

สะกดค า เป็นทักษะที่ตอ้งฝึกฝนเป็นประจ าเป็นระยะเวลายาวนาน แตช่่วงการฝกึฟัง 
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แตล่ะครั้งไม่สามารถใช้เวลานานได้ เพราะถ้าฟังนานเกินไปอาจมสีิ่งอื่นเข้ามาสอดแทรก 

ในสมองท าให้การฟังไม่มปีระสิทธิภาพ นอกจากนี้ การพูดโดยเฉพาะการพูดสนทนาเป็น

ทักษะที่เกิดควบคู่กับทักษะการฟัง ดังนัน้ในการเรียนการสอนทักษะการฟัง–พูด ควบคู่ 

ไปด้วย 

  ปัจจัยส าคัญที่ท าให้การสอนทักษะการฟัง–พูดภาษาอังกฤษในประเทศไทย 

ไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควรโดยเฉพาะทักษะการพูด ผู้วิจัยสรุปจากเอกสารงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องจาก (อรุณี วิรยิะจิตรา, 2554, หน้า 107–118) ดังนี้ จ านวนของผูเ้รียนในช้ันเรียน 

จ านวนผูเ้รียนที่มปีระมาณ 50 คน ในช้ันเรยีนท าให้การจัดกิจกรรมสนทนาเป็นไปได้ยาก

หรอืไม่ทั่วถึง ดังนั้น บ่อยครั้งช้ันเรยีนฝกึทักษะฟัง–พูด จะมีลักษณะคล้ายช้ันเรยีนบรรยาย 

กล่าวคือ ผู้สอนจะอธิบายลักษณะภาษาใหผู้เ้รียนฟัง หรอือย่างดทีี่สุดท าได้เพียงแต่ให้

ผูเ้รียนพูด หรือออกเสียงเรียนพูดหรอือกเสียงตามผู้สอนหรอืสื่อการสอน ปัญหาทาง

กายภาพเช่นนี้มีผลต่อคุณภาพของการเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่ง เพราะในการเรียนภาษา

ผูเ้รียนต้องเป็นผูใ้ช้ภาษาให้มากที่สุด การได้รับข้อมูลจากผู้สอนแตเ่พียงอย่างเดียว จึงไม่

ส่งผลตอ่การเรียนรู้มากนัก เนื่องจากผูเ้รียนไม่สามารถน าขอ้มูลที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้

ในการสื่อสาร อกีปัจจัยของปัญหาในการสอนเกิดจากลักษณะนิสัยของผูเ้รียนไทยที่ส่วน

ใหญ่ไม่ชอบพูดโต้ตอบหรอืซักถามในห้องเรียนและไม่กล้าใช้ภาษาอังกฤษเพราะอายหรือ

กลัวผดิ 

 แสงระวี ดอนแก้วบัว (2558, หนา้ 111–138) แนวทางในการสอนแบบฟัง–พูด 

พัฒนาขึ้นในสหรัฐอเมริกาในช่วงระหว่างสงครามครั้งที่ 2 จากความจ าเป็นที่ทหารจะต้อง

เรียนรู้ภาษาอังกฤษให้ได้อย่างรวดเร็วเพื่อน าไปใช้ใน วธิีสอนแบบไวยากรณ์และแปลที่ใช้

แตเ่ดิมนัน้ไม่สามารถชว่ยให้พูดภาษาอังกฤษได้ และถึงแมว้่าจุดมุ่งหมายของวิธีสอนแบบ

ตรงเนน้ให้ผูเ้รียนสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษที่เรียนได้ แตใ่นขณะนั้นแนวคิดใหม่

เกี่ยวกับการเรียนภาษาซึ่งมีพืน้ฐานจากแนวคิดของนักภาษาศาสตร์เชิงบรรยาย และ

นักจิตวิทยาเชงิพฤติกรรมก าลังเป็นที่นิยมกัน แนวคิดดังกล่าวน าไปสู่วิธีสอนแบบฟัง–พูด 

ซึ่งมีหลักการบางอย่างคล้ายคลึงกับวิธีสอนแบบตรง แต่สว่นใหญ่แล้วจะแตกต่างกัน โดยมี

พืน้ฐานความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและการเรียนรู้ภาษาบนหลักการของภาษาศาสตร์และ

จติวิทยา วธิีสอนแบบฟัง–พูดนี้มีช่ือเรยีกต่าง ๆ กัน ในช่วง ค.ศ. 1950–1960 เรียกวิธีสอน

แบบนีว้่าวิธีสอนแบบภาษาศาสตร์ (Linguistic Method) หรอืวิธีสอนแบบฟัง–พูด  
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 วิธีสอนแบบฟัง–พูดนี้ อิงแนวคิดที่วา่ภาษาคือภาษาพูด การสอนภาษาจงึควร

เริ่มจากการฟัง–พูด อันเป็นพืน้ฐานจากการอ่าน และการเขียน ดังนัน้ภาษาที่น ามาใช้ให้

ผูเ้รียนเรียน ควรเป็นภาษาที่เจา้ของภาษาใช้พูดกันในชีวิตประจ าวัน ไม่ใชก่ารสอนเกี่ยวกับ

ตัวภาษา เนื่องจากภาษาแต่ละภาษามีความแตกต่างกัน ลักษณะที่แตกต่างกันของระบบ

เสียงและโครงสร้างจะเป็นปัญหาแก่ผูเ้รียนที่ผู้สอนควรสนใจเป็นพิเศษด้วย วธิีสอนแบบนี้

อิงความคิดของนักจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนยิมที่เช่ือว่า ภาษาเป็นพฤติกรรมที่เกิดจาก

ความสัมพันธ์ของสิ่งเร้าและปฏิกิรยิาตอบสนอง การเรียนรู้จะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเมื่อ

ได้รับการยกย่องชมเชยหรือรางวัล และการสอนที่ถูกต้องจะช่วยพัฒนาผูเ้รียนใหเ้กิด

ประสิทธิภาพได้อย่างสูงสุด 

 สรุปได้วา่ การสอนการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ มีความส าคัญต่อการ

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก และเป็นพืน้ฐานเริ่มตน้ของการอ่านและการเขียน 

 วิธีสอนตามทฤษฎีการเรียนแบบความรู้ความเข้าใจ (The Cognitive 

Code Learning Theory) 

  วิธีสอนแบบฟัง–พูดได้รับความนยิมอย่างแพร่หลายในระยะหลังสงครามโลก 

ครั้งที่ 2 เป็นต้นมา ผูส้อนภาษาอังกฤษต่างได้รับการชักชวนให้ใชว้ิธีสอนแบบแบบฟัง–พูด  

ซึ่งด าเนนิการเรียนการสอนตามหลักภาษาศาสตร ์และจติวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยม   

แตเ่มื่อน าไปปฏิบัติในหอ้งเรียน ปรากฏว่าผลที่ได้ไม่เป็นตามเกณฑท์ี่คาดหวัง นอกจากนี้ 

จากการวิจัยยังพบว่าผลที่ได้ไม่ดีไปกว่าวิธีสอนที่ใชม้าแต่เดิม ดังนั้น การเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษจงึหันมาสนใจวิธีสอนแบบใหม่ตามทฤษฎีการเรียนแบบความรู้ ความเข้าใจ   

ซึ่งได้แนวคิดจากนักจิตวิทยาภาษาศาสตร์ เช่น (John B. Carroll) (Kenneth Chastain) ซึ่งไม่

เห็นด้วยกับนักจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนยิมที่เช่ือว่าภาษาเป็นเรื่องของการสร้างสมนสิัย 

จากการวางเงื่อนไข และการมปีฏิกิรยิาตอบสนองตอ่สิ่งเร้าภายใน พวกเขาเชื่อวา่การเรียนรู้

ภาษาของคนเรามีความสลับซับซ้อนมากกว่า เพราะเป็นกระบวนการสร้างสรรค์ภายใน

สมองมนุษย์ หรอืเกิดความรู้ความเข้าใจ และการใช้ความคิดเป็นพืน้ฐาน แคร์รอล กล่าวถึง

วิธีสอนแบบนีว้่า เป็นแนวการสอนแบบไวยากรณ์และแปลโฉมในโฉมหนา้ใหม่ ทั้งนี้เพราะ

ตามวิธีสอนแบบใหม่นี ้การเรียนภาษาเป็นกระบวนการเรียนเสียง ค าศัพท์ โครงสร้าง และ

การวิเคราะหภ์าษาอย่างมีแบบแผน และให้ความส าคัญต่อความเข้าใจโครงสร้างของภาษา

มาก การฝกึหัดนั้นจะท าเมื่อผูเ้รียนมีความส าคัญต่อความเข้าใจโครงสร้างของภาษามาก 

การฝึกหัดนั้นจะท าเมื่อผูเ้รียนมีความเข้าใจแล้ว ตอ่มาแนวคิดนี้ได้ขยายมาเป็น Task–based 
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Learning (TBL) โดยการจัดการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเองตลอดชีวติ ลักษณะส าคัญคือ 

เรียนเกี่ยวกับเนือ้หาที่บูรณาการกับชีวติจรงิ เรยีนรู้จากการปฏิบัติและเน้นการเรียนรู้ดว้ย

ตนเอง 

 วิธีสอนแบบเงยีบ (The Silent Way) 

  วิธีสอนแบบเงียบมีหลักการบางอย่างที่คล้ายคลึงกันกับการสอนแบบความรู้

ความเข้าใจ ผู้รเิริ่มวิธีการนี้คือ (Caleb Gatteno) ใน ค.ศ. 1963 โดยมีหลักการพืน้ฐานของ

วิธีการแบบเงียบที่วา่ “การสอนควรเป็นรองการเรียน” นั้น เป็นหลักการที่ส าคัญข้อหนึ่ง

ของการเรยีนการสอนตามแนวคิดที่เน้นความรู้ ความเข้าใจ  

ซึ่งเน้นให้ผู้เรยีนเรียนรูท้ี่จะคิดด้วยตนเอง 

  วิธีการสอนแบบนีอ้ิงแนวคิดที่วา่ การเรียนรู้ภาษาเกิดจากความคิดหรอืพลัง

สมองของผูเ้รียนเอง ผู้เรยีนจะค้นพบกฎเกณฑท์างภาษาจากการทดลองการพูด ผู้สอนจงึ

ควรมีบทบาทในการพูดใหน้้อยที่สุด เพื่อเปิดโอกาสใหผู้้เรียนได้พูด และใช้ความคิดความ

เข้าใจที่จะค้นพบเกณฑ์ต่าง ๆ ด้วยตนเองผูส้อนเป็นเพียงผูช่้วยเหลือใหผู้เ้รียนได้เรียนรู้ 

จากสิ่งแวดล้อม รู้จักคิดด้วยตนเองและจากเพื่อน ๆ การนิ่งเงยีบของผู้สอนจะช่วยให้

ผูเ้รียนมีอสิระที่จะคิดสร้างสรรค์และช่วยใหเ้กิดความร่วมมอืกันในกลุ่มผู้เรยีนมากยิ่งขึ้น  

ข้อผิดพลาดทางภาษาของผู้เรียนได้พัฒนากฎเกณฑท์ี่ถูกต้องด้วยตนเอง ผู้สอนจงึควร

กระตุน้ให้ผูเ้รียนได้ใชค้วามพยายามและความคิดที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดของตนเอง 

 วิธีสอนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) 

  ทิศนา แขมมณี (2558, หน้า 358–364) ได้ให้ความหมายว่า วิธีการสอน

โดยใช้การแสดงบทบาทสมมต ิคอื กระบวนการการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการ

เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด โดยการให้ผู้เรยีนสวมบทบาทในสถานการณ ์ซึ่งมี 

ความใกล้เคียงกับความจริง และแสดงออกตามความรู้สึกนึกคิดของตน และน าเอาการ

แสดงออกของผูแ้สดง ทั้งทางดา้นความรู้ ความคิด ความรูส้ึกและพฤติกรรมที่สังเกตพบ

มาเป็นข้อมูลในการอภปิราย เพื่อให้ผู้เรยีนเกิดการเรียนรูต้ามวัตถุประสงค์ 

 วิธีสอนโดยใช้การบรรยาย (Lecture) 

  ทิศนา แขมมณี (2558, หน้า 327–329) ได้ให้ความหมายของการบรรยาย 

ไว้วา่ คือกระบวนการที่ผูส้อนช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูต้ามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด   

โดยการเตรียมเนือ้หาสาระ แล้วบรรยายคือ พูด บอก เล่า อธิบาย เนือ้หาสาระหรือสิ่งที่

ต้องการสอนแก่ผู้เรยีน และประเมินผลการเรียนรู้ดว้ยวิธีใดวิธีหนึ่ง 
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 รูปแบบการสอนการฟังและพูดภาษาอังกฤษ 

  รูปแบบการสอนการฟังและพูดภาษาอังกฤษ มีแนวคิดและหลักการ ดังต่อไปนี้ 

   รูปแบบการสอนทางด้านการฟัง 

   แสงระวี ดอนแก้วบัว (2558, หนา้ 140-145) ได้ออกแบบรูปแบบการสอนไว้

ดังนี้ 

   กิจกรรมก่อนการฟัง (Pre–Listening Activities) เป็นกิจกรมน าเข้าสู่

การฟังที่จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนก่อนที่จะฟังเรื่องราวจรงิของบทเรียน 

โดยมีจุดประสงค์ที่จะให้ข้อมูลพืน้ฐานความรู้ ความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่จะฟัง เพื่อให้นักเรียน

มีความพร้อมที่จะเรียน โดยให้นักเรียนทราบเกี่ยวกับค าศัพท์และโครงสร้างพื้นฐาน 

ที่จ าเป็น และโน้มน้าวนักเรียนมาสูบ้ทเรียน รูปแบบหรือเทคนิคของการจัดกิจกรรม 

ก่อนการฟังมีหลายวิธี ดังนี้ 

    1. การใชรู้ปภาพ อาจใหผู้เ้รียนดูรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ฟัง สนทนา 

หรอือภปิราย หรือหาค าตอบเกี่ยวกับภาพนั้น ๆ 

    2. การเขียนรายการค าศัพท์ อาจให้ผูเ้รียนจัดท ารายค าศัพท์ที่รูจ้ัก  

โดยใช้วธิีการเขียนบันทึกค าศัพท์ที่ได้ยินขณะรับฟังสารหรอืการขดีเส้นใต้ หรือวงกลม

ล้อมรอบค าศัพท์ในสารที่อ่านและรับฟังไปพร้อม ๆ กัน 

    3. การอ่านค าถามเกี่ยวกับเรื่อง อาจให้ผูเ้รียนอ่านค าถามที่เกี่ยวข้องกับ

เรื่องราวในสารที่ได้รับฟัง เพื่อให้ผู้เรยีนได้ทราบแนวทางว่าจะได้รับฟังเกี่ยวกับเรื่องใดเป็น

การเตรียมตัวล่วงหน้าเกี่ยวกับข้อมูลประกอบการรับฟัง และค้นหาค าตอบที่จะได้จากการ

ฟังสารนั้น ๆ 

    4. การทบทวนค าศัพท์ที่เกี่ยวข้อง อาจทบทวนค าศัพท์จากความรู้เดิม 

ที่มอียู่แล้วซึ่งจะปรากฏอีกในสารที่จะได้รับฟัง เป็นการช่วยทบทวนข้อมูลสว่นที่หนึ่งของ

สารที่จะได้เรยีนรู้ใหมจ่ากการฟังกิจกรรมระหว่างการฟัง (While–Listening Activities) หรอื

ระหว่างกิจกรรมการสอนฟัง ในขั้นตอนนีค้รูจะต้องใหน้ักเรียนฟังเรื่องราวที่ครูเตรยีมมา

สอน ซึ่งอาจจะต้องเปิดแถบบันทึกเสียงใหน้ักเรียนฟังมากกว่า 1 ครั้ง เพื่อเพิ่มความเข้าใจ

แก่นักเรียนมากขึน้ ในขั้นตอนนี ้นักเรียนจะต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ของการฟังว่า จะฟังเพื่อ

อะไร กิจกรรมการสอนระหว่างการฟังจึงเน้นที่การช่วยสร้างกรอบความคิดให้นักเรียน

เข้าใจเรื่องที่จะฟังและจุดประสงค์ของการฟัง โดยท าได้หลากหลายวิธี ดังนี้ 
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    4.1 ฟังแลว้ชี ้เช่น ครูพูดประโยคเกี่ยวกับวัตถุ สิ่งของ หรอืสถานที่

รอบตัวภายในช้ันเรยีน ผูเ้รียนชี้สิ่งที่ได้ฟังจากประโยคค าพูดของครู 

  4.2 ฟังแลว้ท าเครื่องหมายบนภาพ เช่น ผูเ้รียนแตล่ะคนมภีาพคนละ  

1 ภาพ ในขณะที่ครูอ่านประโยคหรอืข้อความ ผู้เรยีนจะท าเครื่องหมาย X ลงในบริเวณภาพ 

ที่ไม่ตรงกับข้อความที่ได้ฟัง 

  4.3 ฟังแล้วเรียงรูปภาพ เช่น ผูเ้รียนมีภาพชุดคนละ 1 ชุด ครูอ่านสาร   

ผูเ้รียนเรียงล าดับตามสารที่ได้ฟัง โดยการเขียนหมายเลขลงในใต้ภาพทั้งชุดนั้น 

  4.4 ฟังแล้ววาดภาพ เช่น ผู้เรียนมกีระดาษกับปากกาหรือดินสอ  

ครูพูดประโยคที่มคี าศัพท์ที่ต้องการให้นักเรียนวาดภาพ เช่น ค าศัพท์เกี่ยวกับวัตถุ สิ่งของ  

สถานที่ สัตว์ ผลไม้ ฯลฯ นักเรียนฟังแล้ววาดภาพสิ่งที่เกี่ยวกับค าศัพท์ที่ได้ฟัง 

 5. ฟังแลว้จับคู่ภาพกับประโยคที่ได้ฟัง ผูเ้รียนมีภาพคนละหลายภาพ   

ครูอ่านประโยคทีละประโยค ผู้เรยีนจับคู่ภาพที่สอดคล้องกับประโยคที่ได้ฟัง โดยการเขียน

หมายเลขล าดับที่ของประโยคลงใต้ภาพแต่ละภาพ 

  5.1 ฟังแลว้ปฏิบัติตาม ผู้สอนพูดประโยคค าสั่งให้ผูเ้รียนฟัง ผู้เรยีน 

ปฏิบัติตามค าสั่งที่ได้ฟังแต่ละประโยค 

  5.2 ฟังแลว้แสดงบทบาท ผู้สอนพูดประโยคหรอืข้อความเกี่ยวกับ 

บทบาทให้ผู้เรยีนฟังผูเ้รียนแสดงบทบาทตามประโยคที่ได้ฟังแต่ละประโยค หรอืข้อความนัน้ 

    5.3 ฟังแลว้เขียนเส้นทาง ทิศทาง ผูเ้รียนมีภาพสถานที่ต่าง ๆ คนละ  

1 ภาพ ผู้สอนพูดประโยคหรือข้อความเกี่ยวกับเส้นทางที่จะไปสถานที่ต่าง ๆ ในภาพนั้น   

ให้ผู้เรยีนฟัง ผูเ้รียนลากเส้นทางจากต าแหนง่สถานที่แห่งหนึ่งไปสู่ต าแหน่งตา่ง ๆ ตามที่ 

ได้ฟัง 

 แนวทางการสอนทักษะการฟัง 

  การจัดการเรียนการสอนการฟัง–พูด ที่มุง่เน้นให้ผูเ้รียนมีสว่นร่วมในชั้นเรียน

และสามารถใช้ภาษาให้บรรลุเป้าหมาย สามารถกระท าได้โดยการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ภาษา

ในการท าช้ินงาน (task) การเรียนรู้แบบนีส้ามารถท าได้ในกลุ่มย่อย ซึ่งจะท าให้ผู้เรยีน 

ทุกคนมสี่วนรว่มและช่วยเหลือกันเพื่อท ากิจกรรมให้ส าเร็จเปิดโอกาสใหม้ีการปฏิสัมพันธ์

ภายในกลุ่มผู้เรยีน และระหว่างผู้เรยีนกับผูส้อน การท าชิน้งานท าให้ผูเ้รียนใหค้วามส าคัญ

กับการสื่อความหมายของภาษา เรยีนรู้ภาษาในบริบท มใิช่เรยีนโครงสร้างของภาษาแต่

เพียงอย่างเดียว (Nunan, 1995) 
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 การสอนฟังและการออกเสียง 

  การสอนการฟังและการออกเสียง หมายถึง การฝกึให้นักเรียนฟังเสียงและ

ส าเนยีงที่ถูกต้องของค าหรือกลุ่มค ารวมทั้งประโยค จุดประสงค์ในการฝกึฟังก็เพื่อจะให้

จ าเป็นแบบในการพูดต่อไป เมื่อมีวัตถุประสงค์ดังกล่าวการฝกึใหฟ้ังจงึจ าเป็นต้องใหฟ้ังซ้ า

บ่อย ๆ จนสามารถจับเสียงของค าหรอืประโยคได้ถูกต้อง ความสามารถในการฟังแบบนี้

ต้องอาศัยการทดสอบด้วยการฟัง แล้วให้นักเรียนพูดออกมาจงึจะจับได้วา่ฟังผดิหรอืถูก  

เพราะฉะนั้นในการสอนต้องให้นักเรียนฟังไปและพูดไป ถ้าจะสอนแตเ่พียงใหฟ้ังอย่างเดียว  

ไม่ให้พูดก็จะไม่เกิดประโยชน์ และถ้านักเรียนฟังไม่ถูกก็พูดไม่ถูก เพราะฉะนั้นในการสอน

ต้องให้นักเรียนฟังไปและพูดไป ถ้าจะสอนแตเ่พียงใหฟ้ังอย่างเดียว ไม่ให้พูดก็ไม่เกิด

ประโยชน์ และถ้านักเรียนฟังไม่ถูก โดยเหตุที่การสอนต้องอาศัยทักษะการฟังและพูดคู่กัน

ไปนี ้อรุณ ีวิรยิะจติรา (2554, หนา้ 107-117) ได้เสนอวิธีการฟังและการออกเสียง เป็น  

2 ขั้น คือ ขั้นของการฟัง และขั้นของการออกเสียง เนื้อหาย่อยของการสอนแบ่งออกเป็น   

2 ตอน คอื 

    1. การสอนเสียงสระและพยัญชนะที่เป็นปัญหาส าหรับนักเรียนไทย เชน่  

/g//v/ /z/ หรือเพี้ยนเสียงไปจากภาษาไทย เชน่ /r/ และเสียงปรากฏในต าแหน่งที่ต่างกัน เชน่

ในภาษาไทยไม่มเีสียง /I/ และ /s/ ในต าแหนง่ของท้ายสระ เป็นต้น 

    2. การสอนเสียงหนัก-เบา ระดับเสียงสูง-ต่ าในประโยค จังหวัด และ 

การเว้นวรรคตอนการสอนจะต้องท าไปพร้อมกับที่มาสอนค าและประโยค นั้นคือทันที่สอน

ค าศัพท์ใหมค่รูจะต้องให้นักเรียนออกเสียงสระ พยัญชนะให้ถูกต้อง และจะต้องให้

เครื่องหมายเสียงเน้นหนักประจ าค าดว้ย เช่นเดียวกับที่ปรากฏในพจนานุกรม เพื่อให้

นักเรียนได้เรียนไปทีละน้อย ๆ ค า และเกิดความแม่นย าไปตั้งแตต่้นมิใชเ่ก็บค าสะสมไว้ 

โดยไม่รู้ว่าเสียงหนัก–เบาอยู่ที่ไหน ใช้วธิีการเดาสุ่มและลงเสียงเน้นหนักเบาเอาเองตามใจ

ชอบจนเกิดความเคยชินอย่างผิด ๆ เมื่อเรียนไปถึงระดับสูงการแก้ไขจะท าได้ยากมาก 

 การสอนการฟังเพื่อความเข้าใจ 

  การสอนให้ผูเ้รียนเกิดความเข้าใจในการฟังนี ้อาจจะสอนพร้อมกับการพูด  

หรอืฝกึอ่านได้แบบฝกึหัดอาจจะท าให้เป็นรูปของประโยค หรอืเป็นเรื่องสั้น ๆ ครูจะพูด

ประโยคหรอืเรื่องนั้นดว้ยอัตราเร็วปกติหรอือาจจะอัดเสียงลงเทป เพื่อตรวจสอบว่าผูเ้รียน

เข้าใจสิ่งที่ตนได้ยินนัน้ถูกต้องหรอืไม่ ค าถามค าตอบอาจจะท าในรูปปากเปล่า หรือให้

นักเรียนอ่านค าถามแล้วเขียนตอบก็ได้ เนือ้หาที่จะน ามาเป็นแบบฝกึหัดนั้น ครูจะต้อง
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พิจารณาเลือกสิ่งที่นักเรียน นอกจากนี้แนวทางที่เสนอต่อไปนีเ้ป็นรูปแบบที่สามารถใช้ฝึก

การฟังภาษาให้แก่ผู้เรยีนในทุกระดับ ดังนี้ 

  อรุณี วิรยิะจติรา (2554, หน้า 108) ได้เสนอแนวคิดสรุปขั้นตอนการเรียน

การสอนฟังภาษาอังกฤษที่มปีระสิทธิภาพ ดังนี้ 

    1. Memory เป็นการฝึกฟังโดยเน้นความจ าโดยการเปิดเทปหรอืซีดี 

ให้ผู้เรยีนฟังแล้วหยุดเทปช่วงใด ช่วงหนึ่ง ให้ผู้เรยีนฟังเทปซ้ าเพื่อตรวจค าตอบถ้าใช้กับ

ผูเ้รียนระดับสูงอาจใหบ้อกประโยคสุดท้าย หรอืประเด็นสุดท้ายที่พูด 

    2. Global Listening เป็นการฝกึฟังเข้าใจเรื่องอย่างคร่าว ๆ โดยในการฟัง

ครั้งแรก ให้ผูเ้รียนฟังและจดจ าค าที่ได้ยินพูดซ้ าหลายครั้ง หรือค าที่เน้นเสียง เมื่อฟังจบ

แล้วให้ผู้เรยีนน าค าเหล่านี้มารวมกันแล้วเดาว่า เรื่องที่ฟังเกี่ยวกับอะไร เกิดขึ้นที่ไหน หรือ

ใครพูดกับใคร แล้วจึงฟังอีกครั้งหรอืหลายครั้งเพื่อตรวจสอบว่าการฟังในครั้งแรกถูกต้อง

มากน้อยเพียงใด 

   3. Selective Listening เป็นการฝึกฟังเพื่อหาเฉพาะค าตอบที่ตอ้งการ 

โดยใหค้ าถามที่ผู้เรยีนต้องหาค าตอบก่อนการฟัง แล้วจึงให้ผู้เรยีนฟังเพื่อหาค าตอบ  

ให้ผู้เรยีนฟังซ้ าเพื่อตรวจค าตอบ 

   4. Detailed Listening เป็นการฝึกฟังเพื่อเอารายละเอียด โดยให้ผู้เรยีน 

จดโน้ตย่อมาจากสิ่งที่ฟัง สามารถใหผู้เ้รียนฟังซ้ าหลาย ๆ ครั้ง เพื่อจะได้โน้ตย่อจากสิ่งที่ฟัง 

สามารถใหผู้เ้รียนฟังซ้ าหลาย ๆ ครั้ง เพื่อจะได้โน้ตย่อที่สมบูรณ์ 

 ขั้นตอนในการท ากิจกรรมฟัง 

  การสอนภาษาทุกภาษามีธรรมชาติของการเรียนรู้เช่นเดียวกันคือ เริ่มจาก

การฟังและการพูด แล้วจังน าไปสู่การอา่นและการเขียนตามล าดับ จุดมุ่งหมายของการฟัง 

คือ สามารถจับประเด็นใจความหลักอย่างถูกต้องและครบถ้วน ครูผูส้อนควรมเีทคนิค

วิธีการและทราบถึงเป้าหมายของการสอนทักษะการฟังให้แก่ผู้เรยีนได้อย่างสอดคล้องกับ

ระดับและศักยภาพของผูเ้รียน 

  แสงระวี ดอนแก้วบัว (2559, หนา้ 145) ได้เสนอแนะการสอนทักษะการฟัง

ภาษาอังกฤษ 

   1. พัฒนาการสอนจากเรื่องงา่ยไปเรื่องยาก 

  2. เนือ้หาควรเป็นเรื่องไปหาไกลตัว การใชค้ าสั่งในห้องเรียน ค าสั่งใน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ค าสั่งจากการท าแบบฝกึหัด 
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   3. เนือ้หาควรเหมาะสมกับระดับช้ันของผู้เรียน 

   4. ควรพัฒนาทักษะการสอนการฟังอย่างตอ่เนื่อง 

   5. การสอนการฟังโดยใช้เพลงควรเป็นเพลงที่ทันยุคทันสมัย 

    6. เครื่องมือที่ใชป้ระกอบกิจกรรมการสอนควรมีประสิทธิภาพ 

   7. แถบบันทึกเสียงควรเป็นเสียงจากเจ้าของภาษา อย่างไรก็ตาม แนวคิด 

เรื่อง World Englishness ท าให้มองเห็นความส าคัญของภาษาอังกฤษในส าเนียงต่าง ๆ ด้วย 

มิใช่เพียงส าเนียงของเจ้าของภาษาเท่านั้น เพื่อผูเ้รียนสามารถพัฒนาทักษะการฟังใน

ระดับสูงขึ้นได้อย่างตอ่เนื่อง และส่งผลถึงทักษะการพูดของนักเรียนเพราะนักเรียนได้ฟัง

เสียงที่เป็นส าเนียงของเจ้าของภาษา ท าให้นักเรียนออกเสียงได้ตรงตามส าเนียงของเจ้าของ

ภาษา 

   8. ครูควรแจง้ให้ผูเ้รียนทราบถึงเป้าประสงค์ของการฟังซึ่งครูเป็นผู้จัด 

กิจกรรมให้ผู้เรยีนสามารถพัฒนาตนเต็มตามศักยภาพ 

   9. ครูควรใช้เทคนิควิธีการสอนหรอืฝกึใหผู้เ้รียนได้ใชส้ื่อที่หลากหลาย 

ที่หาได้ง่าย เช่น บทสนทนา เรื่องราวต่าง ๆ ค าสั่ง ใบปลิว การโฆษณา หรอือื่น ๆ เพื่อให้ 

ผูเ้รียนได้เห็นถึงความแตกต่าง และหลากหลายทางภาษา 

 กิจกรรมหลังการฟัง (Post–Listening Activities) 

  เป็นกิจกรรมที่ควรใหน้ักเรียนท าเป็นคู่หรือกลุ่ม เพื่อใหไ้ด้แลกเปลี่ยนข้อมูล

กัน นอกเหนอืจากการตอบค าถามจากเรื่องที่ฟังแล้ว มักจะเป็นการตั้งค าถามหรอืการ

ก าหนดกิจกรรมที่นอกเหนือไปจากเรื่อง (beyond the text) แต่ยังตอ้งอาศัยข้อมูลจาก

กิจกรรมก่อนและระหว่างการฟังมาช่วย ตัวอย่างกิจกรรมหลังการฟังมดีังนี้ 

 การอภิปราย (Discussion) 
  1. การแสดงบทบาทสมมต ิ(Role–play) เป็นการให้นักเรียนแสดงบทบาท

สมมตไิปตามสถานการณ์ใหมท่ี่ก าหนดให้ เพื่อนักเรียนจะได้ฝึกภาษาเพิ่มเติม 

  2. การายงาน (Report) เป็นการให้นักเรียนได้ฝึกภาษาต่อหนา้ผูฟ้ัง/ผูช้ม   

นอกจากนักเรียนจะกล้าแสดงออกแล้ว ยังได้ฝกึภาษาอีกด้วย 

  3. การเขียนรายงาน (writing) เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนเขียนเกี่ยวกับเรื่อง 

ที่ฟัง เชน่ การเขียนสรุปย่อ (Summary) หรอืการเขียนเรียงความ (essay) ฯลฯ 

 ผูว้ิจัยขอสรุปขั้นตอนในการสอนทักษะการฟัง ดังนี้ 

  1. ผูเ้รียนฟังเรื่องราวจากแถบบันทึกเสียงแล้วตอบค าถามผู้สอน เช่น สรุป 
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ใจความส าคัญบอกรายละเอียด บอกความหมายของค าศัพท์ ฯลฯ 

   2. ฟังเพลงแล้วเติมส่วนที่ขาดหายไปจากเนื้อเพลง 

   3. ฝกึใหผู้เ้รียนฟังข่าวหรอืชมภาพยนตร์ที่ใชภ้าษาอังกฤษ 

  4. ฝกึการฟังโดยให้ผู้เรยีน จดบันทึกสั้น ๆ จากเรื่องที่ฟัง 

   5. ให้ผู้เรยีนได้มโีอกาสแสดงบทบาทสมมตแิละการแสดงละคร 

   6. ฝกึผู้เรยีนออกเสียงค าคู่เปรียบเทียบ (Minimal pairs) เพื่อหาความ

แตกต่างของเสียง 

  7. ฝกึผูเ้รียนออกเสียงค าคู่เปรียบเทียบ 

  8. ฝกึให้ผูเ้รียนวาดภาพตามค าสั่งของผู้สอน 

  9. ฝกึใหผู้เ้รียนได้แข่งขันหรือเล่มเกมทางภาษา 

  10. ฝกึใหผู้เ้รียนวิจารณ์หลังฟังขอ้ความ เช่น บอกประโยชนจ์ากการฟัง

วิจารณ์ตัวละคร ฯลฯ 

 พระมหาเริงศักดิ์ เขมวิโร และชานนท์ วงศน์วล (2551, หนา้ 87-104) ได้ให้

ความหมายของรูปแบบของการฟังไว้ดังนี้ 

  1. ขั้นได้ยิน เป็นการรับฟังเสียง ซึ่งอาจจะผ่านไปจากความสนใจก็ได้ เพราะ

เพียงได้ยินเท่านั้น 

  2. ขั้นแยก เป็นการแยกเสียง แยกพยางค์ โดยใช้ความสามารถของผู้ฟังซึ่ง

อาจจะน ามาโยงเข้ากับประสบการณเ์ดิมที่เคยรับฟังมาแล้ว เสียงที่ได้ยินเสียงอะไร  

ได้ใจความอย่างไร แยกแยะได้ถูกต้อง 

  3. ขั้นยอมรับ เป็นขั้นที่ผูฟ้ังยอมรับว่าข้อความที่ได้ยิน สื่อความหมายได้ 

ในการใชภ้าษาเพื่อการสื่อสารซึ่งกันและกัน 

  4. ขั้นตคีวาม เป็นขั้นที่ผูฟ้ังแปลความหมายของเสียงหรอืตีความหมายของ 

สิ่งที่ฟังแยกแยะเสียงได้ถูกต้อง 

  5. ขั้นเขา้ใจ เป็นขั้นที่ผูฟ้ังสามารถเข้าใจความหมายของเรื่อง และสามารถ 

จับใจความส าคัญของเรื่องได้ โดยอาศัยความรูค้วามคิดและประสบการณเ์ดิมของผูฟ้ัง  

ถ้ามีประสบการณ์มากจะเข้าใจได้ง่ายและรวดเร็วความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด เป็น

ความจริงและยอมรับได้หรือไม่ น าไปใช้ประโยชน์ไปในชีวติประจ าวันได้อย่างไร 
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 รูปแบบของกิจกรรมการฝึกทักษะการพูด 

  แสงระวี ดอนแก้วบัว (2558, หนา้ 146-155) ได้ออกแบบรูปแบบการสอน

ไว้ดังนี ้

  1. ระดับเตรียมตัว เป็นการสอนให้พูดเลียนแบบตัวอย่าง เชน่ การเลียนแบบ 

ตัวอย่างที่ถูกต้องจากผู้สอน หรอืจากเครื่องเล่นแถบเสียง และการท่องจ าประโยคพื้นฐาน

ต่าง ๆ ในระดับนี้ ผู้เรยีนจะต้องฟังและฝกึออกเสียงตา่ง ๆ จนเกิดความค้นเคย  

  2. ระดับการแสดงออก เป็นระดับที่ผูเ้รียนสามารถพูดแสดงความต้ังใจ 

ของตนเองออกไปให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้หลังจากที่ผู้เรยีนสามารถจ าค า

และประโยคได้พอสมควร เมื่อพิจารณาการสอนพูดตามระดับดังกล่าวข้างตน้ บทเรียน

มักจะเป็นบทสนทนาหรอืการเล่าเรื่อง โดยแบ่งการสอนออกเป็นขั้นตอนต่าง ๆ ตามล าดับ 

ความง่ายไปหายาก 

 กิจกรรมการฝึกทักษะการพูดมี 3 รูปแบบ 

  การฝึกพูดระดับกลไก (Mechanical Drills) เป็นการฝกึตามตัวแบบ 

ที่ก าหนดให้ในหลายลักษณะ เช่น 

   1. พูดเปลี่ยนค าศัพท์ในประโยค (Multiple Substitution Drill) 

    2. พูดตั้งค าถามจากสถานการณ์ในประโยคบอกเล่า (Transformation 

Drill) 

    3. พูดถามตอบตามรูปแบบของประโยคที่ก าหนดให้ (Yes/No Question–

Answer Drill) 

    4. พูดสร้างประโยคต่อเติมจากประโยคที่ก าหนดให ้(Sentence Building) 

    5. พูดค าศัพท์ ส านวนในประโยคที่ก าหนดให้ (Rub Out and Remember) 

    6. พูดเรียงประโยคจากบทสนทนา (Ordering Dialogues) 

    7. พูดทายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึน้ในบทสนทนา (Predicting Dialogue) 

    8. พูดต่อเติมสว่นที่หายไปจากประโยค (Completing Sentences) 

    9. พูดใหเ้พื่อนเขียนตามค าบอก (Split Dictation) 

 นอกจากนี ้แสงระวี ดอนแก้วบัว (2558, หนา้ 145) ได้เสนอการฝึกการพูด

อย่างมคีวามหมาย (Meaning Drills) เป็นการฝกึตามตัวแบบที่เน้นความหมายมากขึ้น 

มีหลายลักษณะ เช่น 

   1. พูดสร้างประโยคเปรียบเทียบโดยใช้รูปภาพ 
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   2. พูดสร้างประโยคจากภาพที่ก าหนดให้ 

   3. พูดเกี่ยวกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในหอ้งเรียน 

 นอกจากนี ้อ้างอิง ได้เสนอการฝึกพูดเพื่อการสื่อสาร (Communicative Drills) 

เป็นการฝึกเพื่อมุง่เน้นการสื่อสารเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนสร้างค าตอบตามจนิตนาการ เช่น 

   1. พูดประโยคตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจรงิ (Situation) 

   2. พูดตามสถานการณ์ที่ก าหนดให้ (Imaginary Situation) 

   3. พูดบรรยายภาพหรอืสถานการณ์แล้วให้เพื่อนวาดภาพตามที่พูด  

(Describe and Draw) 

   4. ส่งเสริม Task–based Learning ด้วย เนื่องจากเน้นที่การใช้ภาษาในการท า

กิจกรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ไม่ใช่แค่ในสถานการณ์การสื่อสารที่จ าลองขึ้นมาเท่านั้น 

นอกจากนี ้การพูดที่ดนีั้น ผู้พูดจะต้องมกีารสื่อสารที่ชัดเจน ที่ท าให้ผู้ฟังเข้าใจ

งา่ย และมีการล าดับขั้นตอนหรอืเนือ้หาที่ชัดเจน มีการพูดเป็นล าดับขั้น ดังนีน้ักวิชาการ

ต่าง ๆ ได้กล่าวไว้ดังนี้ 

 วิไลวรรณ ธนสุวรรณ (2530, หน้า 24) ได้ใหห้ลักการทั่วไปเกี่ยวกับการสอน 

พูดไว้ดังนี้ 

   1. การพูดควรเริ่มจากการฝึกบทสนทนาสั้น ๆ และประโยคแบบต่าง ๆ 

    2. หลังจากการสอนบทสนทนา ผู้สอนควรโยงเรื่องในบทสนทนาให้

สัมพันธ์กับสถานการ ณ์จริง เช่น บทสนทนเกี่ยวกับเรื่องอาชีพของผูป้กครอง 

    3. กระตุน้ใหผู้เ้รียนฝกึพูดและใชภ้าษาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ สร้าง

ความรูส้ึกที่ดแีก่ผู้เรยีนโดยการให้ก าลังใจไม่ใหผู้เ้รียนรู้สึกกลัวว่าจะพูดผดิหรืออายที่จะพูด 

    4. แก้ขอ้ผดิพลาดในการออกเสียงหรือผิดหลักไวยากรณ์เฉพาะใน

ระหว่างกาฝกึเท่านั้น เมื่อถึงขัน้พูดโดยเสรีแล้ว ควรให้สามารถสื่อสารได้เข้าใจเท่านั้น 

    5. เลือกใช้เอกสารหรอืวัสดุอุปกรณ์ประกอบการสอนใหเ้หมาะสมกับ

ระดับความสามารถของผูเ้รียน ทั้งนี้ การสอนพูดควรเริ่มจากง่ายไปหายาก เช่น เริ่มจาก

ฝกึใหต้ั้งค าถามและตอบค าถามเป็นหัวข้อง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน เช่น การขอรอ้งเรื่องส่วนตัว 

ค าถามเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ หรือค าถามเกี่ยวกับไวยากรณ์ตอ่ไป จากนั้นเป็นการฝึกให้

เล่าเรื่องโดยก าหนดหรอืจัดให้มสีถานการณ์ขึ้น แล้วให้ผูเ้รียนเล่าเรื่อง อาจเป็นการเล่า 

คนเดียวหรอืผลักกันเล่าคนละประโยคก็ได้ โดยจุดมุ่งหมายปลายทางของการสอนพูด คือ

ให้ผู้เรยีนสามารถพูดได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่วเช่นเดียวกับเจ้าของภาษา 
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 ขั้นตอนในการท ากิจกรรมพูด 

  สมถวิล ธนะโสภณ (2523, หนา้ 50–54) ได้เสนอแนวคิดสรุปขั้นตอน 

การเรียนการสอนพูดภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

   1. การพูดต้องมแีรงจูงใจ 

    2. การพูดต้องมีผู้ฟัง 

    3. เวลาที่คนพูดตามปกติมักใส่อารมณล์งไปในสิ่งที่เขาพูด คิด แสดง

ความรูส้ึก ดังนัน้ครูควรสอนให้เด็กในเรื่องการใช้ระดับเสียงสูงต่ า 

    4. การพูดขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ค าพูดหนึ่งที่เกิดขึ้นในสถานการณ์หนึ่ง

เท่านั้น การสอนพูดควรสร้างสถานการณ์ที่เหมือนกันหรอืเกือบเหมอืนสถานการณ์จริง

เพื่อกระตุน้ให้เด็กพูด 

    5. ภาษาพูดค่อนข้างอสิระ แตภ่าษาพูดที่ใชใ้นโรงเรยีนทั่วไปมักใกล้เคียง

กับภาษามาตรฐาน (ภาษาเขียน) เด็กควรรู้จักใช้ประโยคสั้น ๆ ซึ่งมักใช้ในการพูดภาษาปกติ 

    6. เด็กควรคุ้นเคยกับการพูดตามภาษาแบบธรรมชาติ เช่น การตอบโดย

ใช้ประโยคที่ไม่สมบูรณ์ สื่อความหมายได้ การใชรู้ปย่อ การใช้ค าย่อ 

    7. ครูควรค าถึงลักษณะประจ าตัวเด็ก ซึ่งมีผลต่อการรว่มมอืในการพูด  

เชน่ ช่างพูดหรอืขีอ้าย ตกใจง่าย ลักษณะเหล่านีม้ีผลต่อการพูดภาษา 

    8. ครูควรใจกว้างยอมรับข้อคิดเห็นของเด็กและไม่แก้ไขข้อผิดพลาดทาง

ไวยากรณ์มากนักเพราะอาจไปขัดกับความพยายามที่จะเรียบเรียงค าพูดของเด็ก ครูควร

ค านงึถึงเฉพาะข้อผดิพลาดที่ท าให้ความหมายผิดไปเท่านั้น แล้วจึงน าข้อผดิพลาดนั้นมา

ทบทวนใหเ้ด็กทั้งช้ันได้ฝึกอีกครั้ง 

    9. การพูดภาษาที่เป็นธรรมชาติจะเกิดขึ้นได้ในห้องเรียนที่มีบรรยากาศ

เป็นกันเองระหว่างครูและนักเรียน 

    10. แบบเรียนที่บทสนทนา (Dialogue) จะช่วยสอนการพูดได้ดีเพราะใน

บทสนทนาจะมีภาษาที่ใกล้เคียงกับชีวติประจ าวัน 

 จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วจิัยสรุปรูปแบบการสอนการฟังและ

พูดภาษาอังกฤษ มขีั้นตอน ดังนี้ 

 

1. ทักษะทางการพูดและการฟังตอ้งมีแรงจูงใจ หรอืวัตถุประสงค์ใน 

การพูด 
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 2. การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดสามารถสร้างสถานการณ์จ าลอง 

ขึน้มาได้ 

 3. บทสนทนาสามารถใช้พัฒนาทักษะการฟังและการพูดได้ 

 4. การพัฒนาทักษะทางการฟังและการพูดที่ดเีด็กครูควรไม่เคร่งครัดกับ 

เด็กมากเกินไป พยายามฝกึใหเ้ด็กมีความกล้าแสดงการที่จะพูด และเป็นผูฟ้ังที่ดี 

  สรุปการสอนภาษาตามทฤษฎีการเรียนแบบความรู้ อิงแนวคิดที่ว่าภาษาเป็น

ระบบที่วา่ไปตามกฎเกณฑ์ ความเข้าใจและการแสดงออกทางภาษาขึน้อยู่กับความเข้าใจ

กฎเกณฑ์ เมื่อผูเ้รียนมคีวามเข้าใจรูปแบบของภาษาและความหมายแล้ว ก็จะสามารถที่

เรียนรู้ภาษามาตั้งแตเ่กิด มไิด้เกิดจากการเรียนรู้เงื่อนไขเพียงอย่างเดียว แต่ยังตอ้งใช้

สติปัญญาของตนเองและความคิดสร้างสรรค์ในการผสมผสานความรูเ้ดิมที่มีอยู่ 

 การวดัผลและประเมินผลการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 
  การเรียนการสอนภาษาเพื่อสื่อสารจะไม่สมบูรณ์ถ้าการสอบและการ

ประเมินผลไม่สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน เมื่อการเรียนการสอน

ภาษาเพื่อสื่อสารมีจุดมุ่งหมายใหผู้เ้รียนสามารถสื่อความหมายด้วยการใชภ้าษาให้ถูกต้อง

เหมาะสม การประเมินผลควรประเมินว่าผูเ้รียนสามารถใช้ภาษาสื่อความหมายได้มากน้อย

เพียงใด ไม่ใชป่ระเมินผลวา่ผูเ้รียนมีความรูท้างภาษามากน้อยเพียงใด นอกจากนี้

พัฒนาการทางภาษาเป็นเรื่องของกระบวนการที่ต่อเนื่อง ดังนั้น การประเมินผลการเรียน 

จงึควรจัดวัดกระบวนการในการเรียนรูข้องผูเ้รียนด้วย ไม่ใช่วัดผลสัมฤทธิ์แต่เพียง 

อย่างเดียว ในการทดสอบความสามารถในการใชภ้าษา ผู้สอนจงึตอ้งย้อนไปดูว่าผูเ้รียนมี

วัตถุประสงค์ในการเรียนรูอ้ย่างไรบ้าง และในหลักสูตรมีผลการเรียนรูท้ี่คาดหวังอะไรบ้าง  

แล้วจึงสร้างแบบทดสอบให้สอดคล้องกับเนือ้หาและจุดประสงค์ของหลักสูตรนั้น ๆ อาจ

กล่าวได้ว่า ลักษณะของขอ้สอบกับแบบฝกึหัดหรอืกิจกรรมที่ท าในห้องเรียนมคีวาม

แตกต่างกันน้อยมาก นอกจากนี้การวัดผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรูแ้บบองค์รวมและเชิง

คุณภาพ โดยใช้การเขียนเรียงความ การน าเสนอผลงานในชัน้เรียน และการประเมินแบบ

องค์รวมอื่น ๆ เชน่ แฟ้ม ผลงาน (portfolio) ซึ่งเป็นการประเมินแบบอัตนัยนีเ้หมาะสมกับ

การทดสอบการใช้ภาษา เพราะในการใชภ้าษาจ าเป็นต้องใชค้วามสามารถหลาย ๆ อย่าง

ในเวลาเดียวกัน แตก่ารประเมินแบบนีเ้ป็นการประเมินที่ยากต่อการปฏิบัติในห้องเรียน 

ที่มนีักเรียนมาก และยากที่จะท าให้เที่ยงตรงการทดสอบแบบสื่อสารมุง่ให้ความสนใจไปที่

ความเหมาะสมในการใช้ภาษา (appropriacy) มากกว่าความถูกต้องทางภาษา (correctness) 
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  แสงระวี ดอนแก้วบัว (2558, หนา้ 254–2555) ได้เสนอแนวคิดในการวัดผล

และประเมินผลฟัง-พูดภาษาอังกฤษ ดังนีก้ารตรวจสอบผลการจัดการเรียนรู้ที่ยึด

มาตรฐานการเรียนรูเ้ป้าหมาย ครูผู้สอนควรได้ด าเนินการดังนี้ 

    1. ก าหนดตัวบ่งชี้ ส าหรับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง/ภาค (มาตรฐาน 

การเรียนรูช่้วงช้ัน) แตล่ะข้อให้สอดคล้องกับวัยของผูเ้รียนและน าไปใช้ในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนแลว้ 

 2. เลือกตัวบ่งชีท้ี่จะใช้เป็นตัวแทนผลการเรียนรูท้ี่คาดหวังรายปี/ภาค  

(มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงช้ัน) ซึ่งเป็นความสามารถที่ต้องการให้ผูเ้รียนได้แสดงออก และใช้

เกณฑใ์นการประเมิน เพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของผูเ้รียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

ที่ก าหนด 

 3. ออกแบบภาระงานให้ผูเ้รียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางภาษา   

ตามตัวบ่งชีท้ี่เลือกไว้/ตามเกณฑ์การประเมิน ภาระงานที่ใช้ในการประเมินจะสามารถใช้วัด

ตัวบ่งชีไ้ด้หลาย ๆ มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงช้ัน การออกแบบภาระงานนั้นจะต้องครอบคลุม

ทั้ง 3 องค์ประกอบคือ บริบท งานที่ต้องท า (การใช้ภาษา) และบทบาทของผู้เรยีน ในการ

ประเมินทางภาษา องค์ประกอบทั้งสามจะถูกก าหนดเป็น situation และ task 

 4. ก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ผู้สอนสามารถเลือกใช้เกณฑ์ประเมิน 

แบบแยกส่วนหรอืเกณฑป์ระเมินรวมได้ เกณฑแ์ตล่ะตัวคือ ตัวบ่งชีต้ามาตรฐานการเรียนรู้

ช่วงช้ันของแตล่ะข้อที่ได้เลือกไว้ และผลการประเมินก็จะสามารถใช้ตรวจสอบมาตรฐาน

การเรียนรูท้ี่เป็นเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอน 

 5. ตรวจสอบทบทวน ความสอดคล้องและความเหมาะสม ของภาระงาน 

กับเกณฑก์ารประเมนิปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้ทดลองจริง 

  นอกจากนี ้แสงระวี ดอนแก้วบัว (2558, หนา้ 254–2555) ยังมีแนวทาง 

ในการสร้างเกณฑก์ารประเมินทางภาษา ดังนี้ 

   1. เกณฑก์ารปฏิบัติ (Pragmatic Criteria) ประเด็นที่น ามาพิจารณา 

ได้แก่ การปฏิบัติตนของผู้เรียนที่แสดงออกถึงความสามารถทางภาษา เช่น การวาดภาพ

ตามค าสั่งที่ได้ฟัง หรอือาจเป็นการใชภ้าษาเพื่อสื่อความถึงสิ่งที่เขาควรปฏิบัติ เช่น ใชภ้าษา

ล าดับขั้นตอนการท างานของตนได้ 

 2. เกณฑท์างภาษา (Linguistic Criteria) ควรให้ครอบคลุมทั้งการใช้ 
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ค าศัพท์ (Lexicon) รูปแบบประโยค (Syntax) ความถูกต้องในการออกเสียงส าหรับการพูด 

(Phonology) และการเรียบเรียงค าในประโยค (Morphology) 

   3. เกณฑท์างวัฒนธรรม (Cultural Criteria) ตอ้งค านึงถึงขนบธรรมเนยีม

ประเพณีและแนวปฏิบัติอันเป็นวัฒนธรรมที่แสดงออกทางภาษา เช่น การตอ้นรับ  

การขอบคุณ การขอโทษ หรอืระดับภาษา 

 4. เกณฑด์้านยุทธศาสตรก์ารสื่อสาร (Strategic Criteria) ยุทธศาสตร์ 

ของผู้สอนที่จะท าใหก้ารสื่อสารสามารถด าเนินไปอย่างราบรื่น เกิดความเข้าใจกันตาม

จุดมุง่หมายยุทธศาสตรต์่าง ๆ เหล่านี้ ได้แก่ น้ าเสียง ภาษาท่าทาง การใชภ้าษาเทียบเคียง

ภาษาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว 

  Cohen (1994, หนา้ 171–174) ได้กล่าวถึงหลักการทั่วไปของการประเมิน

ทักษะภาษาพอสรุปได้ตาม หัวข้อตอ่ไปนี้ 

   1. เหตุผลที่ต้องประเมินภาษา 

     ท าไมต้องประเมินความสามรถทางภาษาเหตุผลแรกคือ เพื่อ

ผลประโยชน์ของผูเ้รียนเพราะการประเมินเป็นการแสดงให้เห็นวา่การเรียนภาษานั้นมี

ความหมายส าหรับผูเ้รียน การประเมนิจะสะท้อนจุดประสงค์ของแต่ละรายวิชา ผลที่

ปรากฏบอกใหรู้้ว่าผูเ้รียนบรรลุจุดประสงค์ของรายวิชาที่ตั้งไว้มากน้อยเพียงใด นอกจากนั้น 

ถ้าสิ่งที่ทดสอบสอดคล้องกับสิ่งที่ผู้เรยีนต้องการในรายวิชาท าให้ผูเ้รียนเกิดแรงจูงใจ  

การทดสอบเป็นการสรา้งแรงจูงใจให้ผูเ้รียนสนใจในการเรียนมากขึ้น และที่ส าคัญที่สุดคือ

ผูเ้รียนได้รับผลสะท้อนกลับเกี่ยวกับความสามารถทางภาษาท าใหผู้เ้รียนได้รู้จุดอ่อนจุดแข็ง

ของตนเอง ซึ่งจากผลดังกล่าวได้ใชเ้ป็นแนวทางในการเลือกเรียนในสิ่งที่ตนถนัด หรอืเพื่อ

แก้จุดบกพร่องของตนเองการประเมินยังเกิดประโยชน์ต่อผู้สอน เพราะเป็นการตัดสินใจว่า

สอนบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่ เช่น วิชาทักษะการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารขั้นพืน้ฐาน  

ประกอบไปด้วยเนื้อหา การทักทาย การกล่าวลา การแสดงความต้องการ การปฏิเสธ  

การขอโทษ และทักษะทางภาษา ได้แก่ ทักษะการพูด การเขียน การฟังและการอ่าน  

ผูส้อนวัดว่าระดับผลสัมฤทธิ์ที่ผู้เรยีนคาดหวังไว้ กับผลการประเมนิจรงิแตกต่างแค่ไหน  

สิ่งเหล่านี้จะเป็นข้อมูลให้ผู้สอนได้ปรับปรุงพัฒนาการสอนของตนเอง นอกจากั้นการ

วิเคราะห์ข้อสอบแต่ละข้อยังเป็นประโยชน์ตอ่ผูส้อนในการตรวจสอบว่าข้อสอบใดยากง่าย  

เชน่ ขอ้สอบแต่ละข้อมีผู้เรยีนตอบถูกกี่คน ถ้าตอบถูกเกิน 80% หรอืตอบถูกน้อยกว่า   
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60% ก็พิจารณาว่าข้อสอบนั้นยากหรืองา่ยเกินไป การวิเคราะหค์วามยากง่ายของข้อสอบ

แต่ละข้อ ท าให้ผูส้อนรู้ถึงจุดอ่อนจุดแข็งของผูเ้รียนแต่ละคนอกีด้วย 

   2. สิ่งที่ประเมิน สิ่งที่ประเมินมดีังนี้ 

     2.1 ประเมินว่าผูเ้รียนรู้อะไร ส าหรับการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษา 

ที่สองหรอืภาษาต่างประเทศแลว้ นักสอนภาษาที่สองย้ าว่า สิ่งที่ผู้สอนสอนอาจไม่ใช่สิ่งที่

ผูเ้รียนได้เรียนรู ้หมายความว่าผูเ้รียนอาจไม่เกิดการเรียนรู้ในสิ่งที่ผู้สอนสอนเลยหรอื

เรียนรู้ได้นอ้ย บางครั้งก็เข้าใจผิดคอืรู้มาผดิ เพราะอาจเกิดจากการให้ความสนใจในการ

เรียนไม่เพียงพอ การประเมินจงึเป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้รู้วา่ตัวเองมีความรู้เท่าใด 

     2.2 การประเมนิการใชภ้าษาจรงิ (authentic language use) การ

ทดสอบความรูท้างภาษา (linguistic knowledge) ไม่ใชก่ารประเมินภาษาจริงที่ใช้ในการ

สื่อสาร การสังเกตพฤติกรรมการใชภ้าษาถือว่าเป็นการประเมินภาษาที่เป็นธรรมชาติ  

ซึ่งการวัดภาษาจริงเป็นการวัดความสามารถทางภาษาโดยตรงที่ใกล้เคียงกับจรงิมากที่สุด 

  2.3 การใชก้รอบทฤษฎีในการประเมิน การใช้ทฤษฎีในการประเมนิ 

ที่เห็นได้ชัดเจน เช่น กรอบการประเมินความสามารถในการใชภ้าษาเพื่อการสื่อสาร

ของคเนลและเสวน 

   3. ความมุ่งหมายของการประเมินภาษา 

    3.1 วัดผลสัมฤทธิ์ละความสามารถทางภาษา 

     3.2 เปรียบเทียบผูส้อบกับผูส้อบคนอื่น ๆ 

   4. วิธีการประเมินวิธีใดที่ดทีี่สุดในการประเมินภาษาที่สองยังเป็นเรื่องที่

ถกเถียงกันอยู่ว่าจะใช้วธิีเก่าคือการประเมินในเชิงปริมาณหรอืใช้วธิีการประเมินแบบใหม่ 

ซึ่งการประเมนิภาษามี 2 ลักษณะ ได้แก่ การประเมินแยกทักษะ (discrete–point item) และ

การประเมนิรวมหรือบูรณาการภาษา (integrative item) จากการที่ไม่มีข้อตกลงที่แน่นอน

ว่าจะใช้วธิีใดประเมินภาษาที่เป็นวิธีที่เหมาะที่สุด ดังนั้นการใช้หลาย ๆ วิธีประสมประสานกัน 

จงึนา่จะเป็นการประเมินที่ได้ผลที่สุด 

   5. การประเมินเครื่องมอืทางภาษา หลังจากที่สรา้งเครื่องมอืประเมิน

ภาษาซึ่งส่วนมากเป็นลักษณะของแบบทดสอบจ าเป็นต้องมีการประเมินว่าแบบทดสอบนั้น

มีประสิทธิภาพหรอืไม่ มีเกณฑ์การประเมินดังนี้ 

    5.1 ความเที่ยง (reliability) หมายถึง ความน่าเชื่อถือของขอ้สอบ  

การทดสอบ ความเที่ยงของข้อสอบท าได้โดยน าข้อสอบชุดเดิมน ามาสอบคนเดิมสองครัง้
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ได้ผลเหมอืนกัน ถือวา่ข้อสอบนั้นเช่ือถอืได้ ความเที่ยงของเครื่องมือประเมินภาษาขึน้อยู่กับ

เงื่อนไข 3 ประการ ดังนี้ 

     5.1.1 ข้อสอบ (test factor) เช่น ความก้าวหนา้ของขอ้สอบ  

การจ ากัดเสรีภาพในการตอบเชน่ ค าถามเฉพาะเจาะจงเกินไป ความชัดเจนของค าชีแ้จง 

ในการท าข้อสอบ ความยาวของขอ้สอบ คุณภาพของการพิมพ ์การจัดวางรูปแบบของ

ข้อสอบและขาดตัวหนังสอื 

   5.1.2 สถานการณ์ (situation factor) สถานการณ์หรอืสิ่งแวดล้อม 

ในการสอบถือว่ามีผลตอ่ความเที่ยงของข้อสอบ เช่น บรรยากาศหอ้งสอบ แสง เสียง  

ในห้องและนอกห้องมเีสียงรบกวนหรอืไม่ 

   5.1.3 ผูส้อบ (individual factor) สุขภาพของผู้สอบทั้งด้านจิตใจ 

และร่างกาย แรงจูงใจ สิ่งเหล่านีเ้รียกว่าส่วนประกอบช่ัวคราว (transient factor) 

นอกจากนั้นก็ยังมีสาเหตุที่ถาวร (stable factor) เช่น ทักษะ IQ ความสามารถในการใช้

ภาษาอังกฤษและประสบการณ์ในการที่เคยท าข้อสอบที่คล้ายกันมาก่อน 

    5.2 ความตรง (validity) หมายถึง ขอ้สอบนั้นวัดได้ตรงตามที่ต้องการ

จะวัดความตรงมลีักษณะดังนี้ 

      5.2.1 ด้านเนือ้หา (content validity) หมายถึง ความถูกต้อง

ครอบคลุมของเนือ้หาตามจุดประสงค์ของรายวิชา ส าหรับครูสอนภาษา การตรวจสอบ

ความตรงไม่ใชก่ารวิเคราะห์ทางสถิติ แต่ตรวจดูว่าแต่ละข้อของข้อสอบนั้นถูกต้องตาม

เนือ้หาโครงสร้างภาษาและครอบคลุมที่สอนไปแล้วหรือไม่ 

   5.2.2 ความสัมพันธ์กับเกณฑ ์(criterion–related validity)  

ความเที่ยงตรง ลักษณะนีเ้ป็นการเปรียบเทียบผลของการใชแ้บบทดสอบกับเกณฑอ์ืน่ ๆ  

ที่ใกล้เคียงกัน ถ้าผลการสอบคล้าย ๆ กันถือว่ามีความตรง 

   5.2.3 การสร้างขอ้สอบ (construct validity) หมายถึง ผลการสอบ 

สัมฤทธิ์กับความสามารถทางภาษาของผู้สอบ ผู้สร้างข้อสอบต้องค านึงถึงเสมอว่าข้อสอบ

ที่สรา้งขึ้นมานั้นสะท้อนความสามารถทางภาษาของผูส้อบ เช่น การทดสอบทักษะการฟัง 

ผูป้ระเมินต้องใช้วกีารประเมินหลาย ๆ อย่างประเมนิในสถานการณ์เดียวกัน แล้วน าผลการ

ประเมินมาเปรียบเทียบดูว่ามีความใกล้เคียงกันหรอืไม่ 
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   5.2.4 ระบบ (systemic validity) หมายถึง การสอบนั้นมีผลต่อ 

การเรียนการสอนและหลักสูตร เช่น การน าผลการประเมินมาพัฒนาหลักสูตรการเรียน

การสอนให้ดขีึน้ 

  อรุณ ีวิรยิะจติรา (2554, หน้า 63) การเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร

จะไม่สมบูรณ์ถ้าการสอบและการประเมินผลไม่สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนการ

เรียนการสอน เมื่อการเรียนการสอนภาษาเพื่อสื่อสารมีจุดมุง่หมายให้ผูเ้รียน สามารถ

สื่อสารความหมายด้วยการใช้ภาษาใหถู้กต้องและเหมาะสม การประเมินผลก็ควรประเมิน

วา่ผูเ้รียนสามารถใช้ภาษาสื่อความหมายได้มากน้อยเพียงใด ไม่ใช่การประเมินว่าผูเ้รียนมี

ความรูท้างภาษามากน้อยเพียงใดนอกจากนี ้พัฒนาการทางภาษาเป็นเรื่องของกระบวนการ 

ในการเรียนรุ้ดว้ย ไม่ใช่วัดผลสัมฤทธิ์แต่เพียงอย่างเดียว ในการทดสอบความสามารถใน

การใชภ้าษา ผูส้อนต้องย้อนไปดูว่าผูเ้รียนมีวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้อย่างไรบ้าง และใน

หลักสูตรมีผลการเรียนรูท้ี่คาดหวังอะไรบ้าง แล้วจงึสร้างแบบทดสอบให้สอดคล้องกับ

เนือ้หาและจุดประสงค์ของหลักสูตรนั้น ๆ อาจกล่าวได้ว่า ลักษณะของขอ้สอบกับ

แบบฝกึหัด หรือกิจกรรมที่ท าในห้องเรยีนมีความแตกต่างกันน้อยมาก 

  สรุปได้ว่า การวัดผลและการประเมินผลทางภาษามัความส าคัญต่อการ

ประเมิน ผูเ้รียน และผู้สอนจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีขั้นตอนการประเมินผูเ้รียนที่เหมาสม

และถูกต้องการวัดผลและประเมินด้านการเรียน การสอนภาษาอังกฤษ มีดังนี้ 

   1. ตอ้งมกีารก าหนดตัวชีว้ัดที่ชัดเจน 

 2. เกณฑ์ทางภาษา (Linguistic Criteria) ควรให้ครอบคลุมทั้งการใช้ 

ค าศัพท์ (Lexicon) รูปแบบประโยค (Syntax) ความถูกต้องในการออกเสียงส าหรับการพูด  

(Phonology) และการเรียบเรียงค าในประโยค (Morphology) 

 3. ก าหนดเกณฑก์ารให้คะแนน ผู้สอนสามารถเลือกใช้เกณฑ์ประเมิน 

แบบแยกส่วนหรอืเกณฑป์ระเมินรวมได้ เกณฑแ์ตล่ะตัวคือ ตัวบ่งชีต้ามาตรฐานการเรียนรู้

ช่วงช้ันของแตล่ะข้อที่ได้เลือกไว้ และผลการประเมินก็จะสามารถใช้ตรวจสอบมาตรฐาน

การเรียนรูท้ี่เป็นเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอน 

 

การพัฒนาหลักสูตร 

 การพัฒนาหลักสูตรเป็นภารกิจที่ส าคัญและกว้างขวาง จึงมีผูใ้ห้ความหมาย

ของค าว่า การพัฒนาหลักสูตร ดังนี้ 
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 ความหมายของหลักสูตร 

  นักวิชาการได้นิยามความหมายของหลักสูตรแตกต่างกันไป ตามมุมมองของ

แตล่ะคนจากการศกึษาเอกสารที่เกี่ยวของกับความหมายของหลักสูตร มีผูใ้ห้ความหมาย

ไว้มากมาย ดังนี้ 

   เสริมศักดิ ์วิศาลาภรณ์ (2539, หนา้ 4) และวิชัย ประสิทธิ์วุฒิเวชช์ 

(2542, หนา้ 44) ได้กล่าวว่า หลักสูตร หมายถึง ประสบการณต์่าง ๆ ของการเรยีนที่

สถานศกึษาจัดใหแ้ก่ ผูเ้รียน โดยมีการวางแผนไว้ลว่งหน้าอย่างเป็นขั้นตอน ก าหนดไว้ใน

เอกสารเพื่อเป็นแมบ่ทในการ จัดการเรียนการสอนตามระดับช้ันซึ่งพิจารณาในมุมแคบ 

ก็จะหมายถึง ผลผลิตของการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ที่ตอ้งการใหเ้กิด แตถ่้า

พิจารณาในมุมกว้างก็จะหมายถึง ประสบการณ์ชีวิต (Late experiences) ทั้งหมดของ

ผูเ้รียน แผนการเรียนการสอนที่จัดท าขั้นเพื่อเป็นแม่บทใน การจัดให้ผูเ้รียนพัฒนาตนเอง

ตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

   ธ ารง บัวศร ี(2542, หนา้ 7) กล่าวว่าหลักสูตรคือ แผนซึ่งได้ออกแบบ

จัดท าขึ้นเพือ่แสดงถึงจุดหมายและการจัดกิจกรรม และมวลประสบการณใ์นแตล่ะ

โปรแกรมการศึกษาเพื่อใหผู้เรียนมพีัฒนาการในด้านต่าง ๆ ตามจุดหมายที่ได้ก าหนดไว้ 

   ชูศร ีสุวรรณโชติ (2544, หน้า 41-42) นยิามว่าหลักสูตรคือประมวล 

ประสบการณท์ุกชนิดที่ครูสร้างสรรค์ให้กับผูเ้รียน เพื่อให้ผูเ้รียนได้พัฒนาตนเองให้สามารถ 

ด ารงชีวติอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและเจริญงอกงาม 

   กรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธิการ (2544, หน้า 1) ให้ความหมายของ

หลักสูตรว่า เป็นขอก าหนดเกี่ยวกับจุดหมาย แนวทาง วิธีการ และเนือ้หาสาระในการ

จัดการเรยีนการสอนใน โรงเรียนเพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความสามารถ ทัศนคติและ

พฤติกรรมตามที่ก าหนดในจุดมุง่หมายของการศกึษา 

   ส าล ีรักสุทธิ (2544, หน้า 10) ได้กล่าวถึงความหมายของหลักสูตรว่า  

เป็นมวลประสบการณ์หรอืกิจกรรมที่จัดให้แก่ผูเ้รียนทั้งในและนอกห้องเรยีน อันส่งเสริม 

ให้ผู้เรยีน ได้เกิดการเรยีนรู้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ด้านความรู ้ความคิด เจตคติ และการ

ปฏิบัติในทิศทางที่ พงึประสงค์ 

   ธวัชชัย ชัยจิรฉายากุล (2546, หนา้ 9-10) ได้ให้ค านิยามของหลักสูตรไว้

ว่า “หลักสูตร” หมายถึง แผนการเรียนรู้และประสบการณ์หรือกิจกรรมทั้งหลายที่โรงเรียน

จัดให้แก่ผูเ้รียน โดยขยายความองค์ประกอบที่ส าคัญของหลักสูตร ดังนี้ 
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    1. แผนการเรียนรู้ ประกอบด้วย หลักสูตรที่จัดพิมพ์เป็นเล่ม

ประกอบด้วย เนือ้หาหรอืสังเขปวิชา หรอือาจประกอบด้วยแผนการเรียนรู้ที่ละเอียดมี

จุดมุง่หมาย เนื้อหา กิจกรรมการสอนและประเมินผลและผลการเรียนรู้ หรอืโครงการสอน 

ประมวลการสอน บันทึก การสอน คู่มอืครู แผนการสอน หนังสอืเรียน หนังสือเสริม 

การเรียน ตลอดจนสื่อ การเรียนรู้ และอุปกรณ์การสอนต่าง ๆ 

    2. ประสบการณ์หรอืกิจกรรมการเรยีนการสอน เป็นขั้นตอนการน า

แผนการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติในรูปของการจัดประสบการณห์รอืกิจกรรม เพื่อให้นักเรียน

เกิดการเรยีนรู้ตามแผนการเรียนรู้กิจกรรม ได้แก่ การสอนของครู การเรียนของนักเรียน  

การวัดและประเมินผลการเรียน ตลอดจนกิจกรรมอื่น ๆ ที่สง่เสริมการเรียนรู้หรอื

ประสบการณข์องผู้เรยีน Crow & Crow (1962, p. 250) กล่าวว่า “หลักสูตร” หมายถึง 

มวลประสบการณท์ี่ผูเ้รียนไดรับทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อใหผูเ้รียนม ี

พัฒนาการทั้งในด้านร่างกาย สังคม ปัญญา และจติใจ นอกจากนี ้Saylers & Alexsander 

(1974, pp. 2-3) กล่าวถึง ความหมายของหลักสูตรว่า “เป็นแผนส าหรับจัดโอกาสการ

เรียนรู้ใหแ้ก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีโรงเรยีนเป็น

ผูร้ับผิดชอบ” 

   Posner (1995, pp. 4-7) กล่าวถึงค าว่าหลักสูตรไว้ดังนี้ 

    1. หลักสูตร คือ ขอบเขตและล าดับของผลลัพธ์ของการเรียนรู้  

ที่ก าหนดเอาไว้ในรูปของวัตถุประสงค์วา่ผูเ้รียนควรท าอะไรได้บ้าง 

    2. หลักสูตร คอื แผนการเรียนที่จัดใหก้ับผูเ้รียนว่ามีหลักการและมี

หัวข้ออะไร ที่ตอ้งเรียน มีแหล่งเรียนรู้อะไรบ้าง พรอ้มทั้งแนวทางจัดและประเมินผล 

    3. หลักสูตร คอื รายการหัวข้อตา่ง ๆ ที่จัดให้ผูเ้รียน 

    4. หลักสูตร คอื วัสดุการสอนใช้ส าหรับประกอบการสอนในชัน้เรียน 

    5. หลักสูตร คอื ชุดวิชาที่จะต้องเรียน 

    6. แนวทางที่ก าหนดขึ้นเกี่ยวกับจุดหมาย แนวทาง วธิีการ และเนือ้หา 

   วิชัย วงษ์ใหญ่ (2525, หนา้ 10) กล่าวไว้ว่า การพัฒนาหลักสูตร คอื  

การพยายามวางโครงการที่จะช่วยให้นักเรียนไดเรียนรู้ตรงตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ 

หรอืการพัฒนา หลักสูตรและการสอนคือ ระบบโครงสร้างของการจัดโปรแกรมการสอน  

ก าหนดจุดมุ่งหมาย เนื้อหาสาระ การปรับปรุงต ารา แบบเรียน คู่มือครู สื่อการเรียนต่าง ๆ  

การวัดผลและการ ประเมินผลการใช้หลักสูตร การปรับปรุง การแก้ไข และการให้การ
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อบรมครูผู้ใช้หลักสูตรให ้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหลักสูตร และการสอน

รวมทั้งการบริหารและบริการ หลักสูตร หมายถึง การจัดท าหลักสูตรเดิมที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น

   โดยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในส่วนต่าง ๆ ของหลักสูตรเดิมที่มอียู่ เช่น  

จุดหมาย หลักการ โครงสร้าง เนือ้หา กิจกรรมการจัดการ เรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้อง

กับโรงเรียน นักเรียนหรอืสภาพ ความตอ้งการของท้องถิ่น ในลักษณะนี้จะเป็นการแก้ไข 

ในบางสว่นจะมากหรือนอ้ยขึน้อยู่กับความตอ้งการของโรงเรียน 

   Taba (1962, p. 454) ได้กล่าวไว้ว่า การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การ

เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ได้ผลดียิ่งขึ้น ทั้งในด้านการวาง จุดมุ่งหมาย การ

จัดเนือ้หาวิชา การเรียนการสอน การวัดและประเมินผลอื่น ๆ เพื่อใหบ้รรลุ จุดมุง่หมายที่

วางไว้ การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ หรอืเปลี่ยนแปลง ทั้งหมด

ตั้งแตจุ่ดมุ่งหมายและวธิีการเปลี่ยนแปลง หลักสูตรนีจ้ะมีผลกระทบทางด้านความคิดและ

ความรูส้ึกของผูท้ี่เกี่ยวของทุกฝ่าย ส่วนการปรับปรุงหลักสูตรหมายถึง การเปลี่ยนแปลง

หลักสูตร เพียงบางสว่นโดยไม่เปลี่ยนแปลงแนวความคิดพืน้ฐานหรือรูปแบบของหลักสูตร 

   Good (1973, pp. 157-158) ได้ให้ความเห็นว่า การพัฒนาหลักสูตร

เกิดขึ้นได้ 2 ลักษณะ คอื การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตร

เป็นวิธีการพัฒนาหลักสูตรอย่างหนึ่ง เพื่อให้เหมาะสมกับโรงเรียนหรอืระบบโรงเรียน 

จุดมุง่หมาย การสอน วัสดุอุปกรณ์ วธิีสอน รวมทั้งการประเมินผล ส่วนการเปลี่ยนแปลง

หลักสูตร หมายถึง การแก้ไขหลักสูตรใหแ้ตกต่างไปจากเดิมเป็นการสร้างโอกาสทางการ

เรียนขึน้ใหม่ 

  สรุปได้วา่ หลักสูตรหมายถึง หัวใจส าคัญหรือแผนการจัดการเรยีนการสอน

ที่ผู้สอนได้จัดให้กับผูเ้รียนได้เรียนรูห้รอืมวลประสบการณ์ที่ผู้สอนได้ส่งมอบใหก้ับนักเรียน   

โดยมีการวางแผนไว้อย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งจะประกอบไปด้วยแผนการเรียนที่จัดให้กับผูเ้รียน

ว่ามีหลักการและมีหัวข้ออะไรบ้าง ที่ตอ้งเรียน มแีหล่งเรียนรูอ้ะไรบ้าง พร้อมทั้งแนวทางจัด

และประเมินผลที่จะท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด 

 ความส าคัญของหลักสูตร 

   หลักสูตรเป็นหัวใจของการศกึษา ทั้งนี้เพราะหลักสูตรเป็น แนวทางหรอืแนว 

ปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนแต่ละระดับ เป็นการก าหนดทิศทางในการจัดการศกึษา

ของประเทศไทย ซึ่งท าใหทราบได้วา่การจัดการศกึษาของประเทศไทยเน้นหนักไปในทางใด 

ทั้งในด้านความรู ้การเสริมสร้างความสามารถ และทัศนคติ เพื่อให้ผู้เรยีนเกิดการพัฒนา
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รอบด้านมีผลโดยตรง ตอ่ทั้งผู้เรยีนและสังคม หากปฏิบัติตามแนวทางที่หลักสูตรก าหนด 

ก็เป็นที่คาดหวังได้ว่า ผูเ้รียนที่ส าเร็จตามหลักสูตรจะมีคุณลักษณะดังที่ตั้งจุดประสงค์ไว้ 

   ธ ารง บัวศร ี(2542, หนา้ 9-10) น าเสนอความส าคัญของหลักสูตรไว้

เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 

    1. ความส าคัญต่อการศกึษาส่วนรวมกล่าวคือ หลักสูตรเป็นเครื่อง 

ชีว้ัดถึงความเจรญิก้าวหนา้ของการจัดการศกึษาในภาพรวมของประเทศ รวมถึงคุณภาพ

ของประชาชน ในประเทศชาติ หรอือาจกล่าวได้ว่า หลักสูตรเป็นการน าเอาความมุ่งหมาย

และนโยบายการศกึษา ของชาติไปแปลงเป็นการกระท าขั้นพื้นฐานในสถานศกึษา  

จงึสามารถกล่าวได้ว่าหลักสูตร คอื หัวใจของการศกึษา 

    2. ความส าคัญต่อการเรียนการสอน กล่าวคือ หลักสูตรเป็นสิ่ง

ก าหนด แนวทางในการจัดมวลประสบการณแ์ก่ผูเ้รียน เป็นทิศทางส าหรับผูป้ฏิบัติทุกฝ่าย

ที่จะด าเนนิการในส่วนที่เกี่ยวของ ได้แก่ การศกึษาจุดหมายของหลักสูตรการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนการจัดสื่อ และแหลง่เรียนรู ้ตลอดจนการวัดผลประเมินผล เพื่อน าไปสู่

จุดหมายปลายทาง คอื การพัฒนาผูเ้รียน ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

   ชวลิต ชูก าแพง (2551, หน้า 28-29) กล่าวถึงความส าคัญของหลักสูตร

ว่า หลักสูตรเปรียบเสมอืนหัวใจส าคัญของการจัดการศึกษา การจัดการศกึษาระดับใด  

หรอืประเภทใด จะขาดหลักสูตรไม่ได้ เพราะหลักสูตรจะเป็นตัวก าหนดแนวทางทุกอย่างที่

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียน ซึ่งจะเป็นเครื่องมอืส าคัญในการก าหนดอนาคตทางการ

ศกึษาของสังคมนัน้ ๆ หรอือาจกล่าวอีกนัยว่า หลักสูตรเป็นเครื่องชีน้ าทางการจัดความรู้

และประสบการณ์ใหก้ับผูเ้รียนซึ่งครู จะต้องปฏิบัติตามเพื่อให้ผู้เรยีนไดรับการจัด

การศกึษาที่มจีุดมุ่งหมายหรอืมีมาตรฐานเดียวกัน หลักสูตรจงึเป็นเครื่องชีน้ าทางถึง 

ความเจรญิของประเทศ ประเทศใดที่มหีลักสูตรที่เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 

ย่อมน าไปสู่คุณภาพของคนในประเทศนัน้ จากความส าคัญดังขา้งตน สามารถสรุป

ความส าคัญของหลักสูตรเป็นข้อ ๆ ดังนี้ 

    1. หลักสูตรเปรียบเสมอืนแม่พมิพ์ของประชาชนในประเทศ ซึ่งคนที่

จบการศกึษาในแต่ละระดับในประเทศ หลักสูตรจะเป็นตัวก าหนดคุณลักษณะของคนที่จบ

การศกึษานั้น ๆ 

    2. หลักสูตรเป็นมาตรฐานการศึกษา ถ้าประเทศหรอืการศกึษาระดับ

ใดมีหลักสูตรที่มีประสทิธิภาพ จะสะท้อนถึงการจัดการที่มีประสิทธิภาพตามมา 
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    3. หลักสูตรเป็นแนวทางในการให้การศกึษา ซึ่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวของ 

ทุกคนสามารถใช้เป็นเครื่องมอืในการก ากับดูแลติดตามผลของการศกึษาไดทั้งผูบ้ริหาร ครู 

ผูป้กครองตลอดทั้งผูเ้กี่ยวของกับการศกึษาทุกคน 

    4. หลักสูตรเป็นแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนของครู 

เนื่องจาก ตัวหลักสูตรจะเป็นตัวก าหนดคุณลักษณะของผู้เรยีนในระดับมาตรฐานเดียวกัน 

ซึ่งครูสามารถ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ให้สะท้อนและบรรลุ

เป้าหมายของหลักสูตรที่ตั้งไว้ 

    5. หลักสูตรเป็นเครื่องก าหนดแนวทางความรู้ ตลอดทั้งการจัด

ประสบการณข์องครูผู้สอนซึ่งการศกึษาในแต่ละระดับจะมีองค์ ความรูแ้ละประสบการณ์ 

ที่แตกต่างกันไป 

    6. หลักสูตรเป็นเครื่องท านายอนาคตการศกึษาของชาติ อนาคตของ

ชาติ ย่อมมาจากหลักสูตรที่มีวสิัยทัศน ์ที่มกีารวางกรอบเนือ้หาที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

ของสังคม 

  สรุปได้วา่ หลักสูตรคือหัวใจส าคัญของการจัดการศกึษา และเป็นเครื่อง

ก าหนดแนวความรู้ ก าหนดอนาคตของชาติ หลักสูตรจึงเปรียบเสมือนเครื่องช้ีน าที่เท่าทัน

การเปลี่ยนแปลงของสังคมและสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่

ตลอดเวลา และหากประเทศใดมีการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพแล้ว ย่อมน าพา

ประเทศใหเ้กิดการพัฒนา 

 แนวคดิและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร 

  นักวิชาการได้กล่าวถึงการพัฒนาหลักสูตรไว้ดังนี้ 

   ชวลิต ชูก าแพง (2551, หน้า 22-28) กล่าวว่า รูปแบบหลักสูตรแต่ละ

รูปแบบ ได้รับอิทธิพลมาจากแนวคิดด้านปรัชญาการศึกษา จิตวทิยาการศกึษา หรือความ

ต้องการของสังคม ท าให้ลักษณะที่แตกต่างกันออกไป โดยนักการศกึษาได้พยายามจ าแนก

ประเภทรูปแบบ ตามแนวคิดของแต่ละคน สรุปรูปแบบหลักสูตรที่ส าคัญ ดังนี้ 

   หลักสูตรรายวิชา (Subject Curriculum) 

     เป็นรูปแบบหลักสูตรที่เก่าแก่สุด มีอทิธิพลมาจากปรัชญา “สารนยิม” 

และ “ปรัชญาสัจวิทยานิยม” จุดมุ่งหมายของหลักสูตรแบบนีก้็คือ เพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจ

โลกรอบ ๆ ตัวผูเ้รียน หลักสูตรรายวิชามีลักษณะดังนี้ 
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    1. เนื้อหาสาระแต่ละวิชาจะแยกจากกันโดยเด็ดขาด และในการสอน 

ก็สอนแยกกันตามรายวิชานั้น ๆ ที่สัมพันธ์กัน 

    2. แตล่ะวิชาจะมีล าดับ มีหลักเหตุผล มกีารจัดเรียงเนื้อหาสาระ  

และวิธี การค้นคว้าของตนเอง มีขอบเขตที่ตายตัวของความรู้ในวิชานั้น ไม่มีการแสดง 

ความสัมพันธ์เกี่ยวกับวิชาอื่น ๆ 

    3. ไม่ได้โยงความสัมพันธ์ระหว่างความรูน้ั้นกับการปฏิบัติใน

สถานการณ์จรงิ 

    4. การเลือกเนือ้หาวิชาและการจัดเนื้อหาเพื่อสอน ยึดคุณค่าที่มอียู่ใน

ตัวของเรื่องที่สอนนั้นโดยคาดว่านักเรียนสามารถน าเอามาใช้ได้เมื่อต้องการ แม้ว่า

หลักสูตรรายวิชา จะได้รับการวิพากษ์วจิารณ์อย่างหนักและวจิารณ์ มานานแล้วแต่ก็ยัง

สามารถยืนยงอยู่ได้ ทั้งนี ้เนื่องจากองค์ประกอบหลายประการประกอบกัน ได้แก่ 

     4.1 เป็นรูปแบบหลักสูตรที่คุ้นเคยกันมากที่สุด จึงไดรับการ

สนับสนุนจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวของกับการศกึษา 

     4.2 โดยทั่วไปจะเป็นการยอมรับของครู ผูป้กครอง และนักเรียน 

     4.3 การรับคนเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จะส่งเสริมหลักสูตร 

ที่เน้นรายวิชา 

     4.4 สถาบันการผลิตครูมักผลติครูตามหลักสูตรรายวิชา เช่น  

การผลิตครู ในวิชาเอกภาษาไทย ภูมศิาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสกิส์ เป็นต้น จึงเป็นการ

สนับสนุนหลักสูตรแบบ นี้โดยปริยาย 

     4.5 สมาคมวิชาชีพครู มีแนวโนมสนับสนุนหลักสูตรแบบนี ้ 

ดังจะเห็นได้ จากการรวมตัวของบุคคลที่สอนในวิชาเฉพาะต่าง ๆ ในกลุ่มของตน เช่น 

สมาคมครูสอนคณิตศาสตร์ สมาคมครูสอนภูมศิาสตร์ ฯลฯ การจัดหลักสูตรแบบนี้ 

ท าได้ง่าย และประเมินผลได้ง่าย 

   หลักสูตรสหสัมพันธ์ (Correlated Curriculum) 

    เป็นหลักสูตรที่พยายามปรับปรุงแก้ไข้ขอ้บกพร่องของหลักสูตร

รายวิชา โดยน าเอาเนือ้หาของวิชาอื่นที่สัมพันธ์กันมาผนวกเข้าไว้ แสดงใหเ้ห็นถึง

ความสัมพันธ์ระหว่างวิชา ตั้งแต่ 2 วิชาขึ้นไป โดยไม่ท าลายขอบเขตวิชาเดิม (ยังไม่ได้

ผสมผสานหรอืบูรณาการเนื้อหาวิชาเข้าด้วยกัน) เช่น การจัดเนื้อหาเน้นให้ความสัมพันธ์
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ระหว่างเหตุการณ์บางอย่างในประวัติศาสตร์ ไทยกับวรรณคดีในยุคนั้น ทั้งนี้ จะไม่ท าลาย

เอกลักษณ์ของวิชาทั้งสองแต่จะแสดงให้เห็นว่าแต่ละวิชาเสริมกันอย่างไร มลีักษณะดังนี้ 

    1. จัดใหม้ีการสัมพันธ์ระหว่างวิชาที่ไม่ซับซ้อน 

    2. เนื้อหาซ้ าซ้อนกันร่วมวางแผนการสอนร่วมกัน 

    3. สัมพันธ์ใน 3 หัวข้อ ได้แก่ สัมพันธ์ข้อเท็จจริง สัมพันธ์ในหลักเกณฑ์ 

และสัมพันธ์ตามหลักปฏิบัติสังคม 

  หลักสูตรผสมผสาน (Fused Curriculum) 

     เป็นการจัดหลักสูตรที่พยายามลดการเน้นรายวิชาอีกทางหนึ่งโดย

การสรา้งวิชาจากเนื้อหาที่เคยสอนแยกกัน นั่นคือการรวมวิชาตั้งแต่ 2 วิชาขึน้ไปเป็นวิชา

เดียว แต่ก็ยังคง รักษาเนือ้หาวิชาเดิมมากกว่าวลีที่มักใช้อธิบาย หลักสูตรแบบนีก้็คือ  

“การสอนหลายวิชาเหมอืนกับ เป็นวิชาเดียว” ในระดับมัธยมศกึษาจะพบความพยายาม 

ในการจัดหลักสูตรแบบนีร้ายวิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาพฤกษศาสตร์ เขาเป็นวิชาชีววิทยา

หรอืการรวมวิชาการปกครอง สังคมวิทยา และวิชาอื่น ๆ จากทางสังคมศาสตร ์เขาเป็น

วิชา “ประชาธิปไตยของไทย” เป็นตน้ 

  หลักสูตรหมวดวิชาแบบกว้าง (Broad Field) 

     หลักสูตรนีม้ีแนวคิดว่าวิชาแต่ละ่วิชามีคุณค่าต่อกัน สง่เสริมกันเป็น

รูปแบบหลักสูตที่ขยายจากหลักสูตรแบบสหสัมพันธ์และแบบผสมผสาน เป็นการน าเอา

เนือ้หาวิชาจากหลาย ๆ วิชามาจัดเป็นวิชาทั่วไปกว้าง ๆ ความแตกต่างที่ส าคัญของ

หลักสูตรแบบนีก้ับแบบ สหสัมพันธ์และแบบผสมผสาน ก็คือ แนวความคิดในหลักสูตร

พยายามที่จะให้เกิดความเข้าใจ อย่างกว้าง ๆ โดยเน้นความสัมพันธ์ระหว่างวิชาต่าง ๆ  

และให้เห็นถึงวิชาตา่ง ๆ เหล่านั้นสัมพันธ์กับความเข้าใจมโนทัศน์กว้าง ได้แก่ มนุษย์สังคม 

การตดิต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ตัวอย่างของการจัดหลักสูตรแบบนี้ ได้แก่ วิชาสังคม

ศกึษา ภาษาศาสตร์ และวิทยาศาสตรท์ั่วไป 

  หลักสูตรวิชาแกน (Core Curriculum) 

     หลักสูตรวิชาแกน เป็นหลักสูตรที่ประสานสัมพันธ์เนื้อหารายวิชา 

ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยมุ่งตอบสนองความต้องการและความสนใจของผู้เรยีนโดยมีวิชาใด

วิชาหนึ่ง หรอืกลุ่มวิชาหนึ่งเป็นแกนของวิชาอื่น ๆ มุ่งให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการท า

หนา้ที่ประชากรที่มี ประสิทธิภาพในระบอบประชาธิปไตย เนื้อหาจะมาจากปัญหาทาง

สังคม และส่วนตนที่พิจารณา เห็นว่าเป็นขั้นที่ส าคัญของการศึกษาทั่วไป โดยทั่วไปแล้ว
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หลักสูตรแบบนีจ้ะประกอบด้วยการรวม วิชาสังคมศกึษากับภาษาศาสตร์เข้าด้วยกันสอน

โดยหลักสูตรเดียว แตล่ะวันใช้เวลาตัง้แต ่2 คาบขึน้ไป เชน่ ชีวติการเมือง ปัญหาประชากร

และสิ่งแวดลอม กลุ่มศาสนาต่าง ๆ ในอเมริกา เป็นต้น 

  หลักสูตรที่เน้นกิจกรรมและปัญหาสังคม (Social Activitesand 

Problem Curriculum)  

   หลักสูตรแบบนีจ้ะมีลักษณะแตกต่างกันไปตามทฤษฏีที่ยึดถือซึ่งมี 3 ฝา่ย  

ได้แก่ ฝ่ายที่ 1 มีความเชื่อว่าหลักสูตรควรตรงกับการด ารงชีวติในสังคมจรงิ การสร้าง 

หลักสูตรจึงยึดรากฐานของหนา้ที่ทางสังคม หรอืการด ารงชีวติในสังคม หรอืสถานการณ์

ชีวติจริง ฝ่ายที่ 2 เชื่อว่าหลักสูตรควรเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหา หรือเรื่องต่าง ๆ ของชีวติ 

ในสังคมในชุมชน ซึ่งเป็นแนวคิดของโรงเรียน ชุมชน ฝา่ยที่ 3 เชื่อว่าเป้าประสงค์ที่ส าคัญ

ของหลักสูตรคือการปรับปรุงสังคม โดยใช้โรงเรียนเป็นที่อบรมนักเรียนโดยตรง ลักษณะ 

ที่ตรงกันของทฤษฎ ี3 ฝา่ย ดังที่กล่าวมา ได้แก่ การเน้นกิจกรรม หรอืปัญหาทางสังคม

มากกว่าการเน้นวชิาหรืออย่างอื่นหลักสูตร วิชาแกนที่เน้นสังคมอย่างเด่นชัดจัดได้ว่าเป็น

รูปแบบหนึ่งของหลักสูตรแบบนี้ 

   หลักสูตรที่เน้นความต้องการและความสนใจของแต่ละบุคคล 

(Individual and Interest Curriculum)  

  หลักสูตรที่เน้นความตอ้งการและความสนใจของแต่ละบุคคลเป็น

หลักสูตร ที่ก าหนดไว้ สร้างขึน้ตามความความรูเ้กี่ยวกับความตอ้งการและความสนใจ 

ของประชากรที่จะเรียนตามหลักสูตรนั้น หลักสูตรที่สร้างขึ้นนั้นมีความยืดหยุ่นสูง โดย

จัดเตรียมใหสอดคล้องกับความตอ้งการและความสนใจของผูเ้รียนเฉพาะราย และมี

ทางเลือกหลาย ๆ ทางส าหรับผู้เรยีน ผู้เรียนได้รับค าปรึกษาและไดรับการสอนเป็น

รายบุคคลตามจุดที่เหมาะสมในหลักสูตรและ กระบวนการสอนนัน้ 

    หลักสูตรเพื่อชีวติและสังคม (Social Process and Life Function 

Curriculum) หลักสูตรเพื่อชีวิตและสังคม เป็นหลักสูตรที่มุง่แก้ไขข้อบกพร่องของหลักสูตร 

ที่ผ่านมา ดว้ยการรวบรวมความรูใ้ห้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยยึดกิจกรรมตา่ง ๆ ของคน

ในสังคม เป็นหลักเป็นหลักสูตรที่ 4 คาดว่ามีคุณค่ามากที่สุดส าหรับผูเ้รียนการจัดหลักสูตร

แบบนีโ้ดยยึด เอาสังคมและชีวติจริงของเด็กเป็นหลัก เพื่อผู้เรยีนจะได้น าความรูไ้ป

ประยุกต์ใชใ้นชีวติประจ าวันได้ เพราะมีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาวิชาใน

หลักสูตรกับชีวติจริงของผูเ้รียนหรือ ภาวะทางสังคมของผู้เรยีนก าลังประสบอยู่ หลักการ
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จัดหลักสูตรประเภทนี้ ได้รับอิทธิพลมาจาก ความคิดของ “จอหน์ดวิอี้” กับ “ปรัชญา

การศกึษาสาขาพัฒนาการนิยม” และ “ปรัชญาการศกึษาสาขาปฏิรูปนิยม” 

 หลักสูตรบูรณาการ (Integrated Curriculum) 

    หลักสูตรบูรณาการ เป็นหลักสูตรที่รวมประสบการณ์การเรียนรู้ 

ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ประสบการณด์ังกล่าวเป็นประสบการณ์ที่คัดเลือกมาจากหลาย

สาขาวิชา แล้วจัดเป็นกลุ่มหรอืหมวดหมู่ของประสบการณ์เป็นการบูรณาการเนือ้หาเข้า

ด้วยกัน เพื่อช่วยใหผู้เ้รียนได้รับ ประสบการณ์สัมพันธ์และต่อเนื่องอันมคีุณค่าต่อการ

ด ารงชีวติ ซึ่งรูปแบบของการบูรณาการ มดีังนี ้บูรณาการภายในหมวดวิชา การบูรณาการ

ท าได้โดยน าเอาเนื้อหาของวิชาต่าง ๆ เขามาอยู่ภายใต้จุดประสงค์เดียวกัน เช่น หัวข้อชีวติ

และการต่อสูข้องชนชาติไทย จะมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งประวัติศาสตร์ ภูมศิาสตร์ ศาสนา 

ศลิปวัฒนธรรม เศรษฐศาสตร ์หรอืหัวข้อ สิ่งแวดล้อมรวบตัวเรา อาจจะผสมผสานวิชา

วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร ์สังคมวิทยา ดนตรี ศิลปะ วชิาที่มาผสมผสานกัน ไม่จ าเป็นต้องอยู่

ภายใต้หมวดวิชาเดียวกัน การผสมผสานแบบนีท้ าให้ ความเป็นเอกลักษณ์ของวิชาต่าง ๆ  

หมดไป เกิดการบูรณาการที่แท้จริงเพราะนอกจากจะเป็นการผสมผสานในเนื้อหาวิชาแล้ว 

ยังเป็นการผสมผสานกิจกรรมการเรยีนการสอนด้วย 

 หลักสูตรอิงมาตรฐาน (Standards-based Curriculum) 

    หลักสูตรอิงมาตรฐาน คือ หลักสูตรที่มมีาตรฐานการเรียนรูเ้ป็น

เป้าหมาย หรอืเป็นกรอบทิศทางในการก าหนดเนื้อหา ความสามารถ กระบวนการการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผล เพื่อพัฒนาผูเ้รียนใหม้ีความรู้

ความสามารถบรรลุมาตรฐานที่ก าหนด รูปแบบของหลักสูตรสถานศกึษาในระบบ

การศกึษาที่มมีาตรฐานก ากับนั้น จะมีลักษณะเป็นหลักสูตรอิงมาตรฐาน คอื มมีาตรฐาน

เป็นเป้าหมาย และกรอบทิศทางในการ พัฒนาคุณภาพผูเ้รียน ให้มีความรู้ ความสามารถ  

และความสามารถ ตามที่มาตรฐานก าหนด ลักษณะส าคัญของการจัดท าหลักสูตร

สถานศกึษาแบบอิงมาตรฐาน มีดังนี้ 

    1. ทุกองค์ประกอบของหลักสูตรต้องเชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้ 

    2. หนว่ยการเรียนรู้เป็นหัวใจของหลักสูตร 

    3. การจัดการเรียนรู้ในแตล่ะหนว่ยการเรียนรู ้ต้องน าพาผูเ้รียน 

ให้บรรลุมาตรฐานที่ระบุในหน่วยการเรียนรู้นั้น ๆ 
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    4. การวัดผลและประเมินผลชิ้นงาน/ภาระงาน ที่ก าหนดในหนว่ย 

การเรียนรู ้ควรเป็นการประเมินการปฏิบัติ หรอืการแสดงความสามารถของผูเ้รียน 

(Performance Assessment) 

    5. ช้ินงานหรอืภาระงานที่ก าหนดให้นักเรียนปฏิบัติ ควรเชื่อโยง

มาตรฐาน 

    6. มีความยืดหยุ่นในกระบวนการ และขั้นตอนการจัดท าหนว่ยการ

เรียนรู้ เชน่ อาจเริ่มตน้จากการวิเคราะหม์าตรฐานการเรียนรู้ หรอือาจเริ่มจากความสนใจ

ของนักเรียน หรอืสภาพปัญหาของชุมชนก็ได้ 

  สรุปได้วา่ หลักสูตรมีความส าคัญที่จะช่วยในการพัฒนาประเทศ  และน าพา

ผูเ้รียนเข้าสู่จุดมุง่หมายที่ตั้งไว้ หรอืเราจะกล่าวได้ว่าหลักสูตรคือสิ่งที่ส าคัญที่จะช่วย

พัฒนาผูเ้รียนหรอืเยาวชนใหม้ีความรู้ ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ และหลักสูตรที่ดีนัน้

จะต้องมคีวามทันสมัย ตอบโจทย์สังคมในปัจจุบัน   

  นอกจากนี ้Clark (1997, p. 433) ได้เสนอแนวทางการพัฒนาหลักสูตรที่เป็น

การปรับให้เหมาะสมกับรายบุคคล โดยสามารถด าเนินการดังนี้ 

   ระดับที่ 1 ครูประเมินความต้องการของผู้เรยีน จะท าใหท้ราบระดับของ

แตล่ะบุคคลและระยะเวลาการเรียนการสอน 

   ระดับที่ 2 การจัดการเรยีนการสอนจะสนองตอบรายบุคคลมากขึ้น  

เพื่อให้ผู้เรยีนมีส่วนเกี่ยวข้องในการเลือกเป้าหมายต่าง ๆ 

   ระดับที่ 3 เมื่อระดับที่ 1 และระดับที่ 2 ประสบผลส าเร็จ ผูเ้รียนสามารถ

ที่จะเริ่มรวบรวมการน าตนเอง รวมทั้งความรับผดิชอบต่อสื่ออุปกรณ์และการเรียนรู้ต่าง ๆ 

ที่ผู้เรยีนเป็นคนเลือก 

   ระดับที่ 4 ในการปรับให้เหมาะสมเฉพาะรายโดยรวมทั้งหมดนั้น ครูและ

ผูเ้รียนร่วมมือ (Cooperatively) ในการประเมินและการเลือกเป้าหมาย อุปกรณ์การเรียน

ต่าง ๆ กิจกรรมและเทคนิคการเรียนการสอน เป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนได้มรีะยะเวลา

การเรียนรูข้องตนเอง (Self–directed) โดยมีครูเป็นผูใ้ห้ค าแนะน าและเป็นแหล่งข้อมูล  

(Consultant and Resource) 

  สรุปได้วา่ การพัฒนาหลักสูตรจะประกอบไปด้วยการปรับปรุงและ

เปลี่ยนแปลงหลักสูตร ซึ่งเป็นการพัฒนาหลักสูตรใหม้ีความเหมาะสมถูกต้อง และ

ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของสังคมมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรจะต้องมกีารวาง
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จุดมุง่หมาย การจัดเนื้อหาวิชา การเรียนการสอน การวัดและประเมินผลอื่น ๆ เพื่อให้

บรรลุจุดมุง่หมายที่วางไว้ 

 องค์ประกอบหลักสูตร 

  ตามแนวคิดของนักการศกึษา ได้กล่าวถึงองค์ประกอบไว้ดังนี้ 

   ส าล ีรักสุธี (2544, หน้า 17) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบหลักสูตร  

โดยส่วนร่วม จะมีองค์ประกอบดังนี้ 

    1. หลักการ จุดหมาย โครงสร้าง แนวการจัดกิจกรรมการสอนรวมทั้ง

แผนการด าเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการใช้หลักสูตรด้านอื่น ๆ ของกลุ่มวิชารายวิชาต่าง ๆ 

    2. ระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียน และคูม่อืการประเมินผล

การเรียนในแต่ละระดับ 

    3. สื่อการเรียนการสอนที่ปรากฏในรูปของหนังสอื หนังสืออา่น

ประกอบในลักษณะอื่น ๆ 

   ธวัชชัย ชัยจิรฉายากุล (2546, หนา้ 9-10) ได้ให้ค านิยามของหลักสูตร 

ไว้วา่ “หลักสูตร” หมายถึง แผนการเรียนรู้และประสบการณห์รอืกิจกรรมทั้งหลายที่

โรงเรียน จัดให้แก่ผู้เรยีนโดยขยายความองค์ประกอบที่ส าคัญของหลักสูตร ดังนี้ 

    1. แผนการเรียนรู้ ประกอบด้วย หลักสูตรที่จัดพิมพ์เป็นเล่ม 

ประกอบด้วย เนือ้หา หรือสังเขปวิชา หรอือาจประกอบด้วยแผนการเรียนรู้ที่ละเอียด 

มีจุดมุ่งหมาย เนื้อหากิจกรรมการสอนและประเมินผลและผลการเรียนรู้ หรอืโครงการสอน 

ประมวลการสอน บันทึกการสอน คูม่อืครู แผนการสอน หนังสือเรียน หนังสอืเสริม 

การเรียน ตลอดจนสื่อการเรียนรู ้และอุปกรณ์การสอนต่าง ๆ 

    2. ประสบการณ์ หรอืกิจกรรมการเรยีนการสอน เป็นขั้นตอนการน า

แผนการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติในรูปของการจัดประสบการณ ์หรอืกิจกรรม เพื่อให้นักเรียน 

เกิดการเรยีนรู้ตามแผนการเรียนรู้ ได้แก่ การสอนของครู การเรียนของนักเรียน การวัด

และประเมินผลการเรียน ตลอดจนกิจกรรมอื่น ๆ ที่สง่เสริมการเรียนรู้ หรอืประสบการณ์

ของผู้เรยีน 

    ดวงรัตน ์สุวรรณประทีป (2547, หน้า 10-11) สรุปสาระส าคัญของแต่ละ

องค์ประกอบของหลักสูตรไว้ 6 ประการ ดังนี้ 
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    1. หลักการและจุดมุง่หมาย 

     1.1 หลักการของหลักสูตร หมายถึง แนวความคิด ความเชื่อ 

เกี่ยวกับความตอ้งการอันเป็นแมบ่ทของหลักสูตร ซึ่งแสดงเจตจ านงหรอืเป้าหมายทั่วไป

ของหลักสูตรนับได้ว่าเป็นจุดยืนรว่มกันของคณะผูจ้ัดท าหลักสูตร 

     1.2 จุดมุง่หมายของหลักสูตร คอื ความมุง่หมายของการศกึษา 

นั่นเอง การก าหนดความมุ่งหมายของหลักสูตร เป็นการตอบค าถามว่าจะจัดการศึกษา 

เพื่ออะไร ต้องการให้ผูร้ับการศกึษามีคุณลักษณะอย่างไร ต้องให้ผูเ้รียนเกิดพฤติกรรม 

ด้านใดบ้าง โดยปกติการก าหนดจุดมุ่งหมายต้องค านึงถึงปรัชญาของแต่ละสังคมเป็นหลัก 

    2. เนื้อหารายวิชา (มวลประสบการณ)์ และเวลาเรียน 

     2.1 เนือ้หาวิชา เมื่อก าหนดความมุง่หมายแล้ว การเลือก

สรรพสินคา้ต่าง ๆ ที่สอดคลองกับจุดมุง่หมาย ทันสมัยและเป็นประโยชน์แก่ผูเ้รียน 

เนือ้หาวิชาหรอืมวลประสบการณ ์เปรียบเสมอืนสื่อน าทางไปสู่จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

     2.2 เวลาเรียน จะก าหนดไว้วา่หลักสูตรนั้น ๆ จะต้องใช้เวลากี่ปี 

แตล่ะปีเรียนกลุ่มวิชาใด ร้อยละเท่าไร ในแต่ละสัปดาหเ์รียนวิชาอะไรบ้าง 

    3. การน าหลักสูตรไปใช้ หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ของผู้บริหารและ

ครูน าหลักสูตรไปปฏิบัติให้เกิดผลแต่ผูเ้รียนในโรงเรียน โดยมีกิจกรรมที่ส าคัญในการน า

หลักสูตรไปใช้มี 3 ประการ ดังนี้ 

     3.1 การแปลงหลักสูตรไปสู่การสอน เช่น การจัดท าวัสดุหลักสูตร

ซึ่งประกอบด้วย เอกสารหลักสูตร อุปกรณ์การสอน และสื่อตา่ง ๆ 

     3.2 การจัดเตรยีมสิ่งต่าง ๆ ได้แก่ บุคลากร สถานที่ วัสดุ 

หลักสูตรและบริการต่าง ๆ เพื่อเอือ้อ านวยใหก้ารใชห้ลักสูตรสัมฤทธิ์ผล 

    4. การสอนเป็นกิจกรรมที่ส าคัญที่สุดของกิจกรรมการน าหลักสูตร 

ไปใช้การสอนจงึเป็นของคู่กันกับหลักสูตร การสอนต้องพึ่งหลักสูตร หลักสูตรต้องพึ่ง 

การสอน เพราะถึงแม้หลักสูตรจะดีเพียงใดแตถ่้าครูไม่ปฏิบัติการสอนตามเจตนาที่

หลักสูตรก าหนดไว้หลักสูตรก็จะเป็นเพียงเครื่องประดับทางการศึกษาเท่านั้น 

   นอกจากนี ้ปทีป เมธาคุณวุฒิ (2532, หนา้ 1-2) ได้กล่าวไว้ว่า

องค์ประกอบของหลักสูตรมี 4 ส่วน แตล่ะส่วนจะมีบทบาทในการกาหนดจุดมุง่หมายและ

เนือ้หาสาระของรายวิชาในหลักสูตรคือการศกึษาทั่วไป (General education) การศึกษาวิชา
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เฉพาะ (Specialized education) การศกึษาเลือกตามความสนใจ (Exploratory education)

และการศกึษาที่จะช่วยเสริมสร้างให้ประสบการณ์ทางด้านอื่น (enrichment education) 

   ธ ารง บัวศรี (2542, หนา้ 8-9) ได้สรุปองค์ประกอบของหลักสูตรไว้  

9 ประการ ดังนี้ 

     1. เป็นเป้าประสงค์และนโยบายการศกึษา (Educational goal  

and policies) หมายถึง สิ่งที่รัฐต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติในเรื่อง

ที่เกี่ยวกับการศกึษา 

     2. จุดหมายของหลักสูตร (Curriculum aims) หมายถึง ผลสว่นรวม 

ที่ตอ้งการใหเ้กิดแก่ผู้เรียนหลังจากเรียนจบหลักสูตรแล้ว 

   3. รูปแบบและโครงสรา้งของหลักสูตร (Types and Structures) 

หมายถึง ลักษณะและการแจกแจงของวิชาหรือกลุ่มวชิาหรอืกลุ่มประสบการณ์ 

     4. จุดประสงค์ของวิชาการ (Subject objective) หมายถึงผลที่ตอ้งการ

ให้เกิดแก่ผู้เรยีนหลังจากได้เรียนวิชานั้น 

   5. เนื้อหา (Content) หมายถึง สิ่งที่ตอ้งการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะ 

และความสามารถที่ตอ้งการให้มรีวมทั้งประสบการณท์ี่ต้องการให้ได้รับ 

     6. จุดประสงค์การเรียนรู้ (Instructional Objective) หมายถึง สิ่งที่

ต้องการให้ผูเ้รียนได้เรียนรูไ้ด้มทีักษะแลความสามารถหลังจากที่ได้เรียนรู้เนื้อหาที่ก าหนด 

   7. ยุทธศาสตร์การเรียนการสอน (Instructional Strategies) หมายถึง 

วิธีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและมีหลักเกณฑเ์พื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์ของ

การเรียนรู้ 

     8. การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การประเมินผลการเรียนรู้

เพื่อใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนและหลักสูตร 

     9. วัสดุหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน (Curriculum materialsand 

Instructional media) หมายถึง เอกสารสิ่งพิมพ์คอมพวิเตอร์ช่วยสอนเป็นต้นที่จะช่วย

ส่งเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพการเรียนการสอน 

  วิชัย ประสิทธิ์วุฒเิวชช์ (2542, หนา้ 50-52) ได้ก าหนดองค์ประกอบไว้ 

4 ประการ 

     1. จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (aims and objectives) 

     2. เนือ้หาและสาระที่ช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรยีนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ 
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     3. การน าหลักสูตรไปทดลองใช้ (Curriculum implementation) เป็น

กระบวนการตอ่เนื่องที่มกีารปรับปรุงตลอดเวลาของการใชห้ลักสูตรตอ้งมีปฏิสัมพันธ์กับ

บุคคลในหนว่ยงานต่าง ๆ และมีการติดตามผลเป็นระยะเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของการ

น าหลักสูตรไปใช้ 

     4. การประเมินผล (Evaluation) เป็นการตรวจสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของ

หลักสูตร 

    ผูว้ิจัยข้อสรุปองค์ประกอบของหลักสูตรตามแนวคิดนักการศกึษาและ

นักวิชาการ ดังนี้   

       1. ที่มาและความส าคัญ 

    2. แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐาน 

    3. หลักการ 

    4. จุดมุ่งหมาย 

    5. เนือ้หา 

    6. กิจกรรมการเรียนรู้ 

    7. สื่อการเรียนรู้ 

    8. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

  ลักษณะของหลักสูตรที่ดี 

  นักวิชาการได้กล่าวถึงหลักสูตรที่ดีไว้ดังนี้ 

   นาตยา ปิลันธนานนท์ (2545, หนา้ 54-56) กล่าวว่า “หลักสูตรที่ด ี

ในโลกปัจจุบัน ควรเป็นหลักสูตรที่เน้นการคิด (Thinking Curriculum) เป็นการเชื่อมโยง

กระบวนการและความรู ้ความเข้าใจด้วยกัน เป็นการสอนสาระความรู้ต่าง ๆ ให้แก่ผูเ้รียน  

โดยกระบวนการที่สัมพันธ์กับโลก ของความเป็นจริง กระบวนการคิดและกระบวนการ

เรียนรูจ้ะน าไปใช้ในการเรียนวิชาต่าง ๆ ในกลุ่มวิชาและในบริบทของชีวติซึ่งประกอบด้วย  

การตัดสินใจ การแก้ปัญหา การประเมิน และการเปรียบเทียบสิ่งต่าง ๆ ถ้าผู้เรยีนได้เรียนรู้

สาระความรู้ต่าง ๆ และสร้างความหมายของสิ่งที่ศกึษาด้วยการแสวงหาความรูจ้ากการ

วางแผน การประเมินการแก้ปัญหา การตัดสินใจ การสร้างขอ้คิดเห็นองค์ความรู้ และการ

วิพากษ์วจิารณ์ข้อโต้แย้งต่าง ๆ ตลอดจนการน าเสนอ ความรูข้องตนออกมาแสดงผูเ้รียน

ก าลังแสวงหาความรูด้้วยการใชก้ระบวนการคิดช้ันสูง” 
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   สุนีย์ ภูพันธ์ (2546, หน้า 19-20) กล่าวว่า หลักสูตรเป็นแนวทางในการ

จัดการ เรยีนการสอนลักษณะของหลักสูตรที่ดจีะน าไปสู่การจัดการเรียนการสอนที่มี

ประสิทธิภาพ และเกิดสัมฤทธิผลทางการศกึษา หลักสูตรที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ 

    1. ตรงตามความมุ่งหมายของการศึกษา 

    2. ตรงตามลักษณะของการพัฒนาการเด็กในวัยต่าง ๆ 

    3. ตรงตามลักษณะวัฒนธรรม ขนบธรรมเนยีมประเพณีและ

เอกลักษณ์ของชาติ 

    4. มีเนื้อหาสาระของเรื่องที่สอนบริบูรณ์เพียงพอที่จะช่วยนักเรียน 

คิดเป็น ท าเป็น และมีพัฒนาการในทุกด้าน 

    5.สอดคลอ้งกับชีวติประจ าวันของผู้เรยีน คอื จัดวิชาความสามารถ 

และวิชาเนือ้หาให้เหมาะสมกันในอันที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเจรญิงอกงามทุกด้าน 

    6. หลักสูตรที่ด ีควรส าเร็จขึน้ด้วยความร่วมมอืของทุกฝา่ย เพื่อให้

ได้ผลดีควรจัดท าเป็นรูปคณะกรรมการ 

    7. หลักสูตรที่ดี จะต้องยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์

ต่าง ๆ เช่น ความเปลี่ยนแปลงของสังคม ความเป็นอยู่ การด ารงชีวิต และทรัพยากรธรรมชาติ 

ความเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ความเปลี่ยนแปลงทางปรัชญา

การศกึษา ความเปลี่ยนแปลงแนวคิดทางจิตวทิยา ความเปลี่ยนแปลงในจุดประสงค์ของ

การศกึษาซึ่งมุ่งสง่เสริมให้นักเรียนมีสัจการแหง่ตน มีมนุษย์สัมพันธ์ มีประสิทธิภาพทาง

เศรษฐกิจ ความรับผิดชอบใน ฐานะเป็นพลเมืองดวีิวัฒนาการทางอุตสาหกรรม และภาวะ

ความเป็นอยู่ของสังคมที่เปลี่ยน ระบบการปกครองประเทศที่เปลี่ยนแปลง ความเปลี่ยนแปลง 

ดา้นอื่น ๆ ได้แก่ การบริหาร การศกึษา อุปกรณ์โสตทัศนศึกษาวิธีสอนและการประเมินผล

การศกึษา 

    8. หลักสูตรที่ดจีะต้องให้นักเรียนได้เรียนรูต้่อเนื่องกันไป และจะต้อง

เรียงล าดับความยากง่ายไม่ขาดตอนจากกัน 

    9. หลักสูตรที่ดจีะต้องเป็นประสบการณท์ี่เกี่ยวกับชีวติประจ าวัน 

ของเด็ก เพื่อใหเ้ด็กได้มโีอกาสแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิต เพื่อให้ความเป็นอยู่อย่างผาสุก 

    10. หลักสูตรที่ดีจะต้องเพิ่มพูนและส่งเสริมความสามารถเบือ้งตน้ที่

จ าเป็นของเด็ก 
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    11. หลักสูตรที่ด ีย่อมส่งเสริมให้เด็กเกิดความรู้ความสามารถ เจตคติ 

ความคิดริเริ่มมีความคิดสร้างสรรคใ์นการด าเนินชีวติ 

    12. หลักสูตรที่ดี จะต้องสง่เสริมใหเ้ด็กท างานเป็นอิสระ และท างาน

ร่วมกันเป็นหมูค่ณะ เพื่อพัฒนาให้รู้จักการอยู่รว่มกันในสังคมประชาธิปไตย 

    13. หลักสูตรที่ดยี่อมบอกแนวทาง วิธีสอน และอุปกรณ์สื่อการสอน

ประกอบเนือ้หาสาระที่จะสอนไว้อย่างเหมาะสม 

    14. หลักสูตรที่ดยี่อมมกีารประเมินผลอยู่ตลอดเวลาเพื่อทราบ

ข้อบกพร่องในอันที่ปรับปรุงใหด้ียิ่ง ๆ ขึน้ไป 

    15. หลักสูตรที่ดจีะต้องจัดประสบการณใ์ห้เด็กเกิดความรู ้ความ

เข้าใจ และมีโอกาสแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะปัญหาครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ 

    16. หลักสูตรที่ด ีต้องส่งเสริมให้เด็กรู้จักแก้ปัญหา 

    17. หลักสูตรที่ดีตอ้งจัดประสบการณท์ี่มคีวามหมายต่อชีวติของเด็ก 

    18. หลักสูตรที่ดตี้องจัดประสบการณแ์ละกิจกรรมหลาย ๆ อย่าง 

เพื่อเปิดโอกาสใหเ้ด็กเลือกอย่างเหมาะสมตามความสนใจ ความต้องการ และความ 

สามารถแต่ละบุคคล 

    19. หลักสูตรที่ดจีะต้องวางกฎเกณฑ์ไว้อย่างเหมาะสม และน าไป

ปฏิบัติ และสะดวกแก่การวัดและประเมินผล 

   สรุปได้วา่ ลักษณะของหลักสูตรที่ดีนัน้ จะต้องมลีักษณะมีความยืดหยุ่น

ตามสถานการณ์ และเปิดโอกาสใหเ้ด็กเลือกตามความสนใจ ความต้องการ และ

ความสามารถแตล่ะบุคคล ต้องมีการวางกฎเกณฑไ์ว้อย่างเหมาะสม และน าไปปฏิบัติ  

และสะดวกแก่การวัดและประเมินผล อีกทั้งจะต้องมคีวามเหมาะสมตอ่สังคมในปัจจุบันที่มี

การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ที่จะใช้ในการพัฒนาคนในอนาคตให้ก้าวทันกับการ

เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เป็นหลักสูตรที่มคีวามทันสมัยและสามารถพัฒนาปรับปรุงและ

เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา 

 

หลักสูตรฝึกอบรม 

 หลักสูตรฝึกอบรม มีความส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคน เพื่อใช้ในการน ามา

พัฒนาศักยภาพใหเ้พิ่มมากขึน้ในชว่งระยะอันสั้น ทั้งในด้านการท างาน การเรียน เป็นต้น 
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 ผูว้ิจัยได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรม โดยนักวิชาการหลายท่านได้ให้

ความหมายของการฝกึอบรมไว้ดังนี้ 

 ความหมายของหลักสูตรฝึกอบรม 
  อ านวย เดชชัยศรี (2542, หน้า 12) สรุปไว้ว่า หลักสูตรฝกึอบรมเป็น 

วิธีการหน่ึงที่จะช่วยให้ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมได้มคีวามรู้ความเข้าใจ ความสามารถและเกิด

ทักษะจากประสบการณ์ตลอดจนเกิดเจตคติที่ดีและถูกต้องต่อกิจกรรมตา่งๆ เป็นการเพิ่ม

ประสิทธิภาพของงานที่มีผลต่อความเจริญขององค์การ ตรงตามเป้าหมายของโครงสร้างที่

ปรากฏในระบบงานเหล่านั้น 

   กิตติ พัชรวิชญ์ (2544, หน้า 445) สรุปไว้ว่า หลักสูตรฝึกอบรม หมายถึง 

กระบวนการจัดกิจกรรมที่ตรงกับความเป็นจริงของปัญหา เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ 

ทักษะและเปลี่ยนเจตคติของบุคลากร และสามารถน าประสบการณท์ั้งหมดที่ได้รับจากการ

ฝกึอบรมไปใช้แก้ปัญหาของงานที่ท าอยู่ให้บรรลุความส าเร็จตามความตอ้งการของ

องค์การ 

                   ยงยุทธ เกษสาคร (2544, หน้า 7) กล่าวว่า หลักสูตรฝึกอบรม หมายถึง 

กระบวนการอย่างหนึ่งในการพัฒนาองค์การโดยอาศัยการด าเนินงานอย่างเป็นขั้นตอน  

มีการวางแผนที่ด ีและเป็นการกระท าที่ตอ่เนื่อง โดยไม่มีการหยุดยั้ง ซึ่งการกระท าทั้งหมด

ก็เพื่อความมุ่งหมายในการเพิ่มพูนความรู้ และเพิ่มพูนทักษะ รวมถึงการปรับเปลี่ยนเจตคติ 

และพฤติกรรม 

                 สมชาติ กิจยรรยง (2545, หน้า 15) สรุปไว้ว่า หลักสูตรฝึกอบรม หมายถึง 

กระบวนการที่จะท าให้ผูเ้ข้ารับการอบรมเกิดความรู้ เกิดความเข้าใจ เกิดความช านาญ 

และเกิดเจตคตทิี่ดเีกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จนกระทั่งสามารถท าให้ผู้เข้ารับการฝกึอบรม

เกิดการเรยีนรู้ หรอืเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ของการฝกึอบรมอย่างมี

ประสิทธิผล และประสิทธิภาพ 

                 จงกลนี ชุติมาเทวินทร์ (2544, หนา้ 1) สรุปไว้วา่ หลักสูตรฝกึอบรม เป็นการ

จัดกระบวนการเรียนรูเ้ฉพาะอย่างของบุคคล เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันเป็นการเพิ่ม

ความสามารถในการท างานของคน ทั้งในเรื่องของความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความช านาญใน

การปฏิบัติงาน รวมทั้งความรับผดิชอบต่าง ๆ ที่บุคคลพึงมตี่อหน่วยงาน และสิ่งแวดล้อมที่

เกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติงานและเพื่อยกมาตรฐานการปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับสูงขึ้น และท าให้

บุคลากรมีความเจรญิก้าวหน้าในงาน 
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                  Good (1973, หนา้ 33 ; อ้างถึงใน ฉัตรพงศ์ พีระวราสิทธิ์, 2549, หนา้ 11) 

สรุปความหมายของหลักสูตรฝึกอบรมไว้ว่า การฝกึอบรมว่า หมายถึง กระบวนการให้

ความรู ้และฝกึทักษะแก่บุคคลภายใต้เงื่อนไขบางประการ แต่ยังไม่เป็นระบบเหมอืนกับ

การศกึษาในสถาบันทั่วไป 

  จากความหมายของหลักสูตรฝกึอบรมที่ได้กล่าวมาแล้วข้างตน้ สรุปได้ว่า 

หลักสูตรฝกึอบรมเป็นวิธีการในการพัฒนาบุคลากรใหม้ีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถ 

มีทักษะ เกิดเจตคติที่ดีตอ่การปฏิบัติงานโดยใช้กลวิธีที่เหมาะสมในการสร้างประสบการณ์

จากการฝกึปฏิบัติจริงของผู้เข้ารับการฝกึอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง และหนว่ยงานให้มี

ความก้าวหน้ายิ่งขึน้ 

  อมรา เขียวรักษา (2548, หน้า 15 อ้างอิงจาก ส านักงานคณะกรรมการ

การศกึษาแหง่ชาติ, 2538, หนา้ 63-64) ได้ให้ความหมายของการฝึกอบรมว่าเป็นรูปแบบ

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อค านึงถึงผลที่เกิดขึ้นกับผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามความตอ้งการของครูและหนว่ยงาน 

สังกัด ส าหรับวิธีการฝกึอบรมนัน้จะด าเนินการทั้งรูปแบบมีห้องเรียนและแบบทางไกล  

  พีรพงษ์ ดวงแก้ว (2546, หน้า 178) ได้ระบุว่า การฝกึอบรมเป็นวิธี หนึ่งที่จะ

เพิ่มพูนสมรรถภาพใหแ้ก่ครูได้มีความรู ้ความเข้าใจ มคีวามสามารถที่ดแีละสามารถน า

ความรูไ้ปประยุกต์ใชใ้นการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Wallace (Wallace, 

1994, pp. 14-15) ที่ว่าวิธีการฝึกอบรมเพื่อเป็นครูมอือาชีพนัน้ ควรให้ครูรู้ทฤษฎีใหมเ่พื่อ

น ามาเชื่อมโยงกับ ประสบการณเ์ดิมของตน โดยมีการคิดวิเคราะห์ มองย้อนกลับถึงปัญหา

และแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อ ปรับปรุงการสอนของตนใหด้ีขึ้น 

  Nadler (1990, p. 16) (อ้างถึงใน ไพศาล ไกรสิทธิ์, 2541, หนา้ 260) ได้ใช้

ค าวา่  “การฝึกอบรม” เป็นคนแรกในปี พ.ศ. 2512 ในความหมายที่วา่ “การเรียนรู้ที่ได้จัด

ขึน้ ในระยะเวลาที่ก าหนดใหเ้พื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานเท่าที่จะเป็นไปได้  

หรอืเพื่อให้เกิดการเจริญเติบโตโดยทั่วไปของแต่ละบุคคลการฝึกอบรมในที่นี้จงึหมาย

รวมถึงกิจกรรมการจัด ขึ้นเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานที่ท าอยู่ หรอืสัมพันธ์กับงานที่ท า 

อยู่ให้ดีขึน้ เป็นการเรียนรูที่สัมพันธ์ กับงานอาชีพในปัจจุบันการฝึกอบรมมบีทบาทอย่างยิ่ง 

โดยเฉพาะช่วยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดา้นต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานดังนี้ 

   1. ความรู้ (Cognitive) บุคคลจะต้องมคีวามรู้ที่เป็นความคิดรวบยอดอัน

เป็นพืน้ฐานที่ตอ้งใชใ้นการท างาน จะต้องเข้าใจเหตุและผลที่ใชใ้นการท างานตลอดจน
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ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน การประยุกต์ความรู ้กระบวนการสบืสวน 

สอบสวนหลักการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 

   2. ความสามารถ (Psychomotor) เป็นความสามารถสัมพันธ์กับการใช้

เครื่องมือหรือการใช้มอื ความสามารถขั้นพื้นฐานประกอบด้วยการเคลื่อนไหวทางกายและ

การปฏิบัติงาน ความสามารถชว่ยใหก้ารท างานงา่ยขึ้นเกิดความพยายามอย่างตอ่เนื่อง 

เพื่อหาวิธีท างานที่ดีกว่า เป็นความสามารถทางกายที่จ าเป็นต่อการท าให้ภารกิจประสบ

ความส าเร็จเป็นการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ 

   3. เจตคติ (Affective) เจตคติมีความส าคัญเท่ากับความรู้และความสามารถ 

เพราะลูกจ้างมีเจตคติไม่ดีจะมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผลติภาพ ลูกจ้างที่รูส้ึกว่าได้รับ

การปฏิบัติ อย่างไม่เป็นธรรมหรอืมีความรูส้ึกว่างานที่ท าอยู่ไม่มคีวามส าคัญ หรอืลูกจ้าง 

อยู่ในสภาพที่สิน้หวัง เหล่านีท้ าให้ผลงานที่ออกมาต่ ากว่าความสามารถที่แท้จริง เจตคติ 

ที่ในที่นี้หมายรวมถึงค่านิยม และความสนใจเป็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงยากที่สุดและ 

ยากที่จะวัด 

  สรุปได้วา่ การฝกึอบรม หมายถึง การพัฒนาคนในชว่งเวลาสัน้ ๆ ให้เกิด

ความรู ้ความสามารถ อันเป็นพืน้ฐานที่ส าคัญที่จะต้องใช้ในการท างานหรอืการเรียน

รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามความตอ้งการของสังคม 

 วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการฝึกอบรม 

  นักวิชาการหลายท่านได้ก าหนดวัตถุประสงค์ และประโยชนข์องการ

ฝกึอบรมไว้ดังนี้ 

   เริงลักษณ์ โรจนพันธ์ (2529, หนา้ 8-9) ได้กล่าวถึง วัตถุประสงค์และ

ประโยชน์ของการฝกึอบรมไว้ดังนี้ 

    1. วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรูค้วามสามารถ 

ความช านาญ ในการปฏิบัติหนา้ที่ที่ไดรับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพทั้งในปัจจุบันและ

อนาคต 

    2. เพื่อฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานใหส้อดคล้องกับระบบบริหารด้าน

ปฏิบัติการ ซึ่งก าลังอยู่ในระหว่างการสร้างขึ้นมา 

    3. เพื่อสนองตอบความยากของงาน และการเปลี่ยนแปลงของงาน 

เพื่อให้ทราบนโยบาย หน้าที่ และความรับผดิชอบของหน่วยงาน ใหเ้ข้าใจกฎ ข้อบังคับ 
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ระเบียบ วิธีการปฏิบัติงาน สายการบังคับบัญชา สทิธิประโยชน์ที่แต่ละหนว่ยงานจะได้รับ

จากหน่วยงานนั้น ๆ 

    4. เพื่อเสรมิสร้างความสามารถการใชค้วามรู้ต่าง ๆ ที่ไดรับจากการ 

ฝกึอบรม เป็นแนวทางในการศกึษาค้นคว้าเพิ่มเติมใหก้ว้างขว้างและทันเหตุการณ์ 

    5. เพื่อใหม้ีทัศนคติและขวัญก าลังใจที่ด ีเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง 

ที่จะปฏิบัติงานให้ได้ผลดมีีประสิทธิภาพ มคีวามกระตือรอืร้นที่จะพัฒนาตนเองประโยชน์

ของการฝกึอบรม 

     5.1 การฝกึอบรมท าให้ระบบงานดีขึ้น และวิธีการปฏิบัติงานมี

สมรรถภาพสูง 

     5.2 การฝึกอบรมท าให้ประหยัด ช่วยลดค่าใช้จ่าย แรงงาน และ

เวลาในการปฏิบัติงานให้นอ้ยลง 

     5.3 การฝกึอบรมช่วยลดระยะเวลาเรียนรู้งาน 

     5.4 การฝกึอบรมช่วยแบ่งเบาภาระผูบ้ริหาร เพราะไดรับการ

อบรมแล้วย่อมจะรู้และเข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติงานได้ดีและถูกต้อง 

     5.5 การฝกึอบรมเป็นการกระตุ้นใหเ้กิดการพัฒนา เพื่อความ 

ก้าวหน้าในหนา้ที่การงาน 

 

     5.6 การฝกึอบรมช่วยใหข้วัญและก าลังใจของผูป้ฏิบัติงานดีขึ้น 

     5.7 การฝกึอบรมช่วยส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ มีเจตคติที่ดี

ต่อองค์กร 

   ผูว้ิจัยข้อสรุปประโยชน์ของการฝึกอบรมไว้ดังนี้ 

    1. ช่วยพัฒนาผูเ้รียนให้มคีวามรู ้ความสามรถในด้านที่อบรม 

    2. การฝึกอบรมเป็นตัวกระตุ้นใหเ้กิดการพัฒนาต่อผูเ้ข้ารับการอบรม 

    3. การฝกึอบรมสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรมและทัศนคติของผู้เรียนได้ 

    4. การฝกึอบรมสามารถพัฒนาผูเ้รียนใหม้ีประสิทธิภาพมากขึน้ 

 รูปแบบของการฝึกอบรม 

  การฝึกอบรมแตล่ะหลักสูตรย่อมมรีูปแบบการจัดการหรอืการรวมกลุ่ม

แตกต่างกันขึน้อยู่กับว่าตัวของวิทยากรจ าน าเสนอในลักษณะใด แก่ผูเ้ข้าอบรม ซึ่งสามารถ 

แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้ดังนี้ (วิโรจน ์ลักขณาอดิศร, 2550, หน้า 72–73) 
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 การฝึกอบรมแบบ On the Job Training (OJT) คือการฝึกปฏิบัติจริงโดยมี 

ผูช้ านาญงานนั้นเป็นครูฝึก คอยดูแลการฝกึงานของผูเ้ข้ารับการฝกึอบรม ซึ่งการฝกึอบรม

แบบ On the Job Training จะไม่เน้นการเรยีนทฤษฎีมากนัก แตมุ่่งเน้นไปในทางฝึกฏิบัติ ท า

ให้การฝึกอบรมแบบนี้ มีความสามารถในการสร้างความรูค้วามเข้าใจ เหมาะกับการ

ปฏิบัติงานโดยตรงเพราะเห็นผลในระยะสั้นค่อนข้างชัดเจน ต้นทุนต่ า แตก่็ไม่ควรที่จะให้มี

จ านวนผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมมากเกินไป เพราะอาจจะท าให้เกิดการดูแลของผู้ฝกึสอนไม่

ทั่วถึง  เกิดการบกพร่องในการปฏิบัติงานท าให้ Cost of quality สูงขึ้น และ Productivity 

ต่ าลงได้ 

   1. การฝกึอบรมแบบ Off the job Training เป็นการฝกึอบรมที่เน้นความรู้  

ความเข้าใจ  โดยการจัดฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ ไม่ใช้การเรียนรู้แบบฝกึปฏิบัติจริง ซึ่ง

การฝึกอบรมประเภทนี้จะใหค้วามรู้ผู้เข้าฝกึอบรมได้มากกว่าการอบรมแบบ On the job 

Training  เพราะผูเ้ข้าอบรมสามารถเรียนรูไ้ด้อย่างเต็มที่ แตอ่าจจะเกิดปัญหาในเรื่องของ 

การประยุกต์ใช้ความรูเ้ข้ากับการท างาน หรอืมีทัศนคติต่อการฝกึอบรมว่า เป็นการพักผอ่น

ผอ่นคลาย ก็จะท าให้การฝึกอบรมนัน้ไม่มปีระสิทธิผลเท่าที่ควร 

  การฝึกอบรมมีหลายประเภท และการแบ่งประเภทของการฝึกอบรม

แตกต่างกันไปตามเกณฑท์ี่ใช้จ าแนก ฐิระ ประวาลพฤกษ์ (2538, หนา้ 6) ได้แบ่งประเภท

ของการฝกึอบรมไว้ดังนี้ 

   1. การแบ่งตามลักาณะก่อนหลังการเข้าท างาน 

1.1  การฝึกอบรมก่อนเข้าท างาน (Pre-Services Training) เช่น การ 

ปฐมนิเทศ การแนะท างาน เพื่อให้ผู้เข้าท างานมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรและงาน

ที่จะต้องท าให้สามารถท าได้ถูกต้อง 

1.2  การฝึกอบรมระหว่างท างาน (In-servixe Training) เช่น การ 

ฝกึอบรมที่ให้การสอนงาน (Coaching) การสาธิต (Demonstration) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้

พัฒนาการท างานให้มากขึ้น 

1.3  การฝึกอบรมนอกจากการปฏิบัติงาน (Off-the-job Training) เป็น 

การฝึกอบรมเพื่อเตรียมให้คนใหพ้ร้อมสูก่ารปฏิบัติงานจริง เพราะงานแต่ละงานมีเทคนิค

เฉพาะทาง เทคนิคการฝกึอบรมมทีั้งการบรรยาย การสาธิต การทดลองปฏิบัติใน

สถานการณ์จ าลอง เป็นต้น 
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  จงกลนี ้ชุติมาเทวินทร์ (Pre–Entry Training) เป็นการฝึกอบรมให้กับผูเ้ข้า

งานใหม่ หรอืเพิ่งจะเริ่มโครงการ โดยทั่วไปผู้เข้าอบรมมักจะอยู่ในระยะทดลองงาน ซึ่ง

เนือ้หาของการอบรมจะเน้นในเรื่องภารกิจแรกเริ่ม และภารกิจทั่วไปขององค์กรเนือ้หา

โดยทั่วไปจะมีลักษณะผสมผสาน คอื มีทั้งการฝกึอบรมในห้อง และการฝึกอบรม

ภาคสนาม ปกติจะมีช่วงเวลาไม่นานนัก 

 การแบ่งประเภทผู้เข้าอบรม 

  1. การฝกึอบรมเป็นรายบุคคล (Individual Training) เป็นการฝึกอบรมที่ใช้ 

เทคนิควิธีการสอนตัวต่อตัว การเรียนด้วยตนเอง เป็นต้น 

  2. การฝึกอบรมเป็นกลุ่ม (Group Training) เป็นการฝกึอบรมเพื่อเตรยีมคน 

เข้าสู่ต าแหน่งหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบสูงขึ้นหรอืหน้าที่ใหม ่เช่น การฝึกอบรมหัวหน้า

คนงานที่จะเป็นผู้จัดการสาขา เป็นต้น 

  3. การแบ่งประเภทตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม 

3.1  การฝกึอบรมเพื่อเข้าสู่ต าแหนง่ใหม่ (Promotions) เป็นการฝึกอบรม 

เพื่อเตรียมคนเข้าสู่ต าแหนง่หนา้ที่ที่จะต้องรับผดิชอบสูงขึ้นหรอืหนา้ที่ใหม่ เชน่ การฝึก 

อบรมหัวหน้าคนงานที่จะเป็นผู้จัดการสาขา เป็นต้น 

3.2 การฝึกอบรมเพื่อเสริมสมรรถภาพในการปฏิบัติงานเป็นการฝกึ 

อบรมที่ตอ้งจัดให้ทั้งผูบ้ริหารและผู้ปฏิบัติงาน ให้สามารถท างานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

  4. การฝกึอบรมระหว่างประจ าการ (In-Service Training) เป็นการอบรม 

ในช่วงที่เข้าไปท างานแลว้ หรอืผา่นระยะการทดลองแล้ว การฝึกอบรมจะจัดเป็นระยะๆ

ให้กับระดับของบุคลากรที่แตกต่างกัน มีทั้งในเรื่องการบริหารทั่วไป การอบรม การจัด

อบรมเฉพาะเจ้าหน้าที่ หรอืการอบรมเฉพาะเรื่อง ซึ่งระยะเวลายืดหยุ่นได้ตามความ

ต้องการสว่นใหญ่ใชเ้วลาไม่นานนัก ประมาณ 1–3 สัปดาห์ 

   5. การฝกึอบรมในโครงการ (Project Relate Training) เป็นการอบรมที่จัดให้ 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติในโครงการ เช่น โครงการเฉพาะที่ได้รับทุนอุดหนุนจากต่างประเทศ ซึ่งมี

ระยะเวลาไม่นานนัก เป็นการอบรมเฉพาะเรื่อง หรอืเฉพาะประเภทบุคลากร มีทั้งการ

อบรมด้านเทคนนิค และการอบรมเชิงการจัดการ ปกติจัดระยะ 1–3 เดือน หรอืขึ้นอยู่กับ

ความจ าเป็นของโครงการ 

   6. การแบ่งประเภทตามลักษณะ วิธีการฝกึอบรม 

    6.1 การฝกึอบรมระหว่างการปฏิบัติงาน (On-the-job training) เป็นการ 
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ฝกึอบรมที่มีการท างานจริง ๆ ในสถานณ์การจริง เพื่อใหผู้ป้ฏิบัติงานเข้าใจวิธีการท างาน

และเกิดทักษะในการปฏิบัติงาน ลักษณะการฝกึปฏิบัติจะเป็นแบบท าไปเรียนรู้ไปอาจมกีาร

อภปิรายประกอบหรอืการสาธิตใหดู้ 

   6.2 การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง (Self-Development Training)  

มคีวามหมายกว้าง เช่น กรณีที่บุคคลท างานมานานและมีความรูเ้ท่าที่เป็นอยู่ ไม่เท่ากัน

ขอ้มูลหรอืเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น จงึจ าเป็นต้องพัฒนาตนเอง ซึ่งอาจจะเป็นการอบรมเพื่อพืน้

ความรูใ้หม่ และส่วนใหญ่เป็นการอบรมเต็มเวลาหรือบางสว่นเวลา โดยหน่วยงานต้นสังกัด

จะใหการอนุมัติและสนับสนุนด้านการเงิน และส่วนใหญ่จะไปอบรมนอกสถานที่ระยะเวลา

ขึน้อยู่กับคุณสมบัติที่หน่วยงานต้องการพัฒนา มทีั้งระยะสั้น ระยะยาว หรือบางคนอาจจะ

ลาไปศกึษาต่อ ถือว่าการศึกษาต้อเป็นการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการเชน่กัน 

  ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ซึ่งผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม

ได้ ฝกึใหผู้เ้ข้าอบรมได้ลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งจะท าใหผู้เ้ข้าอบรมได้เล็งเห็นและตระหนักถึง

ความส าคัญต่อภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น และเป็นการ

ช่วยพัฒนาผูเ้รียนใหม้ีความรู้ความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษได้อกีด้วย 

 สรุปได้วา่ รูปแบบการฝกึอบรม หมายถึง การพัฒนาคนได้ชว่งระยะเวลาสั้นๆ 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความสามารถ ตามเนือ้หาที่ก าหนดเพื่อให้เกิดความรู ้ความสามารถ

และก่อใหเ้กิดความเชี่ยวชาญ 

 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 

  จากความหมาย รูปแบบและความส าคัญของการพัฒนาหลักสูตรที่กล่าวมา

ข้างตน้ ท าให้กระบวนการพัฒนาหลักสูตร ฝกึอบรมแตกต่างไปจากกระบวนการพัฒนา

หลักสูตร โดยทั่วไป ในเรื่องจุดประสงคข์องหลักสูตรเนื้อหาที่เฉพาะทางกิจกรรมในการ

เรียนรู้ ระยะแรกในการฝึกอบรมและวธิีการประเมินผล ซึ่งนักการศกึษาหลายท่านได้สรุป

กระบวนการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ดังนี้ 

  เกศรนิ มนูญผล (2544, หน้า 46–47) ได้สรุปกระบวนการพัฒนาหลักสูตร

ฝกึอบรมที่สมบูรณ์ว่าควรประกอบไปด้วย 6 ขั้นตอน คือ 

    1. การศกึษาข้อมูลพื้นฐาน 

   2. การก าหนดเป้าหมายหลักสูตร 

   3. การก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

   4. การคัดเลือกเนื้อหา 
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   5. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การสอน 

   6. คัดเลือกวิธีการวัดผลและประเมินผล 

  กนกนุช วสุธารัตน์ (2551, หนา้ 19–23) ได้อธิบายถึงกระบวนการฝกึอบ 

อย่างเป็นระบบว่าประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้ 

   1. วิเคราะหค์วามตอ้งการในการฝึกอบรม 

2. ก าหนดวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม 

3. คัดเลือกและออกแบบโครงการฝึกอบรม 

4. สร้างเกณฑ์ส าหรับประเมินผล 

5. การจัดการฝกึอบรม 

6. การประเมนิผลการฝึกอบรม 

  มนตร ียางธิสาร (2554, หน้า 15) ได้สรุปกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 

ฝกึอบรมที่สมบูรณ์ว่าควร ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน คือ 

   1. การวิเคราะหง์านที่ตอ้งเรียนรู้ 

   2. การเลือกเนือ้หาสาระวิชา 

3. การเลือกรูปแบบการฝึกอบรม 

4. การจัดประสบการณ์เรยีนรู้ 

5. การประเมนิผลการเรียนรู้ 

  Dessler (1999, pp. 128–135) กล่าวถึงกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 

ฝกึอบรมว่ามี 5 ขั้นตอน ดังนี ้

    1. วิเคราะหค์วามจ าเป็น โดยระบุทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 

   2. ออกแบบการสอน จัดท าหลกัสูตรและจัดหาการพัฒนาโครงการตาม 

แผนที่วางไว้ 

   3. ท าให้เป็นจริงแนะน าและชีแ้จงการฝกึอบรมตอ่ตัวแทนเจ้าหน้าที่ 

ทบทวนแก้ไขปรับปรุง โดยใช้ผลจาการน าร่องเพื่อให้แน่ใจในประสิทธิภาพของโปรแกรม

การฝึก 

   4. น าไปสู่การปฏิบัติ ควรกระตุ้นใหเ้กิดความส าเร็จในการฝึกอบรมเชิง 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการฝึกอบรมวิทยากร ซึ่งจะเน้นการน าเสนอความรูแ้ละทักษะ

นอกเหนอืการฝกึอบรม 
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   5. กระบวนการฝึกอบรมควรเน้นกิจกรรมสาธิตการทดลองปฏิบัติ 

ภายใต้การให้ข้อเสนอแนะ และการใหข้้อมูลป้อนกลับของวิทยากร 

6. กระบวนการฝกึอบรมจะเป็นรูปธรรมและเป็นกระบวนการตอ่เนื่อง 

7. กระบวนการตดิตามผลจะต้องมเีพื่อให้ความช่วยเหลือครู หลังจาก 

การฝึกอบรม 

 สรุปได้วา่ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม มีหลายขั้นตอน ได้แก่ การศกึษาข้อมูล

พืน้ฐาน การพัฒนหลักสูตรโดยการก าหนดความหมาย และวัตถุประสงค์ รวมทั้งการ

คัดเลือกลัออกแบบการฝึกอบรม ก าหนดเกณฑก์ารประเมินผล การจัดการฝกึอบรม และ

การประเมนิผล 

 กระบวนการและขั้นตอนในการจัดฝึกอบรม 

  การพัฒนาครูโดยวิธีการฝึกอบรมเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะช่วยใหค้รูได้ เรียนรู ้

เข้าใจหลักการวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ทันการเปลี่ยนแปลง ช่วยเพิ่มพูนความสามารถ

และเทคนิคที่เหมาะสมให้การท างานมปีระสิทธิภาพ ช่วยใหค้รูเห็นคุณค่าและศักยภาพ 

แหง่ตน ช่วยสร้างความเป็นเอกภาพใหก้ับวงวิชาชีพครู ช่วยใหค้รูมีความเชื่อมั่น มีขวัญ

ก าลังใจ อกีทั้งยังช่วย สร้างเจตคติที่ดีตอ่วิชาชีพและองค์กร แตก่ารฝกึอบรมจะสามารถ

สร้างคุณประโยชน์ได้มากหรอืน้อยนั้นย่อมขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยประกอบกัน 

  ชูชัย สมิทธิไกร (2542, หนา้ 29-41) ได้เสนอขั้นตอนในการฝึกอบรม ดังนี้ 

   1. การส ารวจและวเิคราะห์สภาพปัญหา โดยผูท้ าโครงการฝึกอบรม

จะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารการตอบถาม และการสัมภาษณ์โดยพิจารณาปัญหา

ขององค์กรที่ตอ้งการแก้ไขโดยการฝึกอบรม 

   2. การหาความจ าเป็นของการฝึกอบรม (Training needs) หมายถึง 

ความตอ้งการของบุคคลหรือหนว่ยงานในการเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแก้ไขขอบกพร่อง

ต่าง ๆ ที่ขาดประสิทธิภาพ 

   3. ก าหนดวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม วา่มีความตั้งใจหรอืมีความ

ประสงค์ที่จะจัดการฝกึอบรมขึน้ เพื่อใหไ้ด้ประโยชน์กับหนว่ยงาน และผูเ้ข้ารับการ

ฝกึอบรมอย่างไร บางวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่สามารถจะแสดงออกใหเ้ห็นได้ และวัด

ได้อย่างชัดเจน และเป็นไปได้ 
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    4. วัตถุประสงค์ของวิชา การก าหนดขอบเขตของวิชาให้กะทัดรัดเป็น

ข้อ ๆ เพื่อใหว้ิทยากรเตรยีมเนือ้หา วธิีการสอน ตรงตามหลักสูตรหรือโครงการต้องการ 

เพื่อให้เกิดการเรยีนรู้ใหม่ และผู้เข้ารับการฝกึอบรมสามารถน าไปใช้ได้จริง 

    5. ก าหนดแนวทางการฝกึอบรม พิจารณาถึงแนวทางที่จะท าให้ผู้ 

เข้ารับการฝกึอบรมเกิดการเปลี่ยนแปลง ตอ้งใช้ทฤษฎีหรอืหลักการอะไรบ้าง ที่จะท าให้

บรรลุวัตถุประสงค์ของการฝกึอบรมให้มากที่สุด 

    6. ก าหนดเทคนิคและวีธีการฝกึอบรม พิจารณาถึงเทคนิคที่เหมาะสม 

กับผูเ้ข้ารับการฝกึอบรม เนื้อหาวิชาในหลักสูตร จึงจะท าให้ผู้เข้ารับการฝกึอบรมเกิดการ

เรียนรู้ และได้ประโยชนเ์กิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมากที่สุด 

    7. ก าหนดสถานที่การฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศและ 

กระตุน้ให้เกิดการเรียนรู้ รวมถึงโสตทัศนูปกรณ์ตา่ง ๆ 

    8. การก าหนดผูเ้ข้ารับการฝกึอบรมและวิทยากร การเลือกผูเ้ข้ารับ

การอบรมควรเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเพียงพอเพื่อจะท าใหก้ารฝกึอบรมเกิดประสิทธิภาพ 

และเกิดผลเสียน้อยที่สุด วิทยากรควรเลือกบุคคลที่มคีุณภาพ มีความแม่นย าในเนื้อหาวิชา

และมีประสบการณใ์นการให้ความรู้จะท าให้การฝกึอบรมประสบผลส าเร็จ 

    9. ก าหนดแนวทางและวิธีประเมินผล เพื่อประเมินค่าของการ

ฝกึอบรมว่า เกิดความพึงพอใจและตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไวหรือไม่ การรายงานผล 

เพื่อเป็นข้อมูลใหผู้ส้นใจ ได้มีโอกาสเรียนรู้และวิเคราะหโ์ครงการว่าประสบผลส าเร็จ

หรอืไม่ อย่างไรมีความคุมคามมากน้อย เพียงใด 

   กริช อัมโพน (2545, หนา้ 2) กล่าวว่า การที่จะสร้างหลักสูตรฝึกอบรม

อย่างถูกต้องตามหลักการฝึกอบรมส าหรับการพัฒนากลุ่มบุคลากร ในต าแหน่งใดต าแหน่ง

หนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหรอืส าหรับบุคลากรซึ่งจะต้องปฏิบัติงานใดงานหนึ่งเหมือน ๆ  

กันถึงแมว้่าบุคลากร นั้นจะต้องอยู่ในหน่วยงานต่าง ๆ ควรจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ 

    ขั้นที่ 1 ทบทวนความจ าเป็นในการฝึกอบรมก่อนจะสร้างหลักสูตร

ฝกึอบรม จ าเป็นต้องมีการทบทวนปัญหาที่ได้ ก าหนดไว้ว่าเป็นความจ าเป็นในการ

ฝกึอบรมนัน้ว่า มปีัญหาอะไรบ้าง และเกี่ยวข้องกับบุคลากร ในต าแหน่งงานใด ระดับ

ใดบ้างมจี านวนเท่าใด เหมาะสมส าหรับการส่งไปเข้ารับการฝึกอบรม ภายนอก หรือมี

จ านวนมาก เพียงพอ ที่จะจัดการฝึกอบรมในองค์การหรอืหนว่ยงานให้โดยเฉพาะ (ดังที่
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เรียกกันว่า In-house training) เมื่อคิดว่ามีบุคลากรที่เกี่ยวของ จ าเป็นต้องเข้ารับการ 

ฝกึอบรม ซึ่งเห็นว่าควรจะจัดขึน้ในจ านวนที่เหมาะสมแล้ว จึงเตรียมการในขั้นตอนต่อไป 

    ขั้นที่ 2 ระบุ “ภารกิจ” ที่เป็นปัญหาหรอืต้องการพัฒนาหากต้องการ

สร้างหลักสูตรฝึกอบรมให้สอดคล้องตรงกันกับความ จ าเป็นในการฝึกอบรมของบุคลากร

ซึ่งด ารงต าแหนง่หนึ่ง ต าแหน่งใด เช่น ต าแหน่งพนักงานขับ รถยนต์  หรอืต าแหน่ง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลโดยเฉพาะผูส้ร้างหลักสูตรจ าเป็นจะต้องเข้าใจ ถึงความแตกต่าง 

ในความหมายของค าว่า งาน หน้าที่ และภารกิจ เสียก่อน “งาน” (Job) หมายถึง หน่วยการ

ปฏิบัติงานที่บุคลากรในต าแหนง่หนึ่ง ต าแหน่งใดคือครอบอยู่ในสายการปฏิบัติงาน เป็นสิ่ง

ก าหนดไว้อย่างเป็นทางการและเป็นที่ยอมรับกัน โดยทั่วไปในองค์การ งานแตล่ะต าแหน่ง 

จะประกอบไปดวย “หนา้ที่” ตั้งแต่ 1 หน้าที่ขึ้นไป “หน้าที่” (Duty) หมายถึง สิ่งที่ผู้

ครอบครองงานจะต้องรับผิดชอบปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใหเ้กิดผลงานซึ่งตรงกับ  

ต าแหน่งงานของตน ทั้งนี ้ในหนา้ที่แต่ละหน้าที่จะประกอบไปด้วย “ภารกิจ” หลาย ๆ  

ภารกิจด้วยกัน “ภารกิจ” (Task) หมายถึง หนว่ยการปฏิบัติที่ส าคัญที่สุดที่จะก่อใหเกิด

ผลงาน และเป็นส่วนของการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง โดยตรงกับใชวิธีการ เทคนิค หรอื 

ระเบียบต่าง ๆ ดังนัน้ การปฏิบัติตามภารกิจนัน้จึงจะต้องใชค้วามรู ้ความช านาญ และ 

ความสามารถด้วย โดยการปฏิบัติงานตามภารกิจนั้น จะประกอบไปด้วย รายละเอียดใน

การปฏิบัติงาน ตั้งแตห่นึ่งอย่างขึ้นไป เมื่อวิเคราะหท์ราบถึงภารกิจต่าง ๆ ของต าแหนง่งาน

ที่มคีวามจ าเป็นในการฝกึอบรมแล้ว จะต้องหาข้อมูล หรอืวิเคราะห ์ใหไ้ด้วา่ภารกิจใดที่

เบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานหรอื สิ่งที่มุง่หวังจนท าใหเกิดปัญหาขึน้ จะได้ก าหนดหลักสูตร  

เพื่อท าการฝึกอบรม ใหบุ้คคลในต าแหน่งงานนั้นสามารถปฏิบัติภารกิจได้ถูกต้องตรงกับ

มาตรฐาน ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหา อันเป็นความจ าเป็นในการฝึกอบรมต่อไป 

    ขั้นที่ 3 การก าหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม 

     1. ก่อนที่จะสามารถก าหนดหลักสูตรฝึกอบรมได้ เราจ าเป็นต้อง

ก าหนดวัตถุประสงค์ในการฝกึอบรมเสียก่อน ทั้งนี้ เนื่องมาจากวัตถุประสงค์ในการ

ฝกึอบรมมคีวามส าคัญ คอื วัตถุประสงค์ในการฝกึอบรมจะชว่ยใหส้ามารถประสาน

ทรัพยากรในการฝึกอบรม (ได้แก่ ก าลังคน เงิน วัสดุ และอุปกรณ์) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และด าเนินไปในแนวทางเดียวกัน 

     2. วัตถุประสงค์ในการฝกึอบรมจะช่วยท าใหว้ิทยากร และ

เจา้หน้าที่ ผูบ้ริหารโครงการฝึกอบรมจะมีความเข้าใจตรงกันและปฏิบัติงานอย่าง
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สอดคล้องกัน ตลอดจนผูเ้ข้ารับการอบรมมีความเข้าใจการปฏิบัติงานของวทิยากรและ 

เจ้าหน้าที่ 

     3. วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมจะช่วยท าให้สามารถก าหนดหัวข้อ

วิชา และเนื้อหาสาระในการฝกึอบรมได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี ้เพราะวัตถุประสงค์ 

ในการฝึกอบรมจะช่วยชี้ชัดว่าต้องการจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเ้ข้าอบรมไป 

ในลักษณะใด รวมทั้งช่วยใหส้ามารถเลือกเทคนิคหรอืวิธีการฝึกอบรมที่เหมาะสม และช่วย 

ในการก าหนดระยะเวลาของ หลักสูตรและระยะเวลาของหัวข้อวิชาในการฝึกอบรมอีกด้วย 

     4. เราสามารถใช้วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมใชเ้ป็นมาตรฐาน  

ในการประเมินผลและติดตามผลโครงการฝกึอบรม ประเมินผลการใหก้ารฝึกอบรมของ

วิทยากร ตลอดจนการประเมินสัมฤทธิ์ผลของการอบรม 

   สรุปได้วา่ การฝกึอบรมเป็นการพัฒนาผูเ้ข้าอบรมหรอืนักเรียนใหม้ี

ความรู ้ความสามารถ โดยมีขัน้ตอนดังนี้ วิเคราะหส์ภาพปัญหาและความจ าเป็น ก าหนด

แนวทางและเทคนิคในการฝึกอบรม ฝกึอบรม ประเมินผล 

 

แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรูโ้ดยใช้บริบทเป็นฐาน 

 นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการใชบ้ริบทเป็นฐานไว้ดังนี้ 

  ความหมายของการเรียนรู้โดยใช้บรบิทเป็นฐาน 

  บพิธ กิจม ี(2551, หนา้ 11) ได้กล่าวถึง ความหมายของการเรียนรูโ้ดยใช้ 

บริบทเป็นฐาน (Context based learning) หมายถึง การเรียนการสอนที่เน้นภาพรวมของ 

สิ่งแวดล้อมใหเ้กิดการเรียนรู้ โดยการใชบ้ริบทที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมของนักเรียน  

ซึ่งนักเรียนจะถูกปลูกฝังการเรียนรู้โดยเน้นการท ากิจกรรมกลุ่ม และมีครูเป็นผู้ที่คอย 

กระตุน้ชี้แนะ นอกจากนี้กระบวนการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานจะเป็นการเรียนรู้ที่ท าให้ 

นักเรียนมคีวามรู้สามารถน าไปใช้ในการแก้ไขสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันได้ และจะส่งเสริม 

ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างไม่มทีี่สิ้นสุด 

  จนิดา พราหมณ์ชู (2553, หนา้ 108-109) ได้กล่าวถึง ความหมายของการ

เรียนรูโ้ดยใช้บริบทเป็นฐาน หมายถึง การเรียนการสอนที่ช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียน มคีวามรู้

ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา และสามารถน าความรูไ้ปใช้ใหเ้กิดประโยชน์ต่อสังคม การด ารง 

ชีวติ และยังส่งเสริมให้ผูเ้รียนมคีวามสนใจในการเรียน ตระหนักถึงความส าคัญ และความ



 

85 

 

จ าเป็นของการเรียน เนื่องจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานเป็นรูปแบบ  

การเรียนรูท้ี่น าเอาบริบท ซึ่งเป็นสถานการณ์หรอืเหตุการณท์ี่อยู่รอบ ๆ ตัวผูเ้รียน ผูส้อน 

และโรงเรียน มาเป็นสื่อการสอนในการกระตุ้นใหผู้เ้รียนเกิดการเรยีนรู้ได้ดียิ่งขึ้น 

   Akers (1999, p. 7) ได้กล่าวถึง ความหมายของการเรียนรู้โดยใช้ บริบท

เป็นฐาน หมายถึง การเรียนรู้ตามบริบทที่มหีลายด้านและครอบคลุม บทบาทของ ผูส้อน

และผูเ้รียนในกระบวนการเรียนรู้กิจกรรมในชีวติจริงทั้งภายในและนอกห้องเรียน เพื่อให้

ผูเ้รียนมีการเชื่อมต่อและเข้าใจบทเรียน แล้วน าไปใช้กับชีวติของตัวเอง ผูเ้รียนมีการ 

แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ได้เรียนรูคุ้ณค่าของการท างานเป็นกลุ่ม และได้พึ่งพาอาศัยกัน 

นอกจากนั้นการเรียนการสอนยังให้ความส าคัญของผู้เรียน โดยรูปแบบการเรียนการสอน 

เกิดจากความต้องการของผู้เรียน และน ามาใช้ในการวางแผนในกระบวนการเรียนการสอน 

ท าให้ผู้เรยีนมีแรงกระตุ้นมีความสนใจมากขึ้น 

   Wilson (2000, pp. 1-2) ได้กล่าวถึง ความหมายของการเรียนรู้โดยใช้

บริบทเป็นฐาน หมายถึง การเรียนรู้ของผูเ้รียนโดย ประยุกต์จากพืน้ฐานของประสบการณ์

เดิมจากชีวิตประจ าวันในครอบครัวเรียนรู้ด้วย กิจกรรมกลุ่ม และการท างาน เพื่อน าไปสู่

การได้มาซึ่งความรู้ การเรียนการสอนและการเรียนรู้ที่หลากหลาย กระบวนการเน้นการ

เรียนรู้โดยแก้ปัญหา ผูเ้รียนสามารถ ควบคุมการเรียนรู้ได้ดว้ยตนเอง เป็นการเรียนรู้จาก

สถานการณ์จรงิ กระตุ้นให้ผูเ้รียนรู้ โดยการเรียนรูร้่วมกันเป็นกลุ่มและมีการประเมินผล

ตามสภาพจริง 

   Johnson (2006, pp. 24-25) ได้กล่าวถึง ความหมายของการเรียนรู้ 

โดยใช้บริบทเป็นฐาน หมายถึง การเรียนรู้แบบองค์รวมที่มสี่วนตา่ง ๆ ที่มีความสัมพันธ์

มากกว่าหนึ่งวิธีการที่จะประกอบให้บรรลุตามจุดมุ่งหมาย การจัดการเรยีนรู้โดยใช้บริบท

เป็นฐาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนสามารถศกึษาหาความหมาย ดา้นวิชาการ จากบริบท

ของผู้เรยีน สังคม และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องในชีวติประจ าวัน เป็นการค้นคว้าหาความรู ้

ความหมายที่แท้จริง จากการท ากิจกรรม การเรียนรู้ด้วยตนเอง การร่วมมือกันแก้ปัญหา 

การเสนอความคิดรว่มกับการวิจารณ์จากความคิดสรา้งสรรค ์การเข้ารับการฝึกอบรมและ

การเรียนรูจ้ากประสบการณ์ดังเดิม 

   Khumalo (2009, pp. 1-7) ได้กล่าวถึง ความหมายของการเรียนรูโ้ดยใช้

บริบทเป็นฐาน หมายถึง กระบวนการเรียนการสอนโดยผูส้อนจะต้องท าหน้าที่หลายด้าน

เชน่ เป็นผู้จัดการในกระบวนการผูบ้ริหาร นักวิชาการ นักวิจัยด้านการเรียนการสอน  
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นักออกแบบโปรแกรม ผูไ้กล่เกลี่ยด้านความถูกต้องของเนื้อหา ผู้คอย อ านวยความสะดวก

ในการจัดหาแหล่งการเรียนรู้ และเป็นผูป้ระเมินตามสภาพจริงของ การเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมี

ความรูต้ามมาตรฐานของการเรยีนรู้ 

   Trimmer, Laracy and Love-Gray (2009, p. 1) ได้กล่าวถึง ความหมาย

ของการเรยีนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน หมายถึง การเรียนการสอนโดยใช้บริบท เป็นฐานเป็น

ทางเลือกทางหนึ่งที่ใชใ้นกระบวนการเรียนการสอนแทนวิธีแบบบรรยายให้ผู้เรยีนจดบันทึก 

โดยการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานได้เปลี่ยนแปลงมาจากการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

(Problem based learning) เนื่องค าว่าปัญหา (Problem) เป็นค าที่ไม่ด ีโดยเริ่มตน้ของ

จัดการเรยีนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานได้เริ่มต้นมาจากการศกึษาทางด้านการดูแลสุขภาพ 

จากประเทศแคนาดา ในปี ค.ศ. 1960 ของมหาวิทยาลัยแมคมาสเตอร์ ใช้ในการจัดการ

เรียนการสอนสาหรับนักศกึษาแพทย์ก่อนที่จะออกปฏิบัติงาน ผู้เรยีนจะมีส่วนเกี่ยวข้องใน

กระบวนการจัดการเรียนการสอน การคุยกันน าไปสู่การตัง้สมมติฐานของการเรยีนรู้   

การส ารวจความสนใจและความตอ้งการของผู้เรยีน จากนั้นให้ผู้เรยีนเรียนรู ้ดว้ยการ

แก้ปัญหาดว้ยกระบวนการกลุ่มและการทางานควบคู่กัน จากความหมายข้างตน้ทั้งหมด

สามารถสรุป การจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานหมายถึงการก าหนด สถานการณ์นอก

หอ้งเรียนในท้องถิ่น และชุมชนที่เป็นบริบทพืน้ฐาน โดยดัดแปลงมาจากการเรียนรู้ที่ใช้

ปัญหาเป็นฐาน 

 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน 

  มีการศกึษาของ นักวิจัยทางการศึกษาได้พัฒนารูปแบบไว้เป็นขั้นตอน  

โดยผู้วจิัยขอสรุปและกล่าวเป็น ขัน้ตอน ดังนี้ (บพิจ กิจมี, 2551, หนา้ 11-12 ; จินดา 

พราหมณ์ชู, 2553, หน้า 110 ; ศักดิ์ชาย ขวัญสิน, 2553, หนา้ 10-11) 

  1. ขั้นก าหนดสถานการณ์ 

   ผูส้อนก าหนดสถานการณท์ี่มีความเกี่ยวข้องกับผู้เรยีน หรอืสถานการณ์

ในชีวติประจ าวันของผู้เรยีนสนใจ ให้ผู้เรยีนได้นกึคิดและอภปิรายเกี่ยวกับ สถานการณ์ 

รวมถึงให้ผู้เรยีนได้ก าหนดปัญหาและคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ โดยอภิปราย

ร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยสมาชิกภายในกลุ่มควรมคีวามหลากหลาย เช่น คละความสามารถ 

ในการเรียนรู้ใหผู้้สอนเป็นเพียงผู้ช้ีแนะ ผู้เรียนเป็นผูก้ าหนดในสิ่งที่เขาอยากเรียนรู้ที่มอียู่ 

ในบริบทพืน้ฐานการวิเคราะหร์่วมกัน ผูเ้รียนแสดงความคิดแลกเปลี่ยน อภิปรายรว่มกัน 
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เพื่อแสดงถึงความรูท้ี่มีอยู่เดิม ให้ผู้เรยีนได้ถกเถียงและแลกเปลี่ยนความรู ้กันภายในกลุ่ม

และร่วมมอืกันตั้งเป้าหมายพัฒนากลยุทธ์ในการเข้าถึงเป้าหมาย 

  2 ขั้นลงมอืปฏิบัติงาน 

   ผูส้อนกระตุ้นให้ผูเ้รียนควบคุมการเรียนรูด้้วยตนเอง ให้ผูเ้รียนได้ ศกึษา

หรอืลงมอืปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดในสถานการณ์  

ซึ่งจะส่งผลให้ผูเ้รียนค้นพบความรูห้รอืแนวคิดใหม่ ๆ เพื่อให้บรรลุจุดมุง่หมายที่ได้ตัง้ไว้ 

ในขั้นที่ 1 ซึ่งรวมถึงการค้นหาข้อมูลจากแหลง่ความรูต้่าง ๆ ทั้งในและนอกชั้นเรียน เช่น  

ใบความรูห้นังสือเรียน เอกสาร ต ารา วรรณกรรม และการปรึกษาผูเ้ชี่ยวชาญในเรื่อง 

นั้น ๆ ซึ่งในขั้นตอนที่ 2 นี้ผูเ้รียนจะระบุถึงความแตกต่างในความเชื่อและสมมตฐิานของ

ตนเอง การใชค้ าถาม ท าไม อะไร อย่างไร เพื่อเป็นการหาแนวทางของการได้มาซึ่งการ

ค้นพบค าตอบใหก้ับตนเอง 

  3 ขั้นเรยีนรู้แนวคิดส าคัญ 

   ผูส้อนให้ผู้เรียนร่วมกันอธิบายในกลุ่ม เปิดโอกาสให้ผูเ้รียน ได้น าเสนอ  

ข้อค้นพบต่าง ๆ รวมทั้งสรุปความรูห้รอืแนวคิดที่ได้จากการค้นหาความรู้ด้วยตนเอง 

ว่าสิ่งที่ได้จากการเรียนสามารถน าไปใช้ในอนาคตได้อย่างไรโดยผู้สอนจะเป็นผูป้ระเมินว่า

ผูเ้รียนได้เรียนรูอ้ะไรจากการแก้ไขสถานการณ์ 

  4. ขั้นน าไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ 

   ผูส้อนให้ผู้เรียนน าความรู้หรือแนวคิดที่ได้รับไปประยุกต์ใชใ้นสถานการณ์ 

อื่น ๆ หรือประยุกต์ใชใ้นชีวิตประจ าวันของผูเ้รียนเพื่อใหส้ะท้อนคิดเกี่ยวกับ บทบาทของ

ผูเ้รียนในการเรียนรู้และวพิากษ์วจิารณ์กระบวนการท างานกลุ่ม ผู้เรยีนจะต้อง สะท้อนคดิ

ในสิ่งที่ตนได้เรียนรู้จากกิจกรรมที่ใชบ้ริบทเป็นฐานวา่ได้ความรูป้ระสบการณ ์อย่างไร และ

สามารถน าความรูไ้ปใช้ในอนาคตได้อย่างไร 

  สรุปได้วา่ การเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน หมายถึง การจัดการเรยีนรู้ที่ใช้การ

ก าหนด สถานการณ์นอกห้องเรียนในท้องถิ่น และชุมชนที่เป็นบริบทพืน้ฐานที่ผู้เรยีน

สามารถพบ เห็นได้ทั่วไป โดยใช้ขอ้มูลที่ได้รับมาใหม่ร่วมกับข้อมูลหรอืความรูเ้ดิมที่มีอยู่

แล้ว รวมทั้งประสบการณเ์ดิมมาสร้างความหมายในการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจาก

การลงมือกระท าการรว่มมือทากิจกรรมกลุ่มจากสภาพจริง การน าเสนอปัญหาการคิด 

ไตร่ตรอง การอธิบายความรู้ที่ค้นคว้า นอกจากนี้ การจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน 

เป็นรูปแบบการเรียนรูท้ี่น าเอา สถานการณ์หรอืเหตุการณ์ที่อยู่รอบ ๆ ตัวผูเ้รียน ผู้สอน 
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และสถานศกึษา มาเป็นสิ่งกระตุน้ ให้นักเรียนเกิดความสนใจอยากเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ 

โดยใช้อาศัยการเรียนรูด้้วยตนเอง มีผูส้อนเป็นผูก้ ากับดูแลและอ านวยจัดหาแหล่งเรียนรู้ 

ให้ผู้เรยีน เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการเรียน 

 

แนวคิดการเรียนรูร้่วมกัน (Collaborative Learning) 

  นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการเรียนรู้ร่วมกันไว้  ดังนี้ 

  สุมณฑา พรหมบุญ (2540, หนา้ 57 อ้างถึงใน ธิดา โมสิกรัตน์ และคณะ, 

2548, หนา้ 15-16) เรยีกชื่อวิธีเรียนที่มลีักษณะดังกล่าวเป็นการเรียนแบบร่วมแรง ร่วมใจ

และอธิบายว่า เป็นวิธีการเรียนที่จัดสภาพแวดล้อมให้นักเรียนได้เรียนรู้รว่มกันเป็นกลุ่ม 

เล็ก ๆ กลุ่มหนึ่ง ๆ ประกอบด้วยสมาชิกที่มคีวามรูค้วามสามารถแตกต่างกัน แตล่ะคนมี

ส่วนรว่มในการเรียนรู้และความส าเร็จของกลุ่ม โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการ

แบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้ การให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน ผูเ้รียนที่เรยีนเก่งจะช่วยเหลือคน

ที่เรยีนอ่อนกว่า เป็นการเรียนที่ทุกคนรับผิดชอบต่อตนเอง และต่อเพื่อนสมาชิกในกลุ่มและ

ความส าเร็จของแตล่ะคนคือความส าเร็จของกลุ่ม 

  นงลักษณ์ วิรัชชัย (2542, หน้า 104) กล่าวว่า การเรียนรู้ร่วมกัน หมายถึง 

การท างานรว่มกันของผูเ้รียนที่มเีป้าหมายเดียวกัน ซึ่งการรวมตัวกันจะมีลักษณะเด่นตรงที่

สมาชิกทุกคนมคีวามเท่าเทียมกัน ทุกคนมีโอกาสแถลง โต้แยงเชิงความคิด และหลักการ

ส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานหรอืการเรียนมปีระสิทธิภาพ 

  บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ และนาตยา ปลันธนานนท์ (2547) กล่าวว่า การเรียนรู้

ร่วมกัน หมายถึง การที่กลุ่มคนที่มปีฏิสัมพันธ์กัน จะส่งเสริมให้เกิด การร่วมมือกันโดยเน้น

ไปที่การร่วมกันศกึษาในหัวข้อเรื่องต่าง ๆ เฉพาะไป และมีการส่งเสริม สนับสนุน การ

เรียนรู้รว่มกันตัวอย่าง เช่น การมอบหมายใหผู้เ้รียนประชุมร่วมกัน หลังจากประชุม 

ร่วมกันแลว้มอบหมายให้ผูเ้รียนเข้าไปศกึษาเนือ้หา และท างานกันเป็นกลุ่ม ตามที่ก าหนด

ไว้ในรายวิชานั้น ผูเ้รียนในกลุ่มจะต้องน าเอาประสบการณ์เดิมของตนเชื่อมโยงกับสิ่งที่เรยีน

ใหม่และน ามาอภปิรายกัน 

  Peters and Armstrong (1998, p. 132 อ้างถึงใน อรุณรัสมิ์ บ ารุงจิตร, 

2550, หนา้ 18) กล่าวว่า การเรียนรู้ร่วมกันว่า (Collaborative Learning) หมายถึง การ

ร่วมมือกันเรียนรู้ ซึ่งผู้เรยีนจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ท างานร่วมกันทั้งระหว่างครู
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กับผูเ้รียน ผู้เรยีนกับผูเ้รียน และผูเ้รียนกับกลุ่มของตัวเอง และกลุ่มใหญ่เพื่อจุดประสงค์

เดียวกันสิ่งที่ไดรับคือ องค์ความรู้ หรือประสบการณใ์หม่ ๆ 

  Barkley and others (2005, p. 4) กล่าวว่า การเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative 

Learning) หมายถึง การรว่มมอืกันฝึกฝนและท างานรว่มกันเป็นกลุ่มเล็กแลกเปลี่ยนเรียนรู้

จุดประสงคข์องการเรียน ความร่วมมอืภายในกลุ่มเป็นไปอย่างยืดหยุ่นและค าที่ใชเ้รียก 

การเรียนรูล้ักษณะนีไ้ด้แก่ การเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) การเรียนเป็นทีม 

(Team Learning) การเรียนเป็นกลุ่ม (Group Learning) หรอืการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 

(Peer–Assisted Learning) 

  สรุปได้วา่ การเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning) หมายถึง การรว่มมอื

กันฝึกฝนและท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กแลกเปลี่ยนเรียนรู้จุดประสงค์ของการเรียน ซึ่ง

ผูเ้รียนจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ท างานร่วมกันทั้งระหว่างครูกับผูเ้รียน ผู้เรียนกับ

ผูเ้รียน และผูเ้รียนกับกลุ่มของตัวเอง และกลุ่มใหญ่เพื่อจุดประสงคเ์ดียวกันสิ่งที่ไดรับคือ 

องค์ความรู้ หรือประสบการณ์ใหม่ ๆ 

 ลักษณะเด่นของการเรียนรู้ร่วมกัน 

   นักการศกึษาได้อธิบายลักษณะเด่นของการเรียนรู้ร่วมกัน ไว้ดังนี้ 

   ออมใจ ข าหล่อ (2553, หน้า 23) ได้กล่าวถึงลักษณะเด่นของการเรียนรู้  

ร่วมกัน คอื การให้นักเรียนที่มคีวามแตกต่างกันได้ท างานรว่มกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ โดยมี

เป้าหมายร่วมกัน มกีารปฏิสัมพันธ์เชิงบวกแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน มคีวามรับผดิชอบ

ต่อตนเองและต่อกลุ่ม สมาชิกท างานกลุ่มอย่างมขีั้นตอนโดยใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อช่วย

ให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

   พรรณรัศมิ์ เงา่ธรรมสาร (2553, หนา้ 36) ได้บอกลักษณะส าคัญของ

การเรียนรว่มกันคือ การที่ใหน้ักเรียนซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่มคีวามสามารถแตกต่างกัน  

ทั้งด้านสติปัญญาได้มาท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ โดยมีเป้าหมายในการท างานร่วมกัน  

มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีความรับผิดชอบต่อตนเองและกลุ่ม มีปฏิสัมพันธ์ที่ดตี่อกัน

และสมาชิกทุกคนในกลุ่มรูว้ิธีการท างานอย่างมีระบบและขั้นตอน เพื่อช่วยใหก้ารท างาน

เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ และการเรียนแบบร่วมมือไม่ได้ หมายถึงแตเ่พียงการที่จัดให้

นักเรียนมานั่งท างานเป็นกลุ่มเท่านั้น ความแตกต่างการเรียนแบบร่วมมือและการเรียนเป็น

กลุ่มแบบเดิมนัน้มหีลายประการ 
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   Slavin (1995, pp. 12-20) ได้กล่าวถึง ลักษณะส าคัญของการเรยีนรู้

ร่วมกัน คอื เป้าหมายของกลุ่ม (Group Goals) หมายถึง กลุ่มเป้าหมายร่วมกัน ผูส้อน

จะต้องตั้งเป้าหมายหรอืรางวัลไว้ เพื่อกระตุ้นใหผู้เ้รียนมีความพยายามในการเรียนรู้มากขึ้น 

และพยายามปรับพฤติกรรมของตนเองเพื่อความส าเร็จของกลุ่ม รางวัลที่ก าหนดอาจเป็น

สิ่งของ ค าชมเชย การเชดิชูเกียรติ การรับผิดชอบเป็นรายบุคคล (Individual Accountability) 

หมายถึง ความส าเร็จของกลุ่มซึ่งขึ้นอยู่กับผลการเรียนรู้เป็นรายบุคคลของสมาชิกในกลุ่ม  

และงานพิเศษที่ได้รับผดิชอบเป็นรายบุคคล ผลของการประเมินรายบุคคลจะมีผลต่อ

คะแนนความส าเร็จของกลุ่ม ซึ่งนักเรียนแต่ละคนจะเกิดความภาคภูมิใจที่ได้ชว่ยเหลอืกลุ่ม

ของตนใหป้ระสบผลส าเร็จ ลักษณะงานจะเป็นการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มกีาร

ตรวจสอบความถูกต้อง การดัดแปลงความตอ้งการของแต่ละบุคคลใหเ้หมาะสม 

(Adaptation toIndividual Needs) หมายถึง การเรียนแบบร่วมกันแตล่ะประเภทจะมีบ้าง

ประเภทได้ดัดแปลงการสอนให้เหมาะสมกับความตอ้งการของแต่ละบุคคล 

   Oxford (1999 อ้างถึงใน อรุณรัสมิ์ บ ารุงจิตร, 2550, หน้า 26-27)  

กล่าวว่า การเรียนรู้ร่วมกันมีลักษณะเด่น 4 ประการ ลักษณะสองประการแรก เป็นเรื่อง

การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน ลักษณะที่สามเกี่ยวของกับวิธีการ

สอนแบบใหม่ของครู ลักษณะที่สี่จะกล่าวถึงองค์ประกอบของการเรยีนรู้ร่วมกัน ซึ่งมี

รายละเอียด ดังนี้ 

    1. การแบ่งปันความรู้ระหว่างครูกับนักเรียนในการเรียนแบบเก่า คอื

ครูเป็นผู้ให้ขอ้มูล ความรู้หลั่งไหลออกมาทางเดียวจากครูสู่ผู้เรยีน ในทางตรงกันข้าม 

การเรียนรูร้่วมกันเป็นการแบ่งปันความรู้ ครูมคีวามรูส้ าคัญในเนือ้หาวิชา ความสามารถ 

การสอนและให้ข้อมูลแก่นักเรียน 

    2. การแบ่งบทบาทกัน ในระหว่างครูและนักเรียนในการเรียนรู้รว่มกัน

ครูจะแบ่งบทบาทหน้าที่กับนักเรียนเฉพาะด้าน ในการเรียนแบบเก่า ส่วนใหญ่ครู มีบทบาท

ความรับผดิชอบในการก าหนดเป้าหมาย ออกแบบการเรียน และท าการวัดผลสิ่งที่เรียนครู

ที่สอนแบบเรียนรู้รว่มกัน มีวิธีการตา่งออกไป จะให้นักเรียนก าหนดเป้าหมายเฉพาะจัด

เงื่อนไขทางเลือกส าหรับกิจกรรมและงานที่เกี่ยวกับความสนใจ และเป้าหมายที่แตกต่างกัน

ของนักเรียน สนับสนุนให้นักเรียนท าการวัดผลสิ่งที่เรยีนสนับสนุนให้นักเรียนใช้ความรูข้อง

ตนเอง ใหค้วามมั่นใจว่านักเรียนมคีวามรู้ และมียุทธศาสตรก์ารเรียน ปฏิบัติตอ่กันด้วยการ

ให้เกียรตเิน้นเรื่องความเข้าใจระดับสูง ครูช่วยนักเรียนโดยการรับฟังความคิดเห็นที่
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หลากหลายสนับสนุนความรู้ที่มขี้อเท็จจริงประกอบที่เกี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะหแ์ละ 

มีสว่นร่วมในการสนทนา 

    3. ครูในฐานะคนกลาง ในสถานการณท์ี่มกีารแบ่งปันความรูแ้ละ

บทบาทหนา้ที่ระหว่างครูกับนักเรียนบทบาทของครูจะเพิ่มขึ้น การช่วยเหลือนักเรียน 

ในการเชื่อมโยงความรูใ้หม่กับประสบการณเ์ก่าและการเรียนวิชาอื่น ช่วยใหน้ักเรียนเข้าใจ

ว่าจะต้องท าอะไรเมื่อต้องการหาค าตอบและช่วยใหน้ักเรียนรูว้่าจะเรียนอย่างไร ครูจะเป็น

คนกลางที่ปรับระดับข้อมูล และความช่วยเหลือเพื่อให้นักเรียนมคีวามสามารถสูงสุดในการ

รับผิดชอบการเรียน ลักษณะนีข้องการเรียนแบบเรียนรู้ร่วมกันมคีวามส าคัญมาก 

    4. การจัดกลุ่มนักเรียนใหห้ลากหลาย การเรียนรู้ร่วมกันมลีักษณะ 

ที่ส าคัญคือไมม่ีการแบ่งนักเรียนจากความสามารถความส าเร็จ ความสนใจ และลักษณะ

อื่น ๆ การแบ่งแยกบั่นทอนความรว่มมอืและท าให้การเรียนแย่ลงนักเรียนที่ไม่ประสบ

ความส าเร็จจากการเรียนในการเรียนแบบเก่า มักจะเรียนจากนักเรียนที่ฉลาดกว่าแตส่ิ่งที่

ส าคัญยิ่งกว่านั้น คอื นักเรียนที่เก่งกว่าฉลาดกว่า จ าเป็นต้องเรียนจากเพื่อนหลายคน  

ครูที่เริ่มท าการสอนแบบเรียนรู้รว่มกันจะรู้สกึดีใจ เมื่อสังเกตเห็นนักเรียนที่ออ่นกว่าแสดง  

ความสามารถภายในออกมาให้เห็นการแบ่งปันความรูแ้ละอ านาจหนา้ที่ และกลุ่มที่

หลากหลายของนักเรียนจงึเป็นลักษณะส าคัญของการเรียนรูร้่วมกัน ลักษณะของงาน  

เป็นงานที่ต้องท าร่วมกันและเป็นงานที่สมาชิกภายในกลุ่มเห็นชอบและมีการวางแผน

ร่วมกัน 

 สรุปได้วา่ ลักษณะเด่นของการเรียนรูร้่วมกัน  คือคอื การให้นักเรียนที่มคีวาม

แตกต่างกันได้ท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ไม่มีการแบ่งนักเรียนจากความสามารถ

ความส าเร็จ ความสนใจ และลักษณะอื่น ๆ ลักษณะของงาน เป็นงานที่ต้องท าร่วมกันและ

เป็นงานที่สมาชิกภายในกลุ่มเห็นชอบและมีการวางแผนรว่มกัน 

 

แนวคิดทฤษฎีการเสริมต่อการเรียนรู้ 

 การเสริมต่อการเรียนรู้ ส าหรับค าในภาษาไทยมีการใช้ค าแตกต่างกันไป เช่น 

กลวิธี เสริมต่อการเรียนรู้ (สุมาลี ธนวัฒคติวรกุล, 2541, หนา้ 90) การช่วยเสริมต่อการ

เรียนรู้ (ฤทัยรัตน์ ธรเสนา, 2546, หนา้ 78) ฐานความช่วยเหลือ (สุมาลี  ชัยเจรญิ, 2548, 

หนา้ 131) วธิีการแบบ Scaffolding (กมล โพธิเย็น, 2548, หนา้ 80) การเสริมต่อการเรียนรู้ 



 

92 

 

(ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2557, หนา้ 103-118) ซึ่งมาจากค าในภาษาอังกฤษ คอื Scaffold หรอื 

Scaffolding แปลว่านั่งรา้น ส าหรับการวิจัยนีใ้ช้ค าว่า การเสริมตอ่การเรียนรู้ 

พื้นฐานแนวคดิการเสรมิต่อการเรียนรู้ 

  มโนทัศนของทฤษฎีวัฒนธรรมทางสังคมของ Vygotsky (Vygotsky’s 

Sociocultural Theory) เชื่อว่าพัฒนาการและการเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสังคม ผูเ้รียน

จะเป็นผู้สร้างความรู้ ดว้ยตนเองโดยใหค้วามส าคัญกับบทบาทสังคมตอ่การพัฒนาทาง

ปัญญาของผู้เรียน ปฏิสัมพันธ์ ทางสังคมและมุมมองทางวัฒนธรรมของผูเ้รียนเป็นปัจจัย

ส าคญของพัฒนาการทางปัญญา 

  Vygotsky (1978, p. 86) ได้เสนอมโนทัศน์ของบริเวณพัฒนาการเชาวน์

ปัญญา “The Zone of Proximal Development” (ZPD) ซึ่งเป็นมโนทัศน์ที่ส าคัญของการ

พัฒนาเชาวน์ปัญญาขั้นสูง ไวก๊อตสกีไ้ด้ให้นิยามของ ZPD ไว้วา่ The Zone of Proximal 

Development เป็นช่วงหรอื ระยะห่างระหว่างระดับพัฒนาการทางปญญาที่แท้จริง ซึ่ง

พิจารณาได้จากการที่บุคคลสามารถ แก้ปัญหาได้ดว้ยตนเองกับระดับศักยภาพของ

พัฒนาการซึ่งพิจารณาได้จากความสามารถที่บุคคล จะแก้ปัญหาได้เมื่อได้รับค าแนะน า

จากผู้ใหญ่หรอืร่วมงานกับเพื่อนที่มีศักยภาพมากกว่า ความคิดรวบยอดของ The Zone of 

Proximal Development เป็นมโนทัศนท์ี่ส าคัญและเป็นพืน้ฐานส าหรับการเรียนการสอน  

Vygotsky (1997, p. 49) ได้เน้นบทบาทของผู้สอนที่มีหน้าที่เป็นผู้ช้ีน าควบคุมดูแลและช้ีแนะ

ให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่มมีประสิทธิภาพในช้ันเรยีน โดยเน้น ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้รียนกับ

ผูเ้รียนและผูส้อนกับผูเ้รียน อย่างไรก็ตามไวก็อตสกี้ ไม่ได้ใหแ้นวทาง ที่เป็นรูปธรรมหรอื

ขยายความสู่การจัดการเรียนการสอนไว้มาก นักจิตวิทยาการศึกษาหลายท่าน ได้ศกึษา

และขยายความเข้าใจแนวคิดของ ไวก็อตสกี ้และได้เสนอแนวความคิดสู่การจัดการเรียน 

การสอนไว้หลายแงมุ่ม ดังนี้ 

  Eggen & Kauchak (1997, p. 55) ได้เสนอแนวทางในการประยุกต์มโนทัศน์

ของ ZPD ไปสู่การเรยีนการสอนที่เกี่ยวของกับภาระงาน 3 ประการ ได้แก่ 

   1. การประเมิน ZPD จะน าไปสู่การทดสอบความสามารถของผูเ้รียนเพื่อ

เข้าใจปัญหา ที่แท้จริงเป็นการใชก้ารประเมินที่เป็นพลวัตรหรือการประเมินอย่างต่อเนื่อง 

    2. การก าหนดหรอืจดภาระงานเรียนรู้ให้สอดคล้องกับระดบพัฒนาการ

ของผู้เรยีน ภาระงานที่จดใหถ้้าง่ายเกินไปการเรียนการสอนก็ไม่จ าเป็น แตถ่้ายากเกินไป

ผูเ้รียนจะรู้สกึสับสน และคับข้องใจ ภาระงานควรเป็นบริบทที่มคีวามหมายส าหรับผูเ้รียน 
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   3. การสนับสนุนการเรียนการสอน การสนับสนุนการเรียนการสอนจะ

ส าเร็จได้ดว้ยการ ประยุกต์มโนทัศนข์องการให้ความช่วยเหลอืแบบช่วยเสริมต่อการเรียนรู้ 

Crowl, Kaminsky, &Podell (1997, p. 72) ได้เสนอการประยุกต์ทฤษฎีวัฒนธรรมทางสังคม

เพื่อการสอนที่ประสทธิภาพ ดังนี้ 

    3.1 ระบุความสามารถของผูเ้รียนแตล่ะคนจะสามารถท างานได้โดย

อิสระและระดับ ที่สามารถท า ได้หากได้รับการชีแ้นะ ซึ่งการระบุความสามารถนี้ จะช่วยให้

ผูส้อนวางแผนกิจกรรม การเรียนการสอนได้ตรงตามศักยภาพของผูเ้รียนที่จะพัฒนาต่อไป 

    3.2 จัดให้ผู้เรยีนได้รับการเสริมต่อการเรียนรูเ้ป็นรายบุคคลเป็น 

ช่วง ๆ เมื่อผูส้อนเสนองาน ให้แก่ผู้เรยีน ผูส้อนควรใหค้ าแนะน าและแสดงความสามารถ

ใหม่ใหผู้เ้รียนได้ จัดให้ผู้เรยีนได้เรียนเป็นกลุ่ม เพื่อใหเ้กิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการมี

ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมจะชว่ยท าให้ผู้เรยีนได้มโีอกาส พูดแสดงความคิดเห็น อธิบายข้อ

โต้แย้งต่อความคิดของตน สร้างและตอบค าถาม และได้ท างานร่วมกน 

    3.3 กระตุ้นให้ผู้เรยีนได้พูดกับตนเอง (Inner Speech) การพูดกับ

ตนเองหรอืการพูด ขั้นตอนออกมาดัง ๆ จะช่วยให้ผูเ้รียนตระหนักถึงมุมมองที่ส าคัญ 

ตัดสินปัญหาที่เป็นไปได้และตระหนักถึงการให้เหตุผลที่ผดิพลาดและไม่คงเส้นคงวาของ

ตนเอง 

    3.4 จัดหอ้งเรียนเป็นชุมชนของผู้เรยีน (Community of Learners)  

โดยกระตุ้นใหผู้เ้รียนใหก้ารสนับสนุน ช่วยเหลือการเรียนรูข้องกันและกันในกลุ่มที่จับเป็น 

คู่ ๆ หรอืเป็นกลุ่มเล็ก ๆ 

  Parsons (2001, p. 57) ได้น าเสนอการประยุกต์ทฤษฎีวัฒนธรรมทางสังคม 

สู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

   1. ใชก้ลุ่มการเรียนรูแ้บบร่วมมอืที่ประกอบไปด้วยผูเ้รียนที่มี

ความสามารถแตกต่างกัน 

   2. จัดโอกาสให้มกีารสอนแบบเพื่อนสอนเพื่อน (Peer Tutoring) จะช่วยให้

ผูเ้รียนมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนที่มีความสามารถมากกว่าซึ่งจะช่วยใหผู้เ้รียนได้รับ

ความช่วยเหลือ และท างานภายใน ZPD ของตนเองได้ 

   3. ใชเ้ทคนิคการประเมินอย่างต่อเนื่อง เพื่อทดสอบระดับพัฒนาการที่อยู่

ต่ ากว่าและสูงกว่า ZPD ในขั้นตอนนี้ผู้สอนควรใช้ค าถามหรอืส่งกระตุ้นในระดับที่ซับซ้อนที่

แตกต่างกันระหว่าง กระบวนการประเมิน และเพื่อที่จะมั่นใจว่าผูเ้รียนได้รับประโยชน์จาก
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กระบวนการช่วยเหลือที่ให้ไป ควรจดบันทึกระดับความสามารถของผูเ้รียน ในระยะก่อน

และหลังการใหค้วามช่วยเหลือนัน้ ๆ 

   4. พัฒนาแผนการเรียนการสอนที่มเีป้าหมายที่ ZPD ของผู้เรียนแต่ละคน 

จากข้อมูลแนวคิดของนักการศกึษาที่เกี่ยวข้องกับการน าความคิดรวบยอดของ ZPD ไปสู่

การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ 

  สรุปได้วา่ ความคิดรวบยอดของ ZPD น ามาใช้ในการเรียนการสอนโดย ผูส้อน

จะต้องมกีารประเมินความสามารถของผูเ้รียนอย่างตอ่เนื่อง ควรมกีารมอบหมายงานที่ไม่

ยากหรอืง่ายจนเกินไปแก่ผู้เรียนและงานน้ันควรแยกเป็นขั้นตอนย่อย ๆ รวมทั้งให้ผู้เรียน

ได้รับความช่วยเหลือในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้เรยีนเพื่อให้

ผูเ้รียนสามารถปฏิบัติงานนั้นได้ด้วยตนเอง 

 ความหมายของการเสรมิต่อการเรียนรู้ 

  การศกึษาค้นคว้าความหมายของการเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) นั้นม ี

นักการศกึษาหลายท่านให้ความหมายของการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ด้วยการเสริมต่อการ

เรียนรู้ ประยุกต์มาจากแนวคิดของ ZPD ซึ่งนักการศกึษาได้ให้ความหมายของการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ โดยวิธีการเสริมตอ่การเรียนรู้ ไว้ดังนี้ 

  Bruner & Ross (1976, p. 90) กล่าวถึง การเสริมต่อการเรียนรู้วา่  

การเสริมต่อการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ท าให้นักเรียน หรอืผูท้ี่เริ่มเรียนสามารถแก้ปัญหา

การด าเนินงาน หรือบรรลุเป้าหมาย ซึ่งอยู่เกินกว่าความพยายามของนักเรียนที่จะสามารถ

ท าได้ดว้ยตนเอง แต่จะสามารถท าได้เมื่อได้รับการช่วยเหลือสนับสนุน การเสริมต่อการ

เรียนรู้จะเป็นการควบคุมองค์ประกอบต่าง ๆ ของงาน โดยผูส้อน หรอืผูใ้หญ่ ขณะท าใน

ครั้งแรกของงานเหล่านี้น้อยเหนอื ความสามารถของผู้เรียนที่จะกระท าได้ดว้ยตนเองดว้ย

วิธีที่ท าให้ผู้เรยีนใส่ใจและท าองค์ประกอบต่าง ๆ ของงานนั้นให้ส าเร็จ ซึ่งองค์ประกอบ 

ต่าง ๆ ของงานเหล่านั้นจะต้องอยู่ในชว่งบริเวณ หรอืขอบเขตที่นักเรียนหรอืเด็กนั้นสามารถ

ท าได้ 

  Dixon-Krauss (1996, p. 195) ได้กล่าวถึง การเสริมตอ่การเรียนรูว้่าเป็น

การที่ผูส้อนได้ จัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ห้ผู้เรียนเรียนรูโ้ดยมีการแนะน า ช้ีแนะ การพูดคุย

สนทนากับผูเ้รียน เพื่อหาแนวทางในการที่จะเรียนรู้งานนั้น ๆ แล้วน าไปสู่ความส าเร็จ 

ในการท างานนั้น ๆ 
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  Eggen & Kauchak (1997, p. 56) ได้กล่าวถึง การเสริมตอ่การเรียนรูว้่าเป็น

การช่วยเหลือผูเ้รียนเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรยีนสามารถท างานได้ส าเร็จ ซึ่งงานนั้นอาจเป็นงาน 

ที่ผู้เรยีนไม่ สามารถท าส าเร็จได้ด้วยตนเอง 

  Larkin (2001, pp. 30-34) ได้กล่าวถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบเสริม

ต่อการเรียนรู้ วา่เป็นการช่วยเหลอืสนับสนุน เสริมสร้างให้ผู้เรยีนสามารถท างานให้ส าเร็จ 

เมื่อผู้เรยีนต้องการเรยีนรู้ในสิ่งใหม่ ๆ หรอืสิ่งที่ยาก ผู้เรียนอาจต้องการความช่วยเหลือ

มากขึ้น และเมื่อใดที่ผู้เรยีน เริ่มท างานนั้นได้ส าเร็จ การช่วยเหลือสนับสนุนนั้นจะค่อย ๆ 

ลดลงจนกระทั้งผูเ้รียนสามารถ รับผิดชอบหรือท างานนั้นได้ดว้ยตนเองการช่วยเหลือ 

จะยุติลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป 

  Brush & Saye (2001, p. 333) กล่าวว่า การเสริมต่อการเรียนรู้เป็น

เครื่องมือ (Tools) กลยุทธ์ (Strategies) และแนวทาง (Guide) ซึ่งสนับสนุนให้ผู้เรยีนสามารถ

มีความเข้าใจ ในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นระดับที่ผู้เรยีนไม่สามารถท าได้ดว้ยตนเอง 

  Randoll & Kali (2004, p. 43) ได้กล่าวถึง การเสริมตอ่การเรียนรู้ว่า เป็น

การออกแบบ ขึ้นมาเพื่อท า หนา้ที่ช่วยเหลือ สนับสนุนผู้ใช้งาน หรอืนักเรียน เพื่อให้ผูใ้ช้งาน

สามารถท างานจน บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ได้ เช่น การช่วยใหเ้ข้าใจวิธีการใช้งาน  

การตคีวาม การช่วยเหลือให ้ผู้เรยีนเข้าใจล าดับขั้นในการด าเนินงาน หรอืเส้นทางเด่น 

ในงานของตน เป็นตน 

  Dennen (2004, p. 814) กล่าวถึง การเสริมต่อการเรียนรู้วา่เป็นการช่วยเหลือ 

ผูเ้รียน เพื่อให้สามารถจัดการกับงานได้ โดยกลยุทธ์ที่ใชจ้ะต้องมกีารค่อย ๆ ลดความ

ช่วยเหลือของผูส้อน ออกจากกระบวนการเรียนเมื่อผู้เรียนสามารถจัดการงานนั้นได้ดว้ย

ตนเอง 

  Azevedo (2006, p. 381) กล่าวว่า การเสริมต่อการเรียนรูเ้ป็นแนวทาง 

ในการพัฒนาเพื่อออกแบบมาเพื่อเป็นการช่วยเหลือส่งเสริมผู้เรยีน ในการด าเนินกิจกรรม

การเรียนรูต้่าง ๆ ซึ่งการเสริมต่อการเรียนรู้สามารถจัดได้โดยบุคคล เพื่อน และสื่อการ

สอน ในระหว่างการเรียนรู้เพื่อให ้ผู้เรยีนสามารถพัฒนาความเข้าใจของตนเอง

นอกเหนอืจากที่สามารถท าได้ในขณะน้ัน 

  กมล โพธิเย็น (2548, หนา้ 79) ได้กล่าวถึง การเสริมต่อการเรียนรูว้่าเป็น

กระบวนการ ของการช่วยเหลอืและสนับสนุนการเรียนการสอนของผู้เรยีนอย่างเป็นระบบ 

โดยมีผู้สอนคอยให้การช่วยเหลอื หรือผูเ้รียนใหก้ารช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็น
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ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างผูเ้รียน ผูส้อน หรอืผูท้ี่มใีนขณะเรียนผูเ้รียนจะค่อย ๆ เพิ่ม

ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยตนเอง และเมื่อใดที่ผู้เรยีนสามารถปฏิบัติงานได้ดว้ย

ตนเองอย่างอสิระแล้วการช่วยเหลอืในการท ากิจกรรม จะยุติลง 

  สุมาลี ชัยเจรญิ (2548, หน้า 19) กล่าวว่า การเสริมตอ่การเรียนรู ้หมายถึง 

การให้ความช่วยเหลือ โดยมีพื้นฐานมาจากทฤษฎี Social Constructivism ซึ่งมารากฐานมา

จากไวก็อตสกี้ ที่มแีนวคิดเกี่ยวกับศักยภาพในการพัฒนาด้านพุทธปัญญา ที่อาจมีด้าน

จ ากัดเกี่ยวกับช่วงของการพัฒนา เรยีกว่า เขตที่สามารถพัฒนาได้ หรือ ZPD ถ้าผูเ้รียนมี

ระดับความสามารถต่ ากว่าเขตที่ สามารถพัฒนาได้ (Zone of Proximal Development) 

แสดงวา่ผูเ้รียนจ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือในการเรียนรู ้ที่เรียกว่า การช่วยเสริมต่อ

การเรียนรู้ 

  สรุปได้วา่ การเสริมตอ่การเรียนรู้หมายถึง กระบวนการที่ท าให้นักเรียน 

หรอืผูท้ี่เริ่มเรียนสามารถแก้ปัญหาการด าเนินงาน หรอืบรรลุเป้าหมายต่าง ๆ ซึ่งการเสริม

ต่อการเรียนรู้สามารถจัดได้โดยบุคคล เพื่อน และสื่อการสอน ในระหว่างการเรียนรู้เพื่อให้ 

ผูเ้รียนสามารถพัฒนาความเข้าใจของตนเองนอกเหนอืจากที่สามารถท าได้ในขณะนั้น 

 

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

 นักวิชาการได้น าเสนอความหมาย ดังนี้ 

  อรรถพร ค าคม (2546, หน้า 29) ได้สรุป ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติ

หรอืระดับความพึงพอใจของบุคคลต่อกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพ

ของกิจกรรมนั้น ๆ โดยเกิดจากพืน้ฐานของการรับรู้ ค่านิยมและประสบการณท์ี่แต่ละ

บุคคลจะได้รับ ระดับความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อกิจกรรมนัน้ ๆ สามารถตอบสนองความ

ต้องการแก่บุคคลนั้นได้ 

  วฤทธิ์  สารฤทธิคาม (2548, หนา้ 32 อ้างถึงใน รัตนศักดิ์ ยี่สารพัฒน์, 

2551, หนา้ 6) ได้ให้ความหมายความพึงพอใจว่า เป็นปฏิกริยาด้านความรู้สกึต่อสิ่งเร้า

หรอืสิ่งกระตุ้นที่แสดงผลออกมาในลักษณะของผลลัพธ์สุดท้ายของกระบวนการประเมิน 

โดยแบ่งออกถึงทิศทางของผลการประเมินว่าเป็นไปในลักษณะทิศทางบวกหรอืทิศทางลบ

หรอืไม่มีปฏิกริยา 
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 แนวคดิความพึงพอใจ 

  ทฤษฎีความตอ้งการตามล าดับขั้นของ Maslow (1970 อ้างถึงใน รังสรรค์  

ฤทธิ์ผาด, 2550, หน้า 23)  

  มาสโลว์ (Maslow) ได้เรียงล าดับสิ่งจูงใจ หรือความต้องการของมนุษย์ไว้  

5 ระดับ โดยเรียงล าดับขั้นของความต้องการไว้ตามความส าคัญ ดังนี้ 

   1. ความต้องการพืน้ฐานทางสรรีะ 

   2. ความตอ้งการความปลอดภัยรอดพ้นอันตรายและม่ันคง 

   3. ความต้องการความรัก  ความเมตตา ความอบอุ่น การมีสว่นร่วมใน

กิจกรรมต่าง ๆ 

   4. ความตอ้งการเกียรตยิศชื่อเสียง การยกย่อง และความเคารพตัวเอง 

  ความพอใจในขั้นต่าง ๆ ของความต้องการไว้ 5 ระดับ โดยเรียงล าดับขั้นของ

ความตอ้งการไว้ตามความส าคัญ ดังนี้ 

   1. ความต้องการพืน้ฐานทางสรรีะ 

   2. ความตอ้งการความปลอดภัยรอดพ้นอันตรายและม่ันคง 

   3. ความต้องการความรัก ความเมตตา ความอบอุ่น การมีสว่นร่วมใน

กิจกรรมต่าง ๆ 

   4. ความตอ้งการเกียรตยิศชื่อเสียง การยกย่อง และความเคารพตัวเอง 

   5. ความต้องการความส าเร็จด้วยตนเอง 

  ความพอใจในขั้นต่าง ๆ ของความต้องการของมนุษย์นี้ ความตอ้งการขั้นสูง

กว่าบางครัง้ได้ปรากฏออกมาให้เห็นแล้วก่อนที่ความต้องการ ขั้นแรกจะได้เห็นผลเป็นที่

พอใจเสียด้วยซ้ า อย่างไรก็ตามบุคคลแต่ละคนส่วนมากแสดงใหเ้ห็นว่า ตนมีความพอใจ

อย่างสูงสุด ในล าดับขั้นความตอ้งการขั้นต่ า ๆ มากกว่าขั้นสูงจากการส ารวจ พบว่า  

คนธรรมดาทั่วไปจะมีความพอใจในล าดับขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 

   ความตอ้งการทางดา้นกายภาพ 85% 

   ความตอ้งการความปลอดภัย 70% 

   ความต้องการทางดา้นสังคม 50% 

   ความตอ้งการเด่นในสังคม 40% 

   ความตอ้งการที่จะได้รับความส าเร็จในสิ่งที่ตนปรารถนา 10% 
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   Parasuraman, Zaithamal & Berry (1994 อ้างถึงใน ภูษิต สายกิ้มซ้วน, 

2550, หนา้ 18-20) กล่าวว่า หลักการบริการที่ดี ต้องประกอบด้วย   

   1. ความเชื่อม่ันไว้วางใจ บริการนัน้จะต้องมีความถูกต้องแมน่ย า และ

เหมาะสมตั้งแตค่รั้งแรก รวมทั้งตอ้งมคีวามสม่ าเสมอ คือบริการทุกครั้งจะต้องได้ผล

เชน่เดิม ท าให้ผูม้ารับบริการรู้สึกว่า ผูใ้ห้บริการเป็นที่พึ่งได้ เช่น มีความถูกต้องแม่นย าใน

การวินจิฉัย 

   2.  สมรรถภาพในการใหบ้ริการ  ผู้ให้บริการต้องมีทักษะความรู้

ความสามารถในการบริการที่จะสามารถตอบสนองความตอ้งการของผู้มารับบริการได้ 

เชน่ แพทย์มีความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคเภสัชกรมีความเชี่ยวชาญในเรื่องเกี่ยวกับยา 

ฯลฯ หรอืบุคคลอื่น ๆ มีความรู ้ความสามารถในสาขาของตนและสามารถน ามาใช้ในการ

บริการได้อย่างเต็มที่  

   3.  ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้มารับบริการ  

ผูใ้ห้บริการจะต้องมคีวามพร้อมและเต็มใจที่จะให้บริการสามารถตอบสนองความต้องการ

ด้านต่าง ๆ ของผูม้ารับบริการให้ทันท่วงที เช่น โรงพยาบาลมีความพร้อมที่จะรับผู้ป่วย 

จากเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว 

   4. ความมอีัธยาศัยไมตร ีบุคลากรทุกคนในสถานบริการที่เกี่ยวข้องกับ

การให้บริการจะต้องมีความสุภาพ มีการเอาใจใส่และเห็นใจผู้มารับบริการ รวมทั้งต้องมี

กริยามารยาทการแต่งกายและการใช้วาจาที่เหมาะสมด้วย 

   5. การเข้าถึงบริการ ผูม้ารับบริการจะต้องเข้าถึงการบริการได้งา่ย  

และได้รับความสะดวกจากการบริการ รวมถึงการบริการนัน้จะต้องมกีารกระจายไป 

อย่างทั่วถึง เช่น การคมนาคมที่สะดวก การบริการที่เป็นระเบียบ รวดเร็ว ไม่ตอ้งนั่งรอนาน  

การให้บริการเป็นไปอย่างเสมอภาค 

   6. ความน่าเชื่อถือ เกิดจากความซื่อสัตย์ ความจริงใจ ความสนใจ 

อย่างแท้จริงของผูใ้ห้บริการที่ดตี่อผู้รับบริการซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่สุด   

   7. การสื่อสาร ผูใ้ห้บริการควรมีการให้ขอ้มูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ผูม้ารับ

บริการพึงทราบและประสงค์ทราบ   

   8. ความมั่นคงปลอดภัย เป็นความรู้สกึที่มั่นใจในความปลอดภัยในชีวิต

ทรัพย์สิน รวมทั้งชื่อเสียง ปราศจากความรูส้ึกเสี่ยงอันตรายและข้อสงสัยต่าง ๆ  
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   9. ความเป็นรูปธรรมของการบริการ ซึ่งจะท าให้ผู้มารับบริการรับรู้ถึง

การบริการนัน้ได้อย่างชัดเจนและง่ายขึ้น   

   10. ความเข้าใจและรู้จักมารับบริการ ผู้ให้บริการควรจะมีความเข้าใจ 

และรู้จักผูม้ารับบริการของตนเอง   

  สรุปได้วา่ ความพึงพอใจคอื ความรูส้ึกทางบวกและทางลบซึ่งเกิดจาก 

ความเชื่อมั่น หรอืความประทับใจ และความนา่เชื่อถอื และความพึงพอใจสามารถเกิดขึ้น

ได้ในหลาย ๆ ระดับ 

  

ความตระหนักเห็นคุณค่าในวัฒนธรรม  

 นักวชาการและนักการศกึษาได้ให้ความหมายของ ความตระหนักเห็นคุณค่า 

ในวัฒนธรรมอย่างหลากหลาย รวมทั้งมีการใชค้ าที่แตกต่างกัน เช่น ความตระหนักเห็น

คุณค่าในวัฒนธรรม หรือความตระหนักทางวัฒนธรรม ความตระหนักทางวัฒนธรรม  

แตง่านวิจัยในครั้งนี ้จะใช้ค าว่าความตระหนักเห็นคุณค่าในวัฒนธรรม 

  1. ความหมายของความตระหนักเห็นคุณค่าในวัฒนธรรม  

  ความหมายของความตระหนักเห็นคุณค่าในวัฒนธรรม (Awareness) เป็น

ภาวการณ์ที่บุคคลมีความรู้สึกและเขา้ใจถึงบางสิ่งบางอย่างซึ่งอาจส่งผลต่อพฤติกรรมของ

บุคคลได้ นักวิชาการได้ใหค้ าจ ากัดความของความตระหนักเห็นคุณค่าในวัฒนธรรมไว้ดังนี้ 

  ชุตินันท์ จันทรเสนานนท์ และคณะ (2555, p. 47) ได้ใหค้วามหมายความ

ตระหนักทางวัฒนธรรม (Cutural awewness) เป็นพฤติกรรมที่มอียู่ในตัวบุคคลที่จะปฏิบัติ

ในความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วยการมองเห็น 

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งมอีงค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ คือ 1) การมองเห็น

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 2) ความยืดหยุ่นและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมอื่น 3) การ

เอาใจเข้ามาใส่ใจเรา 

  นพวรรณ ยอดธรรม (2558, p. 110) ได้ให้ความหมาย ความตระหนักทาง

วัฒนธรรมว่าเป็นการแสดงออกของบุคคลเนื่องจากเมื่อได้รับการกระตุน้จากสิ่งเร้า ได้แก่ 

ความรู ้ข้อเท็จจริง ตลอดจนได้รับประสบการณท์างวัฒนธรรมต่าง ๆ เกิดการประเมิน

คุณค่าและส่งผลใหเ้กิดความตระหนักถึงความส าคัญของตนเอง ต่อสิ่งเร้า อันจะน าไปสู่ 

การแสดงออก เห็นพฤติกรรมในการเคารพและรู้คุณค่าในวัฒนธรรมของตนเอง ยอมรับใน
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วัฒนธรรมที่แตกต่างกันของผู้อื่น ตลอดจนสามารถที่จะอยู่ร่วมกัน ระหว่างวัฒนธรรมของ

ตนเองและผูอ้ื่นได้ 

  อุรุพร ศริิวิชยาภรณ,์ สันติ สวนแตง และประสงค์ ตันพิชัย  (2561, p. 1210) 

ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความตระหนักเห็นคุณค่าในวัฒนธรรม หมายถึง ความรู้สึกที่แสดง

ถึงการรับรู้ ความเข้าใจ การคิดได้ การมองเห็นคุณค่า และแสดงเป็นพฤติกรรมเข้าร่วม

กิจกรรม ด้านศลิปวัฒนธรรม 

  Collins Dictionary (2019, p. 152) ให้ความหมายว่า ความเข้าใจในความ

แตกต่างระหว่างตนเองกับคนอื่นจากนานาประเทศ หรือความแตกต่างในเรื่องภูมิหลัง 

โดยเฉพาะความแตกต่างในเรื่องทัศนคตแิละคุณค่า 

  Tomalin and Stempleski (1998) ได้ให้ความหมายของความตระหนักว่า

ความตระหนักเป็นพฤติกรรมขั้นต่ าสุดทางด้านความรู ้แตค่วามตระหนักไม่เกี่ยวกับ

ความจ าหรอืการระลึกได้ ความตระหนักถึงความสามารถการนกึคิด ความรูส้ึกที่เกิดขึน้ 

ในสภาวะของจิตใจ ซึ่งมอีงค์ประกอบ 3 ประการดังนี ้1) การรู้วัฒนธรรมของตนเอง  

2) การรูว้ัฒนธรมของผู้อื่นและ 3) การยอมรับและการอยู่ร่วมกัน 

  สรุปได้ว่า ความตระหนักเห็นคุณค่าในวัฒนธรรมหมายถึงพฤติกรรมทีแ่สดง

ถึงการเกิดความรู้ของบุคคล ความตระหนักต่างจากความรู้สกึตรงที่ความรู้ไม่ต้องเน้น

ปรากฏการณ์หรอืสิ่งใดสิ่งหนึ่งความตระหนักจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีสิ่งเร้า  

 2. ความหมายของวัฒนธรรม  

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัฒนธรรม  

   วัฒนธรรม หมายถึง แนวทางการด าเนินชีวติ และวิถีชีวิตของมนุษย์  

ดังค าอธิบายหรอืนิยามที่มีผูเ้ชี่ยวชาญใหไ้ว้ดังนี้ 

    Hinkel (1999, p. 77) วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ไม่คงที่วัฒนธรรมเกี่ยวข้องกับ

การด าเนินชีวติประจ าวันของผู้คน นอกจากนี้ วัฒนธรรมยังเป็นตัว ความรูท้ี่แลกเปลี่ยนกัน

ได้ นั่นคือ เป็นสิ่งที่ผู้คนต้องรู้เพื่อที่ปฏิบัติ กระท าสิ่งต่าง ๆ และตีความตามประสบการณ ์

ส่วนตน การกระท านีร้วมถึง ค าพูดทั้งที่ภาษาพูดและภาษาเขียน การแลกเปลี่ยนความรู้ 

ในรูปของพฤติกรรมทางค าพูดหมายถึง บทสนทนาที่คุ้นเคย ในการใชภ้าษา ซึ่งใช้ส าหรับ

การตคีวาม หรือท าความเข้าใจ ส าหรับการกระท าหรอืค าพูดของผูอ้ื่น 

    อมรา พงศาพิชญ์ (2537, หน้า 1-2) ได้กล่าวถึงวัฒนธรรมไว้ว่า

วัฒนธรรม คือ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ก าหนดขึน้ มิใช่ที่มนุษย์ท าตามสัญชาตญาณ อาจเป็น 
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การประดษิฐ์วัตถุสิ่งของขึ้นใช้ หรอือาจเป็นการก าหนดพฤติกรรม และหรอืความคิด 

ตลอดจนวิธีการหรอืระบบการท างานฉะนั้นวัฒนธรรม ก็คือ ระบบในสังคมที่มนุษย์สร้าง 

ขึน้มใิช่ระบบเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ตามสัญชาติญาณ วัฒนธรรมเป็นระบบสัญญาลักษณ์ 

ในสังคมที่มนุษย์สร้างขึน้ แล้วจงึสอนให้คนรุ่นหลัง ๆ ได้เรียนรูห้รอืน าไปปฏิบัติ วัฒนธรรม 

จงึตอ้งมีการเรียนรู้ และมีการถ่ายทอด 

   พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542) ให้ความหมายของ

วัฒนธรรมไว้ว่า วัฒนธรรม เป็นสิ่งที่ท าความเจรญิงอกงามให้แก่หมู่คณะ เช่นวัฒนธรรม

ไทย วัฒนธรรมในการแต่งกาย วิถีชีวิตของหมู่คณะ เช่น วัฒนธรรมพืน้บ้านวัฒนธรรมชาวเขา 

   นิคม มูสิกะคามะ (2542, หน้า 3) กล่าวว่า วัฒนธรรม คือ รูปแบบ 

วิถีชีวติ ของชนเผา่ต่าง ๆ ที่เป็นจิตวิญญาณ ท าให้คนมีการด ารงชีวติ มคีวามสุขกาย 

สบายใจ อยู่เย็นเป็นสุข เป็นผลที่เกิดจากภูมิปัญญา และเทคโนโลยีของเผา่พันธุ์ 

   สาโรช บัวศรี (2531, หน้า 37) ได้ให้ความหมายของวัฒนธรรมไว้ 

ว่าวัฒนธรรม หมายถึง ความดี ความงาม และความจริงใจในชวีิตมนุษย์ซึ่งปรากฏใน

รูปแบบต่าง ๆ และได้ตกทอดมาถึงเราปัจจุบัน หรอืที่วา่เราได้ปรับปรุงและสร้างสรรค์ขึ้นใน

สมัยของเราเอง 

   อมรวิชช ์นาครทรรพ (2546, หนา้ 5) ได้นยิามวัฒนธรรมว่า วัฒนธรรม 

คือ สิ่งที่ครอบคลุมทุกมิติของการใช้ชีวติของมนุษย์ 

    1. วัฒนธรรม คอื สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นก าหนดขึ้น เพื่อความเจรญิ 

งอกงามของหมู่คณะ  

    2. วัฒนธรรม คอื มรดกทางสังคม ที่มกีารถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่ง 

ไปยังอีกรุ่นหนึ่ง ดังค าอธิบาย หรอืนิยามที่ผูเ้ชี่ยวชาญใหไ้ว้ดังนี้ 

   อมรวิชช์ นาครทรรพ (2546, หน้า 6) ได้ใหค้วามหมายของวัฒนธรรม  

ว่าหมายถึง มรดกทางสังคมที่ครอบคลุม ถึงแบบความคิด ความรู้สกึ ค่านิยมตลอดจน

แบบแผนการประพฤติปฏิบัติที่ถ่ายทอดคนรุ่นหนึ่งไปอีกรุ่นหนึ่ง 

   Bayyurt (2000, p. 234) ให้ความหมายของวัฒนธรรม คือ ระบบ 

การแบ่งปันความเชื่อ ค่านิยม ประเพณี พฤติกรรม และเครื่องมือเครื่องใช้ซึ่งสมาชิก 

ของสังคมใช้จัดการกับโลกของพวกเขาและกับสังคมอื่น และมีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุน่

ผา่นการเรียนรู้ 
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    3. วัฒนธรรม คอื ความดีความงามเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับความรูส้ึก 

ความคิดเห็น และจติใจ ดังค าอธิบายหรอืนิยามที่ผูเ้ช่ียวชาญใหไ้ว้ดังนี้ 

   Seelye (1993, p. 14) ให้ความหมายวัฒนธรรมว่า วัฒนธรรม คอื 

กิจกรรมทางความคิดและความเข้าใจของมนุษย์ที่มตี่อความสวยงามความรูส้ึกของมนุษย 

  สรุปได้ว่า วัฒนธรรม หมายถึง แบบแผน ความดี ความเชื่อ ความดี ความงาม 

และเอกลักษณ์ในกลุ่มชุมชนในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง วัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงทาง

วัฒนธรรมจึงเป็นเครื่องบ่งบอกถึงความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงในทางสังคม และเป็น

สิ่งที่พลวัตรเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา 

   3. การวัดความตระหนัก 

    ความตระหนัก (Awareness) เป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการรูส้ึกว่าสิ่งนั้น 

มีอยู่ (Conscious of something) จ าแนกและรับรู้ (Precognitive) ซึ่งเป็นพฤติกรรม 

ที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับด้านความรูส้ึกและอารมณ์ ดังนั้นการที่จะท าการวัดและประเมิน 

จงึตอ้งมีหลักการและวิธีการตลอดจนเทคนิคเฉพาะจงึจะวัดความรูส้ึกและอารมณ์นั้น 

มีหลายประเภทด้วยกันซึ่งจะน ามากล่าวไว้ดังนี้ (ชวาล แพรัตกุล, 2526, หนา้ 201) 

    1. วิธีการสัมภาษณ์ (Interview) อาจเป็นการสัมภาษณ์โครงสรา้งแน่นอน

(Structure Item) โดยสร้างค าถามและมีค าตอบที่เลือกเหมอืน ๆ กัน แบบสอบถามชนิด

เลือกตอบและค าถาม จะต้องตัง้ไว้ก่อนเรียงล าดับก่อนหลังไว้อย่างดีหรอือาจเป็นระบบ 

ไม่มโีครงสรา้ง (Unstructured Item) ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ที่มไีว้แต่หัวข้อใหญ่ ๆ ให้ผูต้อบ 

มีเสรภีาพในการตอบมาก ๆ 

    2. แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสอบถามอาจเป็นชนิดปลายปิด

หรอืปลายเปิดก็ได้ 

    3. แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เป็นเครื่องมอืวัดชนิดที่ตรวจสอบ

ว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือมี ไม่มสีิ่งที่ก าหนดตามรายการ อาจอยู่ในรูปของการท า

เครื่องหมายตอบ หรอืเลือกว่า ใช ่ไม่ใช่ ก็ได้ 

     1. มาตรวัดอันดับคุณภาพ (Rating Scale) เครื่องมือนีเ้หมาะส าหรับ

วัดอารมณ์และความรูส้ึกที่ต้องการทราบความเข้าใจ (Intensity) ว่ามีมากน้อยเพียงไรใน

เรื่องนั้น 

     2. การเข้าใจความหมายภาษา (Semantic Differential Technique 

หรอื (S.D.) เทคนิคการวัดโดยใช้ความหมายของภาษา ของ ชาลล์ ออสกูด เป็นเครื่องมอืที่
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วัดชนดินีจ้ะประกอบด้วยเรื่องซึ่งถือเป็นสังกัป และจะมีคุณศัพท์ที่ตรงข้ามกันเป็นคู่ ๆ 

ประกอบสังกัปนั้นหลาย ๆ คู่ แต่ละคู่จะมี 2 ขั้วนี้ บ่งบอกด้วยตัวเลข ถ้าใกล้ขา้งใดมาก 

ก็จะมคีุณลักษณะตามคุณศัพท์ของขั้วนัน้มาก 

   ชุตินันท์ จันทรเสนานนท์ และคณะ (2555, p. 47) ได้น าเสนอรูปแบบการวัด

ความตระหนักทางวัฒนธรรมเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ตัวเลือก ภายในแบบวัด

จะมีองค์ประกอบ 3 ตัว ได้แก่ 1) การมองเห็นความหลากหลายทางวัฒนธรรม 2) ความ

ยืดหยุ่นและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมอื่น 3) การเอาใจเข้ามาใส่ใจเรา โดยมีตัวอย่างขอ้

ค าถามดังนี้ 1) ฉันมองเห็นว่าวัฒนธรรมไทย คล้ายคลึงกับวัฒนธรรมอินเดีย ฉันมีเพื่อน

ต่างชาติ และยินดีที่จะได้พูดคุยกับพวกเขา ฉันมีแหล่งติดตอ่และข่าวสารของเพื่อนผ่าน

อินเตอรเ์น็ต 

  อุรุพร ศริิวิชยาภรณ,์ สันติ สวนแตง และประสงค์ ตันพิชัย  (2561, p. 1210) 

ได้ออกแบบวัดความตระหนักทางวัฒนธรรมซึ่งประกอบด้วย (1) ดา้นการับรู้ (2) ด้านการ

เข้าใจ (3) ดา้นการคิดได้ (4) ดา้นการมองเห็นคุณค่า  

  Manjarrez (2016, หนา้ 26) ได้น าเสนอแบบวัดความตระหนักทางคุณค่า 

ในวัฒนธรรม โดยมีขอ้ค าถามดังนี้ 

    1. วัฒนธรรมฝร่ังเศส และอเมริกา มีความคล้ายคลึงกันอย่างไร   

 2. ฉันรู้สกึตื่นเต้นที่จะได้เรยีนเกี่ยวกับวัฒนธรรมฝรั่งเศสทุกครั้ง  

 3. ฉันชอบวัฒนธรรมฝรั่งเศส   

 4. ฉันมีความรูส้ึกที่ดตี่อวัฒนธรรมของฉันเอง   

 5. ฉันยอมรับคนอื่นที่มีความแตกต่าง   

 6. ฉันชอบเรียนและพูดคุยเกี่ยวกับวัฒนธรรม   

 7. ฉันตื่นเต้นที่จะได้เรยีนเกี่ยวกับวัฒนธรรมฝรั่งเศสมากขึน้   

 8. ฉันใจกว้างพอกับวัฒนธรรมอื่น   

 9. การเรียนรูเ้กี่ยวกับวัฒนธรรมเป็นสิ่งส าคัญในการเรียนภาษา   

 10. ฉันเข้าใจความแตกต่างระหว่างอเมรกิันกับฝร่ังเศส   

 11. ฉันมีความรูส้ึกที่ดตี่อวัฒนธรรมฝรั่งเศส  

  จากที่กล่าวมาพอสรุปได้วา่ การวัดความตระหนักคุณค่าในวัฒนธรรม 

หมายถึง การจ าแนกและรับรู้ (Precognitive) ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับ 

ด้านความรูส้ึกและอารมณ์ ซึ่งมีรูปแบบการวัดความตระหนักคุณค่าในวัฒนธรรม   
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สรุปได้ว่า ความตระหนักทางวัฒนธรรมของคุณค่าในวัฒนธรรมจะ 

ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบดังนี ้1) ดา้นการรับรู้ 2) ดา้นการเข้าใจ 3) ด้านการคิดได้ 

และ 4) ดา้นการมองเห็นคุณค่า 

 

บริบทของนครพนม  

 บริบทท่ัวไปของจังหวัดนครพนม 

  จังหวัดนครพนม ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมีประวัติ

สืบทอดยาวนานมาหลายร้อยปี เดิมเคยเป็นมหานครของ “อาณาจักรศรีโคตรบูรณ์”  

ที่รุง่เรอืงในอดีต ประมาณราวต้นพุทธศตวรรษที่ 12 เป็นอาณาจักรอิสระไม่ขึน้กับใคร 

ในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่ 16 อาณาจักรศรโีคตรบูรณ์ได้เสื่อมอ านาจลงตกอยู่ภายใต้

การปกครองของอาณาจักรขอมตอ่มาในราวพุทธศตวรรษที่ 18 ชื่อของ “ศรโีคตรบูรณ์” 

ได้กลายมาเป็นเมืองในอาณาจักรล้านช้าง มีฐานะเป็นเมอืงลูกหลวง โดยพระเจ้ากรุงศรีสัต

นาคนหุตล้านช้าง ทรงสร้างเมืองที่ปากห้วยหนิบูรณ์ (ปากห้วยบรรจบล าน้ าโขงฝัง่ซ้ายตรง

ข้ามอ าเภอท่าอุเทน เหนอืเมืองนครพนม) และได้สบืทอดราชสมบัติต่ออกีหลายพระองค์ 

ภายหลังย้ายเมอืงมาตั้งที่ป่าไม้รวกห้วยศรีมังริมแม่น้ าโขงฝัง่ซ้าย (คือเมอืงเก่าใต้เมืองท่า

แขกในปัจจุบัน) ถึงปี พ.ศ. 2297 มีพระนครานุรักษ์ครองเมอืงศรีโคตรบูรณ์ มีความเห็นว่า

เมืองมิได้ตัง้อยู่ที่ปากห้วยแล้วจงึได้เปลี่ยนนามเมืองใหม่วา่ “เมืองมรุกขนคร”เพราะถือว่า

สร้างขึ้นในดงไม้รวก นามเมืองศรีโคตรบูรณ์จงึเปลี่ยนไปตั้งแตค่รั้งนั้นช่วงประมาณ พ.ศ. 

2309 สมัยพระบรมราชากู่แก้ว หลังจากชนะศกึกับพระนครานุรักษ์ (ค าสิงห)์ เจา้ราชบุตร

เขยผูไ้ปสวามภิักดิ์ตอ่พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชที่ 2 (เจ้าองค์หล่อ) แหง่นครเวียงจันทน์ 

พระองค์ได้ย้ายเมืองข้ามฝ่ังแมน่้ าโขงมาที่ปากบังฮวก (ฝัง่ประเทศไทยปัจจุบันคือบริเวณ 

วัดมรุกขนคร ต าบลดอนนางหงส์ อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม) และต่อมาในปี  

พ.ศ. 2321 พระเจ้ากรุงธนบุรีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ใหส้มเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก 

และเจ้าพระยาสุรสิงหนาท ยกทัพมาตีเอาหัวเมืองทางแถบแมน่้ าโขง รวมไปจนถึงนคร

เวียงจันทน์ เมอืงมรุกขนครจงึได้ขึน้กับกรุงธนบุรีในสมัยนี้ แตย่ังคงปกครองตนเองอยู่ 

หลังจากนั้น ราวปี พ.ศ. 2322 สมัยพระบรมราชา (พรหมา) ได้ย้ายเมืองจากปากบังฮวก 

มาอยู่ที่บ้านหนองจันทร์ (ห่างจากตัวเมืองนครพนมไปทางธาตุพนม 5 กม.) แล้วสถาปนา

เมืองขึน้ใหม่ชื่อว่า “นครราชธานีศรีโคตรบูรณ์” ต่อมาในช่วง พ.ศ. 2330 ได้ย้ายเมืองมา 

ตั้งทางฝัง่ขวาแม่น้ าโขงที่ปากห้วยบังฮวกบรรจบกับแมน่้ าโขง (ปัจจุบันอยู่ระหว่างบ้านดอน
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นางหงสท์่า ต าบลดอนนางหงส์ อ าเภอธาตุพนม เลยลงไปถึงบ้านธาตุนอ้ยศรีบุญเรือง 

ต าบลพระกลางทุ่ง อ าเภอธาตุพนม) เมื่อย้ายมาตั้งที่ปากห้วยบังฮวกได้ประมาณ 20 ปี  

น้ าก็ได้กัดเซาะตลิ่งพังลงมามาก จึงได้ย้ายเมอืงมาตั้งที่บ้านหนองจันทร์ (ห่างจากตัวเมือง

นครพนมไปทางทิศใต้ 4 กิโลเมตร) ตัง้ชื่อเมอืงใหมว่่า “นครบุรีราชธานี” ต่อมาในปี  

พ.ศ. 2337 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

ให้เปลี่ยนนามเมอืงเสียใหม่ว่า “เมืองนครพนม” ขึน้ตรงต่อกรุงเทพมหานคร การที่

พระราชทานนามว่า “เมืองนครพนม” สันนิษฐานได้ว่า อาจจะเนื่องด้วยเดิมเมอืงนี้เป็นเมือง

ลูกหลวงมาก่อน เป็นเมอืงที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ จงึให้ใชค้ าวา่ “นคร” หรอือีก

นัยหนึ่งค าว่า “นคร” นี้ อาจรักษาชื่อเมอืงเดิมไว้ คอื “เมอืงนครบุรีราชธานี”  

ส่วนค าว่า “พนม” อาจจะเนื่องดว้ยจังหวัดนีม้ีองค์พระธาตุพนมประดิษฐานอยู่ หรืออาจจะ

เนื่องจากเดิมมีอาณาเขตไกลไปถึงดินแดนฝัง่ซ้ายของแม่น้ าโขง คอืบริเวณเมืองท่าแขก  

ซึ่งมีภูเขาสลับซับซ้อนมากมาย ไปจนถึงดินแดนของประเทศเวียดนาม จึงใชค้ าว่า “พนม” 

เพราะแปลว่า “ภูเขา” 

 บริบทท่ัวไปของอ าเภอท่าอุเทน-โนนตาล 

  อ าเภอท่าอุเทน เป็นอ าเภอหนึ่งในจังหวัดนครพนม มีภูมิทัศนท์ี่ตดิแมน่้ าโขง  

มีพระธาตุประจ าอ าเภอคือวัดพระธาตุท่าอุเทน มีพระปางเป็นพระพุทธรูปศักดิ์ คู่บ้านคู่เมอืง 

มีวธิีชวีิตแบบชาวไทยญ้อ 

 สถานที่ท่องเที่ยวส าคัญ 

   พระธาตุท่าอุเทนก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2453 (ต้นรัชกาลที่ 6) พระอาจารย์

สีทัตถ์เป็นหัวหน้าชักชวนพระภกิษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ประกอบด้วย ชาวจังหวัด

หนองคาย สกลนคร นครพนม และพี่นอ้งจากประเทศลาว (สปป.ลาว) รว่มกันสร้าง 

พระบรมธาตุ เพื่อให้เป็นที่กราบไหว้สักการะบูชา ลงมอืเบิกฤกษ์วันพุธ เดือน 3 แรม 9 ค่ า  

ปีกุน ตรงกับวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2454 ด้วยการขุดและก่ออูบมุง (อุโมงค์) เพื่อบรรจุพระ

บรมสารีริกธาตุ พรอ้มกับน าแก้วแหวน เงนิ ทอง ของมีค่า ที่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาครวม 

อยู่ด้วย เสร็จสมบูรณ์ในวันขึน้ 15 ค่ า เดือน 4 ปีเถาะ ตรงกับวันที่ 18 มีนาคม 2458 

ต่อจากนั้นได้ก่ออฐิถือปูนและก่อก าแพงแก้วล้อมรอบองค์พระธาตุ 3 ช้ันใชเ้วลาอีก 1 ปี 

รวมทั้งสิน้ 6 ปี จึงเสร็จเรียบร้อยบริบูรณ์ในปีมะโรง (2459) 

   มีการบอกเล่าจากผู้เฒ่าผู้แก่ว่า “หลวงปู่สีทัตถ์” สร้างพระธาตุท่าอุเทน 

โดยขุดหลุมแล้วใส่ “หนิแก้วนางเรียง” หรอือีกชื่อหนึ่งว่า “หนิแก้วนางฝาน” เสมือนเสาเข็ม
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เป็นฐานรองรับองค์พระธาตุเท่านั้น ปัจจุบันแมพ้ระธาตุท่าอุเทนจะผา่นรอ้นผา่นหนาว  

มีอายุยาวนานกว่า 100 ปี ฐานยังไม่ทรุดแต่ประการใด 

จงึนับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์มิใช่นอ้ย เพราะการน าเอาหินแก้วนางฝานหรอืหนิ 

แก้วนางเรียง อันเป็นธาตุกายสิทธิ์ ซึ่งเชื่อกันว่าเมื่อแรกเห็นตัวหนิจะอ่อนนุ่มจนสามารถตัด

ให้ขาด จึงเรียกกันว่า “แก้วนางฝาน” เล่ากันว่าอานุภาพของแก้วนางฝานมีอ านาจทางชุ่ม

เย็นและเป็นสิรมิงคลล้างอาถรรพณ์ทั้งหลายทั้งปวงได้ 

   “แก้วนางฝาน” หรอื “แก้วนางเรียง” ก็คือ “หนิเขี้ยวหนุมาน” ชนิดหนึ่ง คน

โบราณเล่าวา่มีอ านาจทางคงกระพัน ป้องกันอัคคีภัย ในสมัยก่อนการหาแก้วนางฝานหรอื

แก้วนางเรียงนั้นยาก เพราะสมัยนั้นยังไม่มเีครื่องไม้เครื่องมอืที่มปีระสิทธิภาพ การพบแล้ว

น าแก้วนางฝานมารองรับองค์พระธาตุได้นี ้นับว่าเป็นบุญบารมอีภนิิหารอันแก่กล้าของ

หลวงปู่สีทัตถ์ 

   ส่วนงานสมโภชนมัสการพระธาตุท่าอุเทน จะมีขึ้นเป็นประจ าทุกปี ในเดือน 

4 ขึน้ 15 ค่ า (หลังงานนมัสการพระธาตุพนม) ชาวอ าเภอท่าอุเทนถือว่างานนมัสการองค์

พระธาตุฯส าคัญมาก ส่วนมหรสพนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย เล่าลือกันว่าถ้าผูใ้ดมี

เรื่องเดือดร้อนใจ และมีเหตุการณค์ับขัน อธิษฐานขอให้องค์พระธาตุท่าอุเทนชว่ย มักจะ

ประสบผลส าเร็จทุกครั้ง 

   งานนมัสการพระธาตุท่าอุเทนปีนี้ (2561) ตรงกับวันที่ 24 ก.พ.-2 มี.ค.  

รวม 7 วัน 7 คืน เอกลักษณ์ที่โดดเด่นในงานที่ไม่เหมือนที่ใด คือชาวบ้านทุกต าบลในเขต

อ าเภอท่าอุเทน จะร่วมแรงร่วมใจกันสร้างตูบ (กระต๊อบ, กระท่อม) จ าลองวิถีชีวติคน

พืน้เมืองโบราณ มกีารหุงหาอาหารเหมอืนจริง พร้อมการแสดงวัฒนธรรมชนเผา่ไทญ้อ

(ย้อ) ซึ่งอ าเภอท่าอุเทนเป็นแหลง่ก าเนิดชาวไทญ้อ (ย้อ) กลุ่มใหญ่ในไทย ที่อพยพมาจาก

เมืองหงสา แขวงไชยบุรี สปป.ลาว หรือสมัยหนึ่งเป็นอดีตจังหวัดล้านช้างของไทย ประวัติ

เล่าว่ามาตั้งถิ่นฐานใหม่ที่เมืองไชยบุรี (ใช้ช่ือแขวงเดิมมาตั้งเป็นชื่อเมือง) บริเวณปากน้ า

สงครามริมฝั่งแม่น้ าโขง (ปัจจุบันคือ ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม) 

ในสมัยรัชกาลที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2351 ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 3 (พ.ศ. 2369)  

เกิดกบฎเจ้าอนุวงศเ์วียงจันทน์ กลุ่มไทยญ้อ (ย้อ) เมืองไชยบุรีถูกกองทัพเจา้อนุวงศก์วาด

ต้อนไปตั้งเมอืงอยู่ฝัง่ซ้ายแม่น้ าโขง ณ เมืองปุงลิง แขวงค าม่วน ประเทศลาว กระทั่งเมื่อ 

พ.ศ. 2373 ย้อนกลับมาตั้งเมอืงขึ้นใหมท่างฝัง่ขวาแมน่้ าโขงอีกครั้ง ตัง้เป็นเมอืงท่าอุเทน 

คือ บริเวณ อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ในปัจจุบัน ซึ่งชาวไทย้อชอบตั้งถิ่นฐานอยู่ใกล้แม่น้ า 
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ดังนัน้ชือ่เมอืงชาวไทย้อมักมีค าว่า “ท่า” ขึ้นก่อน เช่น เมอืงท่าขอนยาง เมอืงท่าอุเทน  

เป็นต้น สว่นลักษณะบ้านเรือนของชาว ไทย้อ คล้ายกับบ้านเรือนของชาวไทยลาวทั่วไป  

คือตัวเรอืนเป็นใต้ถุนสูง มีชายคาที่เรียกว่า “เซีย” มีชานติดกับครัว มีเล้าข้าวอยู่ทาง

ด้านหลังบ้าน 

  ตลาดนัดไท-ลาว 

  ตลาดนัดไท-ลาว อ าเภอท่าอุเทน เป็นตลาดนัดที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง

ไทยและลาว ซึ่งจะมีการเปิดการค้าเสรีทุกวันจันทร์และพฤหัสบดี เป็นตลาดที่เช่ือมโยง

ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ และผู้มาเยี่ยมชมจะได้สัมผัสบรรยากาศวถิีชีวติของสอง

ฝัง่โขง มีสนิค้านานาชนิดมาขาย จากทั้งสองฝากฝัง่ เช่น อาหารพืน้เมืองจากทั้งสองฝัง่ที่  

ผา้ไหมไทลาว เครื่องเงนิ พืชพันธ์นานาชนิด 

 ปลาส้ม 

   “ปลาสม้” เป็นการแปรรูปอาหารจากปลาเพื่อถนอมเนื้อปลาใหเ้ก็บไว้ได้

นาน ๆ อาจท าจากปลาทั้งตัว หรือเฉพาะเนือ้ปลาก็ได้ กระบวนการขั้นตอนท าปลาส้มจะ

น าไปสู่ความเปรีย้วซึ่งเป็นรสชาติหัวใจส าคัญและถือเป็นเสน่ห ์แถมซอยพริกบีบมะนาวลง

ไปด้วยยิ่งไปกระตุน้ต่อมน้ าลาย จงึเป็นเมนูยอดนิยมกันในหลายจังหวัด 

   การท าปลาส้มแตเ่ดิมมักไว้บริโภคในครัวเรือนที่ต้องอาศัยเทคนิควิธีที่

ถ่ายทอดสืบต่อกันมา ดังนัน้ รสชาตหิรือคุณภาพของปลาสม้แต่ละแหง่จึงมคีวามแตกต่าง

กัน พอยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป การท าปลาส้มไม่เพียงแค่ไว้รับประทานในบ้าน แต่กลับ

กลายเป็นสินคา้ของฝาก ของขาย ในเชิงการค้าไปแล้ว… ที่ต าบลไชยบุรี อ าเภอท่าอุเทน 

จังหวัดนครพนม ซึ่งมีที่ตัง้อยู่ใกล้รมิโขง ชาวบ้านที่นั่นสร้างรายได้ด้วยการจับปลามาแปร

รูปเป็นผลิตภัณฑป์ลาสม้ มีทั้งท าจากปลาทั้งตัว และบางรายท าเฉพาะเนือ้ปลา 

 แม่น้ าสองสี 

   ปากน้ าไชยบุรี ซึ่งเป็นเมืองโบราณอายุกว่า 200 ปี หรอืจุดชมแมน่้ าสองสี 

บริเวณบ้านไชยบุรี ต าบลไชยบุรี อ าเภอท่าอุเทน ถือเป็นจุดที่เกิดปรากฎการณธ์รรมชาติ 

เนื่องจากเป็นจุดบรรจบระหว่างล าน้ าสงคราม ล าน้ าสาขาสายหลักที่รองรับน้ ามาล าน้ าอูน 

จากพืน้ที่จังหวัดสกลนคร ผ่านล าน้ าสงคราม ก่อนไหลมาบรรจบสู่แม่น้ าโขง ในลักษณะ

เป็นสามเหลี่ยม แตใ่นช่วงฤดูฝนน้ าโขงจะมีสแีดงขึ้น ส่วนล าน้ าสงครามจะมีสเีขียวท าให้

สามารถมองเห็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ แม่น้ าสองสี ชัดเจน จนชาวบ้านเรียกกันว่า แม่น้ า

สองสี ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่มคีวามสวยงามมากที่สุด นอกจากนี้ยังเป็น
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จุดที่สามารถชมววิทิวทัศน์แม่น้ าโขงได้ไกลสุดสายตา และมีทิวทัศนส์องฝัง่โขงที่สวยงาม 

เหมาะแก่การไปท่องเที่ยวพักผอ่น รับประทานอาหาร ท่ามกลางบรรยากาศสองฝั่งโขง 

 รอยเท้าไดโนเสาร์ แหล่งเรยีนรู้รอยเท้าไดโนเสาร์ 

  ค้นพบเมื่อ ปี พ.ศ. 2547 เป็นรอยเท้าไดโนเสาร์ขนาดเล็ก กลุ่มออนโิธมิโน

ซอร์ ลักษณะคอเรียวเล็กยาว เดินดว้ยสองขา มนีิว้เท้าสามนิ้วคล้ายนกกระจอกเทศ เกือบ 

200 รอย และยังมีรอยอีกัวดอน รวมทั้งรอยเท้าจระเข้ขนาดเล็ก ท าให้สันนิษฐานได้ว่าเมื่อ 

100 ล้านปีมาแล้ว บริเวณนี้เคยเป็นที่ราบริมฝัง่แม่น้ ามีบรรดาสัตว์หลายชนิดอยู่บริเวณนี้ 

ธรณีวิทยาแหลง่รอยเท้าไดโนเสาร์ท่าอุเทนจัดอยู่ในหมวดหินโคกกรวดยุคครีเทเซียส 

ประกอบด้วยชัน้หนิทรายสีน้ าตาลแดง หินทรายแป้งสีน้ าตาลแดง และหนิโคลนสีน้ าตาล

แดงมีรอยริ้วคลื่น และรอยระแหงโคลน 

 สรุปได้วา่ แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนท่าอุเทน-โนนตาล 

ประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยวดังนี้ พระธาตุท่าอุเทน ตลาดนัดไท-ลาว ปลาส้ม แม่น้ าสองสี 

และแหล่งเรียนรูไดโนเสาร์ 

 

งานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 

เอกสารและงานวิจัยภายในประเทศเกี่ยวกับการสอนฟัง-พูดภาษาอังกฤษ  

ส าหรับการท่องเที่ยว 

  นภัสนันท์ เวชสาร (2555, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาประสิทธิภาพของการสอน

การใชภ้าษาโดยใช้บทบาทสมมติในการอบรมหลักสูตรยุวมัคคุเทศก์ กลุ่มประชากร

ตัวอย่างในการศกึษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 5–6 จ านวน 20 คน จาก

โรงเรียนนาเยียศกึษารัชมงคลาภิเษก กิ่งอ าเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี

แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนที่วัดทักษะการฟัง และมีแบบสังเกตพฤติกรรมการพูดที่วัด

ความคลอ่งแคล่ว ความเหมาะสมของภาษา จากผลแสดงให้เห็นว่าทักษะการฟังของกลุ่ม

ประชากรอยู่ในระดับดี อย่างไรก็ตามมาจากการศกึษาพบว่า ประสิทธิภาพในทักษะการพูด

อยู่ในระดับพอใช้และควรแก้ไข 

  มธุรดา เอี่ยมสุภา (2558, บทคัดย่อ) การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนส าหรบั

มัคคุเทศก์นอ้ยในจังหวัดสิงหบ์ุรี การวิจัยครั้งนีม้ีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) พัฒนา
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หลักสูตรฝึกอบรมด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน 2) ศึกษาผลการใช้หลักสูตรฝกึอบรม และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ

ของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรมกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนีไ้ด้แก่

มัคคุเทศก์นอ้ย จ านวน 35 คน ที่ได้มาจากการสุ่มอย่างงา่ย จากจ านวนมัคคุเทศก์น้อยใน

จังหวัดสิงหบ์ุรี จ านวน 70 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) หลักสูตรฝกึอบรม 

2) แบบสอบถาม 3) แบบสัมภาษณ์ 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน และ 5)

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติ  คือค่า 

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิตทิดสอบ t-test แบบ Dependent และ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากแบบสัมภาษณ์โดยการวิเคราะหเ์นื้อหาผลการวิจัยพบว่า  

1)ด้านการพัฒนาหลักสูตรพบว่าหลักสูตรฝกึอบรมด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อ

เตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสาหรับมัคคุเทศก์นอ้ยในจังหวัดสิงห์บุรี 

ประกอบด้วย (1) หลักการ (2) จุดมุ่งหมาย (3) โครงสร้าง (4) ขอบข่ายเนื้อหา (5) กิจกรรม

ในการฝึกอบรม (6) สื่อประกอบการฝึกอบรม (7) ระยะเวลาที่ใชใ้นการฝกึอบรม  

(8) เอกสารประกอบการฝกึอบรมส าหรับวิทยากรเอกสารประกอบการฝกึอบรมสาหรับ

มัคคุเทศก์นอ้ย (9) การวัดและประเมินผล (10) แผนการจัดการฝกึอบรม จ านวน 3 แผน 

โดยแผนการจัดการฝกึอบรมที่ 1 เรื่อง บุคลิกภาพเบือ้งต้นของมัคคุเทศก์แผนการจัดการ

ฝกึอบรมที่ 2 เรื่องข้อมูลเบื้องต้นและแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสิงหบ์ุรีแผนการจัดการ

ฝกึอบรมที่ 3 เรื่อง อาเซียนการประเมนิผลโครงร่างหลักสูตร พบว่า หลักสูตรมีค่าดัชนี

ความสอดคล้อง (IOC) มคี่าอยู่ระหว่าง 0.6-1.00 ดังนั้นส่วนประกอบในโครงร่างหลักสูตร

และแผนการจัดการฝึกอบรมมคีวามสอดคล้องและเหมาะสม 

  ด้านการประเมินพบว่ามัคคุเทศก์นอ้ยมีความต้ังใจในการเรียนรู้มีความ

สนใจด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

สาหรับมัคคุเทศก์นอ้ยในจังหวัดสิงหบ์ุรีของมัคคุเทศก์ที่เรียนตามหลักสูตรที่พัฒนาขึน้หลัง

เรียนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ด้านการประเมินความ

พึงพอใจที่มตี่อหลักสูตรฝึกอบรมด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อเตรียมความพร้อม

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสาหรับมัคคุเทศก์นอ้ยในจังหวัดสิงหบ์ุรีโดยภาพรวม พบว่า

มัคคุเทศก์นอ้ยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดในการจัดการฝกึอบรมด้านการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้เรียนรู้สิ่งที่อยู่

ในท้องถิ่นของตนท าใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรมในท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น 
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  ณัฏฐนันท์ ตาบโกไสย์ (2551, บทคัดย่อ) การวิจัยและการพัฒนานีม้ี

วัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนายุวมัคคุเทศก์ในการน าชมแหลง่ท่องเที่ยวหมูท่ี่ 1 ต าบลจักร

สีห ์อ าเภอเมอืงจังหวัดสิงห์บุรี ในครั้งนี้ใชข้ั้นตอนการสร้างความรูท้ัศนคติหรอืเจตคติและ

การฝึกปฏิบัติ (knowledge attitude practice : KAP) เป็นกรอบในการวิจัยและประชากรที่

ใช้ในการวิจัยได้แก่ ผูม้ีสว่นสาคัญในการพัฒนา คือ ยุวมัคคุเทศก์และผู้ที่เกี่ยวข้องในการ

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหมูท่ี่ 1 ต าบลจักรสีห ์ด าเนินการวิจัยโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ

แบบมีสว่นร่วมจากทุกฝ่ายผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัญหาคอืยุวมัคคุเทศก์ที่ท าหนา้ที่ 

ในการน าชมแหล่งท่องเที่ยวหมู่ที ่1 ต าบลจักรสีห์ ทุกคนไม่เคยเข้ารับการฝกึอบรมเชงิ

ปฏิบัติการในการเป็นยุวมัคคุเทศก์ซึ่งส่วนใหญ่จะได้รับคาแนะนาการเป็นยุวมัคคุเทศก์จาก

ครูผูดู้แลเท่านั้นยุวมัคคุเทศก์ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ตนเองจะบรรยายในด้าน

บุคลิกภาพนัน้ต้องมกีารปรับปรุงการแตง่กายนั้นใหสุ้ภาพสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย

รวมทั้งปรับปรุงการสวมรองเท้าเพื่อใหม้ีความสุภาพ และในด้านของเจตคติยุวมัคคุเทศก์

ส่วนใหญ่จะไม่เห็นความสาคัญและคุณค่าของการได้เป็นยุวมัคคุเทศก์และแหล่งท่องเที่ยว

หมูท่ี ่1 ต าบลจักรสีห์ 2) แนวทางการพัฒนาและดัชนีช้ีวัดคือ การฝกึอบรมเชิงปฏิบัติการ 

โดยมีการพิจารณาคัดเลือกยุวมัคคุเทศก์ที่เริ่มจากความสมัครใจเข้ารับการอบรมและมี

การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับการพัฒนายุวมัคคุเทศก์ที่เหมาะสม

กับพืน้ที่โดยกาหนดเนื้อหาในเรื่องความรูเ้กี่ยวกับการเป็นยุวมัคคุเทศก์ความรู้เกี่ยวกับ

แหลง่ท่องเที่ยวหมูท่ี่ 1 ต าบลจักรสีห ์บุคลิกภาพของยุวมัคคุเทศก์น าเที่ยวที่ดแีละการ

บรรยายและตอบค าถามตลอดจนวัดเจตคติที่ดีต่อการเป็นยุวมัคคุเทศก์และเจตคติที่ดตี่อ

แหลง่ท่องเที่ยวหมูท่ี่ 1 ต าบลจักรสีหม์ีการก าหนดเกณฑชี์ว้ัดถึงคะแนนสอบความรู้หลัง

การฝึกอบรม 3) ผลการพัฒนายุวมัคคุเทศก์ประจ าแหล่งท่องเที่ยวหมูท่ี่ 1 ต าบลจักรสีห ์

อ าเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรีพบว่า ทุกคนที่เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลังการ

ฝกึอบรมทุกคนได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 75 ซึง่ท าให้ยุวมัคคุเทศก์ที่ปฏิบัติงานในหนา้ที่น า

ชมแหล่งท่องเที่ยวหมูท่ี่ 1 ต าบลจักรสีห์ อ าเภอเมืองจังหวัดสิงหบ์ุรี ได้พัฒนาขึ้นทั้งความรู้

เกี่ยวกับการเป็นยุวมัคคุเทศก์ความรู้เกี่ยวกับแหลง่ท่องเที่ยวบริเวณหมูท่ี่ 1 ต าบลจักรสีห์ 

อ าเภอเมืองจังหวัดสิงหบ์ุรีความรู้เกี่ยวกับบุคลิกภาพในการน าชมแหล่งท่องเที่ยวบริเวณ

หมูท่ี ่1 ต าบลจักรสีห์ อ าเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรีและเจตคตทิี่ดตี่อการเป็นยุวมัคคุเทศก์

เจตคติที่ดีตอ่แหล่งท่องเที่ยวหมูท่ี่ 1 ต าบลจักรสีห์ อ าเภอเมอืง จังหวัดสิงห์บุรี และผลการ

ประเมินจากการปฏิบัติงานจรงิอยู่ในระดับผา่นทุกคน 
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  โกสิน สะตะ, ประยูร วงศ์จันทรา, ฐิติศักดิ์ เวชกามา (2559, หนา้ 178) ได้

พัฒนากิจกรรมฝึกอบรมมัคคุเทศก์สิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อ าาเภออุบล

รัตน ์จังหวัดขอนแก่น มีความมุง่หมาย 1) เพื่อศกึษาสภาพปัญหาสถานที่ท่องเที่ยวอ าเภอ

อุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่น 2) เพื่อพัฒนากิจกรรมฝึกอบรมมัคคุเทศก์สิ่งแวดล้อมเพื่อการ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตอ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 3) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ

ความรู ้ทัศนคติและทักษะการเป็นมัคคุเทศก์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตอ าเภอ

อุบลรัตน์ ก่อนและหลังการฝกึอบรมของมัคคุเทศก์สิ่งแวดล้อมกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน

การศกึษา คอื เยาวชนอ าเภออุบลรัตน์ จ านวน 50 คน ได้จากการสมัครใจเข้าร่วม

ฝกึอบรมเครื่องมอืที่ใชใ้นการวิจัย ได้แก่ คู่มือการพัฒนากิจกรรมฝกึอบรมมัคคุเทศก์

สิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แบบทดสอบความรู ้แบบวัดทัศนคต ิและแบบวัด

ทักษะการเป็นมัคคุเทศก์สิ่งแวดล้อม สถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลได้แก่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Paired t–test ผลการวิจัย พบว่า สถานที่ท่องเที่ยวอ าาเภอ

อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น มีแหล่งท่องเที่ยวที่มคีวามส าาคัญอยู่ 3 แหง่ ซึ่งได้แก่ อุทยาน

แหง่ชาติน้ าพอง เขื่อนอุบลรัตน์ และอุทยานแหง่ชาติภูก้าว–ภูพานค า กิจกรรมฝึกอบรม

มัคคุเทศก์สิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีความเหมาะสมมาก ผลการ

เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยในด้านความรู ้ทัศนคติ และทักษะการเป็นมัคคุเทศก์สิ่งแวดล้อม

ของเยาวชนที่เข้ารับการฝกึอบหลังการฝกึอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยส าา

คัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  จุฑาทิพย์ สุทธิเทพ (2559, หนา้ 46-50) การพัฒนายุวมัคคุเทศก์เพื่อ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นของเยาวชนต าบลมะเกลือใหม่ อ าเภอสูงเนนิ จังหวัด

นครราชสีมา การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศกึษาการพัฒนายุวมัคคุเทศก์เพื่อส่งเสริม

การท่องเที่ยวท้องถิ่นของเยาวชนต าบลมะเกลือใหม ่อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วธิีการแบบมีสว่นร่วม มีวัตถุประสงค์คอื 1) เพื่อศกึษา

บริบทและศักยภาพในการพัฒนายุวมัคคุเทศก์ของเยาวชนต าบลมะเกลือใหม่ อ าเภอสูง

เนิน จังหวัดนครราชสีมา 2) เพื่อศึกษาและสร้างการเรียนรู้ให้กับเยาวชนต าบลมะเกลือใหม ่

โดยกระบวนการเรียนรู้เรื่องการเป็นมัคคุเทศก์ที่ดี 3) เพือ่ให้เยาวชน ต าบลมะเกลือใหม ่

อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา สามารถน าชมแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนได้ทั้งนี้ กลุ่ม

ตัวอย่างมีจ านวน 19 คน คือเยาวชนที่อาศัยในต าบลมะเกลือใหม่ เก็บข้อมูลจากเอกสาร 

การส ารวจ การอบรม ได้ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ดังนี้ ต าบลมะเกลือใหม่ มีศักยภาพ



 

112 

 

ในการท่องเที่ยวเชิงศาสนา การท่องเที่ยวเชงิเกษตร การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ส าหรับ

การเรียนรูก้ารเป็นยุวมัคคุเทศก์ ใช้วธิีการโดยการฝกึอบรมและฝกึปฏิบัติการน าเที่ยวใน

แหลง่ท่องเที่ยวที่ส าคัญคือ วัดป่าภูผาสูง ทั้งนี้รูปแบบการเรียนรูม้ี ดังนี้ 1) การส ารวจ

แหลง่ท่องเที่ยว 2) ฝึกอบรมการเป็นยุวมัคคุเทศก์ 3) ฝกึปฏิบัติการเป็นยุวมัคคุเทศก์น า

เที่ยว 

 เอกสารและงานวิจัยภายในประเทศเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้และ 

การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 

  อัศวิน วิบูลย์ชาติ (2553, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง แนวทางการ

พัฒนาการท่องเที่วเชงิวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวิถีชีวติชาวบ้านริมแม่น้ านครชัยศรี 

กรณีศึกษาตลาดน้ าล าพญา อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยศกึษาข้อมูลด้านศัลยภาพ 

การท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรมของพื้นที่ศกึษาและผลกระทบที่เกิดขึน้จากการด าเนินธุรกิจ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของพืน้ที่ศึกษาและผลกระทบ ที่เกิดขึน้จากการด าเนินธุรกิจ

ท่องเที่ยวด้วยการสัมภาษณ์ในเชิงลึกร่วมกับการศกึษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เก็บข้อมูล 

ด้วยแบบสอบถามและการสังเกตเพื่อน าผลที่ได้รับมาสรุปเป็นแนวทางการพัฒนาที่

เหมาะสมกับพืน้ที่ศึกษา ซึ่งการวิจัยในครั้งนีพ้บว่าตลาดน้ าล าพญาบริหารจัดการ

สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน มกีารร่วมมอืกันของแต่ละฝ่าย จากการ

ด าเนนิงานที่ผ่านมาไม่ประสบปัญหาที่รุนแรง มขีีดจ ากัดด้านพืน้ที่ ผลจากการศกึษา 

ในครั้งนีไ้ด้ขอ้สรุปว่า แนวทางการพัฒนาตลาดน้ าล าพญาที่เหมาะสม คอื การเพิ่ม

กิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับกิจกรรมที่ด าเนินอยู่ไปสู่บริเวณพื้นที่ขา้งเคียงซึ่งมีศักยภาพ

เพียงพอ โดยเน้นการเข้ามามีสว่นร่วมของชุมชน เช่น การพัฒนาการท่องเที่ยวเชงินิเวศ 

การท่องเที่ยวเชงิเกษตรหรือการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ควรพัฒนาศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

ในพืน้ที่ศึกษา เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรยีนรู้และเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับพืน้ที่ ทรัพยากร 

และวิถีชีวติ มีสว่นกับกิจกรรมตา่ง ๆ ในบริเวณที่ศึกษามากขึ้น และควรวางแผนเตรียม

ความพรอ้มเพื่อป้องกันปัญหาและผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตตามแนว

ทางการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยด าเนินงานในลักษณะของโครงการที่เกิดจาก

ความรว่มมอืของทุกหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้การด าเนินการ

ประสบผลส าเร็จเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน 

   ปรีดา พูนสิน (2554, บทคัดย่อ) ศกึษาการมสี่วนรว่มของชุมชนในการ

จัดการความรูท้างศิลปวัฒนธรรม: กรณีศึกษาชุมชนวัดโสมนัส พบว่า ชุมชนมคีวาม
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หลากหลายในมรดกวัฒนธรรมที่มคีุณค่าและโดดเด่น ปัญหาที่พบคือ การมสี่วนร่วมของ

ชุมชนด้านการจัดการความรู้ดา้นทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าและโดดเด่น ปัญหาที่

พบคือ การมสี่วนร่วมของชุมชนด้านการจัดการองค์ความรู้ ด้านการจัดการทรัพยากรทาง

วัฒนธรรม ด้านการปฏิบัติหน้าที่ของหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง และด้านการมีสว่นร่วมของผู้

ร่วมของผูร้่วมด าเนินการในชุมชน แนวทางแก้ไขคือ ชุมชนต้องมีการศกึษาความรู้ทางด้าน

ศลิปวัฒนธรรมและน ามาอนุรักษ์เผยแพร่ความรู ้ส่งเสริมและพัฒนางานศิลปวัฒนธรรม

ของชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ อีกทั้งชุมชนต้องท ากิจกรรมด้านวัฒนธรรมรว่มกับวัด บ้าน 

โรงเรียน และศูนย์เยาวชน พร้อมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพและจ านวนบุคลากรทาง

วัฒนธรรม จะต้องมกีารรว่มก าหนดแผนงาน กิจกรรมด้านวัฒนธรรมรว่มกัน โดยการฟื้นฟู

ศลิปวัฒนธรรมที่ดงีามของชุมชนครั้งอดีตที่เลือนหาย เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลใน

ประวัติศาสตร์เชิงลกึ ท าการสบืค้นสาระส าคัญที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ เชน่ ประวัติศาสตร์

ด้านภูมิศาสตรชุ์มชน ประวัติคูคลอง วัด บ้าน สถานศกึษา วถิีชวีิต ศลิปะและประเพณี  

ที่เคยถือปฏิบัติและยังคงสอืทอดจนถึงปัจจุบันในด้านต่าง ๆ เชน่ ประวัติศาสตร ์วัดและ

ชุมชน ดา้นศลิปะและประเพณี ดา้นการจัดการความรู้ การสร้างความรว่มมอืในการจดั

งานศลิปวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งหนว่ยงานในชุมชนได้แก่ ผูน้ าศาสนา ผูน้ าชุมชน  

ผูบ้ริการด้านการศกึษา ควรมสี่วนเกี่ยวข้องด าเนินการ ทั้งดา้นการก าหนดแผนการ  

การสรา้งความรู ้ความเข้าใจในหนา้ที่ของทุกฝา่ยที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาบุคลากร

ทางดา้นวัฒนธรรม โดยทุกฝ่ายต้องมสี่วนรว่มและมุ่งเน้นการน าทุทางวัฒนธรรมที่มอียู่เดิม

มาถ่ายทอด สืบทอดและจัดเป็นหลักสูตรชุมชน เพื่อให้เกิดผลที่ชัดเจนมากยิ่งขึน้ 

   สุทธิดา มนทิรารักษ์ (2558, หน้า 189-218) ได้ท าการวิจัย เรื่อง การน าเสนอ 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางศลิปวัฒนธรรม : กรณีศึกษา เส้นทางคลองด่าน บางขุนเทียน 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์งานวิจัยครั้งนี้มวีัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของ

แหลง่เรียนรูท้างศิลปวัฒนธรรม เส้นทางคลองด่าน บางขุนเทียน 2) เพื่อพัฒนารูปแบบ 

การจัดการเรียนรู้ทางศลิปวัฒนธรรม เส้นทางคลองดา่น บางขุนเทียน การวิจัยนี้เป็นการ

วิจัยเชงิคุณภาพ โดยเก็บข้อมูลจากการสังเกต และสืบค้นขอ้มูลพืน้ฐานของแหลง่เรียนรู้ 

ในเส้นทางคลองด่าน บางขุนเทียน สัมภาษณ์ผูม้ีสว่นเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ จ านวน 

30 คน และบุคคลในพืน้ที่ จ านวน 5 คน โดยมีเครื่องมอืที่ใชใ้นการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบ

การจัดการเรียนรูท้างศลิปวัฒนธรรม ได้แก่ แบบบันทึกแหลง่เรียนรูท้างศิลปวัฒนธรรม 

แบบสัมภาษณ์ผูม้ีสว่นเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม และเครื่องมอื
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ส าหรับประเมินคุณภาพของรูปแบบ ได้แก่ แบบสังเกตพฤติกรรมผู้รว่มกิจกรรมการเรียนรู้

ทางศิลปวัฒนธรรม แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมในการจัดการเรียนรู้

ทางศิลปวัฒนธรรม จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะหเ์ป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ทาง

ศลิปวัฒนธรรม: กรณีศึกษา เส้นทางคลองด่าน บางขุนเทียน ตรวจสอบรูปแบบโดย

ผูท้รงคุณวุฒิ และทดลองจัดการเรียนรู้ ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันของแหล่งเรียนรู้

ทางศิลปวัฒนธรรมในเส้นทางคลองด่าน บางขุนเทียนที่เหมาะสมส าหรับการจัดการเรียนรู้

มีจ านวน 10 แหล่ง โดยมีรูปแบบในการจัดการเรยีนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม แบ่งเป็น 4 

องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านวัตถุประสงค์ ควรก าหนดใหผู้ร้่วมกิจกรรมเกิดความรู้ความ

เข้าใจทางศลิปวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ และเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์

ศลิปวัฒนธรรม 2) ด้านแหล่งการเรียนรูท้างศิลปวัฒนธรรม ควรคัดสรรจากความ

สอดคล้องของเนื้อหาที่จะเรียนรู้ ค านึงถึงการเดินทางจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง 

ควรใหค้วามส าคัญกับความสะดวกในการเดินทาง และความสะอาดของสถานที่ 3) ดา้น

กิจกรรมการเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม ควรบรรยายใหค้วามรูเ้บือ้งต้นจากนั้นจึงน าเข้าสู่

การชมสถานที่จริง โดยมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมแบ่งเป็น 6 ขั้นตอน 

ดังนี้ 3.1 ขั้นเตรยีมความพร้อมในการเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม 3.2 ขั้นออกเดินทางเรียนรู้ 

3.3 ขั้นบันทึกข้อมูลการเรียนรู ้3.4 ขั้นสรุปผลการเดินทาง 3.5 ขั้นแบ่งปันข้อค้นพบ 3.6 

ขั้นประเมินความพึงพอใจในการเรียนรู้ทางศลิปวัฒนธรรม และ 4) ด้านการประเมินผลการ

เรียนรูท้างศิลปวัฒนธรรม ควรประเมินสภาพจริงโดยการสังเกตพฤติกรรม และสอบถาม

ความพึงพอใจหลังร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ส าหรับการทดลองใช้รูปแบบ พบว่า ผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลระหว่างการสังเกตพฤติกรรมของผูร้่วมกิจกรรมโดยผูว้ิจัย และการประเมิน

ความพึงพอใจโดยผูร้่วมกิจกรรมมีความสอดคล้องกัน โดยผู้ร่วมกิจกรรมมีความสนใจใน

การเรียนรู ้และร่วมกันตรวจสอบข้อมูลเพื่อเรียนรู้เรื่องราวทางศลิปวัฒนธรรมอย่าง

ถูกต้อง พรอ้มให้ความคิดเห็นว่าการเรียนรู้ในครั้งนีส้่งผลใหท้ราบถึงคุณค่าของ

ศลิปวัฒนธรรมในเส้นทางคลองด่าน บางขุนเทียน เกิดความประทับใจในมรดกทาง

วัฒนธรรมที่ได้พบ และส่งเสริมใหเ้กิดการเห็นคุณค่าซึ่งจะพัฒนาไปเป็นการรวมพลังใน

การอนุรักษ์ตอ่ไป 

  อัครพนท์ เนือ้ไม้หอม (2558, บทคัดย่อ) ได้ท าวิจัยเรื่อง ศึกษาและพัฒนา

นวัตกรรมการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวส าหรับยุวมัคคุเทศก์ที่ปราสาทเมอืงต่ า 

อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ข้อคอื 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหา
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และความตอ้งการใช้ภาษาอังกฤษของยุวมัคคุเทศก์ที่ปราสาทเมืองต่ า 2) เพื่อพัฒนา

นวัตกรรมการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวส าหรบัยุวมัคคุเทศก์ที่ปราสาทเมอืงต่ า 

และ 3) เพื่อศกึษาความความพึงพอใจของยุวมัคคุเทศก์ที่ปราสาทเมืองต่ า ต่อนวัตกรรม

การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวประชากรในการวิจัยครั้งนีไ้ด้แก่นักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 17 คน และ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 34 คน จาก

โรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ า อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ และกลุ่มตัวอย่างคอืนักเรียน 

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 4 จ านวน 5 คน และช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 15 คน รวมเป็น 

20 คน ใชว้ิธีการเลือกแบบเจาะจงโดยเลือกเฉพาะนักเรียนที่มคีวามสนใจและนักเรียนที่

เป็นยุวมัคคุเทศก์ภาคภาษาไทยอยู่แล้ว เครื่องมอืที่ใชใ้นการเก็บข้อมูลได้แก่ 1) แบบสนทนา

กลุ่ม 2) แบบทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษทั้งก่อนและหลังการใชน้วัตกรรม  

3) นวัตกรรมการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวส าหรับยุวมัคคุเทศก์ 3) แบบ

ประเมินนวัตกรรม และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้

สถิติพรรณนา คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่าดัชนีประสิทธิผล 

และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะหเ์นือ้หา ผลการวิจัยพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่าง

มีปัญหาภาษาอังกฤษทุกทักษะ แต่ตอ้งการฝกึทักษะการฟังและการพูดมากที่สุดเพราะใช้

ทักษะทั้งสองนี้มากกว่าทักษะการอา่นและการเขียน และได้ใชท้ักษะทั้งสองนี้ในการน า

นักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวชมปราสาทเมืองต่ า 2) กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าภาษาอังกฤษมี

ความจ าเป็นมากต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพราะภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการท างาน

ของประชาชนในอาเซียน ประกอบกับจังหวัดบุรีรัมย์มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มชืี่อเสียง 

มากมาย เช่น ปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ า และสนามฟุตบอลไอโมบาย เป็นต้น  

ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งจากอาเซียนและทั่วโลกมาเที่ยวที่จังหวัดบุรีรัมย์เป็น

จ านวนมาก 3) หัวข้อหรือเนือ้หาที่กลุ่มตัวอย่างต้องการฝึกฝนมากที่สุดมี 16 หัวข้อ และ

นวัตกรรมการเรียนภาษาอังกฤษที่กลุ่มตัวอย่างตอ้งการมากที่สุดคือหนังสอืเล่มเล็ก และ

ซีดเีสียงภาษาอังกฤษ 4) คะแนนความสามารถด้านภาษาอังกฤษของผูก้ลุ่มตัวอย่าง 

หลังการใช้นวัตกรรมสูงกว่าคะแนนก่อนการใชน้วัตกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.40 ซึ่งเป็นไปตามสมมตฐิานที่ตั้งไว้ 5) ผูเ้ชี่ยวชาญประเมินนวัตกรรมการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดโดยมีคา่เฉลี่ย 4.81 เมื่อคดิเป็นรายด้าน 

พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุดเชน่เดียวกัน โดยด้านรูปเล่มและด้านเนือ้หามีค่าเฉลี่ย

เท่ากันคือ 4.83 ส่วนด้านซีดเีสียงภาษาอังกฤษมีคา่เฉลี่ย 4.71 และ 6) กลุ่มตัวอย่างมี
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ความพึงพอใจต่อนวัตกรรมการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  

โดยมีค่าเฉลี่ย 4.74 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ากลุ่มตัวอย่างมคีวามพึงพอใจ 

มากที่สุดเชน่กัน โดยมีความพึงพอใจในด้านซีดเีสียงภาษาอังกฤษมากที่สุด ด้วยค่าเฉลี่ย 

4.76 ตามด้วยด้านเนือ้หา ด้วยค่าเฉลี่ย 4.73 และด้านรูปเล่ม ดว้ยค่าเฉลี่ย 4.71 ตามล าดับ 

  นันท์ปพร สิทธิยา (2551, บทคัดย่อ) ได้ท าการวจิัยเรื่อง การศกึษา

กระบวนการจัดการความรูโ้ดยชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อศกึษา

กระบวนการจัดการความรู้โดยชุมชนเพื่อส่งเสริมระบบนิเวศ ศกึษาปัจจัยส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ผูว้ิจัยใช้แนวคิดการจัดการความรูม้ีวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพในการศกึษา 

2 ชุมชน คอืชุมชนหนองแม่นา อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ และชุมชนแมก่ าปอง 

อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชยีงใหม่ ใช้วิธีการสังเกตแบบไม่มสี่วนรว่ม การสังภาษณ์แบบมี

โครงสรา้ง การสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ โดยได้ผลการวิจัยการ

วิเคราะหก์ระบวนการจัดการความรู้โดยชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชงินิเวศ ส่วนใหญ่

ความรูถู้กก าหนดขึน้มาเพื่อส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวโดยมาจากวิสัยทัศน์ของผู้น า 

ชุมชนยังไม่มกีารจัดให้เป็นระบบที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน การจัดเก็บความรู้ 

เปลี่ยนแปลงความรูท้ี่ปรากฎชัดแจ้งไปเป็นความรู้โดยนัย ชุมชนไม่มกีารเก็บรวบรวมไว้เป็น

รูปธรรมในลักษณะของหนังสือเผยแพร่ หรอืหนังสอืเกี่ยวกับชุมชนโดยตรง ส าหรับปัจจัย

ส่งเสริมกระบวนการจัดการความรูโ้ดยชุมชน เพื่อสง่เสริมการท่องเที่ยวเชงินิเวศ เป็นการ

ยอมรับฟังความคดิเห็นของผูอ้ื่น การสื่อสารท าความเข้าใจ การปฏิบัติงานที่มี

ความสัมพันธ์เป็นแนวราบ เนื้อหาความรู้จากการประกอบอาชีพเป็นเนือ้หาความรู้ที่เกิด

จากประสบการณ์การใช้ชีวิต การพูดคุยกัน การให้ความรว่มมอืจากชาวบ้านและบุคลากร

ในชุมชนใหม้ีความรับผดิชอบร่วมกัน 

  ธนชาติ หล่อนกลาง (2552, หน้า ง) ได้พัฒนารูปแบบการสอนวัฒนธรรม

ท้องถิ่นตามแนวสอนประสบการณก์ารอ่านแบบเสริมต่อการเรียนรูเ้พื่อเสริมสร้าง

ความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและเจคตติต่อวัฒนธรรมของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผลวิจัยสรุปได้ว่า 1) รูปแบบการเรียนการสอนวัฒนธรรม 

ท้องถิ่นตามแนวการสอนประสบการณก์ารอ่านแบบเสริมตอ่การเรียนรู้ ม ี2 ขั้นตอน คอื  

1) ขั้นวางแผนและน าไปใช้ 2) การประเมินคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึน้ 

พบว่า นักศกึษากลุ่มทดลองที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนวัฒนธรรมท้องถิ่นตาม

แนวประสบการณ์การอ่านแบบเสริมต่อการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการอา่น
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ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจหลังการทดลองสูง การทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่

ระดับ 0.01 และมีคะแนนเฉลี่ยเจคติตอ่วัฒนธรรมท้องถิ่นหลังการทดลองสูงกว่าก่อน

ทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 

 เอกสารและงานวิจัยภายในประเทศเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้

การเรียนแบบร่วมมือ 

  เบญจวรรณ เสาวโค (2553, บทคัดย่อ) การวจิัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 

1) เพื่อพัฒนาแบบฝกึทักษะการเขียนสะกดค าตามมาตราตัวสะกด โดยใช้กิจกรรม 

การเรียนรูแ้บบร่วมมือ ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1 โดยใช้เกณฑ์ประสทิธิภาพ 

80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝกึทักษะ

การเขียนสะกดค าตามมาตราตัวสะกดโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมอื ของนักเรียน

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอ่แบบฝกึทักษะการเขียนสะกด

ค าตามมาตราตัวสะกด โดยใช้กิจกรรมการเรียนรูแ้บบร่วมมอื ส าหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างคอืนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านสารภ ี

อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาบุรีรัมย์ เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 

ปีการศึกษา 2550 จ านวน 17 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purpersive Sampling) 

เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยครั้งนี้ม ี4 ชนิด ประกอบด้วย 1) แบบฝกึทักษะการเขียนสะกดค า

ตามมาตราตัวสะกด จ านวน 8 ชุด 2) แผนการจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือ สาระการเรียนรู้

ภาษาไทย จ านวน 16 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนแบบปรนัย 3 

ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน จ านวน 10 ข้อ 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ สถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูลคอื ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมุติฐาน โดยใช้การทดสอบ (t-test) แบบ 

Dependent Samples ผลการวิจัยพบว่า 1) แบบฝกึทักษะการเขียนสะกดค าตามมาตรา

ตัวสะกด โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ช้ันประถมศกึษาปีที่ 1  

มีประสิทธิภาพ 89.82/87.63 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน

ด้วยแบบฝกึทักษะการเขียนสะกดค าตามมาตราตัวสะกด โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 สูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมตฐิาน 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบ

ฝกึทักษะการเขียนสะกดค าตามมาตราตัวสะกด โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมอื

เทคนิค STAD อยู่ในระดับมากที่สุด 
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  นวลรดา ก้อนค า และสมพงษ์ พันธุรัตน์ (2562, บทคัดย่อ) การศึกษา 

ทักษะการพูดภาษาอังกฤษและการเห็นคุณค่าในตนเองของผูเ้รียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3  

ที่เรยีนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD ทั้งนีเ้พื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของ

ผูเ้รียนและผูเ้รียนสามารถน าความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษและ 

เห็นคุณค่าในตนเองไปประยุกต์ใชใ้นชีวติประจ าวัน ผลการวิจัยพบว่า 1) ผูเ้รียนมีผลการ

ประเมินทักษะการพูดภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 72.20 และมีจ านวนผูเ้รียนที่ผา่น

เกณฑค์ิดเป็นรอ้ยละ 83.33 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 2) ผู้เรียนมรีะดับคะแนนการเห็นคุณค่า

ในตนเองเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

 เอกสารและงานวิจัยต่างประเทศ 

   Bach Thi Thuy Trang (2012, p.19) ได้ท าการวิจัยเรื่อง วิเคราะห์ความ

จ าเป็นต่อภาษาอังกฤษในการท่องเที่ยว: กรณีศึกษาบริษัทท่องเที่ยวในเวียดนาม ความ

ช านาญในการใช้ภาษาอังกฤษ มีความจ าเป็นอย่างมากในธุรกิจท่องเที่ยว งานวิจัยเรื่องนี้มี

วัตถุประสงค์ เพื่อศกึษาความจ าเป็นและปัญหาในภาษาอังกฤษที่ใชใ้นการท่องเที่ยว 

ส าหรับธุรกิจท่องเที่ยว ในเมอืงอัว เวียดนาม ใช้วธิีวิจัยเชงิปริมาณและการวิจัยแบบส ารวจ 

ผลการวิจัยพบว่า ทักษะการพูดมีความส าคัญต่อธุรกิจท่องเที่ยวส าหรับพนักงานในที่

ท างาน และทักษะที่รองลงมาคือทักษะการฟัง การเขียนและการอ่านตามล าดับ แต่ทักษะ

การอา่นเป็นทักษะที่มปีัญหามากที่สุดส าหรับพนักงาน มากกว่าการเขียน การฟังและ 

การพูด 

  เอกสารและงานวิจัยต่างประเทศเกี่ยวกับความตระหนักทางวัฒนธรรม 

   วัฒนธรรมและความตระหนักต่อวัฒนธรรมที่ตรงกันข้ามนั้น Maley (1993, 

หนา้ 3) ได้กล่าวว่า ในการใหค้วามส าคัญทางด้านภาษา ควรจะใหค้วามส าคัญกับกายภาพ

ของมนุษย์เป็นหลกั และอีกทางหนึ่งการให้ความส าคัญกับวัฒนธรรมโดยเฉพาะในเรื่องของ

การสื่อสาร ซึ่งถอืเป็นจุดที่น่าสนใจมาก กล่าวคือนักเรียนจะต้องเข้าใจวัฒนธรรมของผู้อื่น

ด้วย 

  Tomalin & Stempleski (1993, หนา้ 5) ได้กล่าวว่า ความตระหนักใน

วัฒนธรรมหมายถึง การรูค้วามจริงของภาษาในการสื่อสาร ซึ่งได้กล่าวว่า 3 ลักษณะดังนี้ 

   1. การตระหนักในวัฒนธรรมและ และพฤติกรรมของตนเอง 

   2. การตระหนักในวัฒนธรรมและ และพฤติกรรมผูอ้ื่น 
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   3. ความสามารถในการอธิบาย ความเข้าใจ ในวัฒนธรรมของตนเอง 

และผู้อื่น และถือเป็นเรื่องส าคัญมาก เพราะเราต้องมีการตดิต่อผูค้นจากทุกทั่วมุมโลก 

  Cantatore (2010, p. 697) เชื่อวา่ความตระหนักในวัฒนธรรมเป็นพืน้ฐาน

ส าคัญในการตดิต่อสื่อสารกับคนอื่น เพราะจะท าให้ทราบถึงแนวคิดและทัศนคติของเขา 

การตระหนักในวัฒนธรรมจะท าให้เห็นคุณค่าในการพบปะกับผูค้นและเข้าใจถึงพฤติกรรม 

  Quappe & Cantatore (2010, p. 699) ได้แบ่งคุณค่าการตระหนักทาง

วัฒนธรรมไว้ 4 อย่าง ดังนี้ 

   1. ทางของฉันคือทางของฉัน คือบุคคลที่ยอมรับแต่เพียงวัฒนธรรมของ

ตนเอง 

   2. ฉันรู้ทางของเขา แตท่างของฉันดีที่สุด คือบุคคลที่มีความเข้าใจใน

วัฒนธรรมของคนอื่น แตก่็ยังคิดวา่วัฒนธรรมของตนเองดทีี่สุด 

   3. ทางของฉัน และทางของพวกเขา คือบุคคลกลุ่มนี้จะมีความเข้าใจ 

ในวัฒนธรรมของตนเองและผูอ้ื่น จะเข้าใจปัญหาที่เกิดขึน้ 

   4. ทางของเรา คือบุคคลกลุ่มนี้จะมีความเข้าใจบุคคลอื่นดีที่สุด มกีาร

แลกเปลี่ยน การคดิ และการแสดงความคิดเห็น   

      เอกสารและงานวิจัยต่างประเทศเกี่ยวกับการช่วยเสริมต่อการเรียนรู้ 

  Berk & Winsler (1995, p. 146) ได้เสนอผลการวิจัยเกี่ยวกับลักษณะของ

การช่วยเสริมต่อการเรียนรู้ที่มปีระสิทธิภาพ ไว้ดังนี ้ 

   1. การรว่มกันแก้ปัญหา เป็นการให้ผู้เรยีนมีสว่นร่วมในกิจกรรมการ

แก้ปัญหาที่มคีวามหมาย โดยผู้มีสว่นร่วมอาจจะเป็นกลุ่มผู้สอนกับผูเ้รียน หรอืกลุ่มผูเ้รียน

กับผูเ้รียนสิง่ที่ส าคัญ คือผูเ้รียนจะต้องมปีฏิสัมพันธ์กับคนอื่นในขณะที่รว่มมอืกันแก้ปัญหา

เพื่อไปสู่เป้าหมายที่ตอ้งการ  

   2. การสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน เป็นกระบวนการที่ผู้มีส่วนร่วมใน

กิจกรรม ทั้งหลายจะต้องสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน ในการที่ผูเ้รียนจะร่วมมอืกันท างาน 

ให้ได้ดี และสื่อสารกันอย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่ท ากิจกรรมนั้น มีความจ า เป็นอย่างยิ่ง

ที่ผู้รว่มงานต้องมเีป้าหมายร่วมกัน เพราะถ้าผูร้่วมงานมีความคิดเกี่ยวกับงานที่ท าแตกต่าง 

ไปจากเพื่อน ก็เป็นเรื่องยากที่จะแนะน าและอธิบายให้เข้าใจตรงกัน  
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   3. มีความกระตือรือรน้และตอบสนองตอ่กันในการท างาน ในการท างาน

ร่วมกัน ผู้สอนต้องเตรยีมกิจกรรมที่ท้าทายเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดความกระตอืรอืร้น 

ในการเรียนรู้ สนุกสนาน และตอบสนองซึ่งกันและกัน  

   4. การพัฒนาควรอยู่ในขอบเขตของความสามารถในการเรียนรู้ 

ตามศักยภาพสูงสุดของผูเ้รียน โดยเป้าหมายส าคัญของการเสรมิต่อการเรียนรู้ คือการให้

ผูเ้รียนท างาน อยู่ในระดับความสามารถของตน ซึ่งท าได้ 2 แนวทาง คือ (1) การปรับ

โครงสรา้งของงานและสภาพแวดล้อมการเรียนรูใ้ห้ผู้เรียน พบกับความท้าทายอย่าง

เหมาะสม (2) การเปลี่ยนแปลงปริมาณการช่วยเหลือใหเ้หมาะสมกับความตอ้งการ  

และความสามารถของผู้เรยีน (3) การส่งเสริม การก ากับหรอืควบคุมตนเอง คอื การท า  

ให้ผู้เรยีนเกิด วิธีการก า กับการเรียนรูข้องตนเองโดยการปล่อยให้ผู้เรยีนร่วมกิจกรรม 

ให้มากที่สุด เท่าที่จะมากได้โดยผู้สอนจะต้องลดการช่วยเหลอืลงทันทีเมื่อผูเ้รียนสามารถ 

ท างานได้ตามล าพัง 

       เอกสารและงานวิจัยต่างประเทศเกี่ยวกับการใช้บรบิทเป็นฐาน 

  Tiwari (1997, p. 1) ศกึษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน ในระดับ

บัณฑติศกึษา ได้กล่าวไว้ว่า การเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการจัดการเรียนการสอน 

ที่มปีระสิทธิภาพก็จริง แต่ก็มีความยาก ล าบากต่อการใช้เหมอืนกัน ปรัชญาการศกึษา 

ความตอ้งการของผู้เรยีนรู้ ความพร้อมของทรัพยากรทางการเรยีนการสอน มีอทิธิพลที่

แตกต่างกันชัดเจนในรูปแบบการจัดการเรียนการสอน  และบางครัง้ต้องมีการปรับเปลี่ยน

วิธีการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบการเรียนรูโ้ดยใช้บริบทและปัญหาเป็นฐาน ในการวิจัยครั้งนี้

นักวิจัยคณะวิจัยได้พัฒนาใช้ในการจัดการเรียนการสอนพยาบาล ระดับปริญญาโท ของ

มหาวิทยาลัยฮ่องกงใชเ้วลาสอน 48 ช่ัวโมง จากการพัฒนาสามารถสรุปรูปแบบการเรียน

การสอนให้นักศึกษาเข้าใจการอภปิรายกลุ่ม การน าเสนอ และการสรุปร่วมกันในช้ันเรียน 

โดยมีคูม่ือการเรียนการสอนประกอบ เพื่อส่งเสริมใหน้ักศกึษาได้ท าความเข้าใจก่อนเข้าเรียน 

และสิ่งที่ส าคัญคือ การเรียนรูด้้วยการก ากับตนเองและมีครูเป็นคนคอยใหค้ าแนะน าใน

ระยะเริ่มต้นของการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน จึงจะช่วยใหรู้ปแบบการเรียน 

การสอนมปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

  Cheng–Jun (2006, p. 56) ได้ศึกษาผลการออกแบบกิจกรรมเพื่อการ

สื่อสารในวิชาภาษาอังกฤษ โดยท าการศกึษาปัญหา พบว่ามี 2 สาเหตุหลัก คอืการใช้ภาษา

ของนักศึกษา อยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์และเกิดความล้มเหลวในการสื่อสารขั้นพื้นฐาน 
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โดยเปรียบเทียบผลการเรียน ภาษาอังกฤษของนักเรียนชาวจีนช้ันปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัย

ซองกิงนอร์มอล จ านวน 2 กลุ่ม ๆ ละ 38 คน และ 36 คน โดยกลุ่มทดลองได้รับการสอน

กิจกรรมเพื่อการสื่อสารและกลุ่มควบคุมสอนแบบเดิม ผลการทดสอบพบว่านักศกึษาทั้ง

สองกลุ่มมพีัฒนาการแตกต่างกันกลุ่มที่สอนโดยใช้กิจกรรมเพื่อการสื่อสารท าให้นักศึกษา

มีพัฒนาการด้านการสื่อสารสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ 

  Khumalo (2010, pp. 1-32) ศกึษาการออกแบบรูปแบบการเรียนการสอน 

โดยใช้บริบทภายในมหาวิทยาลัยโพลีเทคนิคฮ่องกง ตามแนวคิดการเรียนรูโ้ดยใช้บริบท 

เป็นฐาน เพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาความคิดให้สูงขึ้น จากการพัฒนารูปแบบการ

เรียนการสอนประกอบด้วยหลักการ แนวคิดพืน้ฐาน และองค์ประกอบของรูปแบบการ

เรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มขนาดเล็ก การเรียนรู้อาศัยบริบทตามจริงที่อยู่

รอบ ๆ ในชวีิต จากบริบทของสาขาวิชาต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งการจัดการเรียน 

การสอนมีขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้นเตรียมบริบทพืน้ฐาน 2) ท าความเข้าใจบริบท 3) ขัน้กิจกรรม

กลุ่มย่อย 4) ขัน้ด าเนินการเรียนรู ้5) น าเสนอผลการเรียนรู้ และ 6) ขัน้อภปิรายและ

สรุปผลการเรียนรู้ จากผลการวิจัยพบว่า การใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นนีม้ี

ผลเป็นทีพ่ึงพอใจในกระบวนการเรียนรูส้ าหรับนักเรียน และท าให้นักเรียนมีความเข้าใจ 

ในสาขาวิชาได้ดขีึ้น และสามารถน าไปเชื่อมโยงกับบริบทของสาขาที่เรยีนได้ 

       เอกสารและงานวิจัยต่างประเทศเกี่ยวกับการเรียนแบบร่วมมือ 

  Sari (2014, abstract) การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษในการเรียน

แบบร่วมมือ ส าหรับนักเรียนในหมู่บ้าน SMP ปี 2013 และ 2014 วัตถุประสงค์ของการวจิัย

นีเ้พื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 ของนักเรียน 

SMP ปี 2013 และ 2014 งานวิจัยเชิงปฏิบัติการทั้งเชงิปริมาณและเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการ

ส ารวจ การสัมภาษณ์ การจดบันทึก และการสนทนากลุ่มของครู และแบบทดสอบ 

ผลการวิจัยพบว่า การเรียนแบบร่วมมือ ประสบผลส าเร็จ ดังนี้ 1) นักเรียนมคีวามเข้าใจ

บทเรียน 2) นักเรียนมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 3) นักเรียนเกิดการเรยีนรู้รว่มกัน ซึ่งดูได้

จากผลคะแนนการสอบก่อนเรียนและหลังเรยีน จาก 63.38 คะแนน เป็น 71.32 คะแนน 

  Naghavi and Nakhle (2012, pp. 43-49) ได้ศกึษาถึงผลกระทบของกลยุทธ์

ทางการเรยีนแบบร่วมมือ กับการพัฒนาทักษะทางการพูดของผูเ้รียนชาวอิหร่านที่เรียน

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 60 คน ซึ่งการทดลองนี้ใหผู้เ้รียน

มีอสิระในการเลือกกลุ่ม โดยเครื่องมอืที่ใชใ้นการทดลองประกอบด้วยคู่มอืครูหนังสือเรียน
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และโปรแกรมฝกึการพูด ผลการวิจัยพบว่าผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนหลังเรียนสูง

กว่าก่อนเรียน 

 จากการศกึษาแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า การเรียนรู้

ทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษที่ดตี้องมาจากสถานการณจ์ริง และเกิดจากการเรียนรู้

ร่วมกัน ได้เรียนรู้ตามความสนใจของผู้เรียน สามารถใช้กระตุน้ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้

อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นพืน้ฐานส าคัญส าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตของบุคคลในสังคมที่มี

การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจที่จะน ามาประกอบการออกแบบ

หลักสูตรฝึกอบรมนี้ 



 

บทที่ 3 

วิธีด ำเนินกำรวจิัย 

  

 

 การพัฒนาหลักสูตรฝกึอบรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการฟังและพูด

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์ ตามแนวคิดการใช้

บริบทเป็นฐาน การเรียนรูร้่วมกันและการเสริมต่อการเรียนรู้ ในครั้งนี้ผูว้ิจัยได้ด าเนินการ

ในลักษณะของรูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ซึ่งผูว้ิจัยได้

ด าเนนิการ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

  ขั้นตอนที่ 1 การศกึษาข้อมูลพืน้ฐาน 

  ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 

  ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม 

 การด าเนินการวิจัยแตล่ะขั้นตอน มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ขั้นตอนท่ี 1 กำรศกึษำข้อมูลพื้นฐำน 

 

 การศกึษาข้อมูลพืน้ฐานเพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปยกร่างหลักสูตรฝึกอบรมผูว้ิจัยได้

ด าเนนิการตามล าดับ มี 5 ขั้น ดังนี้  

 ขั้นที่ 1 ศึกษำเอกสำรและงำนวจิัยที่เกี่ยวข้อง มีรำยละเอียด ดังน้ี 

  ผูว้ิจัยศกึษาแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารที่หลากหลาย รวมทั้งสื่อประเภท

ออนไลน์ที่หลากหลายเพื่อวิเคราะห์ สังเคราะหอ์งค์ความรูด้้านทักษะการฟังและการพูด

ภาษาอังกฤษ เพื่อทราบสภาพการจัดการศกึษา การจัดการหลักสูตรภาษาอังกฤษ ความ

คาดหวังของหลักสูตรภาษาอังกฤษ จุดเน้นในการพัฒนาผูเ้รียนที่จะต้องมทีั้งความรู้  

ด้านเนือ้หาการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ และมีทักษะกระบวนการควบคู่กันไป ผู้วจิัยได้

ศกึษาแนวทางกระบวนการพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ นอกจากนั้น

ผูว้ิจัย ได้ศกึษาแนวคิดทฤษฎีดา้นการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม รูปแบบการพัฒนา

หลักสูตรฝึกอบรม แนวคิดการพัฒนาหลักสูตรฝกึอบรม หลักการและเหตุผลในการสร้าง
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หลักสูตรฝึกอบรม แนวคิดการพัฒนาหลักสูตรฝกึอบรมที่สอดคล้องกับการใชบ้ริบท 

เป็นฐาน การเสริมต่อการเรียนรู้ และการเรียนรู้ร่วมกัน 

 ขั้นที่ 2 ศึกษำมำตรฐำนกำรเรียนรู้และข้อมูลพื้นฐำน 

  1. ศกึษามาตรฐานการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางการศึษาขึน้พืน้ฐาน 

พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และกิจกรรม

พัฒนาผูเ้รียน (ลูกเสือ-เนตรนารี)  

  2. ศกึษาข้อมูลความตอ้งการจ าเป็นในการเรียนและข้อมูลพืน้ฐานเกี่ยวกับ

หลักสูตรฝึกอบรม ได้ก าหนดจุดประสงคก์ าหนดประชากร และกลุ่มตัวอย่าง เพื่อน าไป 

ยกร่างหลักสูตร ดังรายละเอียดดังนี้ 

      2.1 ก าหนดวัตถุประสงค์ผูว้ิจัยก าหนดวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากผูท้ี่เกี่ยวข้องกับการใชห้ลักสูตรฝึกอบรม 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผูเ้รียน กลุ่ม

ครูผูส้อน และกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ได้ขอ้มูลที่ครอบคลุมน าไปสู่การสร้างหลักสูตร

ฝกึอบรม โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ประกอบด้วย 

    2.1.1 เพื่อทราบข้อมูลพืน้ฐานของนักเรียนผู้ตอบแบบสอบถาม 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการส่งเสริมและพัฒนาผูเ้รียน และหลักสูตรฝึกอบรม 

เพื่อเสริมสรา้งความสามารถต่อการฟังและพูดภาษาอังกฤษส าหรับการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม  

    2.1.2 เพื่อทราบข้อมูลพืน้ฐานของผูท้ี่มสี่วนที่เกี่ยวข้องที่ตอบ

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความตอ้งการส่งเสริมและพัฒนาผูเ้รียน และหลักสูตร

ฝกึอบรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถต่อการฟังและพูดภาษาอังกฤษส าหรับการท่องเที่ยว

เชงิวัฒนธรรม   

   2.2 ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรในการเก็บรวมรวม

ข้อมูลพื้นฐาน ดังนี้ 

    2.2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชากรที่ใชใ้นการส ารวจ

ข้อมูลพื้นฐาน ความตอ้งการจ าเป็นเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการฟังและพูด

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์ ตามแนวคิดการใช้

บริบทเป็นฐาน การเรียนรูร้่วมกันและการเสริมต่อการเรียนรู ้จ านวนทั้งสิน้ 585 คน ได้แก่ 

     1) ประธานสภาวัฒนธรรมอ าเภอ จ านวน 7 คน 

     2) ครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศกึษา จ านวน 8 คน จากโรงเรียน  
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ประถมศึกษา 8 แห่ง 

     3) ครูผูส้อนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ จ านวน 8 คน  

จ านวนโรงเรียนประถมศกึษา 8 แห่ง 

     4) การท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม จ านวน 1 คน 

     5) นักเรียนระดับช้ันประถมศกึษาปีที่ 4–6 ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร จ านวน 96 คน 

     6) ผูท้รงคุณวุฒิ ประกอบด้วย 

      - คณะกรรมการสถานศกึษา จ านวน 5 คน 

      - อาจารย์ผู้สอนระดับอุดมศกึษาที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยว  

จ านวน 5 คน 

      -  อาจารย์ผู้สอนระดับอุดมศกึษาที่สอนวิชาภาษาอังกฤษ  

จ านวน 5 คน 

     7) นักเรียนระดับช้ันประถมศกึษาปีที่ 4–6 นักเรียน 

ระดับช้ันประถมศึกษาเครือข่ายอุเทน–โนนตาล จ านวน 8 โรงเรียน สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา เขต 2 จังหวัดนครพนม จ านวน 450 คน 

    2.2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการส ารวจ

ข้อมูลพื้นฐาน ความตอ้งการจ าเป็นของหลักสูตรฝกึอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

เชงิวัฒนธรรม รวมทั้งสิ้น 129 คน ได้แก่ 

     1) ประธานสภาวัฒนธรรมอ าเภอท่าอุเทน จ านวน 1 คน 

     2) หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา จ านวน 8 คน จากโรงเรียน

ประถมศึกษา 8 แห่ง 

     3) การท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม จ านวน 1 คน 

     4) นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4–6 ที่เป็นลูกเสือ โรงเรียน 

อุเทนวิทยาคาร จ านวน 96 คน 

     5) หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ จ านวน 8 คน จาก

โรงเรียนประถมศึกษา 8 แห่ง 

     6) ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน 

  3. สร้างเครื่องมอืที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูลพืน้ฐานในการวิจัยในครั้งนี้ 

ใช้แบบสอบถาม มีรายละเอียด ดังนี้ 



 
126 

 

   3.1 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความตอ้งการส่งเสริมและ

พัฒนาผูเ้รียน และหลักสูตรฝกึอบรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการฟังและพูด

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์ ตามแนวคิดการใช้

บริบทเป็นฐาน การเรียนรูร้่วมกันและการเสริมต่อการเรียนรู้ ประกอบด้วย เนือ้หา

หลักสูตรฝึกอบรม สื่อการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้ ระยะเวลาการฝกึอบรม สถานที่จัด

ฝกึอบรม วิทยากร กิจกรรมการฝึกอบรม ดา้นการวัดและประเมินผล 

    3.1.1 แบบสอบถามชุดที่ 1 ส าหรับกลุ่มนักเรียน สอบถามความ

คิดเห็นเกี่ยวกับความตอ้งการส่งเสริมและพัฒนาผูเ้รียน และหลักสูตรฝกึอบรมเพื่อ

เสริมสรา้งความสามารถในการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม 

ส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์ ตามแนวคิดการใชบ้ริบทเป็นฐาน การเรียนรู้ร่วมกันและการเสริม

ต่อการเรียนรู้ จ านวน 2 ตอน ประกอบด้วย  

     ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 

ระดับช้ันเรยีน 

     ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความต้องการส่งเสริมและพัฒนา

ผูเ้รียน และหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการฟังและพูดภาษาอังกฤษ

เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์ ตามแนวคิดการใช้บริบทเป็นฐาน 

การเรียนรูร้่วมกันและการเสริมต่อการเรียนรู้ จ านวน 15 ข้อ โดยมีประเด็นในข้อค าถาม  

5 ประเด็นหลักดังนี้ 1) ความรูเ้บือ้งตน้ของรูเ้สือมัคคุเทศก์ ได้แก่ ความเป็นมาและ

ความส าคัญ คุณสมบัติของมัคคุเทศก์ บทบาทและหน้าที่ 2) ความรูภ้าษาอังกฤษของ

ลูกเสือมัคคุเทศก์ ได้แก่ ความรูด้้านค าศัพท์ การออกเสียง การพูดใหข้้อมูล ไวยากรณ์

ภาษาอังกฤษ 3) สถานที่ท่องเที่ยวหรอืวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ควรน ามาบรรจุในหลักสูตร  

4) ความรู้และความเข้าในใจด้านอื่น ได้แก่ การรักษาความสะอาด การดูแลความปลอดภัย

นักท่องเที่ยว การดูแลรักษาสถานที่และโบราณวัตถุ การปฏิบัติตามข้อก าหนดและ 

ความยุติธรรม การอ านวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และข้อเสนอแนะอื่น ๆ  

5) แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ 

   ผูว้ิจัย ได้สรุปผลการส ารวจข้อมูลพื้นฐาน ดังนี้ นักเรียนส่วนใหญ่มี

ความเห็นว่าในส่วนเนื้อหาของหลักสูตร ลูกเสือมัคคุเทศก์ควรมีความรู้เบื้องต้น เรียงล าดับ

จากมากไปปานกลาง ในหัวข้อความส าคัญของการเป็นมัคคุเทศก์ รวมทั้งมารายาทและ

จรรยาบรรณของวิชาชีพ นอกจากนี ้นักเรียนยังมคีวามเห็นคล้องกันในระดับมากถึงปาน
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กลาง ในส่วนของการปฏิบัติหนา้ที่และการแก้ปัญหาในสถานการณ์ ส าหรับความคิดเห็น

ของนักเรียนในความตอ้งการมคีวามรู้ภาษาอังกฤษสรุปได้วา่ นักเรียนต้องการเรยีนรู้

ภาษาอังกฤษ ในระดับมาก ได้แก่ ด้านค าศัพท์ ด้านการออกเสียง และด้านการพูดใหข้้อมูล

ส าหรับความสามารถด้านไวยากรณ์ ส่วนในด้านสถานที่ท่องเที่ยว อาหารและแหล่ง

ท่องเที่ยวที่นักเรียนต้องการเรียนรู้ เรียงล าดับมากที่สุดถึงปานกลาง คือ วัดพระธาตุท่าอุเทน 

แมน่้ าสองส ีโรงแรมในท้องถิ่น ตลาดนัดไท-ลาว และรอยเท้าไดโนเสาว ์ในส่วนของความรู้ 

ความเข้าใจในการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม นักเรียนส่วนใหญ่มีความเห็นที่สอดคล้องใน

ระดับมากถึงมากที่สุด เรยีงล าดับ ดังนี้ การดูแลความปลอดภัยของท้องถิ่นการดูแลและ

รักษาสถานที่ท่องที่ยว การอ านวยความสะดวกและช่วยเหลอืนักท่องเที่ยวการรักษาความ

สะอาด การปฏิบัติตามข้อก าหนดและระเบียบของแต่ละสถานที่ การปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยว

อย่างยุติธรรม ส าหรับแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูน้ั้น มีความเห็นสอดคล้องกันใน

การจัดกระบวนและกิจกรรมการเรยีนรู้โดยเชญิวิทยากรผู้มคีวามรูม้าบรรยายสาธิตและ

การฝึกปฏิบัติ ส่วนสื่อการสอนประกอบการฝกึอบรมนั้น ควรเน้นเอกสารประกอบการ

ฝกึอบรม วิดีทัศน์ พาวเวอร์พอย์ การอภิปราย การศกึษาดูงานนอกสถานที่ 

       3.1.2 แบบสอบถามชุดที่ 2 ส าหรับกลุ่มผูท้ี่มสี่วนที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ  

ที่ก าหนดไว้ ข้อค าถามสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความตอ้งการส่งเสริมและพัฒนา

ผูเ้รียน และหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการฟังและพูดภาษาอังกฤษ

เพื่อการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม ส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์ ตามแนวคิดการใชบ้ริบทเป็น

ฐาน การเรียนรู้ร่วมกันและการเสริมต่อการเรียนรู้ ประกอบด้วย 

        ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 

ต าแหน่ง 

        ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ต้องการส่งเสริมและพัฒนาผูเ้รียน 

และหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์ ตามแนวคิดการใช้บริบทเป็นฐาน การ

เรียนรู้รว่มกันและการเสริมต่อการเรียนรู้ จ านวน 5 ข้อ ประกอบด้วย 3 ประเด็นหลัก ดังนี ้

1) ความตอ้งการหลักสูตรฝึกอบรม 2) ความรู้ ความสามารถ ของผู้เข้าอบรม 3)ระยะเวลา

ในการฝึกอบรม 4) วธิีการฝึกอบรม 5) สื่อและแหล่งเรียนรู้ 6) ขอ้เสนอแนะอื่น ๆ 

    ผูว้ิจัยได้ สรุปผลการส ารวจข้อมูลพื้น ดังนี้ ผูม้ีสว่นเกี่ยวข้องส่วนใหญ่

มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า ลูกเสือมัคคุเทศก์ควรมีความรูเ้บือ้งต้นในเรื่องของ
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ความส าคัญของการเป็นมัคคุเทศก์ ส าหรับคุณสมบัติของมัคคุเทศก์ในส่วนที่เป็นหัวข้อ

มารยาทและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องมีความคิดเห็นว่าลูกเสือมัคคุเทศก์

ควรมีความรู้ในด้านนี้มากที่สุด รวมทั้ง การปฏิบัติหน้าที่และการแก้ปัญหาของลูกเสือ

มัคคุเทศก์ นอกจากนี้ นักเรียนควรได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เรยีงล าดับจาก

มากที่สุด ดังนี้ ดา้นความสามารถการพูดใหข้้อมูล ความรู้ด้านค าศัพท์ ความรูด้้านการ

ออกเสียง ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ส าหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับ สถานที่ท่องเที่ยว 

อาหารและแหล่งท่องเที่ยว ที่ควรน ามาเขียนในหลักสูตรเรียงล าดับจากมากที่สุดดังนี้ 

ประวัติเมอืงเก่าไชยบุรี รวมทั้งแมน่้ าสองส ีวัดพระธาตุท่าอุเทน ตลาดนัดไท-ลาว สถานที่

พักในท้องถิ่น รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวรอยเท้าไดโนเสาร์ ส าหรับความรู้และความเข้าในการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของลูกเสือมัคคุเทศก์นัน้ ผู้มีสว่นเกี่ยวข้องมีความคิดเห็น

สอดคล้องกันในระดับมากที่สุดและมากในทุกประเด็น ได้แก่ การรักษาความสะอาด  

การดูแลความปลอดภัยของท้องถิ่น การดูแลและรักษาสถานที่ท่องที่ยว การปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดและระเบียบของแตล่ะสถานที่ การปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยวอย่างยุติธรรม รวมทั้ง

การอ านวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ส าหรับแนวทางการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้นัน้ มีความเห็นสอดคล้องกันในการจัดกระบวนและกิจกรรมการเรียนรู้โดยเชิญ

วิทยากรผู้มีความรูม้าบรรยายสาธิตและการฝกึปฏิบัติ ส่วนสื่อการสอนประกอบการ

ฝกึอบรมนัน้ ควรเน้นเอกสารประกอบการฝึกอบรม วดิีทัศน ์และพาวเวอร์พอย์    

  

ขั้นตอนท่ี 2 กำรพัฒนำหลักสูตรฝึกอบรม 

       ในขั้นตอนนี้ เป็นการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถ 

ในการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม ส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์  

ตามแนวคิดการใชบ้ริบทเป็นฐาน การเรียนรู้ร่วมกันและการเสริมต่อการเรียนรู้ 

ประกอบด้วย 4 ขั้น ดังนี้ 

 ขั้นที่ 1 การยกร่างหลักสูตรฝกึอบรม 

 เป็นขั้นตอนที่ผูว้ิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลพืน้ฐานมาจัดท า

ยกร่างหลักสูตรฝกึอบรม โดยผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ และผา่นการแก้ไข

ปรับปรุงขอ้บกพร่องต่าง ๆ ตามค าแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญ ก่อนที่จะน าหลักสูตรฝึกอบรม

ไปทดลองใช้ในโรงเรียน และนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้วจิัยด าเนินการ ดังนี้  
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  1) ศกึษาเอกสารและแนวคิดทฤษฎีดา้นการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 

รูปแบบการพัฒนา แนวคิดการพัฒนา หลักการและเหตุผลในการสร้างหลักสูตร  

 ผูว้ิจัยน าข้อมูลที่ได้มาจัดท า รา่งหลักสูตรฝกึอบรมที่ม ี8 องค์ประกอบ 

ได้แก่ 

   1. ที่มาและความส าคัญ 

   2. แนวคิดพื้นฐาน 

   3. หลักการ 

   4. จุดมุ่งหมาย 

   5. โครงสร้างเนื้อหา 

   6. แนวทางการจัดกิจกรรม 

   7. สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

   8. การวัดและประเมินผล 

  โดยมีรายละเอียดขององค์ประกอบส าคัญของหลักสูตรฝกึอบรม ดังนี ้ 

   1. ที่มาและความส าคัญเป็นการกล่าวถึงความส าคัญจ าเป็นของ 

หลักสูตรฝกึอบรม 

      2. แนวคิดพื้นฐานเป็นข้อสรุปแนวคิดพื้นฐานส าคัญที่จะน ามาพัฒนา  

หลักสูตรฝกึอบรม 

   3. หลกัการเป็นแนวทางหรือทิศทางในการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรให้

สามารถบรรลุตามจุดหมายของหลักสูตรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

   4. จุดมุ่งหมายโดยระบุถึงสิ่งที่ต้องการให้เกิดกับผูเ้รียนในด้านการ

เสริมสรา้งความสามารถในการใชภ้าษาอังกฤษเจตคติตอ่การเรียนวิชาภาษาอังกฤษและ

ความตระหนักเห็นคุณค่าในวัฒนธรรม 

   5. โครงสร้างเนือ้หา ประกอบไปด้วย 6 หนว่ยการเรียนรู ้โดยกิจกรรม

การอบรมในหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการฟังและพูดภาษาอังกฤษ 

เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์ ตามแนวคิดการใช้บริบทเป็นฐาน 

การเรียนรูร้่วมกันและการเสริมต่อการเรียนรู ้โดยใช้บริบทในด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด

นครพนม โดยเน้นการเรียนรู้ร่วมกันของผูเ้รียน และการเสริมตอ่การเรียนรูข้องผูเ้รียนซึ่ง

ประกอบด้วยเนื้อหาที่ได้จากนโยบายของกระทรวงท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อปลุกส านกึ

ของการอนุรักษ์และรักษาธรรมชาต ิสิ่งแวดล้อมในการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน และจาก
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การส ารวจขอ้มูลพื้นฐาน รวมทั้งจากการวิเคราะหห์ลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

           หนว่ยการเรียนรู้ที่ 1 Greeting and Introduction to Ampore Thauthen–Non 

Than 

           หนว่ยการเรียนรู้ที่ 2 Clean and Sustainability-Green Logistic 

          หนว่ยการเรียนรู้ที่ 3 Safe-Volunteer Watch 

           หนว่ยการเรียนรู้ที่ 4 Fair Business-Local Food Fair Price 

           หนว่ยการเรียนรู้ที่ 5 Important Things and Places in Ampore Thauthan-Non  

Than 

          หนว่ยการเรียนรู้ที่ 6 Safe Trip Home-Leave Taking 

 ระยะเวลาที่ใชใ้นการทดลองใชห้ลักสูตรฝกึอบรมที่พัฒนาขึน้ ในครั้งนี ้คือ 

ทดลองใช้เป็นระยะเวลา 20 ช่ัวโมง (ไม่รวมการทดสอบวัดความสามารถในการฟังและการ

พูดภาษาอังกฤษ) 

  6. แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยการก าหนดกระบวนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด 

  7. สื่อและแหล่งเรียนรู้โดยการก าหนดสื่อการเรียนรูใ้ห้เหมาะสมและ

สอดคล้องกับเนือ้หาที่ใชใ้นการจัดการเรียนรู้ 

  8. การวัดผลและประเมินผลเป็นแนวทางให้ผูใ้ช้หลักสูตรเพื่อตรวจสอบว่า

การใชห้ลักสูตรว่าบรรลุตามจุดมุง่หมายหรอืไม่  

 ขั้นที่ 2 น าร่างหลักสูตรฝึกอบรมทีส่ร้างขึ้นไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

เพือ่ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมแลว้ปรับปรุงแก้ไขตามขอ้เสนอแนะ   

ขั้นที่ 3 สร้างแบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรฝกึอบรมโดยมีขั้นตอน

ดังนี้ 

  3.1 ศกึษาเอกสารแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสรา้งแบบประเมิน

หลักสูตรฝกึอบรม 

  3.2 ก าหนดลักษณะของแบบประเมินเป็นชนิดมาตราประมาณค่า 5 ระดับ  

มีการให้คะแนนเป็น 5, 4, 3, 2 และ 1 ซึ่งหมายถึงเหมาะสมมากที่สุด เหมาะสมมาก

เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้อย และเหมาะสมนอ้ยที่สุดตามล าดับ 

  3.3 เขียนรายการประเมินจ าแนกตามองคป์ระกอบของหลักสูตร 

ประกอบด้วย 
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  3.4 น าร่างแบบประเมินที่สร้างขึ้นไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อ

ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมแล้วปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

               ขั้นที่ 4 น าหลักสูตรฝึกอบรมที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์แลว้ไปให้ผู้เช่ียวชาญประเมินความสอดคล้อง (IOC) และประเมินความ

เหมาะสมตรวจสอบความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหา โดยก าหนดค่าน้ าหนักของคะแนนเป็น 

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับคือ 

   ระดับ 5  หมายถึง  ดมีาก 

   ระดับ 4  หมายถึง  ดี 

   ระดับ 3  หมายถึง  ปานกลาง 

   ระดับ 2  หมายถึง  พอใช้ 

   ระดับ 1  หมายถึง  ปรับปรุง 

  แล้วน าผลรวมของคะแนนมาหาค่าเฉลี่ย และแปรผลจากเกณฑ์ที่ก าหนด 

ดังนี้ 

   4.50-5.00 หมายถึง หลักสูตรฝกึอบรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ

มากที่สุด 

   3.50-4.49 หมายถึง หลักสูตรฝกึอบรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ

มาก 

   2.50-3.49 หมายถึง หลักสูตรฝกึอบรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ

ปานกลาง 

   1.50-2.49   หมายถึง หลักสูตรฝึกอบรมมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดับ

น้อย 

   1.00-1.49  หมายถึง หลักสูตรฝกึอบรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ

น้อยที่สุด 

  ผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ได้แก่ 

   4.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ ก าจัดภัย ประธานประจ าสาขาวิชา

วิจัยหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

   4.2 ดร.อุษา ปราบหงษ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและ 

การสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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   4.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจติรา ธงพานิช ประธานสาขาวิชา

หลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  

   4.4 รองศาสตราจารย์ ดร.นิราศ จันทรจิตร อาจารย์ประจ าสาขาวิชา

หลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

   4.5 ดร.สฤกษดิ์ ศรีขาว อาจารย์ประจ าสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

มหาวิทยาลัยนครพนม 

  ผลการประเมินความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 มีค่าเฉลี่ยทั้ง

ฉบับเท่ากับ 0.93 และผลการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรฝกึอบรมที่สร้างขึน้โดย

ผูเ้ชี่ยวชาญพบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.59, S.D =.51)  

  5. ผูว้ิจัยแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรม โดยแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร

ฝกึอบรมตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ยังบกพร่องตาม

ข้อเสนอแนะของผูเ้ชี่ยวชาญก่อนน าไปใช้จริง 

 2. กำรสร้ำงและหำคุณภำพของแบบทดสอบวัดควำมสำมำรถในกำร 

กำรฟังและกำรพูดภำษำอังกฤษ 

 ผูว้ิจัยได้ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมอืที่ใช้ในการทดสอบวัด

ความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ ส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์ช้ันประถมศึกษา

ปีที่ 4-6 โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี ้

  1. แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ ผู้วจิัย

ได้ด าเนินการโดยก าหนดโครงสรา้งของแบบทดสอบที่วัดความสามารถในการฟังและการ

พูดภาษาอังกฤษส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์ ดา้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งมีการ

ประเมินความสามารถในการฟังและพูดได้ในประเด็นความรูแ้ละความเข้าใจและ

ความสามารถในการฟังและการพูด จ านวน 50 ข้อ ประกอบด้วย 

   1.1 ท าตารางวิเคราะหแ์บบทดสอบตามจุดประสงค์และเนือ้หาของ

แบบทดสอบ เพื่อสรา้งค าถามให้ครอบคลุมจุดประสงค์และเนือ้หาตามจ านวนข้อทดสอบ 

ที่ตอ้งการ 

   1.2 น าแบบทดสอบที่สรา้งขึ้นไปปรึกษาประธานและกรรมการอาจารย์ 

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ความเหมาะสมในการใช้

ถ้อยค าภาษา และความชัดเจนของข้อค าถาม แล้วน าแบบทดสอบมาปรับปรุงแก้ไข  

น าแบบทดสอบ ที่ปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ ความเที่ยงตรง
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เชงิเนื้อหา ความเหมาะสมของส านวนภาษาและความชัดเจนของเนื้อหา ผูเ้ชี่ยวชาญ 

จ านวน 5 ท่าน น าผลมาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ 

   1.3 น าแบบทดสอบฉบับแกไ้ขเรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับ

นักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร ที่ไม่ใชก่ลุ่มตัวอย่าง จ านวน  

30 คน แล้วมาวิเคราะห์เพื่อหาค่าความยากง่าย (p) และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ

ทั้งฉบับ โดยข้อที่มคีวามยากง่ายอยู่ระหว่าง .20–.80 และคา่ความเชื่อมั่นจะต้องมีค่า 

ตั้งแต ่.80 ขึน้ไปจะคัดไว้ใช้และน าผลที่ได้ไปแก้ไขปรับปรุงขอ้ค าถามใหม่ใหเ้หมาะสม ซึ่งได้

แบบทดสอบจ านวน 40 ข้อ มีคา่ความยากง่าย p=0.50-0.80 ค่าอ านาจจ าแนก r=.20-.40 

    1.3.1 ส่วนที่ 1 เป็นข้อสอบแบบปรนัยหาค่าอ านาจจ าแนก 

และค่าความยากแบบอิงเกณฑโ์ดยวิธีของ Brennan (บุญชม ศรีสะอาด, 2535, หน้า 87-89) 

และค่าความเชื่อม่ันแบบอิงเกณฑโ์ดยวิธีของ Lovett  (บุญชม ศรีสะอาด, 2535,  

หนา้ 93) แล้วคัดเลือกเอาเฉพาะข้อที่ผ่านเกณฑ์ พบว่า แบบทดสอบ จ านวน 30 ข้อ  

เข้าเกณฑ ์30 ข้อ มีคา่ความยากงา่ย p=0.59 ค่าอ านาจจ าแนก r=.32 

    1.3.2 ส่วนที่ 2 เป็นข้อสอบแบบอัตนัย หาค่าอ านาจจ าแนกและ 

ค่าความยากโดยวิธีของ D.R.Whitney and D.L. Shabers (โกวิทย์ ประวาลพฤกษ์, 2527, 

หนา้ 276 และล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2539, หนา้ 199-200) และค่าความ

เชื่อมั่นโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ตามวิธีของ ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 

แล้วคัดเลือกเอาเฉพาะข้อที่ผา่นเกณฑ์ จ านวน 10 ข้อ มีคา่ความยากง่าย p=0.59  

ค่าอ านาจจ าแนก r=.24 ได้แบบทดสอบจ านวน 40 ข้อ มีทั้งหมด 2 ส่วน ดังนี้ 

     ส่วนที่ 1 ข้อสอบแบบเลือกตอบ เพื่อวัดความเข้าใจในการฟังบท

สนทนา จ านวน 30 ข้อ (30 คะแนน) 

      ส่วนที่ 2 ข้อสอบแบบอัตนัย เพื่อวัดความสามารถในการฟังและ

พูด โดยข้อค าถามเรียงล าดับความยากง่าย จ านวน 10 ข้อ (10 คะแนน) โดยออกแบบให้

นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติ การพูดบรรยายภาพประกอบ สถานที่ และการสนทนา 

    4) น าแบบทดสอบที่ปรับปรุงแก้ไขใหม่ไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันประถม 

ศกึษาปีที่ 4-6 ที่ไม่ใชก่ลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน อกีครั้ง แล้วน ามาวิเคราะห์หาค่าความ

ยากง่ายทางดา้นแบบทดสอบทางดา้นการฟัง มีคา่เท่ากับ .59 และความยากง่ายของ

แบบทดสอบทางดา้นการพูดมีค่าเท่ากับ .59 และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ 

ซึ่งมีคา่เท่ากับ .80 
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   5) น าแบบทดสอบฉบับสมบูรณ์ไปทดลองจรงิกับนักเรียนช้ันประถม 

ศกึษาปีที่ 4-6 โรงเรียนอุเทนวิทยาคารที่เป็นกลุ่มตัวอย่างตามที่ก าหนดไว้ 

  3. การสร้างและหาคุณภาพของแบบประเมินความตระหนักในคุณค่าทาง

วัฒนธรรม 

   แบบประเมินความตระหนักในคุณค่าทางวัฒนธรรม ผู้วิจัยด าเนินการ

สร้างแบบประเมินความตระหนักในคุณค่าวัฒนธรรม หลังเรยีนด้วยหลักสูตรฝึกอบรมที่

ผูว้ิจัยสร้างขึ้น โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

    1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสรา้งแบบประเมิน

ความตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรม 

    2) สรา้งแบบประเมินความตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรม จ านวน 

10 ข้อเป็นลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแนวคิดของ ลิเคอร์ท (Likert 

Scale) ม ี5 ระดับ คอื เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

ซึ่งมีทั้งเจตคติเชิงบวกและเชิงลบ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ (สมบัติ ท้ายเรอืค า, 

2551, หนา้ 76) 

    ส ำหรับค ำถำมเชิงบวก ตรวจให้คะแนน ดังน้ี 

เห็นด้วยอย่างยิ่ง ตรวจให้  5 คะแนน 

เห็นด้วย ตรวจให้  4 คะแนน 

ไม่แนใ่จ ตรวจให้   3 คะแนน 

ไม่เห็นด้วย ตรวจให ้  2 คะแนน 

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ตรวจให้  1 คะแนน 

    ส ำหรับค ำถำมเชิงลบ ตรวจให้คะแนน ดังน้ี 

เห็นด้วยอย่างยิ่ง ตรวจให้  1 คะแนน 

เห็นด้วย ตรวจให้   2 คะแนน 

ไม่แนใ่จ ตรวจให้   3 คะแนน 

ไม่เห็นด้วย ตรวจให ้  4 คะแนน 

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ตรวจให้  5 คะแนน 

น าผลรวมของคะแนนมาหาค่าเฉลี่ยและแปรผลจากก าหนด ดังนี้ 

     4.50-5.00   หมายถึง มีความตระหนักอยู่ในระดับ มากที่สุด 

     3.50-4.49    หมายถึง มคีวามตระหนักอยู่ในระดับ มาก 



 

135 

     2.50-3.49    หมายถึง มีมีความตระหนักอยู่ในระดับ ปานกลาง 

     1.50-2.49    หมายถึง มคีวามตระหนักอยู่ในระดับ น้อย 

     1.00-1.49    หมายถึง มคีวามตระหนักอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 

    3) น าแบบประเมินความตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมที่สร้างขึ้น 

เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของขอ้ค าถาม ภาษาที่ใช ้

และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะได้แก่ การปรับปรุงภาษาให้ชัดเจน และการตัดทอน 

ข้อค าถามที่ซ้ าซ้อนกัน ซึ่งประเด็นความตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรม ประกอบด้วย  

1. ด้านการเห็นคุณค่าต่อวัฒนธรรมในท้องถิ่น 2. ด้านความตอ้งการประชาสัมพันธ์แหลง่

ท่องเที่ยวในท้องถิ่น 

     4) น าแบบประเมินความตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมที่สร้างขึ้น

ไปให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยการหาค่าดัชนีความ

สอดคล้อง (IOC) ผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน 

   ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบประเมินความตระหนัก 

ในคุณค่าของวัฒนธรรมพบว่าทุกรายการมีคา่ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 

0.80-1.00 แสดงว่าแบบประเมินสามารถน าไปใช้เก็บข้อมูลได้ และจัดท าแบบประเมิน 

ฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปใช้ในการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจรงิ 

  4. กำรสร้ำงแบบประเมินควำมพึงพอใจของนักเรยีนต่อหลักสูตร

ฝึกอบรม ผู้วิจัยด ำเนินกำร ดังน้ี 

   4.1 ศกึษาทฤษฎีและวิธีสร้างแบบประเมินความพึงพอใจจากหนังสอื 

เอกสาร ต าราที่เกี่ยวข้อง 

   4.2 สร้างแบบประเมินความพึงพอใจให้ครอบคลุมเนื้อหาสาระใน

หลักสูตรสอดคล้องกับจุดหมายของหลักสูตรโดยก าหนดค่าน้ าหนักและแปลความหมาย

ของค่าเฉลี่ยน้ าหนัก ดังนี้ 

    ระดับ  5  หมายถึง  มากที่สุด 

    ระดับ  4  หมายถึง  มาก 

    ระดับ  3  หมายถึง  ปานกลาง 

    ระดับ  2  หมายถึง  น้อย 

    ระดับ  1  หมายถึง  นอ้ยที่สุด 
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    ส าหรับเกณฑ์คะแนนความพึงพอใจก าหนด ดังนี้ 

     4.50-5.00   หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

     3.50-4.49   หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

     2.50-3.49   หมายถึง มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 

     1.50-2.49    หมายถึง มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 

     1.00-1.49    หมายถึง มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

   4.3 น าแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อหลักสูตรการฝกึอบรม

ที่สร้างขึ้น เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญเพื่อพิจารณาความเที่ยงตรงโดยพิจารณาดัชนีความสอดคล้อง 

(IOC)  

  ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบประเมินความพึงพอใจ

พบว่าทุกรายการมคี่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 แสดงว่าแบบ

ประเมินสามารถน าไปใช้เก็บข้อมูลได้ และจัดท าแบบประเมินฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปใช้ใน

การทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจรงิ 
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ภาพประกอบ 2 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 

กำรพัฒนำหลักสูตรฝกึอบรมเพื่อเสริมสรำ้งควำมสำมำรถในกำรฟังและพูดภำษำอังกฤษ

เพื่อกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส ำหรับลูกเสือมัคคุเทศก์ ตำมแนวคิดกำรเรียนรูโ้ดยใช้

บริบทเป็นฐำนกำรเรียนรู้รว่มกันและกำรเสริมต่อกำรเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนกำรพัฒนำ วิธีกำร เป้ำหมำย 

ขั้นตอนที่ 1 กำรศึกษำ

ข้อมูลพื้นฐำน 

ขั้นตอนที่ 2 กำร

พัฒนำหลักสูตร

ฝกึอบรม 

ขั้นตอนที่ 3 กำรทดลอง

ใช้หลักสูตรฝกึอบรม 

1. ศกึษาเอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2. เก็บรวบรวมขอ้มูลความตอ้งการ

จ าเป็น 

3. สร้างเครื่องมือ 

4. ตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือ

โดยผู้เชี่ยวชาญ 

 

แนวทำงและวิธีกำร

ในกำรพัฒนำ

หลักสูตรฝึกอบรม 

1. สร้างหลักสูตรฝึกอบรมตามองคป์ระกอบ 

2. น าร่างหลักสูตรฝึกอบรมสร้างขึน้ไปให้อาจารย์

ท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

เหมาะสมแลว้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

3. สร้างแบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร

ฝึกอบรม 

4. น าหลักสูตรท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ

ของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์แล้วไปให้

ผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมผู้เชี่ยวชาญ

ตรวจสอบโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรม 

ร่างหลักสูตรฝึกอบรม

ท่ีตรวจสอบคุณภาพ

โดยผู้เชี่ยวชาญ 

1. ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

2. สรา้งและหาคุณภาพของเครื่องมอื 

3. ประเมนิผลการใชห้ลักสูตรฝึกอบรม 

- ความสามารถในการฟังและพูด 

- ความตระหนักในคุณค่าวัฒนธรรม 

- ความพึงพอใจ 
 

1. ได้หลกัสูตรฝึกอบรม 

ท่ีสมบูรณ์ 

 



 
138 

 

O1                  X                        O2     

ขั้นตอนที่ 3 กำรทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม 

 การทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการฟังและพูด

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์ ตามแนวคิดการ

เรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกันและการเสริมต่อการเรียนรู้ มีขั้นตอนการ

ด าเนนิการ ดังนี้ 

  1. แบบแผนที่ใช้ในการวิจัย 

  ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียวมีการ

ทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pretest–Posttest Desing) โดยมีแผนการ

ทดลองเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้ดังนี้ (Keriinger, 1986, p. 295) 

 

 

 

                     O1   หมายถึง การทดสอบก่อนการทดลองใช้หลักสูตรฝกึอบรมที่
พัฒนาขึ้น  
           O2   หมายถึง การทดสอบหลังการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมที่

พัฒนาขึ้น  
          X   หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรฝึกอบรมที่
พัฒนาขึ้น  
  2. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

   2.1 ประชากร 

   ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักเรียนระดับช้ันประถมศกึษาปีที่ 4-6 

โรงเรียนประถมศึกษาเครือข่ายท่าอุเทน–โนนตาล จ านวน 8 แหง่ สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาเขต 2 จังหวัดนครพนม 

   2.2 กลุ่มตัวอย่าง 

   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองหลักสูตรฝกึอบรมคือนักเรียนช้ันประถม 

ศกึษาปีที่ 4–6 จ านวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจงการสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมที่

เรียนวิชาลูกเสือ–เนตรนารี โดยมีนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4-6 จ านวนช้ันละ 10 คน 
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  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

   3.1 ด าเนนิการก่อนอบรม 

   การด าเนินการก่อนเริ่มการทดลอง ผู้วิจัยท าการทดสอบก่อนเรียนด้วย

แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษก่อนเรียน และวัดความ

ตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมก่อนเรียน ด้วยแบบประเมินความตระหนักในคุณค่าของ

วัฒนธรรม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

   3.2 การด าเนินอบรม 

   การด าเนินการทดลองผูว้ิจัยน าหลักสูตรฝกึอบรมเพื่อเสริมสร้าง

ความสามารถในการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส าหรับลูกเสือ

มัคคุเทศก์ ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกันและการเสริมต่อ

การเรียนรู ้ไปทดลองใช้ดว้ยตนเอง ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น โดยใช้เวลา 5 

สัปดาห์ ๆ ละ 4 ช่ัวโมง รวมทั้งสิน้ 20 ช่ัวโมง  

   3.3 การด าเนินหลังอบรม 

   การด าเนินหลังการทดลองผูว้ิจัยทดสอบหลังเรยีนด้วยแบบทดสอบวัด

ความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษหลังเรียน และวัดความตระหนักในคุณค่า

ของวัฒนธรรมหลังเรยีนด้วยแบบประเมินความตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมซึ่งเป็นชุด

เดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียน และประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรม

ความสามารถในการฟังและพูดภาษาอังกฤษ 

  4. การวิเคราะหข์้อมูลและสถิติที่ใช้ 

   ผูว้ิจัยด าเนินการวิเคราะหข์้อมูลโดยใช้สถิตดิังตอ่ไปนี้ 

   4.1 วิเคราะหข์้อมูลเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถการฟังและ

การพูดภาษาอังกฤษส าหรับการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรมของลูกเสือมัคคุเทศก์ก่อนทดลอง

และหลังการทดลอง โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติ

ทดสอบทีแบบไม่อิสระ (t-test Dependent Samples) เปรียบเทียบหลังเรยีนกับเกณฑ์ 

ร้อยละ 80   

   4.2 วิเคราะหค์วามตระหนักต่อวัฒนธรรมของนักเรียนกลุ่มทดลอง 

ที่เรยีนด้วยด้วยหลักสูตรฝกึอบรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการฟังและพูด

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์ ตามแนวคิดการ
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เรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกันและการเสริมต่อการเรียนรู้ โดยการหา

ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน ามาแปลผล  

   4.3 วิเคราะหข์้อมูลระดับความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มทดลองหลัง

เรียนด้วยหลักสูตรฝกึอบรมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการฟังและพูดภาษาอังกฤษ

เพื่อการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม ส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์ ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้

บริบทเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกันและการเสริมต่อการเรียนรู้ โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X )  

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน ามาแปลผล  

   4.4 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการ

เรียนรู้ การประเมินผลงานจากการเรียนรู้โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

 

 

   

 

  



 

บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

 การพัฒนาหลักสูตรฝกึอบรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการฟังและพูด

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์ ตามแนวคิดการ

เรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกันและการเสริมต่อการเรียนรู้ ผูว้ิจัยน าเสนอ

วิเคราะห์ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ

ฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม ส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์ ตาม

แนวคิดการเรยีนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกันและการเสริมตอ่การเรียนรู้ 

 ตอนที่ 2 ผลการใชห้ลักสูตรฝกึอบรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการฟัง

และพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม ส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์ ตาม

แนวคิดการเรยีนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกันและการเสริมตอ่การเรียนรู้ 

 

ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถ 

ในการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ส าหรับ

ลูกเสือมัคคุเทศก์ ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานการเรียนรู้

ร่วมกันและการเสรมิต่อการเรียนรู ้

 

 การพัฒนาหลักสูตรฝกึอบรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการฟังและพูด

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์ ตามแนวคิดการ

เรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกันและการเสริมต่อการเรียนรู้ 

 ในขั้นตอนนี้ ผูว้ิจัยน าเสนอผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ดังนี้ 

   1. ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการ 

ฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม ส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์ ตาม

แนวคิดการเรยีนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกันและการเสริมตอ่การเรียนรู้ 
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ประกอบด้วย องคป์ระกอบ 8 องค์ประกอบ ดังนี้ ที่มาและความส าคัญ แนวคิดพื้นฐาน  

หลักการและเหตุผล จุดมุ่งหมาย โครงสรา้งเนือ้หา แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

สื่อ และแหล่งเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล โดยแต่ละองค์ประกอบมีสาระส าคัญดังนี้ 

   1.1 ที่มาและความส าคัญ 

   ในปัจจุบันภาษาอังกฤษถือว่ามีความส าคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็น

ภาษาที่ใชใ้นการตดิต่อสื่อสารซึ่งกันและกัน ผูท้ี่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ย่อมมีความ

ได้เปรียบ ซึ่งจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

ได้สรุปสาระส าคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ผา่นมา ส่งผลใหป้ระเทศไทย 

มีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้น ได้แก่ เศรษฐกิจฐานการผลิตและบริการที่มีความเข็มแข็งและ

โดดเด่นในหลายสาขา และความรว่มมอืกับต่างประเทศ รวมทั้งความรว่มมอืกับประเทศ 

ในอนุภูมิภาคอาเซียนมคีวามเข้มขน้และชัดเจนขึ้น  ขยายโอกาสด้านการค้าและการลงทุน

ของไทยเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ หลักการพัฒนาประเทศที่ส าคัญในระยะแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่

ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”ภายใต้เงื่อนไขและสภาพแวดล้อมด้าน

เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศอกีทั้ง 

สถานศกึษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ ได้ตระหนักและด าเนนิการบูรณาการการพัฒนาหลักสูตร

รวมทั้งการฝกึอบรมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง โดยการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้อง

กับบริบทของตนเองและบูรณาการจุดมุง่เน้นในการพัฒนาความสามารถของบุคลากร

รวมทั้งเยาวชนให้มีความสามารถเพื่อเข้าสู่การแข่งขันของธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว 

 จากเหตุผลดังกล่าวการฟังและการพูดภาษาอังกฤษถือว่าเป็นความสามารถ

การสื่อสารที่จะส่งเสริมให้จังหวัดนครพนมเข้าสู่จังหวัดแหง่การท่องเที่ยวในอนาคต และ

เตรียมความพร้อมเข้าสู่พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและก าลังจะเป็นจังหวัดชายแดนที่มี

ความส าคัญของภาคอีสานอีกจังหวัดหนึ่งเห็นได้จากการสรุปความก้าวหน้าเขตเศรษฐกิจ

พิเศษนครพนม ได้กล่าวถึงบทบาทที่เหมาะสมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม  

ว่าลักษณะเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ตอ้งด าเนินการ บทบาทที่เหมาะสม (Positioning) จังหวัด

นครพนม ในการเป็นเขตเศรษฐกิจจังหวัดพิเศษ   

 นอกจากนีจ้ากความรว่มมอืของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและส านักงาน

ลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการในโครงการลูกเสือมัคคุเทศก์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ใน

การเสริมสร้างศักยภาพของลูกเสือในการเรียนรู้ มีทักษะการเป็นเจ้าบ้านที่ดี มีองค์ความรู ้
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ความเข้าใจ เห็นความส าคัญของการท่องเที่ยว มคีวามสามารถในการถ่ายทอดเรื่องราว

ประวัติศาสตร์ ศลิปวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่นตนเองให้กับนักท่องเที่ยว และมี

ส่วนรว่มในการพัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่น ท าให้สถานศกึษาในทุกระดับหลายแหง่ที่เป็น

แหลง่ท่องเที่ยวของประเทศไทย ได้รว่มกันพัฒนาหลักสูตรวิจัยทางด้านการท่องเที่ยวหรอื

หลักสูตรลูกเสือจติอาสามัคคุเทศก์ เพื่อใช้ในการพัฒนาแหลง่ท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ  

 หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการฟังและการพูดภาษา 

อังกฤษ เพื่อการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม ส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์ ตามแนวคิดการใช้

บริบทเป็นฐาน การเรียนรูร้่วมกันและการเสริมต่อการเรียนรู้ เป็นหลักสูตรที่อาศัยกิจกรรม

ที่หลากหลายในการพัฒนานักเรียนที่เป็นลูกเสือใหเ้ป็นมัคคุเทศก์ให้ลูกเสือมัคคุเทศก์ได้ฝึก

ปฏิบัติจนเกิดการเรยีนรู้ และมีการประเมินผลการเรียนรู้จากกิจกรรม ด้วยแบบประเมิน

ความตระหนักเห็นคุณค่าในวัฒนธรรม แบบทดสอบ แบบวัดความพึงพอใจ แบบสังเกต 

แบบสัมภาษณ์ และอื่น ๆ  

  1.2 แนวคดิพื้นฐาน 

   การพัฒนาหลักสูตรฝกึอบรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการฟังและ

พูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม ส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์ ตามแนวคิดการ

เรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกันและการเสริมต่อการเรียนรู้ เป็นหลักสูตร

ฝกึอบรมที่สร้างขึน้และพัฒนาจากแนวคิดพื้นฐานต่อไปนี้ 

   หลักสูตรฝึกอบรมคือ การเรียนรูท้ี่ได้จัดขึ้น ในระยะเวลาที่ก าหนดให้

เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานเท่าที่จะเป็นไปได้ หรอืเพื่อให้เกิดการเจริญ 

เติบโตโดยทั่วไปของแต่ละบุคคลการฝึกอบรมในที่นี้จงึหมายรวมถึงกิจกรรมการจัด ขึน้เพื่อ

ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่ท าอยู่ หรอืสัมพันธ์กับงานที่ท าอยู่ให้ดีขึ้น เป็นการเรียนรู้ที่สัมพันธ์ 

กับงานอาชีพในปัจจุบันการฝกึอบรมมบีทบาทอย่างยิ่ง โดยเฉพาะช่วยเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมดา้นต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 

   ความตระหนักเห็นคุณค่าในวัฒนธรรมคือ ความตระหนักเห็นคุณค่า 

ในวัฒนธรรมหมายถึงพฤติกรรมที่แสดงถึงการเกิดความรูข้องบุคคล ความตระหนักต่าง

จากความรู้สกึตรงที่ความรู้ไม่ต้องเน้นปรากฏการณ์หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งความตระหนักจะ

เกิดขึ้นได้เมื่อมีสิ่งเร้า 

   บริบทเป็นฐานคอื การเรียนรู้ตามบริบทที่มหีลายด้านและครอบคลุม 

บทบาทของผู้สอนและมัคคุเทศก์ในกระบวนการเรียนรู้กิจกรรมในชวีิตจรงิทั้งภายในและ



 

144 
 

ภายนอกหอ้งเรียน เพื่อให้มัคคุเทศก์มกีารเชื่อมต่อและเข้าใจบทเรียน แล้วน าไปใช้กับชีวติ

ของตนเอง 

   การเรียนรูร้่วมคือ วิธีการเรียนที่จัดสภาพแวดล้อมใหลู้กเสือมัคคุเทศก์

ได้เรยีนรู้รว่มกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มหนึ่ง ๆ ประกอบด้วยสมาชิกที่มคีวามรูค้วามสามารถ

แตกต่างกัน แต่ละคนมีสว่นร่วมในการเรียนรู้และความส าเร็จของกลุ่ม โดยการแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นการแบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้ การให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน นักเรียนที่เรียน

เก่งจะช่วยเหลือคนที่เรียนอ่อนกว่า เป็นการเรียนที่ทุกคนรับผิดชอบต่อตนเอง และต่อเพื่อน

สมาชิกในกลุ่มและความส าเร็จ 

   การเสริมต่อการเรียนรู้ หมายถึงการเสริมตอ่การเรียนรู้เป็นกระบวนการ

ที่ท าให้ลูกเสือมัคคุเทศก์ หรอืผูท้ี่เริ่มเรียนสามารถแก้ปัญหาการด าเนินงาน หรอืบรรลุ

เป้าหมายต่าง ๆ ซึ่งการเสริมตอ่การเรียนรู้สามารถจัดได้โดยบุคคล เพื่อน และสื่อการสอน 

ในระหว่างการเรียนรูเ้พื่อให้ นักเรียนสามารถพัฒนาความเข้าใจของตนเองนอกเหนือจากที่

สามารถท าได้ในขณะนั้น 

  1.3 หลักการและเหตุผล 

   ในปัจจุบันภาษาอังกฤษถือว่ามีความส าคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็น

ภาษาที่ใชใ้นการตดิต่อสื่อสารซึ่งกันและกัน ผูท้ี่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ย่อมมีความ

ได้เปรียบ ซึ่งจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

ได้สรุปสาระส าคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ผา่นมา ส่งผลใหป้ระเทศไทย 

มีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้น ได้แก่ เศรษฐกิจฐานการผลิตและบริการที่มีความเข็มแข็งและ

โดดเด่นในหลายสาขา และความรว่มมอืกับต่างประเทศ รวมทั้งความรว่มมอืกับประเทศ 

ในอนุภูมิภาคอาเซียนมคีวามเข้มขน้และชัดเจนขึ้น ขยายโอกาสด้านการค้าและการลงทุน

ของไทยเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ หลักการพัฒนาประเทศที่ส าคัญในระยะแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่

ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”ภายใต้เงื่อนไขและสภาพแวดล้อมด้าน

เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึน้ทั้งในและต่างประเทศอกีทั้ง 

สถานศกึษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ ได้ตระหนักและด าเนนิการบูรณาการการพัฒนาหลักสูตร

รวมทั้งการฝกึอบรมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง โดยการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้อง

กับบริบทของตนเองและบูรณาการจุดมุง่เน้นในการพัฒนาความสามารถของบุคลากร

รวมทั้งเยาวชนให้มคีวามสามารถเพื่อเข้าสู่การแข่งขันของธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว 



 
 

145 
 

   จากเหตุผลดังกล่าวการฟังและการพูดภาษาอังกฤษถือว่าเป็น

ความสามารถการสื่อสารที่จะส่งเสริมให้จังหวัดนครพนมเข้าสู่จังหวัดแหง่การท่องเที่ยว 

ในอนาคต และเตรียมความพร้อมเข้าสู่พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและก าลังจะเป็นจังหวัด

ชายแดนที่มีความส าคัญของภาคอีสานอีกจังหวัดหนึ่งเห็นได้จากการสรุปความก้าวหน้า

เขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ได้กล่าวถึงบทบาทที่เหมาะสมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

นครพนม ว่าลักษณะเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ตอ้งด าเนินการบทบาทที่เหมาะสม (Positioning) 

จังหวัดนครพนม ในการเป็นเขตเศรษฐกิจจังหวัดพิเศษ นอกจากนีจ้ากความรว่มมอืของ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและส านักงานลูกเสือแหง่ชาตกิระทรวงศึกษาธิการใน

โครงการลูกเสือมัคคุเทศก์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างศักยภาพของลูกเสือในการ

เรียนรู้ มีทักษะการเป็นเจ้าบ้านที่ดี มีองค์ความรู้ ความเข้าใจ เห็นความส าคัญของการ

ท่องเที่ยว มคีวามสามารถในการถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์ ศลิปวัฒนธรรมและ

ประเพณีของท้องถิ่นตนเองให้กับนักท่องเที่ยว และมีสว่นรว่มในการพัฒนาการท่องเที่ยว

ท้องถิ่น ท าให้สถานศกึษาในทุกระดับหลายแหง่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย   

ได้รว่มกันพัฒนาหลักสูตรวิจัยทางดา้นการท่องเที่ยวหรือหลักสูตรลูกเสือจิตอาสา

มัคคุเทศก์ เพื่อใช้ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ  

   หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการฟังและพูด

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์ ตามแนวคิดการ

เรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกันและการเสริมต่อการเรียนรู้ เป็นหลักสูตร 

ที่อาศัยกิจกรรมที่หลากหลายในการพัฒนานักเรียนที่เป็นลูกเสือใหเ้ป็นมัคคุเทศก์ให้ลูกเสือ

มัคคุเทศก์ได้ฝึกปฏิบัติจนเกิดการเรยีนรู้ และมีการประเมินผลการเรียนรู้จากกิจกรรม  

ด้วยแบบประเมินความตระหนักเห็นคุณค่าในวัฒนธรรม แบบทดสอบ แบบวัดความพึง

พอใจ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ และอื่น ๆ โดยหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง

ความสามารถในการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส าหรับ

ลูกเสือมัคคุเทศก์ ตามแนวคิดการเรียนรูโ้ดยใช้บริบทเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกันและการ

เสริมตอ่การเรียนรู้ ได้พัฒนาขึน้จากแนวคิดต่อไปนี้ 

    1. การศกึษาเอกสาร งานวิจัย ความคิดเห็นของผูเ้กี่ยวข้องและ

ผูเ้ชี่ยวชาญในการจัดท าหลักสูตรฝึกอบรม 

    2. การเรียนรู ้มุ่งเน้นให้ลูกเสือมัคคุเทศก์ได้เรียนรู้จากกิจกรรมที่

หลากหลายด้วยการฝกึปฏิบัติ ทั้งที่เป็นกิจกรรมรายบุคคลและกิจกรรมกลุ่ม มีช่วงเวลาที่
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ให้ได้คิด แลกเปลี่ยนที่เรยีนรู้ระหว่างกัน เพื่อนกับเพื่อน ลูกเสือมัคคุเทศก์กับครู และเรียนรู้

ด้วยตนเองรายบุคคล โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้การใชบ้ริบทเป็นฐาน การเรียนรู้ร่วมกัน  

และการเสริมต่อการเรียนรู้ 

    3. การประเมิน เป็นการประเมินเพื่อพัฒนา โดยใช้เครื่องมอืในการ

ประเมิน และประเมินหลายช่วงเวลา ท าให้ผูเ้รียนได้เรียนรูด้้วยตนเอง ได้เห็นมุมมองของ

ผูอ้ื่นที่มตี่อตนเอง เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางที่เหมาะสม และท้ายที่สุด

เพื่อพัฒนาลูกเสือมัคคุเทศก์ใหม้ีความตระหนักเห็นคุณค่าในวัฒนธรรมและการใช้

ภาษาอังกฤษ 

  1.4 จุดมุ่งหมาย 

   1. เพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 

   2. เพื่อเสริมสรา้งความตระหนักในคุณค่าโบราณสถานในท้องถิ่นแหลง่

ท่องเที่ยวในท้องถิ่น และวัฒนธรรมที่ดงีามของท้องถิ่นให้มีความมั่นคงและยั่งยืนสืบไป 

   3. เพื่อพัฒนาลูกเสือให้มทีักษะในการเป็นมัคคุเทศก์ระดับท้องถิ่น 

  1.5 โครงสร้างเน้ือหา 

   หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการฟังและพูด

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์ ตามแนวคิดการ

เรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกันและการเสริมต่อการเรียนรู้ ใช้เวลาในการ

ฝกึอบรมตลอดหลักสูตร 20 ช่ัวโมง ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้  

   บทที่ 1 Couse Orientation  

                       บทที่ 2 Important Things and Places in Amphoe Tha Uthen  

                       บทที่ 3 Greeting and Introduction to Amphoe Tha Uthen  

                       บทที่ 4 Safe-Volunteer Watch-Giving Direction  

                      บทที่ 5 Fair Business–Local Fair Price and Quality Accommodation  

                       บทที่ 6 Safe trip Home–Leave Taking  

                      บทที่ 7 Clean and Sustainability–Green Logistic 

      1.6 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

   หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการฟังและพูด

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์ ตามแนวคิดการ

เรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกันและการเสริมต่อการเรียนรู้ ได้จัดการฝึก 
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อบรมให้ลูกเสือมัคคุเทศก์ ได้มสี่วนรว่มในการจัดการเรียนรู้ พัฒนาและขยายความคิด 

จากสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติจริงในชีวติประจ าวันโดยใช้บริบทของท้องถิ่นเป็นฐาน   

ให้สามารถเสริมต่อการเรียนรูด้้วยตนเอง พัฒนาความสามารถในการฟังและการพูด

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวได้โดยเน้นแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มี

ประสิทธิภาพ ดังนี้ 

   1. จัดการอบรมตามความต้องการของท้องถิ่น โดยใหบ้ริบทของท้องถิ่น

เป็นฐานใหท้้องถิ่นมีสว่นร่วม และมีการพัฒนาจากสื่อที่มใีนท้องถิ่น หรอืแหลง่เรียนรูใ้น

ท้องถิ่น 

   2. จัดการอบรมให้มคีวามหมาย โดยเน้นแนวคิดที่ส าคัญ ๆ ที่สามารถ

น าไปใช้ในชีวติประจ าวันทั้งในและนอกหอ้งเรียนได้ เป็นแนวคิดความรูท้ี่คงทน ยั่งยืน 

สามารถน าไปใช้ในชีวิตจรงิได้ 

   3. จัดการอบรมโดยเน้นกระบวนการกลุ่ม ฝึกใหน้ักเรียนท างานเป็นกลุ่ม

ในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษและกิจกรรมอื่น ๆ 

   4. จัดการอบรมที่เน้นการพัฒนาการบ าเพ็ญประโยชน์ การมจีติ

สาธารณะต่อสว่นรวม ค่านิยม จรยิธรรมในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่น 

   5. จัดการอบรมที่ช่วยใหผู้เ้ข้ารับการอบรมได้คิดอย่างมีวจิารณญาณ 

ตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ ยอมรับและเข้าใจในความคิดเห็นที่แตกต่างไปจากตนและ

รับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม 

   6. จัดการอบรมที่ท้าทาย คาดหวังให้ได้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งใน

ส่วนตนและการเป็นสมาชิกกลุ่ม ให้ได้ใช้วธิีฝึกปฏิบัติจริงในสถานการณ์จริง จัดการกับ 

การเรียนรูด้้วยตนเองใส่ใจและเคารพในความคิดเห็นของคนอื่น 

   7. จัดการอบรมที่เน้นการปฏิบัติจริง ใช้กระบวนการของการปฏิบัติงาน 

การฝึกปฏิบัติจริง ให้นักเรียนได้ฝกึปฏิบัติและเรยีนรู้ดว้ยตนเอง โดยวิทยากรเป็นผู้จัด

ประสบการณใ์ห้ได้ฝกึปฏิบัติจริง ใช้แหล่งเรียนรูท้ี่มีในท้องถิ่น   

   8. จัดบรรยากาศที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ ใช้แหล่งเรียนรูใ้นท้องถิ่นในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสง่เสริมใหลู้กเสือมัคคุเทศก์ได้พัฒนาการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

   9. จัดกิจกรรมการอบรมที่ให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะการฟัง การพูด

ภาษาอังกฤษ กล้าแสดงออก กล้าพูดและกล้าน าเสนอ การฝึกทักษะการเป็นมัคคุเทศก์ที่ดี 
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  โดยได้ก าหนดแนวทางการจัดกิจกรรมฝกึอบรม ดังนี้ 
   1. จุดประกายความคิด การสร้างความรูค้วามเข้าใจ ด้วยการฟังบรรยาย

จากวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละใช้วีดีทัศน ์น าเสนอการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

เนือ้หาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเนือ้หาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบหลักสูตร 

   2. วางแผนการเรียนรู้ โดยผ่านกิจกรรมระดมสมอง โดยแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 

10–15 คน ปรึกษาหารอืร่วมกันวางแผนการท างาน การท ากิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่ม 

    3. เรียนรู้เนื้อหาโดยศึกษาหาความรู้จากสื่อประกอบการฝึกอบรม เช่น  

ใบความรู ้ใบงาน วดิีทัศน์ ภาพประกอบ และสถานการณ์จริง ฯลฯ   

   4. กิจกรรมการฝึกทักษะการฟัง การพูดภาษาอังกฤษโดยการปฏิบัติจรงิ 

การสนทนาจากสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง ฝึกทักษะการเป็นมัคคุเทศก์

ท้องถิ่นจากสถานการณ์จ าลองและการปฏิบัติจริง  

   5. น าเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประเมินผลงานโดยครูและเพื่อน ๆ 

การสรุปความรูจ้ากองคค์วามรูท้ี่ได้เรยีนการน าองค์ความรูท้ี่ได้เรียนไปใช้ในชีวติจรงิ 

  1.7 สื่อและแหล่งเรียนรู้  

   1. Power Point แตล่ะหนว่ยฝกึอบรม 

   2. ใบงาน  

   3. ใบความรู้ 

   4. วิดีทัศน์ 

   5. วัดพระธาตุท่าอุเทน 

   6. พระบางวัดไตรภูมิ 

   7. ตลาดนัดไทย –ลาว 

   8. แมน่้ าสองสีไชยบุรี 

   9. แหลง่เรียนรูไ้ดโนเสาร์ ต าบลพนอม 

   10. ปลาสม้ 

   11. หมกเจาะ 

   12. ที่พักในอ าเภอท่าอุเทน 

   13. แมน่้ าโขง 

   14. แหลง่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ในอ าเภอท่าอุเทน 

   15. สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เชน่ แผน่พับ วารสาร หนังสอือ้างอิง หนังสอืพิมพ์   
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  1.8 การวัดผลประเมินผล  

   เพื่อให้ทราบว่าหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการฟัง

และพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์ ตามแนวคิด 

การเรียนรูโ้ดยใช้บริบทเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกันและการเสริมตอ่การเรียนรู้ ท าให้ลูกเสือ

มัคคุเทศก์เกิดการเรยีนรู้หรือไม่เพียงใดจะต้องมีการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 

 1. วิธีการวัดผลและประเมินผล 

   โดยได้วางกรอบวิธีการการวัดผลและประเมินผลไว้ 3 ระยะ ดังนี้ 

   ระยะที่ 1 วัดผลประเมินผลก่อนการฝึกอบรม 

    1.1 วัดความสามารถในการฟังและพูดภาษาอังกฤษส าหรับการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยวิธีการทดสอบก่อนการฝึกอบรม  

    1.2 วัดความตระหนักเห็นคุณค่าในวัฒนธรรมของลูกเสือมัคคุเทศก์  

    1.3 วัดความพึงพอใจของลูกเสือมัคคุเทศก์ตอ่หลักสูตรฝกึอบรม 

   ระยะที่ 2 วัดผลและประเมินผลระหว่างการฝกึอบรม 

    2.1 สังเกตการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 

    2.2 สังเกตการมจีติสาธารณะ การบ าเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือขณะ

ปฏิบัติกิจกรรมฝกึอบรม 

    2.3 วัดพฤติกรรมการกล้าแสดงออก การพูด การน าเสนอผลงาน

ด้วยภาษาอังกฤษขณะปฏิบัติกิจกรรมฝกึอบรม 

   ระยะที่ 3 วัดผลประเมินผลหลังการฝกึอบรม 

    3.1 วัดความสามารถในการฟังและพูดภาษาอังกฤษส าหรับการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยวิธีการทดสอบหลังการฝกึอบรม  

    3.2 วัดความตระหนักเห็นคุณค่าในวัฒนธรรมของลูกเสือมัคคุเทศก์ 

หลังการฝกึอบรม 

      3.3 วัดความพึงพอใจของลูกเสือมัคคุเทศก์ตอ่หลักสูตรฝกึอบรม 

หลังการฝกึอบรม 

   2. เครื่องมือที่ใชใ้นการวัดผลประเมินผล 

    2.1 แบบทดสอบวัดความรู้ความสามารถในการฟังและพูด

ภาษาอังกฤษส าหรับการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรมก่อนการฝึกอบรมและหลังการฝกึอบรม 
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    2.2 แบบประเมินความตระหนักเห็นคุณค่าในวัฒนธรรมของลูกเสือ

มัคคุเทศก์ก่อนการฝึกอบรมและหลังการฝึกอบรม 

      2.3 แบบประเมินความพึงพอใจของลูกเสือมัคคุเทศก์ต่อหลักสูตร

ฝกึอบรมที่พัฒนาขึน้หลังการฝึกอบรม 

    2.4 แบบประเมินพฤติกรรม การรว่มกิจกรรมในการฝกึปฏิบัติงาน 

ความสนใจ การให้ความรว่มมอื การท างานเป็นการมีจิตสาธารณะ การบ าเพ็ญประโยชน์

ของลูกเสือ 

    2.5 แบบประเมินทักษะการฟังการพูดภาษาอังกฤษขณะปฏิบัติ

กิจกรรม 

    2.6 แบบประเมินพฤติกรรมการกล้าแสดงออก การพูด การน าเสนอ

ผลงานด้วยภาษาอังกฤษขณะปฏิบัติกิจกรรมฝกึอบรม 

   3. เกณฑ์การให้คะแนน 

    3.1 คะแนนการสอบโดยใช้แบบทดสอบความสามารถในการฟังและ

พูดภาษาอังกฤษส าหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการ

ฝกึอบรมและผ่านเกณฑร์้อยละ 80 

              3.2 คะแนนความตระหนักเห็นคุณค่าในวัฒนธรรมของลูกเสือ

มัคคุเทศก์หลังการฝกึอบรมสูงกว่าก่อนการฝกึอบรมและผ่านเกณฑใ์นระดับมาก 

              3.3 ประเมินความพึงพอใจของลูกเสือมัคคุเทศก์ตอ่หลักสูตร

ฝกึอบรมหลังการฝกึอบรมผา่นเกณฑ์อยู่ในระดับมาก 

  3.4 การประเมินพฤติกรรม การรว่มกิจกรรมในการฝกึปฏิบัติงาน  

ผา่นเกณฑ์ 

    3.5 ประเมินพฤติกรรมการกล้าแสดงออก การพูด การน าเสนอ

ผลงานด้วยภาษาอังกฤษ 
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ตอนที่ 2 ผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสรมิสร้างความสามารถในการ

ฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ส าหรับลูกเสอื

มัคคุเทศก์ ตามแนวคิดการเรียนรูโ้ดยใช้บริบทเป็นฐานการเรียนรูร้ว่มกัน

และการเสริมต่อการเรยีนรู ้

 

  ผลการใช้หลักสูตรฝกึอบรมที่พัฒนาขึน้ โดยทดลองใช้กับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 4–6 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ที่เรียน

วิชาลูกเสือ–เนตรนารี จ านวน 30 คน ประเมินคุณภาพของหลักสูตรฝกึอบรมที่พัฒนาขึน้

โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

  1. การวิเคราะหข์้อมูลเชงิปริมาณ โดยวิเคราะห์ขอ้มูล ดังนี้ 

   1.1 เปรียบเทียบความสามารถการฟังและการพูดภาษาอังกฤษส าหรับ

การท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรมของลูกเสือมัคคุเทศก์ของกลุ่มทดลอง โดยทดสอบหาความ

แตกต่างของค่าเฉลี่ย โดยใช้การทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระต่อกัน (t-test for Dependent 

Samples) และคะแนนหลังเรียนมาค านวณค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละเปรียบเทียบกับเกณฑ์

ที่ตัง้ไว้ 

   1.2 การวิเคราะหค์ะแนนความตระหนักเห็นคุณค่าในวัฒนธรรมของ

ลูกเสือมัคคุเทศก์ โดยการน าค่าเฉลี่ยมาแปลความหมายตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

   1.3 การวิเคราะหค์ะแนนความพึงพอใจของลูกเสือมัคคุเทศก์ตอ่

หลักสูตรฝึกอบรม โดยการน าค่าเฉลี่ยมาแปลความหมายตามเกณฑท์ี่ก าหนด 

  2. การวิเคราะหข์้อมูลเชิงคุณภาพ ผูว้ิจัยด าเนินการ ดังนี้ 

    ผูว้ิจัยวิเคราะหข์้อมูลเชิงคุณภาพ โดยสรุปและวิเคราะหข์้อมูล 

จากบันทึกแผนการจัดการอบรมกลุ่มทดลองที่ผูว้ิจัยได้บันทึกไว้มาวิเคราะห์เนื้อหา  

(Contents Analysis) สรุปประเด็นเรียบเรียงเป็นความเรียง รายละเอียดผลการวิเคราะห์

ข้อมูลมี ดังนี้ 

   2.1 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงปริมาณ 

    2.1.1 เปรียบเทียบความสามารถการฟังและพูดภาษาอังกฤษทาง 

การเรียน ระหว่างก่อนอบรมและหลังอบรม โดยการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ( X ) 

ความสามารถการฟังและพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้การทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระต่อกัน  



 

152 
 

(t-test for Dependent Samples) และน าคะแนนหลังเรียนมาค านวณค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ

เปรียบเทียบกับเกณฑท์ี่ตัง้ไว้ ปรากฏผลดังตาราง 1 และตาราง 2 

 

ตาราง 1 ผลเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการฟังและพูดภาษาอังกฤษก่อนอบรม 

            และหลังอบรม 

 

ความสามารถในการ

ฟังและพูด

ภาษาอังกฤษ 

จ านวน

คน 

คะแนน

เต็ม 

การทดสอบ 

t p 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

X  S.D. 
X  S.D. 

1. ทักษะการฟัง 30 27 15.17 2.08 21.18 1.68 13.42** .000 

2. ทักษะการพูด 30 13 6.43 1.10 10.63 0.88 24.47** .000 

  ** ระดับนัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ .01 

 

 จากตาราง 1 พบว่านักเรียนที่ได้รับการฝึกอบรมด้วยหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อ

เสริมสรา้งความสามารถในการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม 

ส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์ ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกัน 

และการเสริมต่อการเรียนรู้ มคีวามสามารถในการฟังและพูดภาษาอังกฤษหลังเรียนทั้ง  

2 ด้าน สูงกว่าก่อนอบรม อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

ตาราง 2 ผลเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการฟังและพูดภาษาอังกฤษหลังเรียน 

            กับเกณฑข์องนักเรียนกลุ่มทดลอง 

 

ความสามารถ

ในการฟัง 

และพูด

ภาษาอังกฤษ 

จ านวน

คน 

คะแนน

เต็ม 

การทดสอบ 

การแปรผล 

รวม

เฉลี่ย 

ร้อยละ 

หลังเรยีน 

X  S.D. ร้อยละ 

1. ทักษะการฟัง 30 27 21.18 1.68 80.86 สูงกว่าเกณฑ์  

81.28 2. ทักษะการพูด 30 13 10.63 0.88 81.70 สูงกว่าเกณฑ์ 
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  จากตาราง 2 แสดงให้เห็นว่านักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการอบรมด้วย

หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์ ตามแนวคิดการเรยีนรู้โดยใช้บริบท 

เป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกันและการเสริมตอ่การเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น มีคา่เฉลี่ยร้อยละ ( X )  

ของความสามารถในการฟังและพูดภาษาอังกฤษหลังเรียนรวมทุกด้านคิดเป็นรอ้ยละ 

81.28 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตัง้ไว้ร้อยละ 80 และมีคา่ S.D.=0.88 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลราย

ด้านพบว่า ด้านที่มีสูงสุด คือทักษะการพูดร้อยละ 81.70 รองลงมาได้แก่ ทักษะการฟัง 

ร้อยละ 80.86 และมีคา่ S.D.=1.68 

   2.1.2 ผลเปรียบเทียบคะแนนความตระหนักเห็นคุณค่าวัฒนธรรม 

ระหว่างก่อนอบรมและหลังอบรม ของนักเรียนกลุ่มทดลอง ปรากฏผลดังตาราง 3 

 

ตาราง 3 ผลเปรียบเทียบคะแนนความตระหนักเห็นคุณค่าวัฒนธรรม ระหว่างก่อนอบรม 

            และหลังอบรม 

 

ความ

ตระหนัก

เห็นคุณค่า

วัฒนธรรม 

จ านวน

คน 

30 

การประเมนิ 

ก่อนอบรม หลังอบรม 

X  S.D. แปลผล 
X  S.D. แปลผล 

2.52 0.55 ปานกลาง 4.25 0.82 มาก 

  

 จากตาราง 3 แสดงให้เห็นว่านักเรียนได้รับการอบรมด้วยหลักสูตรฝึกอบรม 

เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

ส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์ ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกัน 

และการเสริมต่อการเรียนรู้ ที่พัฒนาขึน้มคีวามตระหนักเห็นคุณค่าวัฒนธรรม ระหว่าง 

ก่อนเรียนและหลังเรยีนแตกต่างกัน โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรยีน ( X =2.52, S.D=0.55)  

อยู่ในระดับปานกลาง และมีคะแนนความตระหนักเห็นคุณค่าวัฒนธรรมเฉลี่ยหลังเรียน  

( X =4.25, S.D.=0.82) อยู่ในระดับมาก ดังนัน้คะแนนความตระหนักเห็นคุณค่าวัฒนธรรม

เฉลี่ยหลังเรยีนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรยีน ซึ่งเป็นไปตามสมมุตฐิานของการวิจัย  

   2.1.3 ผลการวิเคราะหค์ะแนนความตระหนักเห็นคุณค่าในวัฒนธรรมของ

ลูกเสือมัคคุเทศก์ของกลุ่มทดลอง ปรากฏผลดังตาราง 4 
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ตาราง 4 ความตระหนักเห็นคุณค่าในวัฒนธรรมของลูกเสือมัคคุเทศก์หลังอบรมด้วย    

            หลักสูตรฝึกอบรม 

รายการประเมิน (N=30) 
X  S.D. แปลผล 

1. ด้านการเห็นคุณค่าต่อวัฒนธรรมในท้องถ่ิน 

      1.1 มีความตอ้งการอนุรักษ์และรักษาแหล่งท่องเที่ยว 

ในท้องถิ่น 

4.33 0.99 มาก 

      1.2 ตอ้งการมีสว่นร่วมในการแก้ไขปัญหาแหล่งท่องเที่ยว 

ในท้องถิ่นร่วมกับชุมชน 
4.17 0.91 มาก 

      1.3 รูส้ึกเสียใจเมื่อมคีนท าลายสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่น

ของนักเรียน 
4.33 0.99 มาก 

      1.4 ชอบการท่องเที่ยวแบบวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

ธรรมชาติเชงิอนุรักษ์ 
4.67 0.47 มากที่สุด 

      1.5 ชอบการท่องเที่ยวแบบวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

ธรรมชาติเชงิอนุรักษ์ 
4.00 0.91 มาก 

2.  ด้านความต้องการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 

ในท้องถิ่น 

       2.1 สามารถแนะน านักท่องเที่ยวเกี่ยวกับแหลง่ทอ่งเที่ยว 

เชงิวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตนเองอย่างภูมิใจ 

4.07 0.82 มาก 

      2.2 ต้องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในอ าเภอท่าอุเทนให้เป็น

ที่รูจ้ัก 
3.93 0.78 มาก 

       2.3 สามารถบอกเล่าเรื่องราวประวัติอ าเภอท่าอุเทน  

จังหวัดนครพนมได้อย่างภูมิใจ 
4.33 0.99 มาก 

       2.4 เมื่อท าหน้าที่ลูกเสือมัคคุเทศก์นักเรียนจะพยายาม

รักษาความสะอาดสถานที่ท่องเที่ยว อนุรักษ์และรักษาแหล่ง

ท่องเที่ยวในท้องถิ่น 

4.67 0.47 มากที่สุด 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

รายการประเมิน (N=30) 
X  S.D. แปลผล 

     2.5 สามารถอธิบายวัฒนธรรมของท้องถิ่นใหน้ักท่องเที่ยว 

ฟังอย่างภูมใิจในวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง 
4.00 0.91 มาก 

รวม 4.25 0.82 มาก 

 

 จากตาราง 4 พบว่า ผลการวิเคราะหค์วามตระหนักเห็นคุณค่าในวัฒนธรรม

ของลูกเสือมัคคุเทศก์หลังเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.25, S.D.=0.82) ซึง่

เป็นไปตามสมมุตฐิานของการวิจัย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 

จ านวน 2 ด้าน คือ ด้านชอบการท่องเที่ยวแบบวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวธรรมชาติ 

เชงิอนุรักษ์ ( X =4.67, S.D.=0.47) และด้านท าหน้าที่ลูกเสือมัคคุเทศก์ โดยนักเรียนจะ

พยายามรกัษาความสะอาดสถานที่ท่องเที่ยว อนุรักษ์และรักษาแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น  

( X =4.67, S.D.=0.47) ส่วนข้อที่เหลอืด้านอื่น ๆ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทุกข้อ 

   2.1.4 การวิเคราะหค์วามพึงพอใจตอ่หลักสูตรฝกึอบรมเพื่อเสริมสร้าง

ความสามารถในการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส าหรับ

ลูกเสือมัคคุเทศก์ ตามแนวคิดการเรียนรูโ้ดยใช้บริบทเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกันและการ

เสริมตอ่การเรียนรู้ ของกลุ่มทดลอง ปรากฏผลดังตาราง 5 
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ตาราง 5 การวิเคราะหค์วามพึงพอใจตอ่หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถ 

            ในการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส าหรับลูกเสือ 

            มัคคุเทศก์ ตามแนวคิดการเรียนรูโ้ดยใช้บริบทเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกันและ 

            การเสริมตอ่การเรียนรู้  

 

รายการประเมิน (N=30) X  S.D. แปลผล 

1. เน้ือหาหลักสูตรฝึกอบรม 

     1.1 สอดคล้องตรงกับจุดประสงค์ของหลักสูตรฝกึอบรม 
4.03 0.71 มาก 

     1.2 ส่งเสริมให้สามารถพัฒนาทักษะการฟังและการพูด

ภาษาอังกฤษ 
4.33 0.56 มาก 

     1.3 ตรงกับความต้องการ 4.33 0.71 มาก 

     1.4 มีความทันสมัยเหมาะสมกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน 4.47 0.74 มาก 

     1.5 สามารถพัฒนาภาษาอังกฤษด้านการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 
4.70 0.61 มากที่สุด 

2. สื่อการฝึกอบรมและแหล่งเรยีนรู้ 

     2.1 ครอบคลุมเนือ้หาที่ฝกึอบรม 
4.33 0.69 มาก 

     2.2 รายละเอียดชัดเจนน าไปประยุกต์ใช้ 4.43 0.40 มาก 

     2.3 มีจ านวนเพียงพอกับผูเ้ข้ารับการฝกึอบรม 4.50 0.73 มากที่สุด 

     2.4 มีความทันสมัยและหลากหลาย 4.57 0.67 มากที่สุด 

3.ระยะเวลาการฝึกอบรม 

     3.1 ระยะเวลาในการฝกึอบรมในแต่ละเนื้อหามีความเหมาะสม 
4.03 0.92 มาก 

     3.2 จ านวนวันในการฝึกอบรมมคีวามเหมาะสม 4.33 0.99 มาก 

4. สถานที่จัดฝึกอบรม 

     4.1 มีสิ่งอ านวยความสะดวกต่อการเรียนรู้ 
4.17 0.91 มาก 

     4.2 บรรยากาศฝกึอบรมมคีวามเหมาะสม 4.33 0.99 มาก 

5. วิทยากร 

    5.1 มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ 
4.67 0.47 มากที่สุด 
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ตาราง 5 (ต่อ) 
 

รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 

    5.2 กระตุน้ใหผู้เ้ข้าอบรมกล้าแสดงออก 4.00 0.91 มาก 

    5.3 เปิดโอกาสให้ผูเ้ข้าการฝึกอบรมได้ซักถาม 4.07 0.82 มาก 

6. กิจกรรมการฝึกอบรม 

    6.1 น่าสนในสอดคล้องกับความตอ้งการ 
3.93 0.78 มาก 

    6.2 มีล าดับขั้นตอนที่เหมาะสม 3.73 0.48 มาก 

    6.3 ส่งเสริมให้พัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 4.07 0.86 มาก 

    6.4 ส่งเสริมให้กล้าแสดงออก 4.37 0.61 มาก 

7. ด้านการวัดผลและประเมินผล 

    7.1 มีความสอดคล้องกับจุดประสงคข์องการเรยีนรู้ 
4.47 0.77 มาก 

    7.2 ใช้วธิีการและเครื่องมอืวัดและประเมินผลสอดคล้อง

เหมาะสม 
4.50 0.77 มากที่สุด 

    7.3 การวัดและประเมินสะท้อนให้เห็นถึง 

ความสามารถในการใชภ้าษาอังกฤษ 
4.07 0.82 มาก 

    7.4 มีเกณฑ์ในการวัดและประเมินผลที่ชัดเจนใช ้เข้าใจง่าย 3.93 0.78 มาก 

รวม 4.09 0.55 มาก 

 

 จากตาราง 5 พบว่าความพึงพอใจของลูกเสือมัคคุเทศก์ต่อหลักสูตรฝึกอบรม

เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

ส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์ ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกัน 

และการเสริมต่อการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.09, S.D.=0.55) ซึง่เป็นไป

ตามสมมุตฐิานของการวิจัย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่านักเรียนมรีะดับความพึงพอใจ

มากที่สุดอยู่ 5 ด้าน คือ ด้านสามารถพัฒนาภาษาอังกฤษด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ได้อย่างเหมาะสม ( X =4.70, S.D=0.61) รองลงมาคือด้านมีทักษะในการใชภ้าษาอังกฤษ (

X =4.67, S.D=0.61) ด้านสื่อการฝึกอบรมและแหลง่เรียนรูม้ีความทันสมัยและ

หลากหลาย ( X =4.57, S.D.=0.67) สื่อการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้มีจ านวนเพียงพอกับ

ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม ( X =4.50, S.D=0.77) ด้านการวัดผลและประเมินผลใช้วธิีการและ
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เครื่องมือวัดและประเมินผลสอดคล้องเหมาะสม ( X =4.50, S.D=0.77)  

ส่วนขอ้ที่เหลอืด้านอื่น ๆ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทุกข้อ 

  2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

   การวิเคราะหข์้อมูลเชงิคุณภาพ ด าเนินการโดย ผูว้ิจัยสังเกตพฤติกรรม

นักเรียนผู้เข้ารับการฝึกอบรม และสอบถามผูเ้ข้ารับการฝกึอบรม จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มา

พิจาณาความสัมพันธ์ของข้อมูล (Content Analysis) วเิคราะห์แล้วสรุปบรรยาย 

รายละเอียดดังนี้ 

   จากการสังเกตเห็นว่า นักเรียนเข้ารับการฝกึอบรมมคีวามสนใจต่อ

เนือ้หาที่น ามาฝกึอบรม ตั้งใจฟังการแนะน าของวิทยากร ในกระบวนการฝึกอบรมนักเรียน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ซักถามประเด็นที่สนใจ นักเรียนเข้ารับการฝึกอบรมมกีาร

จดบันทึกข้อความที่ส าคัญ มีสว่นร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมในการฝกึอบรมเป็นอย่างดทีุก

ขั้นตอนทุกหน่วยการฝกึอบรม เมื่อสิ้นสุดการฝกึอบรมผูว้ิจัยได้เปิดโอกาสใหน้ักเรียนเข้ารับ

การฝึกอบรมแสดงความคิดเห็น (Open forum) โดยผู้วิจัยได้สรุปกระบวนการฝึกอบรม

ทั้งหมดในแตล่ะวัน และได้กล่าวแสดงความขอบคุณผูเ้ข้ารับการอบรมที่มคีวามตั้งใจใน

การฝึกอบรมรว่มทุกกิจกรรมในแต่ละวัน ผูว้ิจัยเสนอให้ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมได้แสดง 

ความคิดเห็นต่อการฟังและพูดภาษาอังกฤษ ในการเห็นคุณค่าและเห็นประโยชน์อย่างไร 

และสามารถน าไปใช้ได้อย่างไร โดยผู้วจิัยสรุปเป็นภาพรวมจากการแสดงความคิดเห็นที่

ใกล้เคียงกันของนักเรียนผูเ้ข้ารับการฝกึอบรม โดยสรุปแยกเป็นประเด็น ดังนี้ 

   ประเด็นที่ 1 บทบาทของครู 

    บทบาทของครูที่จะท าให้หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมประสบผลส าเร็จ 

หรอืล้มเหลวได้นั้น มีหลายกรณี ซึ่งจะเกิดขึ้นในชว่งของการใช้หลักสูตร ครูผูส้อนต้อง

เตรียมตัว และศกึษาจุดมุง่หมายของหลักสูตรให้ครบถ้วน โดยเฉพาะในช่วงของการพัฒนา

หลักสูตร จะท าให้การน าใช้หลักสูตรมีผลลัพธ์ที่มปีระสิทธิภาพอย่างเหมาะสม ดังความ

คิดเห็นของผูเ้ข้าอบรมดังนี้  

    เรียนสนุก มคีวามน่าสนใจมาก เป็นความรู้ใหมไ่ด้ฝึกการฟังและพูด 

     ภาษาอังกฤษ ท าให้สามารถพัฒนาทักษะการฟังและการพูดได้  

     (นักเรียนคนที่ 1 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6) 
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    ในการอบรมครั้งนี ้ท าให้สามารถกล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษ และมี 

     ความสนุกสนานที่ได้อา่นใบงาน มีความรู้ มีความเข้าใจในวัฒนธรรม 

     ท้องถิ่นมากขึ้น (นักเรียนคนที่ 2 นักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 6) 

 

   ประเด็นที่ 2 คุณภาพของหลักสูตร ครูยังมบีทบาทที่ส าคัญในการ

ออกแบบ หลักสูตรให้มคีุณภาพที่เหมาะสมที่จะน าไปทดลองใช้ บางหลักสูตรอาจลด

โอกาสของการแสดงหรอืแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทักษะ หรอืแมแ้ตค่รู ความเข็มแข็งใน

เชงิวิชาการ ดังนั้น ใหค้รูมีอิสระในการปรับหรอืเปลี่ยน แก้ไขหลักสูตรเพื่อให้เอือ้ต่อการ

เรียน และสามารถที่จะวัดและประเมินผลผูเ้รียนใหด้ีขึ้น รวมทั้งการจัดการสอนในรูปแบบ

ออนไลน์ที่อาจเกิดขึ้นในสถานการณ์ ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในหอ้งเรียนได้ กับ

ข้อมูลท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมท้องถิ่น ท าให้ผูเ้รียนคุ้นเคยและมีความสนใจในการเรียน 

มากขึ้น การให้นักเรียนน าเสนอผลงานกับผูป้กครอง ท าให้ชุมชนหรอืผูป้กครองให้ความ

ช่วยเหลือสนับสนุนการเรียนของผู้เรยีนได้เป็นอย่างดี 

 

  ชอบทุกหน่วยการเรียนรู้ อยากใหม้ีการอบรมแบบนีบ้่อย ๆ อยากใหพ้าไป  

   สถานที่อื่น ๆ ด้วย (นักเรียนคนที่ 3 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6) 

 

  เข้าใจในการสนทนามากขึ้น ชอบเรียนรู้ค าศัพท์ใหม่ ๆ อยากใหเ้พิ่ม 

  ค าศัพท์อยากใหม้ีการฝึกสนทนาภาษาอังกฤษกับเพื่อนเยอะ ๆ  

  (นักเรียนคนที่ 4 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5) 

 

  ชอบบทเรียนเกี่ยวกับอาหารในท้องถิ่น  ได้รูถ้ึงค าศัพท์ที่แปลกใหม่  

   และจะน าไปฝกึพูดใหผู้ป้กครองฟังดว้ย (นักเรียนคนที่ 5 นักเรียน 

    ช้ันประถมศกึษาปีที่ 5) 

  

  อยากใหม้ีการจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์แบบนีบ้่อย ๆ และเพิ่ม 

  เนือ้หาทุกอ าเภอในจังหวัดนครพนม (นักเรียนคนที่ 6 นักเรียนช้ัน 

  ประถมศึกษาปีที่ 4) 
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  การบ้านที่มอบหมายใหไ้ปฝึกพูดเพิ่มเตมิได้น าไปฝกึและทดลองพูดให้ 

  ผูป้กครองฟัง ผูป้กครองชอบมากอยากใหม้ีการอบรมเช่นนี้อกีบ่อย ๆ 

  (นักเรียนคนที่ 7 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6) 

 



 

บทที่ 5 

สรุปผล อภปิรายผล ข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถ 

ในการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม ส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์ 

ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกันและการเสริมต่อการเรียนรู้  

ผูว้ิจัยน าเสนอผลการวิจัย ดังนี้ 

 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

  1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝกึอบรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถการฟังและการ 

พูดภาษาอังกฤษส าหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์ ตามแนวคิด

การเรียนรูโ้ดยใช้บริบทเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกันและการเสริมตอ่การเรียนรู้ 

 2. เพื่อศกึษาผลการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถ 

ในการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม ส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์ 

ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน การเรียนรู้ร่วมกันและการเสริมต่อการเรียนรู้ 

ในประเด็นต่อไปนี้ 

  2.1 เปรียบเทียบความสามารถการฟังและการพูดภาษาอังกฤษส าหรับการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของลูกเสือมัคคุเทศก์ ก่อนเรียนและหลังเรียน 

  2.2 เปรียบเทียบความตระหนักเห็นคุณค่าในวัฒนธรรมของลูกเสือ

มัคคุเทศก์ก่อนเรียนและหลังเรียน  

  2.3 เพื่อศกึษาความพึงพอใจตอ่หลักสูตรฝกึอบรมเพื่อเสริมสร้าง

ความสามารถต่อการฟังและพูดภาษาอังกฤษส าหรับการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม  
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สมมุตฐิานของงานวจิยั 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ

ฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม ส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์ ตาม

แนวคิดการเรยีนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกันและการเสริมตอ่การเรียนรู้ ผูว้ิจัย

ได้ตั้งสมมตฐิานของการวิจัยไว้ดังต่อไปนี ้

  1. ความสามารถการฟังและการพูดภาษาอังกฤษส าหรับการท่องเที่ยว 

เชงิวัฒนธรรมของลูกเสือมัคคุเทศก์หลังเรยีนสูงกว่าก่อนเรียน 

  2. ความตระหนักเห็นคุณค่าในวัฒนธรรมของลูกเสือมัคคุเทศก์ หลังเรียน 

สูงกว่าก่อนเรยีน 
   3. ความพึงพอใจของลูกเสือมัคคุเทศก์ต่อหลักสูตรฝกึอบรมที่สรา้งขึ้น  

อยู่ในระดับมาก 

 

วธิีด าเนินการวจิัย 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถ 

ในการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม ส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์ 

ตามแนวคิดการใชบ้ริบทเป็นฐาน การเรียนรู้ร่วมกันและการเสริมต่อการเรียนรู้ 

ในครั้งนีผู้ว้ิจัยได้ด าเนินการในลักษณะของรูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and 

Development) ซึ่งผูว้ิจัยได้ด าเนินการ 3 ขั้นตอนดังนี้ 

  ขั้นตอนที่ 1 การศกึษาข้อมูลพืน้ฐาน 

  ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 

  ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม 

 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน การศกึษาข้อมูลพืน้ฐานเพื่อน าข้อมูล 

ที่ได้ไปยกร่างหลักสูตรฝึกอบรมผู้วจิัยได้ด าเนินการตามล าดับ ดังนี้ 

  1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มรีายละเอียด ดังนี้ 

   ผูว้ิจัยศกึษาแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารที่หลากหลาย รวมทั้งสื่อประเภท

ออนไลน์ที่หลากหลายเพื่อวิเคราะห์ สังเคราะหอ์งค์ความรูด้้านทักษะการฟังและการพูด

ภาษาอังกฤษ เพื่อทราบสภาพการจัดการศกึษา การจัดการหลักสูตรภาษาอังกฤษ  

ความคาดหวังของหลักสูตรภาษาอังกฤษ จุดเน้นในการพัฒนาผูเ้รียนที่จะต้องมีทั้งความรู ้
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ด้านเนือ้หาการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ และมีทักษะกระบวนการควบคู่กันไป ผู้วจิัยได้

ศกึษาแนวทางกระบวนการพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 

  2. เก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการจ าเป็นในการเรียนและข้อมูลพืน้ฐาน

เกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อก าหนดจุดประสงค์ ก าหนดประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

       3. สรา้งเครื่องมอืที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูลพืน้ฐานในการวิจัยโดยใช้

แบบสอบถาม 

  4. น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และก าหนดขอ้มูลหรอืตัวบุคคลที่จะท าการ

สอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมที่จะพัฒนาขึ้น  

  5. ด าเนินการสอบถามด้วยแบบสอบถามที่พัฒนาขึน้ เพื่อน าไปใช้สอบถาม

ข้อมูลพื้นฐาน  

 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม  

  การสรา้งและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ

ฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม ส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์ ตาม

แนวคิดการใช้บริบทเป็นฐาน การเรียนรู้ร่วมกันและการเสริมตอ่การเรียนรู้ ในครั้งนีผู้ว้ิจัย

ได้ด าเนินการ ดังนี้ 

  1. การยกร่างหลักสูตรฝึกอบรม เป็นขั้นตอนนีผู้ว้ิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการ

เก็บรวบรวมข้อมูลพืน้ฐานมาจัดท ายกร่างหลักสูตรฝึกอบรม โดยผ่านการตรวจสอบความ

ถูกต้อง สมบูรณ์ และผา่นการแก้ไขปรับปรุงขอ้บกพร่องต่าง ๆ ตามค าแนะน าของ

ผูเ้ชี่ยวชาญหลักสูตรฝึกอบรมมอีงค์ประกอบส าคัญดังนี้ 

   1.1 ที่มาและความส าคัญเป็นการกล่าวถึงความส าคัญจ าเป็นของ 

หลักสูตรฝกึอบรม 

   1.2 แนวคิดพื้นฐานเป็นข้อสรุปแนวคิดพื้นฐานส าคัญที่จะน ามาพัฒนา  

หลักสูตรฝกึอบรม 

   1.3 หลักการเป็นแนวทางหรอืทิศทางในการด าเนินการพัฒนาหลักสูตร

ให้สามารถบรรลุตามจุดหมายของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   1.4 จุดมุ่งหมายเป็นการระบุถึงสิ่งที่ตอ้งการให้เกิดกับผูเ้รียนในด้านการ

เสริมสรา้งความสามารถในการใชภ้าษาอังกฤษเจตคติตอ่การเรียนวิชาภาษาอังกฤษและ

ความตระหนักเห็นคุณค่าในวัฒนธรรม 



 

164 
 

   1.5 โครงสร้างหลักสูตรหลักสูตรฝึกอบรม ประกอบไปด้วย 6 บทเรียน 

ที่จะใช้ในกิจกรรมฝกึอบรม   

   1.6 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้เป็นการก าหนดกระบวนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด 

   1.7 สื่อและแหล่งเรียนรู้เป็นการก าหนดสื่อการเรียนรู้ให้เหมาะสมและ

สอดคล้องกับเนือ้หาที่ใชใ้นการจัดการเรียนรู้ 

      1.8 การวัดผลและประเมินผลเป็นแนวทางให้ผูใ้ช้หลักสูตรเพื่อตรวจสอบ

ว่าการใช้หลักสูตรว่าบรรลุตามจุดมุ่งหมายหรอืไม่  

  หลักสูตรฝกึอบรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการฟังและพูดภาษาอังกฤษ 

เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์ ตามแนวคิดการใช้บริบทเป็นฐาน 

การเรียนรูร้่วมกันและการเสริมต่อการเรียนรู ้โดยใช้บริบทในด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด

นครพนม โดยเน้นการเรียนรู้ร่วมกันของผูเ้รียน และการเสริมตอ่การเรียนรูข้องผูเ้รียนโดย

ใช้เวลาในการฝกึอบรมตลอดหลักสูตร 20 ช่ัวโมง ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้  

      บทที่ 1 Couse Orientation  

                      บทที่ 2 Important Things and Places in Amphoe Tha Uthen  

                      บทที่ 3 Greeting and Introduction to Amphoe Tha Uthen  

                      บทที่ 4 Safe-Volunteer Watch-Giving Direction  

                      บทที่ 5 Fair Business–Local Fair Price and Quality Accommodation  

                      บทที่ 6 Safe trip Home–Leave Taking  

                      บทที่ 7 Clean and Sustainability–Green Logistic 

  2. การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือแบบทดสอบวัดความสามารถใน

การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ ผูว้ิจัยได้ด าเนินการโดยก าหนดโครงสร้างของแบบทดสอบ

ที่วัดความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์ ด้านการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งมีการประเมนิความสามารถในการฟังและพูดได้ในประเด็น

ความรูแ้ละความเข้าใจและความสามารถในการฟังและการพูด จ านวน 40 ข้อ น าไปเสนอ

ผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหา หาค่าดัชนีความสอดคล้อง จากนั้นน า

แบบทดสอบ วิเคราะห์หาค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเชื่อมั่นก่อน

จัดท าแบบประเมินฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปใช้ในการทดลอง 
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   2.1 แบบประเมินความตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรม จ านวน 10 ข้อ

เป็นลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแนวคิดของ ลเิคอร์ท (Likert 

Scale) ม ี5 ระดับ คอื เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

ซึ่งมีทั้งเจตคติเชิงบวกและเชิงลบ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน  น าแบบประเมินความ

ตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมที่สรา้งขึ้นไปให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณาตรวจสอบความ

เที่ยงตรงเชงิเนื้อหา โดยการหาค่าดัชนคีวามสอดคล้อง ปรับปรุงแบบทดสอบตาม

ค าแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญก่อนจัดท าแบบประเมินฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปใช้ในการทดลอง 

   2.2 การสรา้งแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียน

ภาษาอังกฤษ ผูว้ิจัย ศกึษาทฤษฎีและวธิีสร้างแบบประเมินจากหนังสอื เอกสารต าราที่

เกี่ยวข้อง สร้างแบบประเมินความพงึพอใจให้ครอบคลุมเนือ้หาสาระในหลักสูตรสอดคล้อง

กับจุดหมายของหลักสูตรโดยก าหนดค่าน้ าหนักและแปลความหมายของค่าเฉลี่ยน้ าหนัก 

น าแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนตอ่การเรียนภาษาอังกฤษด้วยชุดฝึกอบรม 

ที่สรา้งขึ้น เสนอต่อผูเ้ชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาความเที่ยงตรงโดยพิจารณาดัชนีความ

สอดคล้องก่อนจัดท าแบบประเมินฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปใช้ในการทดลอง 

 ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม 

  1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

   ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักเรียนระดับช้ันประถมศกึษาปีที่ 4-6 

โรงเรียนประถมศึกษาเครือข่ายท่าอุเทน–โนนตาล จ านวน 8 แหง่ สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาเขต 2 จังหวัดนครพนม 

   กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการทดลองหลักสูตรฝกึอบรมคือนักเรียนช้ันประถม 

ศกึษาปีที่ 4–6 จ านวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจงการสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมที่

เรียนวิชาลูกเสือ–เนตรนารี โดยมีนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4-6 จ านวนช้ันละ 10 คน 

  2. การก าหนดแบบแผนที่ใช้ในการทดลอง 

   การด าเนินการทดลองในการวิจัยครั้งนี ้ผูว้ิจัยเลือกใช้แบบแผนการ

ทดลองแบบกลุ่มเดียว มกีารทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pretest– 

Posttest Design)  

  3. การทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 

   การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลผูว้ิจัยด าเนินการทดลอง

เป็น 3 ระยะ คอื 1) การด าเนินการก่อนการทดลอง ผูว้ิจัยด าเนินการทดสอบก่อนเรียนด้วย
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แบบทดสอบความสามารถในการฟังและพูดภาษาอังกฤษและวัดความตระหนักในคุณค่า

ของวัฒนธรรมก่อนเรียนด้วยแบบประเมินความตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรม  

2) การด าเนินการทดลอง ผู้วิจัยด าเนนิการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม จ านวน 20 ช่ัวโมง 

ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2564 หลังจัดกิจกรรมอบรมทุกครั้งผูว้ิจัยจะมอบหมายงานให้

นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ ระหว่างจัดกิจกรรมการอบรมได้สังเกตพฤติกรรมการพูด การฟัง 

ภาษาอังกฤษของนักเรียน รวมทั้งสังเกตพฤติกรรมการกล้าแสดงออก การแสดงบทบาท

สมมุต ิพฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3) การด าเนนิการหลังการทดลอง ผูว้ิจัย

ได้ท าการทดสอบหลังเรยีนด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถในการฟังและการพูด

ภาษาอังกฤษและวัดความตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมหลังเรยีน และประเมิน 

ความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝกึอบรมด้วยแบบประเมินความพึงพอใจ 

  4. การวิเคราะหข์้อมูลและสถิติที่ใช้ 

   การวิเคราะหข์้อมูลโดยน าคะแนนความสามารถในการฟังและพูด

ภาษาอังกฤษของกลุ่มทดลองมาวิเคราะหด์้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยวิเคราะห์

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถการฟังและการพูดภาษาอังกฤษส าหรับ

การท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรมของลูกเสือมัคคุเทศก์ ก่อนทดลองและหลังการทดลอง  

โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิตทิดสอบทีแบบ 

ไม่อิสระ (t-test Dependent Samples) เปรียบเทียบหลังเรยีนกับเกณฑร์้อยละ 80 

วิเคราะหค์วามตระหนักต่อวัฒนธรรมของนักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยด้วยหลักสูตร

ฝกึอบรมที่พัฒนาขึ้น โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้ว

น ามาเปรียบเทียบเกณฑ์ วิเคราะห์ขอ้มูลระดับความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มทดลอง 

หลังเรยีน โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน าค่าเฉลี่ย 

มาแปลความหมายเปรียบเทียบเกณฑท์ี่ก าหนด  

 

สรุปผลการวจิัย 

 จากการวิจัยครั้งนี ้ผูว้ิจัยได้สรุปผลการวิจัยในประเด็นดังนี้ 

  1. หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการฟังและพูด

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์ ตามแนวคิดการ

เรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกันและการเสริมต่อการเรียนรู้ มีองค์ประกอบ 8 
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องค์ประกอบ ดังนี้ 1) ที่มาและความส าคัญ 2) แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐาน 3) หลักการ   

4) จุดมุง่หมาย 5) โครงสร้างเนือ้หา 6) แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 7) สื่อและ

แหลง่เรียนรู้ 8) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ผลการประเมินความสอดคล้อง (IOC) 

ของผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 และผลการประเมินความเหมาะสม

ของหลักสูตรฝกึอบรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.59, S.D.=.51) 

     2. ผลการทดลองใช้หลักสูตรฝกึอบรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ

ฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม ส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์ ตาม

แนวคิดการเรยีนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกันและการเสริมตอ่การเรียนรู้ พบว่า 

1) ความสามารถในในการฟังและพูดภาษาอังกฤษของกลุ่มทดลองหลังเรียนสูงกว่าก่อน

เรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ .01 มีคา่เฉลี่ยร้อยละ ( X ) ของคะแนนหลังเรียนรวมทุกด้านคิด

เป็นรอ้ยละ 81.28 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้รอ้ยละ 80 2) ความตระหนักเห็นคุณค่าใน

วัฒนธรรมของลูกเสือมัคคุเทศก์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรยีน  

( X ) เท่ากับ 2.52 อยู่ในระดับปานกลาง และมีคะแนนความตระหนักเห็นคุณค่าวัฒนธรรม

เฉลี่ยหลังเรยีน ( X ) เท่ากับ 4.25 อยู่ในระดับมากซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานของการวิจัย 

และ 3) ความพึงพอใจของลูกเสือมัคคุเทศก์ตอ่หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง

ความสามารถในการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส าหรับ

ลูกเสือมัคคุเทศก์ ตามแนวคิดการเรียนรูโ้ดยใช้บริบทเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกันและการ

เสริมตอ่การเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X ) เท่ากับ 4.09 ซึ่งเป็นไปตามสมมุตฐิาน

ของการวจิยั 

  นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

คุณภาพผูว้ิจัยได้บันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้ในประเด็นต่าง ๆ ของกลุ่มทดลองที่ได้บันทึก

ไว้หลังสิน้สุดกระบวนการฝึกอบรมแต่ละครั้ง และรวบรวมข้อมูลจากการบันทึกการสังเกต

พฤติกรรมนักเรียนของวิทยากรระหว่างด าเนนิกิจกรรมการฝึกอบรมในแตล่ะครั้ง และ

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผูเ้รียนหลังจากท าการฝึกอบรมแลว้บันทึก โดยผูว้ิจัยได้รวบรวม

ข้อมูลจากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาจัดหมวดหมู่ และพิจารณาความสัมพันธ์ของข้อมูลส่วนตา่ง ๆ

ซึ่งสะท้อนให้เห็นผลของการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการ

ฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม ส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์ ตาม

แนวคิดการเรยีนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกันและการเสริมตอ่การเรียนรู้  

ด้านการฟังและพูดภาษาอังกฤษ ดา้นความตระหนักเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมและด้าน
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ความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝกึอบรม ซึ่งเกิดจากการจัดกิจกรรมฝึกอบรมที่สนับสนุนผู้เรยีน

ให้เกิดการเรยีนรู้ที่หลากหลายสนองความตอ้งการของผูเ้รียน โดยผูเ้รียนได้ฝกึปฏิบัติจริง

ในสถานที่จรงิ ฝกึการฟังและพูดค าศัพท์ด้านการท่องเที่ยวของท้องถิ่น ผูเ้รียนได้เรียนรู้

ผา่นกิจกรรมที่ยืดหยุ่นตามสถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ผู้เรยีนได้เรียนรู้ดว้ยตัวเอง  

ฝกึการสนทนา ฝกึการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ ได้เรยีนรู้วัฒนธรรม

ในท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งส่งผลใหผู้เ้รียนได้ตระหนักเห็นคุณค่าในวัฒนธรรมของตนเอง  

และยังช่วยพัฒนาพฤติกรรมของผู้เรยีนให้รักและหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น

ของตนเอง ฝกึให้ผูเ้รียนกล้าที่จะพูดคุยสนทนาภาษาอังกฤษกับวิทยากรและได้ฝึกสนทนา

ภาษาอังกฤษกับเพื่อน ๆ ในการฝึกอบรม ท าให้ผูเ้รียนมีความสนุกสนานในการเรียนรูส้่งผล

ให้ผู้เรยีนเกิดความชอบและพึงพอใจต่อหลักสูตรการฝึกอบรม 

 

อภิปรายผล 

 งานวิจัย หลักสูตรฝกึอบรมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการฟังและพูด

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์ ตามแนวคิดการ

เรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกันและการเสริมต่อการเรียนรู้ อธิปรายผลไว้ 

2 ประเด็น ดังนี้ 

  1. ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ

ฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์ 

ตามแนวคดิการเรียนรู้โดยใช้บรบิทเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกันและการเสรมิต่อการ

เรยีนรู้ 

 ผลการพัฒนาหลักสูตรฝกึอบรม ผูว้ิจัยได้หลักสูตรที่มอีงค์ประกอบ  

8 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) ที่มาและความส าคัญ 2) แนวคิดพืน้ฐาน 3) หลักการ 4) จุดมุง่หมาย 

5) โครงสรา้งเนื้อหา 6) แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 7) สื่อและแหล่งเรียนรู้ 8) การ

วัดและประเมินผลการเรียนรู้ สอดคล้องกับ เกศริน มนูญผล (2544, หน้า 46–47) ได้สรุป

ไว้ว่ากระบวนการพัฒนาหลักสูตรฝกึอบรมที่สมบูรณ์ ควรประกอบไปด้วย 6 ขั้นตอน คือ  

1) การศกึษาข้อมูลพืน้ฐาน 2) การก าหนดเป้าหมายหลักสูตร 3) การก าหนดวัตถุประสงค์

ของหลักสูตร 4) การคัดเลือกเนื้อหา 5) การคัดเลือกยุทธศาสตรก์ารสอน 6) คัดเลือก

วิธีการวัดผลและประเมินผล และสอดคล้องกับธ ารง บัวศรี (2542, หนา้ 10)  
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ที่กล่าวถึงองค์ประกอบที่ส าคัญของหลักสูตร ประกอบด้วย หลักการ จุดมุ่งหมาย จุดประสงค์ 

การเรียนการสอน เนื้อหาสาระและประสบการณ์ ยุทธศาสตรก์ารเรียนการสอน วสัดุ

อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนและการประเมินผล  

   1.1 ทีม่าและความส าคัญ ผลวิจัยพบว่าหลักสูตรฝกึอบรมเพื่อเสริมสร้าง

ความสามารถในการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส าหรับ

ลูกเสือมัคคุเทศก์ ตามแนวคิดการเรียนรูโ้ดยใช้บริบทเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกันและการ

เสริมตอ่การเรียนรู้ มีที่มาและความส าคัญคือ การจัดการเรียนรู้การฟังและการพูด

ภาษาอังกฤษเป็นความสามารถในการสื่อสารที่ควรจะส่งเสริมให้มีขึ้นในจังหวัดนครพนม

เพื่อก้าวเตรยีมเข้าสู่จังหวัดแหง่การท่องเที่ยวในอนาคต และเตรียมความพร้อมเข้าสู่พื้นที่

เขตเศรษฐกิจพิเศษ การฝกึอบรมให้ลูกเสือมัคคุเทศก์ ได้มสี่วนรว่มในการจัดการเรียนรู้  

ให้ลูกเสือมัคคุเทศก์ได้ฝกึทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษกับนักท่องเที่ยว ให้ลูกเสือ

มัคคุเทศก์ได้ฝกึปฏิบัติและพัฒนาและขยายความคิดจากสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติจริง

ในชีวติประจ าวันโดยใช้บริบทของท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น วัฒนธรรมในท้องถิ่นเป็น

ฐานใหลู้กเสือมัคคุเทศก์สามารถเสริมต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ โดยผ่านกิจกรรมฝึก

ปฏิบัติที่หลากหลาย ให้ลูกเสือมัคคุเทศก์ได้ฝึกปฏิบัติจนเกิดการเรยีนรู้ และมีการประเมิน 

ผลการเรียนรู้จากกิจกรรมฝกึทักษะความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อ

การท่องเที่ยวได้ โดยเน้นหลักการจัดการอบรมให้มปีระสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัย

ของปรารถนา ศรสีุข (2544, บทคัดย่อ) ได้พัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษส าหรับการ

ท่องเที่ยวส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดสมุทรปราการ พบว่าผูเ้รียนที่ได้รับ

การสอนโดยใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษส าหรับการท่องเที่ยวนั้นมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูงขึ้น มีความสามารถในการใชภ้าษาอังกฤษส าหรับการท่องเที่ยวสูงกว่าก่อนเรียน  

   1.2 แนวคิดพืน้ฐาน หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถ 

ในการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม ส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์  

ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกันและการเสริมต่อการเรียนรู ้

สร้างและพัฒนาขึน้ตามแนวคิดพืน้ฐาน ดังต่อไปนี ้

   ความตระหนักเห็นคุณค่าในวัฒนธรรมเป็นพฤติกรรมที่แสดงถึงการเกิด

ความรูข้องบุคคล ความตระหนักต่างจากความรู้สกึตรงที่ความรู้ไม่ตอ้งเน้นปรากฏการณ์

หรอืสิ่งใดสิ่งหนึ่งความตระหนักจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีสิ่งเร้า สอดคล้องกับอัศวิน วิบูลย์ชาติ 

(2553, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่
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เหมาะสมกับวิถชีีวติชาวบ้านริมแม่น้ านครชัยศรี กรณีศึกษาตลาดน้ าล าพญา อ าเภอบางเลน  

จังหวัดนครปฐม โดยศึกษาข้อมูลดา้นศัลยภาพการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรมของพื้นที่ศึกษา

และผลกระทบที่เกิดขึน้จากการด าเนินธุรกิจท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรมของพื้นที่ศึกษาและ

ผลกระทบ ที่เกิดขึน้จากการด าเนินธุรกิจท่องเที่ยวด้วยการสัมภาษณ์ในเชงิลึกผลจาก

การศกึษาในครั้งนีไ้ด้ขอ้สรุปว่า แนวทางการพัฒนาตลาดน้ าล าพญาที่เหมาะสม คือ การ

เพิ่มกิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับกิจกรรมที่ด าเนินอยู่ไปสู่บริเวณพื้นที่ข้างเคียงซึ่งมี

ศักยภาพเพียงพอ โดยเน้นการเข้ามามสี่วนรว่มของชุมชน เช่น การพัฒนาการท่องเที่ยว 

เชงินเิวศ การท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ควรพัฒนาศูนย์บริการ

นักท่องเที่ยวในพืน้ที่ศึกษา เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรูแ้ละเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับพืน้ที่  

ทรัพยากรและวถิีชีวติ และสอดคล้องกับสุทธิดา มนทิรารักษ์ (2558, หน้า 189-218) ได้

ท าการวิจัย เรื่อง การน าเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางศลิปวัฒนธรรม : กรณีศึกษา 

เส้นทางคลองด่าน บางขุนเทียนผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันของแหล่งเรียนรู้ทาง

ศลิปวัฒนธรรมในเส้นทางคลองด่าน บางขุนเทียนที่เหมาะสมส าหรับการจัดการเรียนรูม้ี

จ านวน 10 แหล่ง โดยมีรูปแบบในการจัดการเรยีนรู้ทางศลิปวัฒนธรรม แบ่งเป็น 4 

องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านวัตถุประสงค์ 2) ด้านแหล่งการเรียนรูท้าง 3) ด้านกิจกรรม 

การเรียนรูท้างศลิปวัฒนธรรม 4) ด้านการประเมินผลการเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม  

ควรประเมินสภาพจริงโดยการสังเกตพฤติกรรม พบว่า ผลการวิเคราะหข์้อมูลระหว่างการ

สังเกตพฤติกรรมของผูร้่วมกิจกรรมโดยผูว้ิจัย และการประเมินความพึงพอใจโดยผู้ร่วม

กิจกรรมมคีวามสอดคล้องกัน โดยผู้ร่วมกิจกรรมมคีวามสนใจในการเรียนรู้ และร่วมกัน

ตรวจสอบข้อมูลเพื่อเรียนรู้เรื่องราวทางศิลปวัฒนธรรมอย่างถูกต้อง พร้อมใหค้วามคิดเห็น

ว่าการเรียนรูใ้นครั้งนีส้่งผลใหท้ราบถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมในเส้นทางคลองด่าน  

บางขุนเทียน เกิดความประทับใจในมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้พบ และส่งเสริมให้เกิดการ

เห็นคุณค่าซึ่งจะพัฒนาไปเป็นการรวมพลังในการอนุรักษ์ตอ่ไป    

  บริบทเป็นฐาน เป็นการจัดการเรียนรู้โดยใหผู้เ้รียนสามารถศึกษาหาข้อมูล

จากสถานที่จริง บริบทของชุมชน และท้องถิ่น ซึ่งในหลักสูตรฝึกอบรมที่ผู้วิจัยสร้างขึน้มี

การออกแบบที่สอดคล้องกับ ปรีดา พูนสิน (2554, บทคัดย่อ) ศกึษาการมสี่วนรว่มของ

ชุมชนในการจัดการความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม: กรณีศึกษาชุมชนวัดโสมนัส พบว่า ชุมชน 

มีความหลากหลายในมรดกวัฒนธรรมที่มคีุณค่าและโดดเด่น และสอดคล้องกับ จติรานันท์ 

แสงศรีจันทร์ (2555, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดการภูมปิัญญา 
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การละเล่นท้องถิ่นชุมชนย่าน วัดดุสิตตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมุ่ง

ศกึษาแนวทางการจัดการภูมิปัญญา การละเล่นทองถิ่นชุมชนย่าน วัดดุสิตาราม เขต

บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีพื้นที่เก่าแก่ด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา

สืบทอดและสืบสานมานับตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ โดยเฉพาะภูมิปัญญาการละเล่นท้องถิ่น

ที่ส าคัญ โดยใช้การวิจัยเชงิคุณภาพ ผลการศกึษาพบว่าด้วยกระแสการเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจและสังคมท าให้ภูมิปัญญาการละเล่นบางอย่างหายไป แตก่ารละเล่นบางอย่าง

ยังคงมกีารสบืทอดจวบจนทุกวันนี้  

  การเรียนรูร้่วม เป็นการเรียนที่จัดสภาพแวดล้อมใหลู้กเสือมัคคุเทศก์ได้

เรียนรู้รว่มกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มหนึ่ง ๆ ประกอบด้วยสมาชิกที่มคีวามรูค้วามสามารถ

แตกต่างกัน แต่ละคนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และความส าเร็จของกลุ่ม โดยการแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นการแบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้ การให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน ซึ่งในหลักสูตร

ฝกึอบรมที่พัฒนาขึน้มกีารออกแบบ ดังนี ้ขัน้ตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ขั้นตอนที่ 2  

การสรา้งและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใชเ้หลักสูตรฝกึอบรม โดย

ครูและนักเรียนมีสว่นชว่ยเหลือซึ่งกันและกัน สอดคล้องกับ Sekti Sari (2014, abstract)  

ได้พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษในการเรียนแบบร่วมมอื วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้

เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ของนักเรียน 

SMP ผลการวิจัยพบว่า การเรียนแบบร่วมมือประสบผลส าเร็จ นักเรียนมคีวามเข้าใจ

บทเรียน นักเรียนมีกระบวนการเรียนรูร้่วมกัน นักเรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งดูได้จาก

ผลคะแนนการสอบก่อนเรียนและหลังเรียนจาก 63.38 คะแนน เป็น 71.32 คะแนน 

   1.3 การเสริมต่อการเรียนรูเ้ป็นกระบวนการที่ท าให้ลูกเสือมัคคุเทศก์ 

หรอืผูท้ี่เริ่มเรียนสามารถแก้ปัญหาการด าเนินงาน หรอืบรรลุเป้าหมายต่าง ๆ ซึ่งการเสริม

ต่อการเรียนรู้สามารถจัดได้โดยบุคคล เพื่อน และสื่อการสอน ในระหว่างการเรียนรู้เพื่อให้ 

นักเรียนสามารถพัฒนาความเข้าใจของตนเองนอกเหนือจากที่สามารถท าได้ในขณะนั้น  

ซึ่งหลักสูตรฝึกอบรมมีขัน้ตอนดังนี้ 1) การศกึษาข้อมูลพืน้ฐาน 2) การสร้างหลักสูตร

ฝกึอบรม 3) การทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม 

    1.4 หลักการ หลักสูตรฝกึอบรมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการฟัง

และพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม ส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์ ตาม

แนวคิดการเรยีนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกันและการเสริมตอ่การเรียนรู้ โดยใช้

หลักการดังตอ่ไปนี้ 1) บริบทเป็นฐานเป็นการจัดกระบวนการพัฒนาลูกเสือมัคคุเทศก์ให้มี
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การเรียนรูร้่วมกัน เพื่อตอบสนองตอ่สภาพปัญหาและความตอ้งการ โดยใช้สถานที่คุ้นเคย 

มีวธิีการฝึกอบรมที่เน้นการฝกึปฏิบัติจริงลงสูห่อ้งเรียน มกีารรว่มคิด ร่วมท า  

ร่วมเรยีนรู้ ระหว่างผูใ้ห้และผูร้ับการอบรม และมีการวัดผลและประเมินผลสภาพจริง  

2) การเรียนรูร้่วมกัน โดยการรว่มมือกันฝึกฝนและท างานรว่มกันเป็นกลุ่มเล็กแลกเปลี่ยน

เรียนรูต้ามจุดประสงค์ของการเรียน ซึ่งลูกเสือมัคคุเทศก์จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  

ท างานร่วมกันทั้งระหว่างครูกับลูกเสือมัคคุเทศก์ และลูกเสือมัคคุเทศก์กับลูกเสือ

มัคคุเทศก์ด้วยกันทั้งในกลุ่มย่อยของตัวเองและในกลุ่มใหญ่ เพื่อจุดประสงค์เดียวกันกับสิ่ง

ที่ได้รับคือองค์ความรู้หรอืประสบการณใ์หม่ ๆ 3) การเสริมต่อการเรียนรู ้คือกระบวนการ

ที่ผู้สอนช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ โดยใหก้ารช่วยเหลือด้วยวิธีตา่ง ๆ ให้ผูเ้รียนได้ฝกึ

ปฏิบัติ ได้สบืค้นขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ตามสิ่งที่เรียนอยู่ในขณะนั้น โดยจะสามารถ

ส่งเสริมให้ผู้เรยีนเกิดการเรียนรู้และสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองตอ่ไป   

   1.5 จุดมุง่หมาย หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการ

ฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม ส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์  

ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกันและการเสริมต่อการเรียนรู้  

ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 3 ประเด็นดังต่อไปนี ้1) เพื่อพัฒนาทักษะการฟังและ

การพูดภาษาอังกฤษ 2) เพื่อเสริมสรา้งความตระหนักในคุณค่าโบราณสถานในท้องถิ่น

แหลง่ท่องเที่ยวในท้องถิ่น ธรรมชาตใินท้องถิ่น และวัฒนธรรมที่ดงีามของท้องถิ่นใหม้ีความ

มั่นคงและยั่งยืนสบืไป 3) เพื่อพัฒนาลูกเสือให้มทีักษะในการเป็นมัคคุเทศก์ระดับท้องถิ่น 

   1.6 เนือ้หาอบรม หลักสูตรฝกึอบรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ

ฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม ส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์ ตาม

แนวคิดการเรยีนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกันและการเสริมตอ่การเรียนรู้  

ได้ก าหนดโครงสร้างเนือ้หาการอบรม 7 หน่วยการเรียนรู ้และ 1 กิจกรรมน าเสนอผลงาน

แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ใช้เวลาในการอบรม 20 ช่ัวโมง โครงสร้างเนือ้หาประกอบด้วย   

                         1) Greeting and Introduction to Amphoe ThaUthen-Non Than 

(อ าเภอท่าอุเทน–โนนตาล) 2 ช่ัวโมง   

                        2) Clean and Sustainability-Green Logistic (การท่องเที่ยวที่ไม่เกิด

มลภาวะ), Clean Tourism (รักษาความสะอาดสถานที่ และสุขลักษณะของสถานที่) and 

Promotion and Protection Environment Quality (การไม่ท าลายวัตถุโบราณและธรรมชาติ) 

2 ช่ัวโมง   
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                         3) Safe–Volunteer Watch (อาสาสมัครรักษาความปลอดภัยของ

ทรัพย์สิน) และ Giving Direction (การเดินทาง) 2 ช่ัวโมง   

                         4) Fair Business-Local Food Fair Price (กินอาหารท้องถิ่นราคาถูก) 

และ Quality Accommodation (พักราคาคุณภาพเท่าเทียมกัน) 2 ช่ัวโมง   

                         5) Important Things and Places in Amphoe Tha Uthen-Non Than  

จ านวน 5 ช่ัวโมง ประกอบด้วย Temple Visits-Phra That Tha Uthen (วัดพระธาตุท่าอุเทน), 

Shopping at Thai-Lao Border Market (ตลาดนัดไท–ลาว), Natural Sightseeing-Two-

Color River (แมน่้ าสองสี), Dianosaur Site-Ban Panom (บ้านพนอม–รอยเท้าไดโนเสาร์), 

และ OTOP Tha Uthen-Pickled Fish (ปลาสม้)   

                       6) Safe Trip Home-Leave Taking จ านวน 1 ช่ัวโมง 

                      7) เรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Learning by doing) ครูใหน้ักเรียนฝึกพูด

และฟัง โดยการจับคู่สนทนา โดยการจ าลองจากสถานการณจ์ริง และมีการออกนอก

สถานที่ จ านวน 3 ช่ัวโมง 

                       8) กิจกรรมน าเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ควบคู่การประเมิน 

จ านวน 3 ช่ัวโมง   

                     สอดคล้องกับอัครพนท์ เนือ้ไม้หอม (2558, บทคัดย่อ) ได้ท าวิจัยเรื่อง 

ศกึษาและพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวส าหรับยุวมัคคุเทศก์

ที่ปราสาทเมืองต่ า อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ประชากรในการวิจัยครั้งนีไ้ด้แก่

นักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 4 จ านวน 17 คน และ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 34 คน 

จากโรงเรยีนวัดบ้านเมอืงต่ า อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ และกลุ่มตัวอย่างคือ

นักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 4 จ านวน 5 คน และช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 15 คน 

รวมเป็น 20 คน ใช้วธิีการเลือกแบบเจาะจงโดยเลือกเฉพาะนักเรียนที่มีความสนใจและ

นักเรียนที่เป็นยุวมัคคุเทศก์ภาคภาษาไทยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่ 1) แบบ

สนทนากลุ่ม 2) แบบทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษทั้งก่อนและหลังการใช้

นวัตกรรม 3) นวัตกรรมการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวส าหรับยุวมัคคุเทศก์  

3) แบบประเมินนวัตกรรม และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบว่า 1) กลุ่ม

ตัวอย่างมีปัญหาภาษาอังกฤษทุกทักษะ แต่ตอ้งการฝกึทักษะการฟังและการพูดมากที่สุด

เพราะใช้ทักษะทั้งสองนี้มากกว่าทักษะการอา่นและการเขียน และได้ใช้ทักษะทั้งสองนีใ้น

การน านักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวชมปราสาทเมืองต่ า 2) กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าภาษาอังกฤษ
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มีความจ าเป็นมากต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพราะภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการ

ท างานของประชาชนในอาเซียน ประกอบกับจังหวัดบุรีรัมย์มสีถานที่ท่องเที่ยวที่มชืี่อเสียง

มากมาย เช่น ปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ า และ สนามฟุตบอลไอโมบายเป็นต้นซึ่งจะ

มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งจากอาเซียนและทั่วโลกมาเที่ยวที่จังหวัดบุรีรัมย์เป็นจ านวน

มาก 3) หัวข้อหรอืเนื้อหาที่กลุ่มตัวอย่างต้องการฝกึฝนมากที่สุดม ี16 หัวข้อ และนวัตกรรม

การเรียนภาษาอังกฤษที่กลุ่มตัวอย่างต้องการมากที่สุดคือหนังสอืเล่มเล็ก และซีดีเสียง

ภาษาอังกฤษ 4) คะแนนความสามารถด้านภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างหลังการใช้

นวัตกรรมสูงกว่าคะแนนก่อนการใชน้วัตกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.40 

ความพึงพอใจต่อนวัตกรรมการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  

   1.7 แนวทางการจัด หลักสูตรฝกึอบรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถใน

การฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม ส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์  

ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกันและการเสริมต่อการเรียนรู้  

ได้จัดการฝึกอบรมใหลู้กเสือมัคคุเทศก์ ได้มสี่วนรว่มในการจัดการเรียนรู ้พัฒนาและขยาย

ความคิดจากสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติจริงในชีวติประจ าวันโดยใช้บริบทของท้องถิ่น 

เป็นฐาน ให้สามารถเสริมต่อการเรียนรูด้้วยตนเอง  พัฒนาความสามารถในการฟังและ 

การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวได้โดยเน้นหลักการจัดการอบรมใหม้ีประสิทธิภาพ  

จัดกิจกรรมการอบรมที่ให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะการฟัง การพูดภาษาอังกฤษ แสดง

บทบาทสมมุต ิกล้าแสดงออก กล้าพูดและกล้าน าเสนอ และการฝึกทักษะการเป็น

มัคคุเทศก์ที่ดี ท าให้ผู้เรยีนเกิดการเรียนรู้ กระตอืรอืร้นและสนุกสนานในการเรียน 

สอดคล้องกับนวลรดา ก้อนค า และสมพงษ์ พันธุรัตน ์(2562, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาทักษะ

การพูดภาษาอังกฤษและการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้เรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 ที่เรียนรู้

แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของผู้เรยีนและผู้เรยีน

สามารถน าความรูเ้กี่ยวกับการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษและเห็นคุณค่าในตนเอง

ไปประยุกต์ใชใ้นชีวติประจ าวัน ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้เรียนมผีลการประเมินทักษะการพูด

ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.20 และมีจ านวนผูเ้รียนที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 

83.33 ซึ่งผ่านเกณฑท์ี่ตั้งไว้ 2) ผู้เรยีนมีระดับคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเองเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมาก 

   1.8 สื่อและแหล่งเรียนรู้ หลักสูตรฝกึอบรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถ

ในการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม ส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์ 
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ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกันและการเสริมต่อการเรียนรู้  

ได้จัดการฝึกอบรมใหลู้กเสือมัคคุเทศก์ ได้มสี่วนรว่มในการจัดการเรียนรู ้ได้ก าหนดสื่อ

ประกอบหลักสูตรการฝกึอบรม ดังนี้ 1) Power Point แต่ละหนว่ยฝกึอบรม 2) ใบงาน  

3) ใบความรู ้4) วิดีทัศน์ 5) วัดพระธาตุท่าอุเทน 6) พระบางวัดไตรภูมิ 7) ตลาดนัดไทย–ลาว 

8) แม่น้ าสองสีไชยบุรี 9) แหล่งเรียนรู้ไดโนเสาร์ ต าบลพนอม 10) ปลาส้ม 11) หมกเจาะ  

12) ที่พักในอ าเภอท่าอุเทน 13) แมน่้ าโขง 14) แหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ในอ าเภอท่าอุเทน   

15) สื่อสิ่งพิมพ์ตา่ง ๆ เช่น แผน่พับ วารสาร หนังสอือ้างอิง หนังสอืพิมพ์ สอดคล้องกับ 

มธุรดา เอี่ยมสุภา (2558, บทคัดย่อ) การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมเพื่อเตรยีมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนส าหรับมัคคุเทศก์นอ้ย 

ในจังหวัดสิงหบ์ุรี การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) พัฒนาหลักสูตร

ฝกึอบรมด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน 2) ศึกษาผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรม และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ข้า

รับการอบรมที่มตี่อหลักสูตรฝึกอบรมกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนีไ้ด้แก่มัคคุเทศก์

น้อย จ านวน 35 คน ที่ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย จากจ านวนมัคคุเทศก์นอ้ยในจังหวัด

สิงหบ์ุรี จ านวน 70 คน เครื่องมอืที่ใชใ้นการวิจัยประกอบด้วย 1) หลักสูตรฝึกอบรม  

2) แบบสอบถาม 3) แบบสัมภาษณ์ 4)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน และ 5)

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อหลักสูตรการ ผลวจิัยพบว่า 1) ด้านการพัฒนาหลักสูตร

พบว่าหลักสูตรฝกึอบรมด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียนสาหรับมัคคุเทศก์นอ้ยในจังหวัดสิงห์บุรี ประกอบด้วย 1) หลักการ  

2) จุดมุ่งหมาย 3) โครงสร้าง 4) ขอบข่ายเนื้อหา 5) กิจกรรมในการฝึกอบรม 6) สื่อ

ประกอบการฝึกอบรม 7) ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม 8) เอกสารประกอบการฝึกอบรม

ส าหรับวิทยากรเอกสารประกอบการฝึกอบรมสาหรับมัคคุเทศก์นอ้ย 9) การวัดและ

ประเมินผล 10) แผนการจัดการฝึกอบรม จ านวน 3 แผน เกี่ยวกับบุคลิกภาพเบือ้งตน้ของ

มัคคุเทศก์แผนการจัดการฝึกอบรมที่ 2 เรื่องข้อมูลเบื้องตน้และแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด

สิงหบ์ุรแีละอาเซียนการประเมินผลโครงร่างหลักสูตร พบว่า หลักสูตรมีคา่ดัชนีความ

สอดคล้อง (IOC) มีคา่อยู่ระหว่าง 0.6-1.00 ดังนัน้ส่วนประกอบในโครงรา่งหลักสูตรและ

แผนการจัดการฝึกอบรมมีความสอดคล้องและเหมาะสม 

   1.9 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  หลักสูตรฝกึอบรมเพื่อเสริมสร้าง

ความสามารถในการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส าหรับ
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ลูกเสือมัคคุเทศก์ ตามแนวคิดการเรียนรูโ้ดยใช้บริบทเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกันและการ

เสริมตอ่การเรียนรู้ ได้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) วัดผล

ประเมินผลก่อนการฝกึอบรม 2) วัดผลประเมินผลระหว่างการฝกึอบรม 3) วัดผล

ประเมินผลหลังการฝึกอบรม จากข้อค้นพบวิธีการวัดและประเมินผลในการวิจัยครั้งนี้ 

ได้ใชว้ิธีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงตามแนวคิดทฤษฎีการวัดผลประเมินผลผล

วิจัยสะท้อนใหเ้ห็นว่า การวัดและประเมินผลมีความสัมพันธ์กับกิจกรรมการฝึกอบรม 

อย่างแยกไม่ออกเพราะเป็นกระบวนการที่จะท าให้ทราบได้วา่การจัดกิจกรรมฝึกอบรมจะ

บรรลุจุดมุง่หมายประสบผลส าเร็จมากน้อยเพียงใด มีความเหมาะสมสอดคล้องกับผูเ้รียน 

สามารถพัฒนาผูเ้รียนใหม้ีความรู้ตามจุดประสงค์ของการฝึกอบรมได้มากหรือน้อย

กิจกรรมการฝกึอบรมเป็นสิ่งส าคัญต่อการวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียน หลักสูตรฝึกอบรม

เพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชงิ

วัฒนธรรม ส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์ ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานการเรียนรู้

ร่วมกันและการเสริมต่อการเรียนรู้  ผูว้ิจัยได้ใช้เทคนิคและวิธีการที่หลากหลายในการ

วัดผลการเรยีนรู้ของผูเ้รียน การสังเกตพฤติกรรมด้านต่าง ๆ เช่นการกล้าแสดงออก  

การฝึกพูด การมีจิตสาธารณะ การมคีวามตระหนักรู้ การทดสอบ สัมภาษณ์ ตรวจผลงาน  

และการจดบันทึก สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวิทย์ มูลค า (2550, หน้า 74) ประยูร บุญใช้ 

(2549, หนา้ 109) ได้เสนอแนะเทคนิคการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงว่า ควรใช้

เทคนิคและวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต ทดสอบ สัมภาษณ์ ตรวจผลงาน รายงาน

ตนเอง การบันทึก แฟ้มสะสมงานและการให้คะแนนเพื่อประเมินควรใช้การสร้างรูบริคส์ 

(Rubric) เป็นแนวทางในการให้คะแนน  

   ผลการประเมินหลักสูตรฝกึอบรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการฟัง

และพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม ส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์ ตาม

แนวคิดการเรยีนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกันและการเสริมตอ่การเรียนรู้ พบว่า

อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวม ( X )=4.59  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าหลักสูตร

ฝกึอบรมได้ผ่านการพัฒนา มกีารศกึษาทฤษฎีต่าง ๆ ประกอบการค้นคว้าทดลอง และ

ศกึษาขั้นตอนรายละเอียดในการพัฒนาหลักสูตรที่มีส่วนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดการ

เรียนรู้อย่างแท้จรงิ มีการจัดสื่อไว้อย่างเป็นระบบ ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนใจตลอดเวลา 

ท าให้เกิดทักษะในการแสวงหาความรู ้วเิคราะหจ์ุดมุ่งหมายและเนือ้หาของกิจกรรม ให้มี

ความเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน มีการก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ มีการตรวจสอบ
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แก้ไข ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการควบคุมอีกทั้งได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ 

และประเมินคุณภาพจากผู้เช่ียวชาญและน าข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ซึ่ง

สอดคล้องกับแนวคิดของ มธุรดา เอี่ยมสุภา (2558, บทคัดย่อ) ได้วจิัยพัฒนาหลักสูตร

ฝกึอบรมด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียนส าหรับมัคคุเทศก์น้อยในจังหวัดสิงหบ์ุรี ผลวจิัยพบว่าพบว่า  หลักสูตรมคี่าดัชนี

ความสอดคล้อง (IOC) มคี่าอยู่ระหว่าง 0.60-1.00 ดังนั้นส่วนประกอบในโครงร่าง

หลักสูตรและแผนการจัดการฝึกอบรมจึงมีความสอดคล้องและเหมาะสม   

  2. ผลการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถ 

ในการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส าหรับลูกเสือ

มัคคุเทศก์ ตามแนวคดิการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกันและ 

การเสริมต่อการเรียนรู้ 

   2.1 ความสามารถด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษส าหรับการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของลูกเสือมัคคุเทศก์หลังเรยีนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 และมีค่าเฉลี่ยร้อยละ ( X ) ของคะแนนความสามารถในการฟังและ

พูดภาษาอังกฤษหลังเรยีนรวมทุกด้านคิดเป็นรอ้ยละ 81.28 สูงกว่าเกณฑท์ี่ก าหนด คอื 

ร้อยละ 80 โดย ผลการวิจัยดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าหลักสูตรฝกึอบรมเพื่อเสริมสร้าง

ความสามารถในการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส าหรับ

ลูกเสือมัคคุเทศก์ ตามแนวคิดการเรียนรูโ้ดยใช้บริบทเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกันและการ

เสริมตอ่การเรียนรู้ ที่พัฒนาขึน้ ด าเนินการวิจัยและพัฒนาอย่างเป็นระบบ มีกระบวนการ

ขั้นตอนที่สัมพันธ์และสอดคล้องกันโดยบูรณาการแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรฝกึอบรม 

วิเคราะห์และสังเคราะหอ์อกมาเป็นหลักการ จุดมุ่งหมาย เนือ้หา กระบวนการเรียนการ

สอนและการวัดผลประเมินผล และการสังเคราะหก์ารจัดกิจกรรมการฝึกอบรม แล้วจงึ

น ามาสาระส าคัญต่าง ๆ มาจัดท าเอกสารเป็นรูปเล่มฉบับร่าง จัดท าเอกสารประกอบ

หลักสูตรการฝกึอบรม ท าการตรวจหาคุณภาพโดยผู้เช่ียวชาญ ปรับปรุงแก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะก่อนน าไปทดลองใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง  

   จะเห็นได้ว่าหลักสูตรฝกึอบรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการฟัง

และพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม ส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์ ตาม

แนวคิดการเรยีนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกันและการเสริมตอ่การเรียนรู้  

ดังกล่าวมีการด าเนินการที่เป็นขั้นตอนตามล าดับภายใต้แนวคิดพืน้ฐานการพัฒนาหลักสูตร
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ฝกึอบรมและได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติจากผู้เช่ียวชาญ ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง 

ๆ จึงท าให้หลักสูตรฝึกอบรมมปีระสิทธิภาพสามารถใช้พัฒนาความสามารถในด้านการฟัง

และการพูดภาษาอังกฤษให้กับผูเ้รียน นอกจากนี้จุดเด่นของหลักสูตรฝกึอบรมคอื มี

กิจกรรมที่หลากหลายมกีารสบืค้นขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต วดีีโอ แหล่งเรียนรู้จากสถานที่

จรงิฝกึสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ได้ท างาน 

เป็นกลุ่ม ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของท้องถิ่นตนเอง ผูเ้รียนได้ฝึกทักษาการฟังและการพูด

ภาษาอังกฤษจากสถานการณ์จริง สนุก ตื่นเต้น ผูเ้รียนได้น าเสนอผลงาน ฝกึการกล้า

แสดงออก สอดคล้องกับงานวิจัยของ Julia B. Akers (1999, p. 7) ที่กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้

ด้วยบริบทที่หลายด้านและครอบคลุมกระบวนการเรียนรู้จากกิจกรรมในชีวิตจรงิทั้งภายใน

และภายนอกห้องเรียน ท าให้ผู้เรียนเชื่อมต่อและเข้าใจบทเรียน แล้วน าไปใช้กับชีวิตของ

ตนเอง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มปีระสิทธิภาพ ส่งเสริมให้นิสติได้ท าความเข้าใจ

และเรียนรู้จากสถานการณ์ในชีวติประจ าวัน มีกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ที่ช่วยใหน้ิสติ

มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและการท างานร่วมกับผู้อื่น ส่งผลให้นิสติมีทักษะการ

ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่ดขีึ้น นอกจากนีย้ังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปิยะดา 

จุลวรรณา (2553, หน้า ง) ได้ท าการพัฒนาโปรแกรมการศกึษานอกระบบโรงเรียนเพื่อ

ส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ตามแนวคิดการศกึษาแบบใช้พื้นที่

เป็นฐาน และแนวคิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ส าหรับผูป้ระกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ใน

กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

ทัศนคติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานคร ทัศนคติตอ่การมี

จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ ทัศนคติต่อการส่งเสริมภาพลักษณ์การใหบ้ริการรถ

แท็กซี่ และความมสี านกึแห่งความเป็นเจ้าของพื้นที่กรุงเทพมหานคร หลังการเข้าร่วม

โปรแกรมการศกึษานอกระบบโรงเรียนสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม อย่างมีนัยส าคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05 และศตพล ใจสบาย (2561, หน้า 171) ได้ท าการทดลองใช้หลักสูตร

รายวิชา พบว่า ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนสิิตหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะว่า แนวทางการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ตามแนวคิดการศกึษาแบบใช้พื้นที่เป็นฐานร่วมกับการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติทั้ง  

3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นการศกึษาข้อมูลพืน้ฐาน ขั้นการสร้างหลักสูตรรายวิชา และขั้นการ

ทดลองใช้หลักสูตรรายวิชา สามารถเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของ
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นิสติหลังเรียนได้ เนื่องจากนิสิตมีโอกาสฝึกทักษะทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน 

และการเขียน 

   2.2 ความตระหนักเห็นคุณค่าในวัฒนธรรมของลูกเสือมัคคุเทศก์  

หลังเรยีนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรยีน ( X ) เท่ากับ 2.52  น ามาเทียบ

เกณฑอ์ยู่ในระดับปานกลาง และมีคะแนนความตระหนักเห็นคุณค่าวัฒนธรรมเฉลี่ย 

หลังเรยีน ( X ) เท่ากับ 4.25 น ามาเทียบเกณฑ์อยู่ในระดับมาก ดังนั้นคะแนนความ

ตระหนักเห็นคุณค่าวัฒนธรรมเฉลี่ยหลังเรยีนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรยีน ซึ่งเป็นไปตาม

สมมุตฐิานของการวิจัย ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะว่าผูเ้รียนได้เรียนอย่างมีความสุขจากการท า

กิจกรรม ได้ลงมอืปฏิบัติ ได้เรียนรู้จากสถานที่จริงซึ่งส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการตระหนักเห็น

คุณค่าวัฒนธรรมที่ตนเองมีในชุมชนและท้องถิ่นของตนเอง ส่งผลใหผู้เ้รียนต้องการอนุรักษ์

และสืบสานให้คงอยู่ตอ่ไป หลักสูตรการฝึกอบรมส่งเสริมใหผู้เ้รียนตระหนักรู้ในคุณค่า 

ของวัฒนธรรมของตนเองสามารถปฏิบัติได้ในชวีิตจรงิตลอดจนสามารถน าไปใช้ได้ในชวีิต 

ประจ าวันของผู้เรียนหรือคนในชุมชนได้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธนชาติ หล่อนกลาง 

(2552, หน้า ง) ได้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวัฒนธรรมท้องถิ่นตามแนวการสอน

ประสบการณ์การอ่านแบบเสริมต่อการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถการอ่าน

ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและเจตคติต่อวัฒนธรรมของนักศกึษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา ผลการวิจัยสรุปได้ว่ารูปแบบการเรียนการสอนวัฒนธรรมท้องถิ่นตามแนว 

การสอนประสบการณ์การอ่านแบบเสริมต่อการเรียนรูม้ี 2 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นวางแผนและ

ขั้นน าไปใช้ 2) การประเมินคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น พบว่า 

นักศกึษากลุ่มทดลองที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนวัฒนธรรมท้องถิ่นตามแนว

ประสบการณ์การอ่านแบบเสริมต่อการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการอ่าน

ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจหลังการทดลองสูง การทดลองอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.1 และมีคะแนนเฉลี่ยเจตคติต่อวัฒนธรรมท้องถิ่นหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการ

ทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ โกสิน สะตะ, 

ประยูร วงศจ์ันทรา, ฐิติศักดิ์ เวชกามา (2559, หน้า 178) ได้วิจัยพัฒนากิจกรรมฝึกอบรม

มัคคุเทศก์สิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย ได้แก่ คู่มอืการพัฒนากิจกรรมฝึกอบรมมัคคุเทศก์สิ่งแวดล้อมเพื่อ

การท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ แบบทดสอบความรู ้แบบวัดทัศนคต ิและแบบวัดทักษะการเป็น

มัคคุเทศก์สิ่งแวดล้อม ผลการวิจัย พบว่า สถานที่ท่องเที่ยวอ าเภออุบลรัตน์ จังหวัด
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ขอนแก่น มีแหล่งท่องเที่ยวที่มคีวามส าคัญอยู่ 3 แห่ง ซึ่งได้แก่ อุทยานแห่งชาติน้ าพอง 

เขื่อนอบุลรัตน์ และอุทยานแหง่ชาติภูก้าว–ภูพานค า กิจกรรมฝึกอบรมมัคคุเทศก์

สิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีความเหมาะสมมาก ผลการเปรียบเทียบคะแนน

เฉลี่ยในด้านความรู้ ทัศนคติ และทักษะการเป็นมัคคุเทศก์สิ่งแวดล้อมของเยาวชนที่เข้ารับ

การฝึกอบหลังการฝกึอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

และสอดคล้องกับ จุฑาทิพย์ สุทธิเทพ (2559, หนา้ 46-50) ได้ท าการพัฒนายุวมัคคุเทศก์

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นของเยาวชนต าบลมะเกลือใหม ่อ าเภอสูงเนนิ จังหวัด

นครราชสีมา ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์มีดังนี้ ต าบลมะเกลือใหม่ มีศักยภาพในการ

ท่องเที่ยวเชิงศาสนา การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ส าหรับการ

เรียนรู้การเป็นยุวมัคคุเทศก์ ใช้วธิีการโดยการฝกึอบรมและฝกึปฏิบัติการน าเที่ยวในแหล่ง

ท่องเที่ยวที่ส าคัญคือ วัดป่าภูผาสูง ทั้งนี้รูปแบบการเรียนรูม้ี ดังนี ้1) การส ารวจแหล่ง

ท่องเที่ยว 2) ฝึกอบรมการเป็นยุวมัคคุเทศก์ 3) ฝึกปฏิบัติการเป็นยุวมัคคุเทศก์น าเที่ยว 

       2.3 ความพึงพอใจของลูกเสือมัคคุเทศก์ตอ่หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อ

เสริมสรา้งความสามารถในการฟังและพูดภาษาอังกฤษส าหรับการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม

อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.09 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานของการวิจัย 

จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าหลักสูตรฝกึอบรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการฟัง

และพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม ส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์ ตาม

แนวคิดการเรยีนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกันและการเสริมตอ่การเรียนรู้  

ผูเ้รียนได้เรียนรู้อย่างมคีวามสุขจากการท ากิจกรรมที่หลากหลาย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ

เพื่อนในห้องเรียน ได้ฝกึน าเสนอผลงานของตนเอง ได้ฝึกทักษะและความสามารถในการใช้

ภาษาอังกฤษจากสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จรงิสามารถประเมินต่อเติมและเสริม

ต่อแนวคิดเป็นของตนเอง สามารถพัฒนาภาษาอังกฤษด้านการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรมได้

อย่างเหมาะสม ส่งผลให้ผูเ้รียนมีทักษะในการใชภ้าษาอังกฤษได้ดขีึน้ สื่อในการฝกึอบรม 

มีความทันสมัยและหลากหลายเน้นให้ผู้เรยีนปฏิบัติกิจกรรมจรงิจากสื่อรอบตัว ได้รับ

สัมผัสกับสิ่งแวดล้อมโดยตรง เรียนรู้จากความจริงจากแหลง่เรียนรูด้้านประเพณี

วัฒนธรรมท้องถิ่นและธรรมชาติที่มอียู่ในชุมชนที่ผูเ้รียนสามารถสัมผัสได้ ตลอดจน

สามารถน าไปใช้ได้ในชวีิตประจ าวันของผูเ้รียนหรอืคนในชุมชน สง่เสริมการมีความ

ตระหนักรู้ในคุณค่าของวัฒนธรรมของตนเองและชีวิตที่เป็นสุข สอดคล้องกับผลการวิจัย

ของ พลวัต วุฒิประจักษ์ (2553, หน้า ง) พบว่า นักศึกษาครูมคีุณลักษณะบัณฑติครูที่พึง
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ประสงค์มคีวามตระหนักรู้ในตนเอง เมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ ท างานเพื่อส่วนร่วมและคิด 

อย่างมวีิจารณญาณสูงขึ้นอย่างมีมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนิสติมคีวามพอใจต่อ

หลักสูตรในระดับมาก 

  จากผลการทดลองข้างต้นแสดงให้เห็นว่าหลักสูตรฝกึอบรมเพื่อเสริมสรา้ง

ความสามารถในการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส าหรับ

ลูกเสือมัคคุเทศก์ ตามแนวคิดการเรียนรูโ้ดยใช้บริบทเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกันและการ

เสริมตอ่การเรียนรู้  ที่ผู้วจิัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ และได้รับการประเมินและปรับปรุง

แก้ไขมาอย่างต่อเนื่องตามล าดับ จนเป็นหลักสูตรฝกึอบรมที่สมบูรณ์ สามารถน าไป

เผยแพร่ได้ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศกึษาครั้งนี้ ผู้วิจัยมีขอ้เสนอแนะ ดังนี้ 

 1. ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ 

  1.1 วิทยากรผู้จัดกิจกรรมหรอืครูผูส้อนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

สามารถน าหลักสูตรฝกึอบรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการฟังและพูดภาษาอังกฤษ

เพื่อการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม ส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์ ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้

บริบทเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกันและการเสริมต่อการเรียนรู้ ไปใช้พัฒนาผูเ้รียนในระดับ

ประถมศึกษาในด้านความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟังและการพูด การกล้า

แสดงออกและน าเสนอผลงานด้วยภาษาอังกฤษ กิจกรรมที่ส าคัญคือควรมกีารเชื่อมโยง

ความรูก้ับบริบทท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ที่เป็นวัฒนธรรมของท้องถิ่น โบราณสถาน

โบราณวัตถุของท้องถิ่น ตลอดจนธรรมชาติที่สวยงามของท้องถิ่นที่สามารถน ามาเป็นสื่อ 

ในการเรียนรู้ใหก้ับผูเ้รียนได้ 

  1.2 ก่อนที่จะน าหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นนีไ้ปใช้ ควรศึกษาเอกสารหลักสูตร

อย่างละเอียด และจัดเตรียม เครื่องมือ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ให้พร้อม เพื่อให้การจัดกิจกรรม

ตามหลักสูตรมปีระสิทธิภาพ 

 2. ข้อเสนอแนะส าหรับผู้บริหาร 

  2.1 ผูบ้ริหารควรสนับสนุนให้น ารูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นไป

ใช้ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ โดยสนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน 
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โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสถานที่จริงในท้องถิ่นที่เอื้อตอ่การเรียนรูด้้วย

ตนเอง 

  2.2 ผูบ้ริหารควรส่งเสริมให้วิทยากรผู้จัดกิจกรรมหรอืครูผูส้อนพัฒนา

หลักสูตรท้องถิ่นด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อตอบสนองตอ่นโยบายการ 

บูรณาการวัฒนธรรมท้องถิ่นให้มากยิ่งขึน้ เพราะเนือ้หาและสื่อการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษส่วนใหญ่มบีริบทของประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ 

 3. ข้อเสนอแนะส าหรับวิทยากรผู้จัดกิจกรรมหรอืครูผู้สอน 

  3.1 การคัดเลือก หรอืการสร้างเนื้อหาวัฒนธรรมท้องถิ่น ตอ้งค านึงผูเ้รียน 

ระดับความยากง่ายของเนื้อหา และจุดประสงค์ของการเรียน เป็นส าคัญ ดังนัน้ หาก

วทิยากรผูจ้ัดกิจกรรมหรอืครูผูส้อนต้องการบูรณาการวัฒนธรรมท้องถิ่นในการเรียนการ

สอนภาษาอังกฤษ ควรตรวจสอบและค้นคว้าอย่างละเอียดว่า มีแหล่งข้อมูลในหัวข้อนัน้ ๆ 

เพียงพอหรือไม่ ทั้งข้อมูลภาษาอังกฤษและภาษาไทย จากนั้นจงึรวบรวม คัดเลือก หรอื

เรียบเรียงเนือ้หาขึน้ใหม่ใหเ้หมาะสมกับผูเ้รียนและจุดประสงค์การเรียนรู้ แล้วจึงน าเนือ้หา

ที่สรา้งขึ้นและผา่นผูเ้ชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษตรวจสอบแล้วมาพัฒนาเป็นบทเรียนและ

กิจกรรมที่น่าสนใจ 

 4. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

   4.1 ควรน าแนวคิดการศกึษาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถ

ในการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรมส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์ 

ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกันและการเสริมต่อการเรียนรู้ 

ไปใช้ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับจังหวัด โดยอาศัยแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่เป็น

แหลง่ท่องเที่ยวของจังหวัด และแหล่งวัฒนธรรมของชุมชนที่มีอยู่เป็นฐานข้อมูลและเสริม

ต่อการเรียนรู้ต่อไป 

   4.2 ควรศึกษาผลการใชห้ลักสูตรฝกึอบรมนีใ้นด้านทักษะและกระบวนการ 

ทางภาษาอังกฤษอื่น ๆ ด้วยว่า หลักสูตรฝกึอบรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการฟัง

และพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์ ตามแนวคิด 

การเรียนรูโ้ดยใช้บริบทเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกันและการเสริมตอ่การเรียนรู้นีส้ามารถ

สร้างเสริมทักษะและกระบวนการใดได้อกีบ้าง  

  4.3 ควรศึกษาผลการใชห้ลักสูตรเพิ่มเติมในด้านทักษะกระบวนการคิด เช่น 

การคิดวิเคราะห ์การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง เป็นต้น 
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รายนามผู้ทรงคุณวฒุแิละผู้เชี่ยวชาญ  

ตัวอย่างหนงัสือขอความอนุเคราะห ์
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รายนามผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
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แบบทดสอบความสามารถในการฟังและพูดภาษาอังกฤษ 

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการฟังและพูด

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์ ตามแนวคดิ 

การใช้บริบทเป็นฐาน การเรียนรู้ร่วมกัน และการเสริมต่อการเรียนรู้ 

…………………………………………………………………………………………. 

ค าชี้แจง  

1. แบบทดสอบความสามารถในการฟังและพูดภาษาอังกฤษ มจี านวนทั้งสิ้น 40 ข้อ  

40 คะแนน ประกอบด้วย 7 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 ครูอ่านออกเสียงใหน้ักเรียนฟังค าศัพท์เพียง 1 ครั้ง แล้วให้นักเรียน

เลือกเสียงหนักเบา 

  จ านวน 10 ข้อ 10 คะแนน 

 ตอนที่ 2 ครูอ่านค าศัพท์ และใหน้ักเรียนเลือกความหมายที่สอดคล้องกับ

ค าศัพท์ 

  จ านวน 5 ข้อ 5 คะแนน 

 ตอนที่ 3 ครูพูดค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับภาพแล้วให้นักเรียนเลือกภาพใหต้รงกับ

ค าศัพท์ที่ได้ยิน 

  จ านวน 5 ข้อ 5 คะแนน 

 ตอนที่ 4 ครูอ่านประโยค และใหน้ักเรียนเลือกค าศัพท์หรอืประโยคที่สอดคล้อง

กับค าศัพท์หรอืประโยคที่ได้ยิน 

  จ านวน 7 ข้อ 7 คะแนน 

 ตอนที่ 5 นักเรียนสนทนาและแสดงบทบาทสมมุติ (รายบุคคล) 

  จ านวน 5 ข้อ 5 คะแนน 

 ตอนที่ 6 นักเรียนพูดบรรยายข้อความ (รายคู่) 

  จ านวน 7 ข้อ 7 คะแนน 

 ตอนที่ 7 นักเรียนสร้างบทสนทนาและแสดงบทบาทสมมุตเิป็นคู่หรือกลุ่ม  

  จ านวน 1 ข้อ 1 คะแนน  

2. เวลาที่ใชส้อบ 3 ช่ัวโมง  
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ตอนที่ 1 ครูอ่านออกเสียงให้นักเรยีนฟังค าศัพท์เพียง 1 คร้ัง แล้วให้นักเรยีนเลือก

เสียงหนักเบาท่ีได้ยิน 

1. northeast 

a. north°east  b. north°east 

2. settle 

a. set°tle    b. set°tle 

3. migrate 

a. mi°grate   b. mi°grate 

4. history 

a. his°to°ry   b. his°to°ry  c. his°to°ry 

5.  river 

a. ri°ver    b. ri°ver 

6. market 

a. mar°ket   b. mar°ket 

7. footprint 

a. foot°print   b. foot°print 

8. dinosaur 

a. di°no°saur  b. di°no°saur c. di°no°saur 

 

9. attraction 

a. at°trac°tion  b. at°trac°tion c. at°trac°tion 

10.intersection 

a. in°ter°sec°tion  b. in°ter°sec°tion 

c. in°ter°sec°tion  d. in°ter°sec°tion 
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ตอนที่ 2 ครูอ่านค าศัพท์ และให้นักเรยีนเลือกความหมายที่สอดคล้องกับค าศัพท์ 

 

11. garbage 

a. ขยะ     c. หมกเจาะ 

b. นักท่องเที่ยว  d. โรงแรม 

12. combination 

a. ความสามัคคี  c. การสื่อสาร 

b. ความปลอดภัย d. ส่วนผสม 

13. volunteer 

a. ลูกเสือ    c. อาสาสมัคร  

b. นักท่องเที่ยว  d. สถานที่ท่องเที่ยว 

14. marinate 

a. อบ     c. หมัก 

b. ปิ้ง     d. ทอด 

15. temple 

a. เครื่องปรุงรส  c. วัด 

b. พระธาตุ   d. ตลาด 
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ตอนที่ 3 ครูพูดค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับภาพ และให้นักเรยีนเลือกภาพให้ตรงกับ

ค าศัพท์ที่ได้ยิน 

 

16. PraThat’s Tha U then 

 

A. 

 

 

 

 

B. 

 

17. Dinosaur Footprints Park 

A. 

 

 

 

 

B.  
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18. Thai–Laos Market 

 

A.     

 

 

 

B    

 

 

 

19. Go straight 

 

 

A.   

 

 

B. 

 

20. Good bye 
 

 

 

 

A.                                 B. 
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ตอนที่ 4 ครูอ่านประโยค และให้นักเรยีนเลือกค าศัพท์หรอืประโยคที่สอดคล้องกับ

ค าศัพท์หรอืประโยคท่ีได้ยิน 

 

21. My favorite…………..food is Pickled Fish. 

 a. local   c. place 

 b. deep   d. cook 

22. Leave it outside a refrigerator until it turns………………………… 

 a. sour   c.  flower 

 b.  good   d.  salty 

23. A: How much is it for the room? 

     B…………………........…………………….. 

 a. Please stay tonight  c. Only one night 

 b. 500 baht per night  d. Go home, today. 

24. A: How do you take care of community environment? 

     B: ……………….....………………………….. 

 a.  I will bring a water bottle. 

 b.  I will take a long shower. 

 c.  I will use a plastic bag. 

25.  A: What will you do this evening? 

      B: ………………………… 

 

 

 

 

 

 a.  I will go shopping at Thai-Laos Market. 

 b.  I will visit PraThats (Buddha’s relics). 

 c.  I will take some photos at Pra Bang Wad Trai Poom. 

 d.  I will take a boat ride to Chai Buri 
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26. What is the local food in Tha U then district? 

 
 a. PlaSom (Pickled Fish) 

 b. Papaya Salad 

 c. Fried Rice 

 d. Chicken Fried 

 

27. …………………….is on King’s road. It’s opposite the police station. 

 

 a. Hospital     b. Shop 

 c. Italian restaurant  d. Police station 

 

ตอนที่ 5 นักเรยีนสนทนาและแสดงบทบาทสมมุติ (รายคู่) 

28. Student A: We went to Nakhon Phanom. 

Student B: How was your vacation? 

Student A: It was pretty good. 

Student B: That’s wonderful 

Student A: Thanks. 

Student B: I have to go now. Nice talking to you. Bye 

Student A: Bye. 

 

  

Shop 
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29. 

 Tourist: So how old is this building? 

 Guide Scout: It was built in the 19th century. 

 Tourist: Can we go inside? 

 Guide Scout: Certainly. Please, follow me. 

 

30.  

  Student A: Excuse me. Could you give me directions? 

  Student B: Where are you going? 

  Student A: I’m looking for the Phu Resort. 

  Student B: Go straight to the next intersection and turn right. 

  Student A: Thank you very much. 

 

31. 

      A: Hello, What is your name? 

      B: Hi! My name is Teddy Bear. What is your name? 

      A: I’m Janson. How are you Teddy? 

      B: Fine thanks, and you? 

      A: I’m fine, thank you.  

32.  

      A: Where are you from? 

      B: I’m from Turkey. Where are you from? 

      A: I’m from England. Nice to meet you. 

      B: Me too, Janson. See you later. 

      A: See you, Good bye! 

      B: Bye! 
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33.      Student A: Good picture! When did you get back? 

          Student B: I will go back tomorrow 

Student A: Where did you go? 

Student B: Pra That’s Tha U then. 

Student A: That’s great.  

 

34. 

          Tourist: So how old is this building? 

          Guide Scout: It was built in the 19th century. 

          Tourist:  Can we go inside? 

          Guide Scout: Certainly. Please, follow me. 

 

ตอนที่ 6 ให้นักเรยีนพูดบรรยายข้อความ (รายบุคคล) 

35. Introduce yourself 

36. What is your favorite tourist attractions of Amphoe Tha U then? Tell us why. 

37. Tell us how to cook your favorite local food. 

38. Saying goodbye in English to the tourists at the airport at least three phrases. 

39. Tell us three different things of how to take care of environment. 

 

ตอนที่ 7 นักเรยีนสร้างบทสนทนาและแสดงบทบาทสมมุติ (รายคู่หรอืรายกลุ่ม) 

40. Student A: You live in Amphoe Tha U then and meet a tourist for the first time.   

You would like to make friends with a tourist. Greet and do self-introduction and ask 

her/him a question about the place where he or she stays, or a country they are from. 

 

          Student B: You are a tourist visiting Amphoe Tha U then for the first time. You 

meet someone living in town and want to make friends with locals while travelling. 

Greet and do self-introduction or ask some questions about the place where he or she 

lives or interesting places in Amphoe Tha U then. 
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ผลการวิเคราะห์คุณภาพของเคร่ืองมือวิจัย 

ตาราง 6 ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความยาก ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการฟัง 

            และการพูดภาษาอังกฤษ 

 

ข้อที่ การฟัง ข้อที่ การพูด 

ค่าความยากง่าย 

(p) 

ค่าอ านาจจ าแนก 

(r) 

ค่าความยากง่าย 

(p) 

ค่าอ านาจจ าแนก 

(r) 

1 .57 .20 28 .77 .20 

2 .70 .60 29 .50 .27 

3 .47 .40 30 .57 .27 

4 .57 .20 31 .57 .20 

5 .53 .40 32 .57 .20 

6 .53 .53 33 .53 .20 

7 .57 .60  34 .67 .20 

8 .73 .27 35 .63 .20 

9 .80 .20 36 .63 .27 

10 .80 .27 37 .63 .33 

11 .50 .47 38 .53 .40 

12 .73 .20 39 .53 .27 

13 .67 .40 40 .57 .20 

14 .57 .33    

15 .50 .20    

16 .43 .33    

17 .50 .20    

18 .63 .20    

19 .63 .33    

20 .63 .33    

21 .43 .20    

22 .40 .20    

23 .70 .33    
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          ตาราง 6 (ต่อ) 

 

ข้อที ่ การฟัง ข้อที ่ การพูด 

ค่าความยากง่าย 

(p) 

ค่าอ านาจจ าแนก 

(r) 

ค่าความยากง่าย 

(p) 

ค่าอ านาจจ าแนก 

(r) 

24 .63 .33    

25 .60 .33    

26 .67 .40    

27 .53 .20    

รวม

เฉลี่ย  
p = .59 r = .32 

รวม 

เฉลี่ย 
p = .59 r = .24 

 มีคา่ความเชื่อมั่น (R) ของแบบทดสอบทั้งฉบับ เท่ากับ .80 
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แบบสัมภาษณ์ข้อมูลพ้ืนฐาน 

ฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อ

การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์ ตามแนวคิดการใช้

บริบทเป็นฐาน การเรยีนรู้ร่วมกนัและการเสริมต่อการเรียนรู้ 

  

 แบบสัมภาษณ์ขอ้มูลพืน้ฐานเพื่อการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง

ความสามารถในการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมส าหรับ

ลูกเสือมัคคุเทศก์ ตามแนวคิดการใชบ้ริบทเป็นฐาน การเรียนรู้ร่วมกันและการเสริมตอ่การ

เรียนรู้ (นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร อ าเภอท่าอุเทน จังหวัด

นครพนม) ผูว้ิจัยจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรด แสดงความคดิเห็นในประเด็นต่าง ๆ 

ค าชี้แจง   

 1. วัตถุประสงค์การยกร่างหลักสูตรนี้ 

1.1 เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตาม 

แนวคิดการใช้บริบทเป็นฐาน การเรียนรู้ร่วมกันและการเสริมตอ่การเรียนรู ้ส าหรับลูกเสือ

มัคคุเทศก์ 

1.2 เพื่อพัฒนาความสามารถการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ ของลูกเสือ 

มัคคุเทศก์ซึ่งเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร อ าเภอท่าอุเทน  

จังหวัดนครพนม  

  2. ข้อมูลพื้นฐานที่ต้องการสัมภาษณ์เกี่ยวกับ 

  2.1 ข้อมูลสว่นตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

   2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับเนือ้หาของหลักสูตร 

   2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงใน  หรอืกรอกข้อความลงในชอ่งว่าง 

 1. เพศ  ชาย  หญิง 

 2. ปัจจุบันท่านด ารงต าแหน่ง/อาชพี 

   ผูอ้ านวยการส านักงานการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม 

   ประธานสภาอ าเภอท่าอุเทน 

   ครูผูส้อนกลุ่มสาระสังคมศกึษา 

   ครูผูส้อนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

   กรรมการสถานศกึษา 

 นักเรียน 

             อื่น ๆ (โปรดระบุ)............................................................... 

 3. อายุ 

  3.1 ส าหรับผู้เช่ียวชาญที่ตอบแบบสอบถาม 

 น้อยกว่า 30 ปี 

 30–40 ป ี

 41-50 ปี 

 มากกว่า 50 ปี 

  3.2 ส าหรับนักเรียนที่ตอบแบบสอบถาม 

 น้อยกว่า 6 ปี 

 6-9 ปี 

 10–12 ปี 

 มากกว่า 12 ปี 
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ตอนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเน้ือหาของหลักสูตร   

1. ท่านคิดว่ามัคคุเทศก์ควรมีความรู้เบื้องต้นในด้านใดบ้าง  

ความเป็นมาและความส าคัญ 
มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

1. ความหมายของมัคคุเทศก์      

2. ประวัติความเป็นมาของ 

มัคคุเทศก์ 

     

3. ความส าคัญของมัคคุเทศก์      

4. อื่น ๆ (โปรดระบุ)...................      

คุณสมบัติของมัคคุเทศก์ มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

1. ประเภทของมัคคุเทศก์/ 

ผูน้ าเที่ยว 

     

2. มารยาทและจรรยาบรรณ

ของวิชาชีพ 

     

3. อื่น ๆ (โปรดระบุ)...................      

บทบาทและหน้าที่ 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. การปฏิบัติหน้าที่ของ

มัคคุเทศก์ 

     

2. การวางแผนและการ

แก้ปัญหา 

     

3. อื่น ๆ (โปรดระบุ)...................      
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2. ท่านคิดว่ามัคคุเทศก์ควรมีความรู้ภาษาอังกฤษในด้านใดบ้าง   

ด้านความรู้ มากที่สุด มาก 
ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. ความรู้ด้านค าศัพท์      

2. ความรูด้้านการออกเสียง      

3. ความสามารถด้านการพูด 

ให้ข้อมูล 

     

4. ความสามารถด้านไวยากรณ์      

5. อื่น ๆ (โปรดระบุ).................      

3. ท่านคิดว่าสถานที่ท่องเที่ยว อาหารและแหล่งท่องเที่ยวใดที่ควรน ามา 

เขียนในหลักสูตร  

เน้ือหา มากที่สุด มาก 
ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัดพระธาตุท่าอุเทน      

2. วัดพระบาง      

3. รอยเท้าไดโนเสา      

4. แม่น้ าสองสี      

5. โรงแรมในท้องถิ่น      

6. ตลาดนัดไท-ลาว      

7. ประวัติเมอืงเก่าไชยบุรี      

8. อืน่ ๆ (โปรดระบุ)..................      

 

 

 
 

 

 



 

230 

 4. ท่านคิดว่า มัคคุเทศก์ควรมีความรู้ความเข้าใจในการท่องเที่ยวเชิง 

วัฒนธรรมในด้านใดบ้าง 

เน้ือหา 
มาก

ที่สุด 
มาก ปานกลาง น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. การรักษาความสะอาดของ

สถานที่ 

     

2. การดูแลความปลอดภัยของ

นักท่องเที่ยว/ที่พัก/การเดินทาง 

     

3. การดูแลและรักษาสถานที่

ท่องเที่ยว เชน่ การไม่ท าลาย

สถานที่และวัตถุโบราณ 

     

4. การปฏิบัติตามข้อก าหนด

และระเบียบของแต่ละสถานที่ 

     

5. การปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยว

อย่างยุติธรรม เช่น ราคาสินค้า 

และที่พัก 

     

6. การอ านวยความสะดวกและ

ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 

     

7. อื่น ๆ (โปรดระบุ).................      

 

ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

  การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อ

การท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรมส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์(นักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 4-6 

โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม) ตามแนวคิดการใชบ้ริบท 

เป็นฐาน การเรียนรูร้่วมกันและการเสริมต่อการเรียนรู้ ควรมีแนวทางการจัดกิจกรรม 

การเรียนรูอ้ย่างไร  
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1. กระบวนการและกิจกรรมการเรยีนรู้ 

           เชิญวิทยากรผู้มีความรู้ ความช านาญมาบรรยาย-สาธิต 

 ฝกึปฏิบัติจริง 

 การศกึษาดูงานนอกสถานที่ 

 การอภิปราย 

 ระบุ..................................... 

2. สื่อการสอนประกอบการฝกึอบรม 

 เอกสารประกอบการฝึกอบรม 

 วิดีทัศน์ 

 โปรเจคเตอร์/จอฉาย 

 Power Point พาวเวอร์พอย 

 อื่น ๆ ระบุ......................................... 

3. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.......................................... 
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แบบสอบถามความต้องการในการฝึกอบรม 

การพัฒนาหลักสูตรฝกึอบรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการฟังและพูดภาษาอังกฤษ

เพื่อการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรมส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์ ตามแนวคิดการใช้บริบทเป็นฐาน 

การเรียนรูร้่วมกันและการเสริมต่อการเรียนรู้ 

ค าชี้แจง  

  แบบสอบถามนี้เป็นการสอบถามความต้องการในการฝกึอบรมในหลักสูตร

ฝกึอบรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์ ตามแนวคิดการใช้บริบทเป็นฐาน การเรียนรูร้่วมกัน

และการเสริมต่อการเรียนรู้ (นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 

อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม)  

 

 แบบสอบถามฉบับนี ้ แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที่ 2 ความต้องการในการอบรม   

 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 

  

                ขอขอบพระคุณ 

                 นางสาวอิชยา กองไชย 

                                       นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน 

                            มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ค าชี้แจง 

 ให้ผู้ตอบแบบสอบถามใส่เครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความที่ตรงกับ

ความจริงหรอืกรอกข้อความลงในชอ่งว่าง 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ 

  ชาย  

  หญิง 

2. อายุ 

   2.1 ส าหรับผูเ้ชี่ยวชาญที่ตอบแบบสอบถาม 

 น้อยกว่า 30 ปี 

 30–40 ป ี

 41-50 ปี 

 มากกว่า 50 ปี 

  2.2  ส าหรับนักเรียนที่ตอบแบบสอบถาม 

 น้อยกว่า 6 ปี 

 6- 9 ปี 

 10–12 ปี 

 มากกว่า 12 ปี 

3. อาชีพ  

 ผูอ้ านวยการส านักงานการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม 

 ประธานสภาอ าเภอ 

 ครูผูส้อนกลุ่มสาระสังคมศกึษา 

 ครูผูส้อนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

 กรรมการสถานศกึษา 

 นักเรียน 

             อื่น ๆ (โปรดระบุ)............................................................... 
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ตอนที่ 2 ความตอ้งการ ความสนใจในการเข้ารับการอบรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถ

ในการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรมส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์

(นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร อ าเภอท่าอุเทน จังหวัด

นครพนม) ตามแนวคิดการใช้บริบทเป็นฐาน การเรียนรู้ร่วมกันและการเสริมต่อการเรียนรู้ 

  1. ความต้องการหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการฟัง 

และพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรมส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์ (นักเรียน 

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 4-6 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม)  

ตามแนวคิดการใชบ้ริบทเป็นฐาน การเรียนรู้ร่วมกันและการเสริมต่อการเรียนรู้ 

   มาก 

   ปานกลาง 

   น้อย 

 2. ความตอ้งการฝกึอบรมด้านภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม 

เพื่อเตรียมรองรับนักท่องเที่ยวและพืน้ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม ส าหรับลูกเสือ

มัคคุเทศก์ (นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร อ าเภอท่าอุเทน  

จังหวัดนครพนม) ต้องมคีวามรู ้ความสามารถ ในเรื่องใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

 ความรูด้้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 

 ความรูเ้กี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 ความรูเ้กี่ยวกับโบราณสถานส าคัญในท้องถิ่น 

 ความรูเ้กี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

 ความรูด้้านการเป็นมัคคุเทศก์ โปรดระบุ…………………….……………………. 

 ความรูเ้กี่ยวกับจังหวัดนครพนม 

 ทักษะการตอ้นรับนักท่องเที่ยว 

 ความรูเ้กี่ยวกับอ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 

 ความรูค้วามเข้าใจอื่น ๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม 

 การรักษาความสะอาดของสถานที่ 

 การดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว/ที่พัก/การเดินทาง 

 การดูแลและรักษาสถานที่ท่องเที่ยว เชน่ การไม่ท าลายสถานที่และ 

วัตถุโบราณ 

 การปฏิบัติตามข้อก าหนดและระเบียบของแต่ละสถานที่ 
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 การปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยวอย่างยุติธรรม เช่น ราคาสินค้า และที่พัก 

 การอ านวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 

 อื่น ๆ........................................... 

 3. ระยะเวลาการฝึกอบรมความใช้เวลากี่ชั่วโมง 

 1-20 ช่ัวโมง 

 20-30 ช่ัวโมง 

 30-40 ช่ัวโมง 

 40-50 ช่ัวโมง 

 อื่น ๆ ..................................... 

 4. ท่านต้องการใหม้ีการฝกึอบรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการฟัง 

และพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรมส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์ (นักเรียน 

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 4-6 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม)  

ตามแนวคิดการใชบ้ริบทเป็นฐาน การเรียนรู้ร่วมกันและการเสริมต่อการเรียนรู ้(ตอบได้

มากกว่า 1 ข้อ) 

     เชญิวิทยากรผูม้ีความรู้  ความช านาญมาบรรยาย-สาธิต 

 ฝกึปฏิบัติจริง 

 การศกึษาดูงานนอกสถานที่ 

 การอภิปราย 

 ระบุ..................................... 

 5. ท่านต้องการสื่อการสอนประกอบการฝึกอบรมด้านการเสริมสร้าง

ความสามารถในการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมส าหรับ

ลูกเสือมัคคุเทศก์ (นักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4-6 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร อ าเภอ 

ท่าอุเทน จังหวัดนครพนม) ตามแนวคิดการใชบ้ริบทเป็นฐาน การเรียนรู้ร่วมกันและการ

เสริมตอ่การเรียนรู้ในครั้งนี้อย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  เอกสารประกอบการฝึกอบรม 

  วิดีทัศน์ 

  โปรเจคเตอร์/จอฉาย 

  Power Point พาวเวอร์พอย 

  อื่น ๆ ระบุ..........................................  
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

............................... 

 

 

  

ขอขอบพระคุณที่ท่านเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ 
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แบบประเมินความตระหนักเห็นคุณค่าในวัฒนธรรมของลูกเสือมัคคุเทศก์ 

……………………………………… 

ค าชี้แจง 

 

  1. แบบประเมินความตระหนักเห็นคุณค่าในวัฒนธรรมของลูกเสือมัคคุเทศก์

ฉบับนีเ้ป็นแบบประเมินส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 4-6 เป็นการสอบถามเพื่อ 

วัดความตระหนักรู้เห็นคุณค่าในวัฒนธรรมหรอืความรู้สึกของลูกเสือมัคคุเทศก์ที่มีต่อ

วัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่น 

  2. นักเรียนมอีิสระในการเลือกค าตอบตามความคดิเห็นของนักเรียน ค าตอบ

ของนักเรียนไม่มีถูกหรือผดิ และค าตอบเหล่านี้ไมม่ีผลใด ๆ ตอ่นักเรียน 

  3. แบบประเมินฉบับนีม้ีขอ้ความทั้งหมด 10 ข้อความ กรุณาตอบใหค้รบทุก

ข้อความ 

  4. วิธีตอบแบบประเมินให้นักเรียนอ่านข้อความแต่ละข้อให้เข้าใจและพิจารณา

เลือกใหร้อบคอบโดยท าเครื่องหมาย   ลงในชอ่งดา้นขวาของแตล่ะข้อความ ที่ตรงกับ

ความรูส้ึกของนักเรียน โดยใน 1 ข้อ นักเรียนสามารถท าเครื่องหมายได้เพียง 1 ช่อง เมื่อ

เปลี่ยนแปลงค าตอบใหน้ักเรียนขดีทับ    ค าตอบเดิมแลว้เลือกค าตอบใหม่ที่ตอ้งการ

โดยมีความหมายของค าตอบแตล่ะระดับ  ดังนี้ 

   ระดับ  5  หมายถึง  มากที่สุด 

   ระดับ  4  หมายถึง  มาก 

   ระดับ  3  หมายถึง  ปานกลาง 

   ระดับ  2  หมายถึง  น้อย 

   ระดับ  1  หมายถึง  นอ้ยที่สุด 
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รายการ 5 4 3 2 1 

1. ด้านการเห็นคุณค่าต่อวัฒนธรรมในท้องถ่ิน 

1. มีความตอ้งการอนุรักษ์และรักษาแหล่ง 

ท่องเที่ยวในท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ต้องการมสี่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาแหล่ง

ท่องเที่ยวในท้องถิ่นร่วมกับชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. รู้สกึเสียใจเมื่อมีคนท าลายสถานที่ท่องเที่ยว

ในท้องถิ่นของนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ชอบการท่องเที่ยวแบบวัฒนธรรม 

และการท่องเที่ยวธรรมชาติเชงิอนุรักษ์ 

     

5. ชอบการท่องเที่ยวแบบวัฒนธรรม 

และการท่องเที่ยวธรรมชาติเชงิอนุรักษ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ด้านความต้องการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น 

6. สามารถแนะน านักท่องเที่ยวเกี่ยวกับ 

แหลง่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในท้องถิ่นของ

ตนเองอย่างภูมิใจ 

     

7. ต้องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในอ าเภอ 

ท่าอุเทน ให้เป็นที่รู้จัก 

     

8. สามารถบอกเล่าเรื่องราวประวัติอ าเภอ 

ท่าอุเทน จังหวัดนครพนมได้อย่างภูมิใจ 

     

9. เมื่อท าหน้าที่ลูกเสือมัคคุเทศก์นักเรียน 

จะพยายามรักษาความสะอาดสถานที่

ท่องเที่ยวอนุรักษ์และรักษาแหลง่ท่องเที่ยว 

ในท้องถิ่น 

     

10. สามารถอธิบายวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

ให้นักท่องเที่ยวฟังอย่างภูมิใจในวัฒนธรรม

ท้องถิ่นของตนเอง 
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แบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของร่างหลักสูตร

ฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ

เพื่อการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ส าหรับลูกเสอืมัคคุเทศก์ ตามแนวคิด 

การใช้บริบทเป็นฐาน การเรียนรูร้่วมกันและการเสรมิต่อการเรียนรู ้  

(ผู้เชี่ยวชาญ) 

……………………………………… 

ค าชี้แจง 

 แบบประเมินฉบับนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเหมาะสมและความ

สอดคล้องของร่างหลักสูตรฝกึอบรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการฟังและการพูด

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์ ตามแนวคิดการใช้

บริบทเป็นฐาน การเรียนรูร้่วมกันและการเสริมต่อการเรียนรู ้เพื่อจะเป็นแนวทางในการ

พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินความสอดคล้องและความ

เหมาะสมของหลักสูตรฝกึอบรมไว้ ดังนี้ 

1. ระดับความเหมาะสม แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังน้ี 

5  หมายถึง  มคีวามเหมาะสมมากที่สุด 

4  หมายถึง   มีความเหมาะสมมาก 

3  หมายถึง  มคีวามเหมาะสมปานกลาง 

2  หมายถึง  มีความเหมาะสมน้อย 

1  หมายถึง   มคีวามเหมาะสมน้อยที่สุด 

          2.ค่าน้ าหนักของความสอดคล้อง มีดังน้ี   

  +1 หมายถึง มีความสอดคล้องกับหลักสูตรฝึกอบรม 

   0 หมายถึง ไม่แนใ่จว่าความสอดคล้องกับหลักสูตรฝกึอบรม 

 -1 หมายถึง ไม่สอดคล้องกับหลักสูตรฝึกอบรม 
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมและความสอดคล้องขององค์ประกอบ

หลักสูตรฝึกอบรม ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม ความสอดคล้อง 

5 4 3 2 1 +1 0 -1 

1. หลักการของหลักสูตรและเหตุผล 

 1.1 หลักการของหลักสูตรมีความ 

สอดคล้องกับแนวคิดการใช้บริบทเป็นฐาน  

การเรียนรูร้่วมกัน และการเสริมต่อการ

เรียนรู ้

        

 1.2 หลักการของหลักสูตรแสดงจุดเน้น 

ของหลักสูตร 

        

 1.3 หลักการของหลักสูตรสามารถ 

ประกอบใช้เป็นกรอบในการก าหนด

สาระส าคัญในองค์ประกอบของหลักสูตร 

        

   1.4 หลักการของหลักสูตรแสดงใหเ้ห็น    

แนวคิดพื้นฐานที่ส าคัญและสามารถ  

น าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจน 

        

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

   2.1 จุดประสงค์การเรียนรู้ของหลักสูตร 

มีความเป็นไปได้และสามารถพัฒนาทักษะ

การฟังและการพูดได้ 

        

   2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้ของหลักสูตร

สอดคล้องกับแนวคิดการใช้บริบทเป็นฐาน  

การเรียนรูร้่วมกัน และการเสริมต่อการ

เรียนรู ้

        

   2.3 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ของหลักสูตร 

มีความชัดเจน 
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รายการประเมิน ระดับความเหมาะสม ความสอดคล้อง 

5 4 3 2 1 +1 0 -1 

3. กิจกรรมของหลักสูตร 

  3.1 กิจกรรมของหลักสูตร

สอดคล้องกับหลักการของหลักสูตร 

        

  3.2 กิจกรรมของหลักสูตร

เหมาะสมกับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 4-6 

        

  3.3 ระยะเวลาในโครงสร้างของ

หลักสูตรมีความเหมาะสมต่อ

กิจกรรมของหลักสูตร 

        

  3.4 กิจกรรมของหลักสูตร

สามารถพัฒนาผูเ้รียนด้านการฟัง

และการพูดภาษาอังกฤษได้ 

        

4. โครงสร้างของหลักสูตร 

  4.1 โครงสรา้งของหลักสูตร

สอดคล้องกับหลักการของหลักสูตร 

        

  4.2 โครงสร้างของหลักสูตร

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร 

        

  4.3 โครงสร้างของหลักสูตร

เหมาะสมกับนักเรียนช้ันประถม 

ศกึษาปีที่ 4-6 

        

  4.4 ขอบเขตระยะเวลาใน

โครงสรา้งของหลักสูตรมคีวาม

เหมาะสม 
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รายการประเมิน ระดับความเหมาะสม ความสอดคล้อง 

5 4 3 2 1 +1 0 -1 

  4.5 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 
แตล่ะหน่วยการเรียนรู้มีความเหมาะสม 

        

  4.6 โครงสร้างของหลักสูตรฝึกอบรม 

มีความชัดเจน 

        

5. สื่อและอุปกรณ์ของหลักสูตร 
  5.1 สื่อและอุปกรณ์ประกอบหลักสูตร

มีความสมบูรณ์ครบถ้วนและสะดวกใน

การน าไปใช้พัฒนานักเรียน  ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้ 

        

  5.2 สื่อและอุปกรณ์ประกอบหลักสูตร

เหมาะสมกับหลักสูตรฝกึอบรม 

        

  5.3 สื่อและอุปกรณ์ประกอบหลักสูตร

ช่วยใหผู้เ้รียนกระตอืรอืร้น และมีสว่น

ร่วมในกิจกรรม 

        

6. การวัดและประเมินผลหลักสูตร 

  6.1 การวัดและประเมินผลสอดคล้อง

กับหลักการและวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

        

  6.2 ใช้วธิีการ และเครื่องมอืในการวัด

และประเมินผลสอดคล้องกับเนือ้หาและ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

        

  6.3 การวัดและประเมินผลสะท้อนให้

เห็นถึงความสามารถด้านการฟังและ

การพูดภาษาอังกฤษ 

        

  6.4 มีเกณฑ์การผ่านที่เหมาะสม และ
สามารถน าไปปฏิบัติได้ 

        

  6.5 ใช้ภาษาที่เหมาะสม และเขา้ใจงา่ย         
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ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

................................................................................ 
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ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของหลักสูตรฝึกอบรม 

ตาราง 7 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) และการแปลความหมายค่าดัชนีความสอดคล้อง  

            ของหลักสูตรฝกึอบรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการฟังและการพูด 

            ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม ส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์   

            ตามแนวคิดการใช้บริบทเป็นฐาน การเรียนรูร้่วมกันและการเสริมต่อการเรียนรู้ 

   

 

รายการประเมิน 

ผลการพจิารณาของผู้เชี่ยวชาญ 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่  

รวม 

 

IOC 

แปล

ผล 
1 2 3 4 5 

1. หลักการของหลักสูตรและเหตุผล 

   1.1 หลักการของหลักสูตรมคีวาม

สอดคล้องกับแนวคิดการใช้บริบท 

เป็นฐาน การเรียนรูร้่วมกัน และการ

เสริมตอ่การเรียนรู้ 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

ใช้ได้ 

   1.2 หลักการของหลักสูตรแสดงจุดเน้น

ของหลักสูตร 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

5 

 

1 

 

ใช้ได้ 

   1.3 หลักการของหลักสูตรสามารถ

ประกอบใช้เป็นกรอบในการก าหนด

สาระส าคัญในองค์ประกอบของหลักสูตร 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

5 

 

 

1 

 

 

ใช้ได้ 

   1.4 หลักการของหลักสูตรแสดงใหเ้ห็น 

แนวคิดพื้นฐานที่ส าคัญและสามารถ 

น าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจน 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

0 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

4 

 

 

0.80 

 

 

ใช้ได้ 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

   2.1 จุดประสงค์การเรียนรู้ของ

หลักสูตรมีความเป็นไปได้และสามารถ

พัฒนาทักษะการฟังและ 

การพูดได้ 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

ใช้ได้ 
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ตาราง 7 (ต่อ) 

 

รายการประเมิน 

ผลการพจิารณาของผู้เชี่ยวชาญ 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่  

รวม 

 

IOC 

แปล

ผล 
1 2 3 4 5 

   2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้ของ

หลักสูตรสอดคล้องกับแนวคิดการใช้ 

บริบทเป็นฐาน การเรียนรูร้่วมกัน และ

การเสริมต่อการเรียนรู้ 

  2.3 จุดประสงค์การเรียนรู้ของ

หลักสูตรมีความชัดเจน 

 

 

 

+1 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

+1 

 

 

 

5 

 

5 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

ใช้ได้ 

 

ใช้ได้ 

3. กิจกรรมของหลักสูตร 

   3.1 กิจกรรมของหลักสูตรสอดคล้อง

กับหลักการของหลักสูตร 

   3.2 กิจกรรมของหลักสูตรเหมาะสม

กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-6 

   3.3 ระยะเวลาในโครงสร้างของ

หลักสูตรมีความเหมาะสมต่อกิจกรรม

ของหลักสูตร 

   3.4 กิจกรรมของหลักสูตรสามารถ

พัฒนาผูเ้รียนด้านการฟังและการพูด

ภาษาอังกฤษได้ 

 

 

+1 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

+1 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

+1 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

5 

 

5 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

1 

 

1 

 

 

0.80 

 

 

0.80 

 

 

ใช้ได้ 

 

ใช้ได้ 

 

 

ใช้ได้ 

 

 

ใช้ได้ 

4. โครงสร้างของหลักสูตร 

  4.1 โครงสรา้งของหลักสูตรสอดคล้อง

กับหลักการของหลักสูตร 

   4.2 โครงสรา้งของหลักสูตรสอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

 

 

+1 

 

+1 

 

 

+1 

 

+1 

 

 

+1 

 

+1 

 

 

+1 

 

+1 

 

 

+1 

 

+1 

 

 

5 

 

5 

 

 

1 

 

1 

 

 

ใช้ได้ 

 

ใช้ได้ 
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ตาราง 7 (ต่อ) 

 

รายการประเมิน 

ผลการพจิารณาของผู้เชี่ยวชาญ 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่  

รวม 

 

IOC 

แปล

ผล 
1 2 3 4 5 

   4.3 โครงสร้างของหลักสูตรเหมาะสม

กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-6 

   4.4 ขอบเขตระยะเวลาในโครงสรา้ง

ของหลักสูตรมีความเหมาะสม 

   4.5 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 

แตล่ะหน่วยการเรียนรู้มีความเหมาะสม 

   4.6 โครงสร้างของหลักสูตรฝึกอบรม 

มีความชัดเจน 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

+1 

 

+1 

 

0 

 

0 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

5 

 

5 

 

4 

 

4 

1 

 

1 

 

0.80 

 

0.80 

ใช้ได้ 

 

ใช้ได้ 

 

ใช้ได้ 

 

ใช้ได้ 

5. สื่อและอุปกรณ์ของหลักสูตร 

   5.1 สื่อและอุปกรณ์ประกอบหลักสูตร

มีความสมบูรณ์ครบถ้วนและสะดวก 

ในการน าไปใช้พัฒนานักเรียน ให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้ 

   5.2 สื่อและอุปกรณ์ประกอบหลักสูตร

เหมาะสมกับหลักสูตรฝกึอบรม 

   5.3 สื่อและอุปกรณ์ประกอบหลักสูตร

ช่วยให้ผูเ้รียนกระตือรอืร้น และมีสว่นรว่ม 

ในกิจกรรม 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

0 

 

0 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

+1 

 

 

5 

 

 

4 

 

4 

 

 

1 

 

 

0.80 

 

0.80 

 

 

ใช้ได้ 

 

 

ใช้ได้ 

 

ใช้ได้ 

 

 

 

 

 



 
247 

 

ตาราง 7 (ต่อ) 

 

รายการประเมิน 

ผลการพจิารณาของผู้เชี่ยวชาญ 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่  

รวม 

 

IOC 

แปล

ผล 
1 2 3 4 5 

6. การวัดและประเมินผลหลักสูตร 

    6.1 การวัดและประเมินผลสอดคล้อง

กับหลักการและวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร 

    6.2 ใช้วธิีการ และเครื่องมอืในการวัด

และประเมินผลสอดคล้องกับเนือ้หาและ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

    6.3 การวัดและประเมินผลสะท้อนให้

เห็นถึงความสามารถด้านการฟังและการ

พูดภาษาอังกฤษ 

    6.4 มีเกณฑก์ารผา่นที่เหมาะสม  และ

สามารถน าไปปฏิบัติได้ 

    6.5 ใช้ภาษาที่เหมาะสม และเข้าใจง่าย 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

0 

 

0 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

4 

 

4 

 

5 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

0.80 

 

0.80 

 

1 

 

 

ใช้ได้ 

 

 

ใช้ได้ 

 

 

ใช้ได้ 

 

ใช้ได้ 

 

ใช้ได้ 
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ตาราง 8 ความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญประเมินความความเหมาะสมของหลักสูตรฝกึอบรม 

            เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการ 

            ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์ ตามแนวคิดการใชบ้ริบท 

            เป็นฐาน การเรียนรู้ร่วมกันและการเสริมตอ่การเรียนรู้   

 

 

รายการประเมิน 

ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่  

รวม 

 

X  

 

S 

 

แปลผล 1 2 3 4 5 

1. หลักการของหลักสูตร

และเหตุผล 

     ข้อที่ 1.1  

     ข้อที่ 1.2  

     ข้อที่ 1.3  

     ข้อที่ 1.4  

 

   

5 

5 

5 

4 

 

 

4 

5 

4 

5 

 

 

4 

4 

4 

5 

 

 

5 

5 

5 

4 

 

 

5 

4 

5 

4 

 

 

23 

23 

23 

22 

 

 

4.60 

4.60 

4.60 

4.40 

 

 

.54 

.54 

.54 

.54 

 

 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มาก 

รวมข้อ 1 19 18 17 19 18 91 4.55 .54 มากที่สุด 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

     ข้อที่ 2.1 

     ข้อที่ 2.2 

     ข้อที่ 2.3 

 

5 

5 

4 

 

4 

5 

5 

 

4 

4 

4 

 

5 

5 

5 

 

5 

5 

5 

 

23 

24 

23 

 

4.60 

4.80 

4.60 

 

.54 

.44 

.54 

 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

รวมข้อ 2 14 14 12 15 15 70 4.66 .50 มากที่สุด 

3. กิจกรรมของหลักสูตร 

     ข้อที่ 3.1 

     ข้อที่ 3.2 

     ข้อที่ 3.3 

     ข้อที่ 3.4 

 

5 

5 

4 

5 

 

4 

5 

5 

4 

 

4 

4 

4 

4 

 

5 

5 

5 

5 

 

5 

5 

5 

5 

 

23 

24 

24 

23 

 

4.60 

4.80 

4.60 

4.60 

 

.54 

.44 

.54 

.54 

 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

รวมข้อ 3 19 18 16 20 20 94 4.70 .51 มากที่สุด 
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ตาราง 8 (ต่อ) 

 

รายการประเมิน 

ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่  

รวม 

 

X  

 

S 

 

แปลผล 1 2 3 4 5 

4. โครงสร้างของหลักสูตร 

     ข้อที่ 4.1  

     ข้อที่ 4.2  

     ข้อที่ 4.3  

     ข้อที่ 4.4 

     ข้อที่ 4.5 

     ข้อที่ 4.6 

 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

 

4 

4 

5 

4 

5 

4 

 

5 

5 

4 

5 

4 

4 

 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

 

22 

22 

22 

22 

23 

22 

 

4.40 

4.40 

4.40 

4.40 

4.60 

4.40 

 

.54 

.54 

.54 

.54 

.54 

.54 

 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวมข้อ 4 30 26 27 24 26 133 4.43 .54 มาก 

5. สื่อและอุปกรณ์ของ

หลักสูตร 

     ข้อที่ 5.1 

     ข้อที่ 5.2 

     ข้อที่ 5.3   

 

 

5 

5 

4 

 

 

5 

4 

5 

 

 

5 

4 

4 

 

 

4 

5 

4 

 

 

5 

5 

5 

 

 

24 

23 

22 

 

 

4.80 

4.60 

4.60 

 

 

.44 

.54 

.54 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

รวมข้อ 5 14 14 13 13 15 69 4.66 .50 มากที่สุด 

6.  การวัดและประเมินผล

หลักสูตร 

     ข้อที่ 6.1  

     ข้อที่ 6.2  

     ข้อที่ 6.3  

     ข้อที่ 6.4 

     ข้อที่ 6.5 

 

 

5 

5 

5 

5 

5 

 

 

4 

4 

4 

4 

5 

 

 

5 

5 

5 

5 

4 

 

 

4 

4 

5 

4 

4 

 

 

5 

4 

5 

4 

5 

 

 

23 

22 

24 

22 

23 

 

 

4.60 

4.40 

4.80 

4.40 

4.60 

 

 

.54 

.54 

.44 

.54 

.54 

 

 

มากที่สุด 

มาก 

มากที่สุด 

มาก 

มากที่สุด 

รวมข้อ 6 25 21 21 21 23 4.56 4.56 .52 มากที่สุด 

X  4.59 .51 มากที่สุด 
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ตาราง 9 คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ ด้านความสอดคล้องระหว่างขอ้ความ  

            กับคุณลักษณะที่วัด (IOC) ของแบบวัดความตระหนักเห็นคุณค่าในวัฒนธรรม 

 

ด้าน ข้อ 

ผลการพจิารณาของผู้เชี่ยวชาญ

คนที่ รวม IOC 
แปล

ผล 
1 2 3 4 5 

1. ด้านการเห็นคุณค่าต่อ

วัฒนธรรมในท้องถิ่น 
1 1 1 0 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 

2 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

3 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

4 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

5 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

2. ด้านความตอ้งการ

ประชาสัมพันธ์แหล่ง

ท่องเที่ยวในท้องถิ่น 

6 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

7 1 1 1 0 1 4 0.8 ใช้ได้ 

8 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

9 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

10 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
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ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการฟังและการพูด

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตามแนวคดิการใช้บริบทเป็นฐาน  

การเรียนรู้ร่วมกันและการเสรมิต่อการเรียนรู้ส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์ 

 

ตาราง 10 ผลการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรฝกึอบรมเพื่อเสริมสร้าง 

            ความสามารถในการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม  

            ส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์ ตามแนวคิดการเรียนรูโ้ดยใช้บริบทเป็นฐานการเรียนรู้ 

            ร่วมกันและการเสริมต่อการเรียนรู้   

 

ประเด็นการประเมิน 
X  S.D 

การแปล

ผล 

1. หลักการของหลักสูตรและเหตุผล 

   1.1 ความสอดคล้องกับแนวคิดการใช้บริบทเป็นฐาน การเรียนรู้

ร่วมกัน และการเสริมตอ่การเรียนรู้ 

 

4.60 

 

0.54 

 

มากที่สุด 

   1.2 แสดงจุดเน้นของหลักสูตร 4.60 0.54 มากที่สุด 

   1.3 ประกอบใช้เป็นกรอบในการก าหนดสาระส าคัญในองค์ประกอบ

ของหลักสูตร 
4.60 0.54 มากที่สุด 

   1.4 แสดงให้เห็น แนวคิดพืน้ฐานที่ส าคัญและสามารถ น าไปสู่การ

ปฏิบัติได้อย่างชัดเจน 
4.40 0.54 มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.55 0.54 มากที่สุด 

1. 2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

   2.1 มีความเป็นไปได้และสามารพัฒนาทักษะการฟังและการพูดได้ 

 

4.60 

 

0.54 

 

มากที่สุด 

   2.2 สอดคลอ้งกับแนวคิดการใชบ้ริบทเป็นฐาน การเรียนรู้รว่มกัน  

และการเสริมต่อการเรียนรู้ 
4.80 0.44 มากที่สุด 

   2.3 มคีวามชัดเจน 4.60 0.54 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 4.66 0.50 มากที่สุด 
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ตาราง 10 (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน 
X  S.D 

การแปล

ผล 

3. กิจกรรมของหลักสูตร 

   3.1 สอดคล้องกับหลักการของหลักสูตร 

 

4.60 

 

0.54 

 

มากที่สุด 

   3.2 เหมาะสมกับนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่  4-6 4.80 0.44 มากที่สุด 

   3.3 ระยะเวลาในโครงสร้างของหลักสูตรมีความเหมาะสม 4.60 0.54 มากที่สุด 

   3.4 พัฒนาผูเ้รียนด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษได้ 4.60 0.54 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 4.70 0.51 มากที่สุด 

4. โครงสร้างของหลักสูตร 

   4.1 สอดคล้องกับหลักการของหลักสูตร 

 

4.40 

 

0.54 

 

มาก 

   4.2 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 4.40 0.54 มาก 

   4.3 เหมาะสมกับนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 4-6 4.40 0.54 มาก 

   4.4 ขอบเขตระยะเวลามีความเหมาะสม 4.40 0.54 มาก 

   4.5 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแตล่ะหนว่ยการเรียนรู้มี 4.60 0.54 มาก 

   4.6 โครงสร้างของหลักสูตรฝึกอบรมมคีวามชัดเจน 4.40 0.54 มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.43 0.54 มาก 

5. สื่อและอุปกรณ์ของหลักสูตร 

   5.1 มีความสมบูรณ์ครบถ้วนและสะดวกในการน าไปใช้พัฒนา

นักเรียน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้ 

4.80 0.44 มากที่สุด 

   5.2 เหมาะสมกับหลักสูตรฝึกอบรม 4.60 0.54 มากที่สุด 

   5.3 ช่วยให้ผูเ้รียนกระตอืรอืร้น และมีสว่นรว่มในกิจกรรม 4.60 0.54 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 4.66 0.50 มากที่สุด 

6. การวัดและประเมินผลหลักสูตร 

   6.1 สอดคล้องกับหลักการและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
4.60 0.54 มากที่สุด 

   6.2 ใชว้ิธีการ และเครื่องมอืในการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับ

เนือ้หาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
4.40 0.54 มาก 
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ตาราง 10 (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน 
X  S.D 

การแปล

ผล 

   6.3 สะท้อนใหเ้ห็นถึงความสามารถด้านการฟังและการพูด

ภาษาอังกฤษ 
4.80 0.44 มากที่สุด 

   6.4 มเีกณฑก์ารผ่านที่เหมาะสม  และสามารถน าไปปฏิบัติได้ 4.40 0.54 มาก 

   6.5 ใช้ภาษาที่เหมาะสม และเข้าใจง่าย 4.60 0.54 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 4.56 0.52 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย ( X ) 4.59 0.51 มากที่สุด 

 

 จากตาราง 10 พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสมโดยรวมของหลักสูตร

ฝกึอบรมมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดมคี่าเฉลี่ยรวม ( X ) = 4.59,  S.D. = 0.51 

ซึง่เป็นไปตามสมมุตฐิานของการวจิัย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับ

มากทีสุ่ด  เรียงตามล าดับ ได้แก่ หลักการและเหตุผลของหลักสูตร มีคา่เฉลี่ยรวม   

( X ) = 4.55, S.D. = 0.54 ด้านการจุดประสงค์การเรียนรู้มีคา่เฉลี่ยรวม ( X ) = 4.66, 

S.D. = 0.50 ด้านกิจกรรมของหลักสูตรมีค่าเฉลี่ยรวม ( X ) = 4.70, S.D. = 0.51   

ด้านโครงสร้างของหลักสูตรมีคา่เฉลี่ยรวม ( X ) = 4.43, S.D. = 0.54 ดา้นสื่อและอุปกรณ์

ของหลักสูตรมีคา่เฉลี่ยรวม ( X ) = 4.66, S.D. = 0.50 ด้านการวัดและประเมินผลของ

หลักสูตรมีค่าเฉลี่ยรวม ( X ) = 4.56, S.D. = 0.52 ซึ่งแสดงว่าการพัฒนาหลักสูตร

ฝกึอบรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 

เชงิวัฒนธรรม ส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์ ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน 

การเรียนรูร้่วมกันและการเสริมต่อการเรียนรู้ มีความเหมาะสมสามรถน าไปใช้ฝึกอบรมได้ 
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แบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรมเพือ่เสริมสร้างความสามารถ 

ในการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมส าหรับลูกเสือ

มัคคุเทศก์ ตามแนวคดิการใช้บรบิทเป็นฐาน การเรียนรู้ร่วมกันและการเสรมิ 

ต่อการเรียนรู้ 

 

ค าชี้แจง 

 1. แบบประเมินความพึงพอใจ ฉบับนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการวิจัย  เรื่อง  การ

พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อ

การท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรมส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์ ตามแนวคิดการใชบ้ริบทเป็นฐาน 

การเรียนรูร้ว่มกันและการเสริมต่อการเรียนรู ้(นักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 4-6 โรงเรียนอุ

เทนวิทยาคาร อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม) เป็นการสอบถามความพึงพอใจหรอื

ความรูส้ึกของลูกเสือมัคคุเทศก์ที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรม 

 2. ค าตอบของลูกเสือมัคคุเทศก์เป็นการแสดงความรูส้ึกหรือความพึงพอใจของ

นักเรียนแต่ละคน 

 3. ให้มัคคุเทศก์อ่านข้อความ แล้วท าเครื่องหมาย  ลงในชอ่งความพึงพอใจ 

ที่ตรงกับความรูส้ึกที่เป็นจริงของลูกเสือมัคคุเทศก์  ดังนี้ 

  ระดับ 5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 

  ระดับ 4 หมายถึง พึงพอใจมาก 

  ระดับ 3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 

  ระดับ 2 หมายถึง พึงพอใจน้อย 

  ระดับ 1 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด 
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รายการ  ระดับความพึงพอใจ 

 5 4 3 2 1 

1. เน้ือหาหลักสูตรฝึกอบรม 

  1.1 สอดคล้องตรงกับจุดประสงคข์องหลักสูตรฝกึอบรม      

  1.2 ส่งเสริมให้สามารถพัฒนาทักษะการฟังและการพูด

ภาษาอังกฤษ 

     

  1.3 ตรงกับความต้องการ      

  1.4 มีความทันสมัยเหมาะสมกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน      

  1.5 สามารถพัฒนาภาษาอังกฤษด้านการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 

     

2. สื่อการฝึกอบรมและแหล่งเรยีนรู้ 

   2.1 ครอบคลุมเนือ้หาที่ฝึกอบรม      

   2.2 รายละเอียดชัดเจนน าไปประยุกต์ใช้      

   2.3 มีจ านวนเพียงพอกับผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม      

   2.4 มีความทันสมัยและหลากหลาย      

3. ระยะเวลาการฝึกอบรม 

   3.1 ระยะเวลาในการฝึกอบรมในแตล่ะเนื้อหามีความ

เหมาะสม 

     

   3.2 จ านวนวันในการฝกึอบรมมคีวามเหมาะสม      

4. สถานที่จัดฝึกอบรม 

   4.1 มีสิ่งอ านวยความสะดวกต่อการเรียนรู้      

   4.2 บรรยากาศฝกึอบรมมีความเหมาะสม      

5. วิทยากร 

   5.1 มีทักษะในการใชภ้าษาอังกฤษ      

   5.2 กระตุน้ให้ผู้เข้าอบรมกล้าแสดงออก      

   5.3 เปิดโอกาสใหผู้เ้ข้าการฝึกอบรมได้ซักถาม      
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รายการ ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

6. กิจกรรมการฝึกอบรม 

   6.1 น่าสนใจสอดคล้องกับความตอ้งการ      

   6.2 มีล าดับขั้นตอนที่เหมาะสม      

   6.3 สง่เสริมให้พัฒนาทักษะการฟังและการพูด

ภาษาอังกฤษ 

     

   6.4 สง่เสริมให้กล้าแสดงออก      

7. ด้านการวัดผลและประเมินผล 

   7.1 มีความสอดคล้องกับจุดประสงคข์องการเรียนรู้      

   7.2 ใช้วธิีการและเครื่องมือวัดและประเมินผลสอดคล้อง

เหมาะสม 

     

   7.3 การวัดและประเมินสะท้อนใหเ้ห็นถึงความสามารถ 

ในการใชภ้าษาอังกฤษ 

     

   7.4 มีเกณฑใ์นการวัดและประเมินผลที่ชัดเจนใช ้เข้าใจง่าย      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
257 

 

ตาราง 11 คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ ด้านความสอดคล้องระหว่างขอ้ความกับ 

             คุณลักษณะที่วัด (IOC) ของแบบวัดความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อหลักสูตร 

             ฝกึอบรม 

 

ข้อความ 

ข้อที ่

ความคดิเห็นของผู้เชี่ยวชาญ รวม IOC 

 คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 0.10 

2 +1 +1 +1 +1 +1 5 0.10 

3 +1 +1 +1 +1 +1 5 0.10 

4 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 

5 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 

6 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 

7 +1 +1 +1 +1 +1 5 0.10 

8 +1 +1 +1 +1 +1 5 0.10 

9 +1 +1 +1 +1 +1 5 0.10 

10 +1 +1 +1 +1 +1 5 0.10 

11 +1 +1 +1 +1 +1 5 0.10 

12 +1 +1 +1 +1 +1 5 0.10 

13 +1 +1 +1 +1 +1 5 0.10 

14 +1 +1 +1 +1 +1 5 0.10 

15 +1 +1 +1 +1 +1 5 0.10 

16 +1 +1 +1 +1 +1 5 0.10 

17 +1 +1 +1 +1 +1 5 0.10 

18 +1 +1 +1 +1 +1 5 0.10 

19 +1 +1 +1 +1 +1 5 0.10 

20 +1 +1 +1 +1 +1 5 0.10 

21 +1 +1 +1 +1 +1 5 0.10 

22 +1 +1 +1 +1 +1 5 0.10 

23 +1 +1 +1 +1 +1 5 0.10 
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ตาราง 11 (ต่อ) 
 

ข้อความ 

ข้อที ่

ความคดิเห็นของผู้เชี่ยวชาญ รวม IOC 

 คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

24 +1 +1 +1 +1 +1 5 0.10 
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ภาคผนวก ค 

หลักสูตรและคู่มือการใช้หลักสูตร 
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หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการฟังและการพดู

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์   

ตามแนวคิดการใช้บริบทเป็นฐานการเรียนรูร้ว่มกันและการเสริม 

ต่อการเรียนรู้   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดท าโดย 

นางสาวอิชยา กองไชย 
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หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสรมิสร้างความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 

เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์ 

ตามแนวคดิการใช้บรบิทเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกันและการเสริมต่อการเรียนรู้   

 

ที่มาและความส าคัญ 

 ในปัจจุบันภาษาอังกฤษถือว่ามีความส าคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นภาษาที่ใชใ้น 

การตดิต่อสื่อสารซึ่งกันและกัน ผูท้ี่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ย่อมมีความได้เปรียบ ซึ่งจะเห็น

ได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้สรุปสาระส าคัญ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ผ่านมา สง่ผลใหป้ระเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่

สูงขึ้น ได้แก่ เศรษฐกิจฐานการผลิตและบริการที่มีความเข็มแข็งและโดดเด่นในหลายสาขา  

และความรว่มมอืกับต่างประเทศ รวมทั้งความรว่มมอืกับประเทศในอนุภูมิภาคอาเซียนมคีวาม

เข้มขน้และชัดเจนขึน้ ขยายโอกาสด้านการค้าและการลงทุนของไทยเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี ้

หลักการพัฒนาประเทศที่ส าคัญในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 ยึดหลัก

“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”

ภายใต้เงื่อนไขและสภาพแวดล้อมดา้นเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

ที่เกิดขึน้ทั้งในและต่างประเทศอกีทั้ง สถานศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ ได้ตระหนักและด าเนินการ

บูรณาการการพัฒนาหลักสูตรรวมทั้งการฝกึอบรมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง โดยการ

พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองและบูรณาการจุดมุ่งเน้นในการพัฒนา

ความสามารถของบุคลากรรวมทั้งเยาวชนให้มคีวามสามารถเพื่อเข้าสู่การแข่งขันของธุรกิจ

บริการและการท่องเที่ยว 

 จากเหตุผลดังกล่าวการฟังและการพูดภาษาอังกฤษถือว่าเป็นความสามารถการ

สื่อสารที่จะส่งเสริมใหจ้ังหวัดนครพนมเข้าสู่จังหวัดแห่งการท่องเที่ยวในอนาคต และเตรียม

ความพรอ้มเข้าสู่พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและก าลังจะเป็นจังหวัดชายแดนที่มคีวามส าคัญของ

ภาคอีสานอีกจังหวัดหนึ่งเห็นได้จากการสรุปความก้าวหนา้เขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม  

ได้กล่าวถึงบทบาทที่เหมาะสมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ว่าลักษณะเขตเศรษฐกิจ

พิเศษที่ตอ้งด าเนนิการ บทบาทที่เหมาะสม (Positioning) จังหวัดนครพนม ในการเป็นเขต

เศรษฐกิจจังหวัดพิเศษ   
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 นอกจากนีจ้ากความรว่มมอืของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและส านักงาน

ลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการในโครงการลูกเสือมัคคุเทศก์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการ

เสริมสรา้งศักยภาพของลูกเสือในการเรียนรู ้มีทักษะการเป็นเจ้าบ้านที่ดี มีองค์ความรู ้ 

ความเข้าใจ เห็นความส าคัญของการท่องเที่ยว มคีวามสามารถในการถ่ายทอดเรื่องราว

ประวัติศาสตร์ ศลิปวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่นตนเองให้กับนักท่องเที่ยว และมีสว่น

ร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่น ท าให้สถานศึกษาในทุกระดับหลายแหง่ที่เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวของประเทศไทย ได้รว่มกันพัฒนาหลักสูตรวิจัยทางดา้นการท่องเที่ยวหรือหลักสูตร

ลูกเสือจติอาสามัคคุเทศก์ เพื่อใชใ้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ  

 หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ

เพื่อการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม ส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์ ตามแนวคิดการใชบ้ริบทเป็นฐาน 

การเรียนรูร้ว่มกันและการเสริมต่อการเรียนรู ้เป็นหลักสูตรที่อาศัยกิจกรรมที่หลากหลายใน

การพัฒนานักเรียนที่เป็นลูกเสือใหเ้ป็นมัคคุเทศก์ให้ลูกเสือมัคคุเทศก์ได้ฝึกปฏิบัติจนเกิดการ

เรียนรู้ และมีการประเมินผลการเรียนรู้จากกิจกรรม ด้วยแบบประเมินความตระหนักเห็น

คุณค่าในวัฒนธรรม แบบทดสอบ แบบวัดความพึงพอใจ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ และอื่น ๆ  

 

แนวคดิพื้นฐาน 

 การพัฒนาหลักสูตรฝกึอบรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการฟังและการพูด

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์ ตามแนวคิดการใช้

บริบทเป็นฐาน การเรียนรูร้่วมกันและการเสริมต่อการเรียนรู ้เป็นหลักสูตรฝกึอบรมที่สร้างขึ้น

และพัฒนาจากแนวคิดพื้นฐานต่อไปนี้ 

 ความตระหนักเห็นคุณค่าในวัฒนธรรมคือ ความตระหนักเห็นคุณค่าในวัฒนธรรม

หมายถึงพฤติกรรมที่แสดงถึงการเกิดความรู้ของบุคคล ความตระหนักต่างจากความรู้สกึ

ตรงทีค่วามรูไ้ม่ต้องเน้นปรากฏการณ์หรอืสิ่งใดสิ่งหนึ่งความตระหนักจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีสิ่งเร้า 

 บริบทเป็นฐาน เป็นการจัดการเรียนรู้โดยใหผู้เ้รียนสามารถศึกษาหาข้อมูล 

 การเรียนรูร้่วม หมายถึง การเรียนที่จัดสภาพแวดล้อมใหลู้กเสือมัคคุเทศก์ได้เรียนรู้

ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มหนึ่ง ๆ ประกอบด้วยสมาชิกที่มคีวามรูค้วามสามารถแตกต่างกัน  

แตล่ะคนมีสว่นร่วมในการเรียนรู้และความส าเร็จของกลุ่ม โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
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การแบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้ การใหก้ าลังใจซึ่งกันและกัน นักเรียนที่เรยีนเก่งจะช่วยเหลือ

คนที่เรยีนอ่อนกว่า เป็นการเรียนที่ทุกคนรับผดิชอบต่อตนเอง และต่อเพื่อนสมาชิกในกลุ่มและ

ความส าเร็จ 

 การเสริมต่อการเรียนรู้ หมายถึง การเสริมต่อการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ท าให้

ลูกเสือมัคคุเทศก์ หรอืผูท้ี่เริ่มเรียนสามารถแก้ปัญหาการด าเนินงาน หรอืบรรลุเป้าหมาย 

ต่าง ๆ ซึ่งการเสริมตอ่การเรียนรูส้ามารถจัดได้โดยบุคคล เพื่อน และสื่อการสอน ในระหว่าง

การเรียนรูเ้พื่อให้ นักเรียนสามารถพัฒนาความเข้าใจของตนเองนอกเหนอืจากที่สามารถท าได้

ในขณะนัน้ 

 

จุดมุ่งหมายของหลักสูตรฝึกอบรม 

 1. เพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 

 2. เพื่อเสริมสรา้งความตระหนักในคุณค่าโบราณสถานในท้องถิ่นแหลง่ท่องเที่ยว 

ในท้องถิ่น ธรรมชาติในท้องถิ่น และวัฒนธรรมที่ดงีามของท้องถิ่นให้มีความมั่นคงและยั่งยนื

สืบไป 

 3. เพื่อพัฒนาลูกเสือให้มทีักษะในการเป็นมัคคุเทศก์ระดับท้องถิ่น 

 

หลักการของหลักสูตรฝึกอบรม 

 หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ

เพื่อการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม ส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์ ตามแนวคิดการใชบ้ริบทเป็นฐาน  

การเรียนรูร้่วมกันและการเสริมตอ่การเรียนรู ้มีหลักการของหลักสูตร ดังนี้ 

  1. การฝกึอบรมโดยใช้หลักการบริบทเป็นฐาน หมายถึง กระบวนการพัฒนา

ลูกเสือมัคคุเทศก์ให้มกีารเรียนรู้รว่มกัน เพื่อตอบสนองต่อสภาพปัญหาและความต้องการ โดย

ใช้สถานที่คุ้นเคย มีวธิีการฝึกอบรมที่เน้นการฝึกปฏิบัติจรงิลงสู่ห้องเรียน มกีารร่วมคิด ร่วมท า 

ร่วมเรยีนรู้ ระหว่างผูใ้ห้และผูร้ับการอบรม และมีการวัดผลและประเมินผล 

  2. การเรียนรู้ร่วมกัน โดยการรว่มมือกันฝึกฝนและท างานรว่มกันเป็นกลุ่มเล็ก

แลกเปลี่ยนเรียนรู้จุดประสงค์ของการเรียน ซึ่งมัคคุเทศก์จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  
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ท างานร่วมกันทั้งระหว่างครูกับมัคคุเทศก์มัคคุเทศก์กับมัคคุเทศก์ และมัคคุเทศก์กับกลุ่มของ

ตัวเอง และกลุ่มใหญ่เพื่อจุดประสงค์เดียวกันสิ่งที่ได้รับคือองค์ความรู้ หรอืประสบการณ์ใหม่ ๆ   

  3. การเสริมต่อการเรียนรู้ คือกระบวนการที่ผู้สอนชว่ยให้ผู้เรยีนเกิดการเรียนรู้ 

โดยใหก้ารช่วยเหลือด้วยวิธีต่าง ๆ ตามสิ่งที่เรียนอยู่ในขณะนั้น โดนจะสามารถท าใหผู้เ้รียนเกิด

การแก้ปัญหาเองได้   

 

กิจกรรมหลักในการฝึกอบรม 

 เพื่อให้ลูกเสือมัคคุเทศก์ได้ฝกึปฏิบัติจริง  หลักสูตรจึงก าหนดกิจกรรมหลักในการ

ฝกึอบรม ไว้ดังนี้ 

  1. จุดประกายความคิด การสร้างความรูค้วามเข้าใจ ด้วยการฟังบรรยายจาก

วิทยากรและดูวิดทีัศน์ 

  2. วางแผนการเรียนรู้ ท ากิจกรรมระดมสมอง โดยแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 10–15 คน 

ปรึกษาหารอืร่วมกันวางแผนการท างาน การท ากิจกรรมการเรยีนรู้ของกลุ่ม 

  3. เรียนรู้เนื้อหาโดยศึกษาหาความรู้จากสื่อประกอบการฝึกอบรม เช่น  

ใบความรู ้ใบงาน วดิีทัศน์ ภาพประกอบ และสถานการณ์จริง ฯลฯ   

  4. กิจกรรมการฝึกทักษะการฟัง การพูดภาษาอังกฤษโดยการปฏิบัติจรงิ การ

สนทนาจากสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง ฝึกทักษะการเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นจาก

สถานการณ์จ าลองและการปฏิบัติจริง  

  5. น าเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประเมินผลงานโดยครูและเพื่อน ๆ 

การสรุปความรู้จากองค์ความรูท้ี่ได้เรียนการน าองค์ความรูท้ี่ได้เรียนไปใช้ในชีวติจริง 

 

แนวทางการด าเนินการฝึกอบรม 

 หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ

เพื่อการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม ส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์ ตามแนวคิดการใชบ้ริบทเป็นฐาน 

การเรียนรูร้ว่มกันและการเสริมต่อการเรียนรู ้ได้จัดการฝึกอบรมให้ลูกเสือมัคคุเทศก์ ได้มสี่วน

ร่วมในการจัดการเรียนรู้ พัฒนาและขยายความคิดจากสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติจริงใน

ชีวติประจ าวันโดยใช้บริบทของท้องถิ่นเป็นฐาน ให้สามารถเสริมต่อการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 



 

266 

พัฒนาความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวได้โดยเน้นหลักการ

จัดการอบรมให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

  1. จัดการอบรมตามความต้องการของท้องถิ่น โดยใหบ้ริบทของท้องถิ่นเป็นฐาน

ให้ท้องถิ่นมสี่วนรว่ม และมีการพัฒนาจากสื่อที่มใีนท้องถิ่น หรอืแหลง่เรียนรูใ้นท้องถิ่น 

  2. จัดการอบรมให้มคีวามหมาย โดยเน้นแนวคิดที่ส าคัญๆ ที่สามารถน าไปใช้ 

ในชีวติประจ าวันทั้งในและนอกห้องเรยีนได้ เป็นแนวคิดความรูท้ี่คงทน ยั่งยืน สามารถน าไปใช้

ในชีวติจริงได้ 

  3. จัดการอบรมโดยเน้นกระบวนการกลุ่ม ฝกึใหน้ักเรียนท างานเป็นกลุ่มในการ

ฟังและการพูดภาษาอังกฤษและกิจกรรมอื่น ๆ 

  4. จัดการอบรมที่เน้นการพัฒนาการบ าเพ็ญประโยชน์ การมีจิตสาธารณะต่อ

ส่วนรวม ค่านิยม จรยิธรรมในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่น 

  5. จัดการอบรมที่ช่วยใหผู้เ้ข้ารับการอบรมได้คิดอย่างมีวจิารณญาณ ตัดสินใจ

แก้ปัญหาต่าง ๆ ยอมรับและเข้าใจในความคิดเห็นที่แตกต่างไปจากตนและรับผิดชอบต่อสังคม

ส่วนรวม 

  6. จัดการอบรมที่ท้าทาย คาดหวังให้ได้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งในส่วนตน

และการเป็นสมาชิกกลุ่ม ให้ได้ใชว้ิธีฝึกปฏิบัติ จัดการกับการเรียนรูด้้วยตนเองใส่ใจและเคารพ

ในความคิดเห็นของคนอื่น 

  7. จัดการอบรมที่เน้นการปฏิบัติ ใช้กระบวนการของการปฏิบัติงาน  การฝกึ

ปฏิบัติ ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติและเรยีนรู้ด้วยตนเอง โดยวิทยากรเป็นผู้จัดประสบการณใ์ห้ได้

ฝกึปฏิบัติ  ใช้แหลง่เรียนรู้ที่มีในท้องถิ่น   

  8. จัดบรรยากาศที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ ใช้แหล่งเรียนรูใ้นท้องถิ่นในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสง่เสริมใหลู้กเสือมัคคุเทศก์ได้พัฒนาการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

  9. จัดกิจกรรมการอบรมที่ให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะการฟัง การพูด

ภาษาอังกฤษ กล้าแสดงออก กล้าพูดและกล้าน าเสนอ การฝึกทักษะการเป็นมัคคุเทศก์ที่ดี 

 

สื่อประกอบหลักสูตรการฝึกอบรม  

 1. Power Point แตล่ะหนว่ยฝกึอบรม 
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 2. ใบงานที่  

 3. ใบความรูท้ี่ 

 4. วิดีทัศน์ 

 5. วัดพระธาตุท่าอุเทน 

 6. พระบางวัดไตรภูมิ 

 7. ตลาดนัดไทย–ลาว 

 8. แม่น้ าสองสีไชยบุรี 

 9. แหล่งเรียนรูไ้ดโนเสาร์ ต าบลพนอม 

 10. ปลาส้ม 

 11. หมกเจาะ 

 12. ที่พักในอ าเภอท่าอุเทน 

 13. แม่น้ าโขง 

 14. แหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ในอ าเภอท่าอุเทน 

 15. สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น  แผ่นพับ วารสาร หนังสอือ้างองิ หนังสอืพิมพ์   

 

การวัดผลและประเมินผล 

 เพื่อให้ทราบว่าหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการฟังและการ

พูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม ส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์ ตามแนวคิดการใช้

บริบทเป็นฐาน  การเรียนรู้ร่วมกันและการเสริมต่อการเรียนรู ้ท าให้ลูกเสือมัคคุเทศก์เกิดการ

เรียนรู้หรอืไม่เพียงใดจะต้องมีการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 

 1. วิธีการวัดผลและประเมินผล 

  โดยได้วางกรอบวิธีการการวัดผลประเมินผลไว้ 3 ระยะ ดังนี้ 

  ระยะที่ 1 วัดผลประเมินผลก่อนการฝึกอบรม 

   1.1 วัดความรู้ความเข้าใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษส าหรับการท่องเที่ยว 

เชงิวัฒนธรรมโดยวิธีการทดสอบก่อนการฝึกอบรม  

   1.2 วัดความตระหนักเห็นคุณค่าในวัฒนธรรมของลูกเสือมัคคุเทศก์  

ก่อนการฝึกอบรม 
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     1.3 วัดความพึงพอใจของลูกเสือมัคคุเทศก์ตอ่การเรียนภาษาอังกฤษส าหรับ

การท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรมก่อนการฝึกอบรม 

  ระยะที่ 2 วัดผลประเมินผลระหว่างการฝกึอบรม 

   2.1 วัดทักษะการฟังการพูดภาษาอังกฤษขณะปฏิบัติกิจกรรมฝกึอบรม 

   2.2 วัดทักษะการปฏิบัติงาน การรว่มกิจกรรมในการฝกึปฏิบัติงาน การมีจติ

สาธารณะ การบ าเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือขณะปฏิบัติกิจกรรมฝึกอบรม 

   2.3 วัดพฤติกรรมการกล้าแสดงออก การพูด การน าเสนอผลงานด้วย

ภาษาอังกฤษขณะปฏิบัติกิจกรรมฝกึอบรม 

  ระยะที่ 3 วัดผลประเมินผลหลังการฝกึอบรม 

   3.1 วัดความรู้ความเข้าใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษส าหรับการท่องเที่ยว 

เชงิวัฒนธรรมโดยวิธีการทดสอบหลังการฝกึอบรม  

 3.2 วัดความตระหนักเห็นคุณค่าในวัฒนธรรมของลูกเสือมัคคุเทศก์  

หลังการฝกึอบรม 

     3.3 วัดความพึงพอใจของลูกเสือมัคคุเทศก์ตอ่การเรียนภาษาอังกฤษส าหรับ

การท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรมหลังการฝกึอบรม 

  2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวัดผลและประเมินผล 

   2.1 แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษส าหรับการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมก่อนการฝึกอบรมและหลังการฝกึอบรม 

   2.2 แบบประเมินความตระหนักเห็นคุณค่าในวัฒนธรรมของลูกเสือ

มัคคุเทศก์ก่อนการฝึกอบรมและหลังการฝึกอบรม 

     2.3 แบบประเมินความพึงพอใจของลูกเสือมัคคุเทศก์ต่อการเรียน

ภาษาอังกฤษส าหรับการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรมก่อนการฝึกอบรมและหลังการฝกึอบรม 

   2.4 แบบประเมินทักษะการปฏิบัติงาน การรว่มกิจกรรมในการฝึกปฏิบัติงาน 

การมจีติสาธารณะ การบ าเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ 

   2.5 แบบประเมินทักษะการฟังการพูดภาษาอังกฤษขณะปฏิบัติกิจกรรม 

   2.6 แบบประเมินพฤติกรรมการกล้าแสดงออก การพูด การน าเสนอผลงาน

ด้วยภาษาอังกฤษขณะปฏิบัติกิจกรรมฝกึอบรม 
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  3. เกณฑ์การให้คะแนน 

   3.1 คะแนนการสอบโดยใช้แบบทดสอบวัดความรูค้วามเข้าใจต่อการเรียน

ภาษาอังกฤษส าหรับการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม หลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝกึอบรม

และผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 

               3.2 คะแนนความตระหนักเห็นคุณค่าในวัฒนธรรมของลูกเสือมัคคุเทศก์

หลังการฝกึอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมและผา่นเกณฑใ์นระดับมาก 

               3.3 แบบประเมินความพึงพอใจของลูกเสือมัคคุเทศก์ต่อการเรียน

ภาษาอังกฤษส าหรับการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรมหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม

และผ่านเกณฑใ์นระดับมาก 

 3.4 ทักษะการปฏิบัติงาน การร่วมกิจกรรมในการฝกึปฏิบัติงาน การมีจติ 

สาธารณะ การบ าเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือระหว่างการฝึกอบรมอยู่ในระดับ ผ่านเกณฑ์ 

3.5  แบบประเมินทักษะการฟังการพูดภาษาอังกฤษขณะปฏิบัติกิจกรรม 

อยู่ในระดับ ผ่านเกณฑ์ 

3.6 แบบประเมินพฤติกรรมการกล้าแสดงออก การพูด การน าเสนอผลงาน 

ด้วยภาษาอังกฤษขณะปฏิบัติกิจกรรมฝกึอบรมอยู่ในระดับ ผ่านเกณฑ์ 
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โครงสร้างเนื้อหาการฝกึอบรม 

 หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ

เพื่อการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม ส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์ ตามแนวคิดการใชบ้ริบทเป็นฐาน 

การเรียนรู้ร่วมกันและการเสริมต่อการเรียนรู้ ใช้เวลาในการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร 20 ช่ัวโมง 
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หน่วยการเรียนรู้/

เนื้อหา 
ความคิดรวบยอด จุดประสงค์ของการ

เรียนรู้ 
ส่ือการสอน กิจกรรมการฝึกอบรม การ

ประเมนิผล 
ระยะเวลา 

(ช่ัวโมง) 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 

เร่ือง Course 

Orientation 

 

เตรียมความพร้อม

เกี่ยวกับการเข้า

อบรม  ช้ีแจง  

รายละเอียดและ

เนื้อหาการอบรม 

1. เตรียมความพร้อม

การอบรม 

2. เข้าใจเกี่ยวกับเร่ืองที่

จะอบรม 

- เอกสารการอบรม 1.  แนะน าวิทยากรผูใ้ห้ความรู้ 

2. บรรยายเก่ียวกับหน่วยการเรียนรู้ และกิจกกรมการอบรม 

3. ทดสอบก่อนเรียน 

- 2 

หน่วยการเรียนรู้ที่  2 

เร่ือง Important Things 

and Places in Amphoe 

Tha U then 

เรียนรู้เก่ียวกับ

ประวัติอ าเภอทา่อุ

เทน  ประวัติพระ

ธาตุอ าเภอทา่อุเทน  

การฟังและการพูด

ภาษาอังกฤษ  การ

ท างานเป็นกลุ่มและ

การกล้าแสดงออก 

1.  มีความรู้เขา้ใจเก่ียวกับ

ประวัติ อ าเภอทา่อุเทน 

จังหวัดนครพนม ได้

ถูกต้อง 

2.  มีความรู้เขา้ใจ

เก่ียวกับประวัติ   

อ าเภอทา่อุเทน จังหวัด

นครพนม ได้ถูกต้อง 

3.  สามารถฟังและพูด

ภาษาอังกฤษเก่ียวกับ

ประวัติอ าเภอทา่อุเทน

และได้ถูกต้อง 

4. สามารถเรียนรู้การ

ท างานเป็นกลุ่มและเป็น

ทมีได้ 

ใบความรู้ท่ี 1 เร่ือง 

History of Amphoe 

Tha U then 

ใบงานที่ 1 เร่ือง 

History of Amphoe 

Tha U then 

ใบความรู้ท่ี 2 เร่ือง  

Pra Thats 

(Buddha’s Relics) 

ใบงานที่ 2 เร่ือง 

History of Amphoe 

Tha U then 

 

วิทยากรบรรยาย  เพื่อให้ผูเ้ขา้รับการฝกึอบรม ตามแนวคดิการใช้

บริบทเป็นฐาน การเรียนรู้ร่วมกัน และการเสริมต่อการเรียนรู้ โดยมี

ขัน้ตอน จุดประกายความคิด วางแผน การเรียนรู้ร่วมกัน โดยการ

ปฏิบัติแล้ว น าเสนอผลงาน น าไปสู่การสรุปและทบทวน เก่ียวกับ

ประวัติอ าเภอทา่อุเทน  จังหวัดนครพนม  ได้ถูกต้อง 

 

1. ตรวจใบงาน

ท่ี 1, 2 

2. สังเกตการ

ฝกึปฏิบัติ

กิจกรรมการ

พูดการออก

เสียงส าเนียง

ภาษาอังกฤษ

และการฟัง 

3.  สังเกต

พฤติกรรม  

การน าเสนอ

ผลงานด้าน

มัคคุเทศกแ์ละ

การกล้า

แสดงออก 

 

 

 

 

 

 

3 
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257 

หน่วยการเรียนรู้/

เนื้อหา 
ความคิดรวบยอด จุดประสงค์ของการ

เรียนรู้ 
ส่ือการสอน กิจกรรมการฝึกอบรม การ

ประเมนิผล 
ระยะเวลา 

(ช่ัวโมง) 
หน่วยการเรียนรู้ 

ที่  3 เร่ือง  Greeting 

and Introduction to 

Amphoe Tha U then 

 

เรียนรู้เก่ียวกับบท

สนทนาการพูดการ

ต้อนรับและทักทาย  

การแนะน าสถานที่

ทอ่งเที่ยว  การ

น าเสนองานกลุ่ม

และการแสดงออก 

 

1. สามารถกล่าวต้อนรับ

และกล่าวทักทายด้วย

ภาษาอังกฤษได้ 

2. สามารถแนะน าสถานที่

ทอ่งเที่ยวในอ าเภอ 

ทา่อุเทน จังหวัดนครพนม 

เช่น วัดพระธาตุท่าอุเทน 

แมน่้ าสองสี และอุทยาน

ไดโนเสาร์ ด้วย

ภาษาอังกฤษอย่างง่าย ๆ

ได้ 

3.  สามารถจับคู่กับเพื่อน

สนทนาภาษาอังกฤษและ

ท างานเป็นทีมได้ 

4. สามารถเรียนรู้การ

ท างานเป็นกลุ่ม การ

น าเสนอผลงานด้านและ

การแสดงออกได้ 

 

1. Power Point 

1.1 เร่ือง Greeting 

and Introduction to 

Amphoe Tha U 

then 

1.2 เร่ือง Tourist 

Attractionsได้แก่ 

พระธาตุทา่อุเทน 

ตลาดนัดไท-ลาว 

2. ภาพถา่ยแหล่ง

ทอ่งเที่ยวในอ าเภอทา่

อุเทน  

3. ใบความรู้ 

3.1 เร่ือง Greeting 

and Introduction to 

Amphoe Tha  

U then -Nonthan 

3.2 เร่ือง Tourist 

Attractions พระธาตุ

ทา่อุเทน ตลาดนัด 

ไท-ลาว 

4.  ใบงานที่ 1  

5. วิดีทัศน์ เร่ือง 

สถานที่ทอ่งเที่ยวใน

อ าเภอทา่อุเทน 

วิทยากรบรรยาย เพื่อให้ผู้เขา้รับการฝึกอบรม ตามแนวคดิการใช้

บริบทเป็นฐาน การเรียนรู้ร่วมกัน และการเสริมต่อการเรียนรู้ โดยมี

ขัน้ตอน จุดประกายความคิด วางแผน การเรียนรู้ร่วมกัน โดยการ

ปฏิบัติแล้ว น าเสนอผลงาน น าไปสู่การสรุปและทบทวน เก่ียวกับ

ประวัติอ าเภอทา่อุเทน จังหวัดนครพนม ได้ถูกต้อง 

 

1. สังเกตการ

พูดและฟัง  

การแสดง

บทบาทสมมุติ

ในใบงานที่ 1 

2. สังเกตการณ์

ฝกึปฏิบัติ

กิจกรรมการ

พูดทักทายการ

แนะน าสถานที่

ทอ่งเที่ยวและ 

การออกเสียง

ส าเนียง

ภาษาอังกฤษ 

3.สังเกต

พฤติกรรม  

การน าเสนอ

ผลงานด้าน

มัคคุเทศกแ์ละ

การกล้า

แสดงออก 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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258 

หน่วยการเรียนรู้/

เนื้อหา 
ความคิดรวบยอด จุดประสงค์ของการ

เรียนรู้ 
ส่ือการสอน กิจกรรมการฝึกอบรม การ

ประเมนิผล 
ระยะเวลา 

(ช่ัวโมง) 
หน่วยการเรียนรู้ 

ที่ 4 เร่ือง  Safe–

Volunteer Watch - 

Giving Direction 

 

 

เรียนรู้การสนทนา

ภาษาอังกฤษ

เก่ียวกับการรักษา

ความปลอดภัยให้

นักทอ่งเที่ยว  การ

เป็นจิตอาสา  การ

บ าเพ็ญประโยชน์

ของลูกเสือมัคคุ

เมศก์  การบอก

เส้นทาง  การ

ท างานกลุ่มและการ

น าเสนอผลงาน 

1.  สามารถสนทนา

ภาษาอังกฤษในการดูแล

รักษาความปลอดภัยให้

นักทอ่งเที่ยว การเป็น

มัคคุเทศกจ์ติอาสา การ

บ าเพ็ญประโยชน์ใน

ลูกเสือมัคคุเทศกไ์ด้ 

2. สามารถสนทนา

ภาษาอังกฤษเก่ียวกับการ

บอกเส้นทางให้แก่

นักทอ่งเที่ยวได้ 

3. สามารถเรียนรู้การ

ท างานเป็นกลุ่ม การ

ท างานเป็นทีม การ

น าเสนอผลงานด้าน

มัคคุเทศกแ์ละการ

แสดงออกได้  

 

1. Power Point 

1.1  เร่ือง  การสนทนา

กับนักท่องเที่ยว

เก่ียวกับการดูแล

ความปลอดภัยของ

นักทอ่งเที่ยว 

2. ภาพแผนที่เส้นทาง

อ าเภอทา่อุเทน 

3. ใบความรู้ 

3.1  เร่ือง Safe–

Volunteer Watch   

3.2  เร่ือง  Giving 

Direction 

4. ใบงานที่ 1  

5. ใบงานที่ 2 

6. วิดีทัศน์เก่ียวกับ

การดูแลความ

ปลอดภัยของนักทอ่ง 

เที่ยว 

 

วิทยากรบรรยาย  เพื่อให้ผูเ้ขา้รับการฝกึอบรม ตามแนวคดิการใช้

บริบทเป็นฐาน การเรียนรู้ร่วมกัน และการเสริมต่อการเรียนรู้ โดยมี

ขัน้ตอน จุดประกายความคิด วางแผน การเรียนรู้ร่วมกัน โดยการ

ปฏิบัติแล้ว น าเสนอผลงาน น าไปสู่การสรุปและทบทวน เก่ียวกับ

ประวัติอ าเภอทา่อุเทน  จังหวัดนครพนม  ได้ถูกต้อง 

 

 

1. ตรวจใบงาน

ที่ 1, 2 

2.  สังเกตการ

ฝกึปฏิบัติ

กิจกรรมการ

พูดการออก

เสียงส าเนียง

ภาษาอังกฤษ

และการฟัง 

3.  สังเกต

พฤติกรรม  

การน าเสนอ

ผลงานด้าน

มัคคุเทศกแ์ละ

การกล้า

แสดงออก 

 

3 
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หน่วยการเรียนรู้/

เนื้อหา 
ความคิดรวบยอด จุดประสงค์ของการ

เรียนรู้ 
ส่ือการสอน กิจกรรมการฝึกอบรม การ

ประเมนิผล 
ระยะเวลา 

(ช่ัวโมง) 
หน่วยการเรียนรู้ 

ที่  5 เร่ือง  Fair 

Business-Local Food 

Fair Price and Quality 

Accommodation 

 

เรียนรู้ชุมชนเผา่

ไทญอ้  อาหาร

ทอ้งถ่ิน  ที่พักราคา

ถูก  การสนทนา

เก่ียวกับอาหาร

ทอ้งถ่ินและที่พัก  

การท างานเป็น

กลุ่ม  จติอาสา  

และการน าเสนอ

ผลงาน 

1.  มีความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับชุมชนเผา่ไทญอ้ 

2.  มีความรู้ความเขา้ใจ

เก่ียวกับอาหารในท้องถ่ิน 

ค าศัพท ์และสามารถ

แนะน าชาวต่างชาติได้ 

3.  มีความรู้ความเขา้ใจ

เก่ียวกับที่พักราคาถูกใน

ทอ้งถ่ิน และสามารถ

แนะน าชาวต่างชาติได้ 

4.  สามารถสนทนา

ภาษาอังกฤษเก่ียวกับ

อาหารและที่พักในทอ้งถ่ิน

ได้ 

5.  สามารถท างานเป็น

กลุ่ม ท างานเป็นทีม การ

น าเสนอผลงานด้านและ

แสดงออกได้ 

 

 

 

1. Power Point 

1.1 เร่ือง ไทญอ้ 

อาหารข้ึนช่ือของชาว

ไทญอ้ เช่น หมกเจาะ 

ปลาส้ม  

2. ภาพประกอบ เร่ือง 

ไทญอ้ อาหารขึ้นช่ือ

ของชาวไทญอ้ และที่

พักหรือโรงแรมใน

อ าเภอ 

ทา่อุเทน 

3. ใบงานที่ 1 และ 2 

4. ใบความรู้  

4.1  เร่ือง  ไทญอ้ 

อาหารข้ึนช่ือของชาว

ไทญอ้ 

4.2  เร่ือง ที่พักหรือ

โรงแรมในอ าเภอ 

ทา่อุเทน 

5. วิดีทัศน์ เร่ือง

ขัน้ตอนการท าปลาส้ม 

6. อาหารจริง 

6.1 หมกเจาะ 

6.2 ปลาส้ม 

 

วิทยากรบรรยาย  เพื่อให้ผูเ้ขา้รับการฝกึอบรม ตามแนวคดิการใช้

บริบทเป็นฐาน การเรียนรู้ร่วมกัน และการเสริมต่อการเรียนรู้ โดยมี

ขัน้ตอน จุดประกายความคิด วางแผน การเรียนรู้ร่วมกัน โดยการ

ปฏิบัติแล้ว น าเสนอผลงาน น าไปสู่การสรุปและทบทวน เก่ียวกับ

ประวัติอ าเภอทา่อุเทน  จังหวัดนครพนม  ได้ถูกต้อง 

 

1. ตรวจใบงาน

ท่ี 1, 2 

2. สังเกตการ

ฝกึปฏิบัติ

กิจกรรมการ

พูดการออก

เสียงส าเนียง

ภาษาอังกฤษ

และการฟัง 

3.  สังเกต

พฤติกรรม  

การน าเสนอ

ผลงานด้าน

มัคคุเทศกแ์ละ

การกล้า

แสดงออก 

 

3 
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หน่วยการเรียนรู้/

เนื้อหา 
ความคิดรวบยอด จุดประสงค์ของการ

เรียนรู้ 
ส่ือการสอน กิจกรรมการฝึกอบรม การ

ประเมนิผล 
ระยะเวลา 

(ช่ัวโมง) 
หน่วยการเรียนรู้ที่  6 

เร่ือง  Safe trip 

Home-Leave Taking 

 

 

เรียนรู้เก่ียวกับ

ค าศัพท ์ การกล่าว

ลานักทอ่งเที่ยว  

ประโยคสนทนาและ

การกล่าวลา

นักทอ่งเที่ยว  การ

ท างานเป็นกลุ่ม  จติ

อาสา  การน าเสนอ

ผลงานและการ

แสดงออก   

1. มีความรู้ความเขา้ใจ

เก่ียวกับค าศัพท ์การกล่าว

ลานักทอ่งเที่ยว 

2.  สามารถฟังและพูด

สนทนาและกล่าวลา

นักทอ่งเที่ยวได้ 

3.  สามารถท างานเป็น

กลุ่ม ท างานเป็นทีม การ

น าเสนอผลงานและ

แสดงออกได้ 

 

1. Power Point เร่ือง 

Safe trip Home-

Leave Taking 

2. ใบงานที่ 1 และ 

ใบงานที่ 2 

3. ใบความรู้ท่ี 1 เร่ือง 

Safe trip Home-

Leave Taking 

4. วิดีทัศน์ การกล่าว

ลาในบริบทต่าง ๆ 

 

วิทยากรบรรยาย  เพื่อให้ผูเ้ขา้รับการฝกึอบรม ตามแนวคดิการใช้บริบท

เป็นฐาน การเรียนรู้ร่วมกัน และการเสริมต่อการเรียนรู้ โดยมีข้ันตอน 

จุดประกายความคิด วางแผน การเรียนรู้ร่วมกัน โดยการปฏิบัติแล้ว 

น าเสนอผลงาน น าไปสู่การสรุปและทบทวน เก่ียวกับประวัติอ าเภอทา่อุ

เทน  จังหวัดนครพนม  ได้ถูกต้อง 

 

1. ตรวจใบงาน

ท่ี 1, 2 

2.  สังเกตการ

ฝกึปฏิบัติ

กิจกรรมการพูด

การออกเสียง

ส าเนียง

ภาษาอังกฤษ

และการฟัง 

3.  สังเกต

พฤติกรรม  

การน าเสนอ

ผลงานด้าน

มัคคุเทศกแ์ละ

การกล้า

แสดงออก 

 

3 
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หน่วยการเรียนรู้/

เนื้อหา 
ความคิดรวบยอด จุดประสงค์ของการ

เรียนรู้ 
ส่ือการสอน กิจกรรมการฝึกอบรม การ

ประเมนิผล 
ระยะเวลา 

(ช่ัวโมง) 
หน่วยการเรียนรู้ที่  7 

เร่ือง  Clean and 

Sustainability-Green 

Logistics 

 

 

เรียนรู้เก่ียวกับการ

รักษาแหล่ง

ทอ่งเที่ยวในทอ้งถ่ิน  

การรักษาความ

สะอาดการอนุรักษ์

การท างานเป็นกุ่ม

และการกล้า

แสดงออก 

1.  สามารถ ฟัง พูด 

ค าศัพทเ์ก่ียวกับการดูแล

รักษาแหล่งท่องเที่ยวของ

ทอ้งถ่ินได้ 

2.  สามารถพูดเก่ียวกับ

รักษาโบราณสถาน 

สถานที่ทอ่งเที่ยว และวิธี

ดูแลรักษาความสะอาด

แหล่งท่องเที่ยวของทอ้งถ่ิน

ได้ 

3.  สามารถพูดและ

น าเสนอวิธกีารอนุรักษแ์ละ

ดูแลแหล่งท่องเที่ยวของ

ทอ้งถ่ินอย่างถูกวิธีได้ 

4.  สามารถท างานเป็น

กลุ่ม ท างานเป็นทีม การ

เป็นจิตอาสา การน าเสนอ

ผลงานและการแสดงออก

ได้ 

 

1. Power Point เร่ือง 

การอนุรักษแ์ละการ

ดูแลรักษาสถานที่

ทอ่งเที่ยว 

2. ภาพประกอบการ

ทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ์  

3. ใบงานที่ 1 เร่ือง 

Clean and 

Sustainability -

Green Logistics 

4. ใบความรู้ท่ี 1เร่ือง 

Clean and 

Sustainability-

Green Logistics 

5. สถานที่จริง 

 

วิทยากรบรรยาย  เพื่อให้ผูเ้ขา้รับการฝกึอบรม ตามแนวคดิการใช้

บริบทเป็นฐาน การเรียนรู้ร่วมกัน และการเสริมต่อการเรียนรู้ โดยมี

ขัน้ตอน จุดประกายความคิด วางแผน การเรียนรู้ร่วมกัน โดยการ

ปฏิบัติแล้ว น าเสนอผลงาน น าไปสู่การสรุปและทบทวน เก่ียวกับ

ประวัติอ าเภอทา่อุเทน  จังหวัดนครพนม  ได้ถูกต้อง 

 

1. ประเมินผล

การน าเสนอ

ผลงานและการ

แสดงออก 

2.  ตรวจใบงาน

ที่  1  เร่ือง  

Clean and 

Sustainability- 

Green Logistics 

3.  สังเกต

พฤติกรรมและ

การปฏิบัติของ

ผูเ้รียน 

3 

 

 

276 
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คู่มือการใช้ 

หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสรมิสร้างความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อ

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์  ตามแนวคิดการใช้บริบทเป็นฐาน 

การเรียนรู้ร่วมกันและการเสรมิต่อการเรียนรู้   

 

 

 

 

 

 

อิชยา กองไชย 

 

 

 

 

 

 

นักศกึษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ค าน า 

 คู่มอืนีจ้ัดท าขึ้นเพื่อใชป้ระกอบการด าเนินหลักสูตรฝกึอบรมเพื่อเสริมสร้าง

ความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรมส าหรับ

ลูกเสือมัคคุเทศก์  ตามแนวคิดการใชบ้ริบทเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกันและการเสริมตอ่การ

เรียนรู้ เพื่อให้สามารถน าความรู้ไปใช้ในการจัดการเรยีนรูก้ับนักเรียนตอ่ไป 

 เนือ้หาสาระของเอกสารฉบับนี ้แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 เป็นการน า

หลักสูตรสู่การปฏิบัติ และตอนที่ 2 เป็นโครงสรา้งหน่วยการฝึกอบรม 

 ผูจ้ัดท าหวังวา่คู่มอืนีจ้ะท าใหค้รูที่ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการฝกึอบรม 

เพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม 

ตามแนวคิดการใชบ้ริบทเป็นฐานการเรียนรูร้่วมกันและการเสริมต่อการเรียนรู้ ส าหรับลูกเสือ

มัคคุเทศก์ เพื่อเป็นฐานแหง่ความคิดและเป็นแนวปฏิบัติส าหรับการฝกึอบรมแลน าความรู้

ความสามารถที่ได้รับไปใช้ในโรงเรียนใหเ้กิดผลดีตอ่การจัดการเรยีนรู้ต่อไป 

 

               อิชยา กองไชย 
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รายละเอียดของคู่มือการใช้หลักสูตรฝึกอบรม 

ส่วนที่ 1  

    ที่มาและความส าคัญ  

    แนวคิดพื้นฐาน  

    จุดมุง่หมายของหลักสูตรฝึกอบรม  

    หลักการของหลักสูตรฝึกอบรม  

    กิจกรรมหลักในการฝึกอบรม  

    แนวทางการด าเนินการฝกึอบรม  

     สื่อประกอบหลักสูตรการฝึกอบรม   

     การวัดผลประเมินผล  

     โครงสรา้งหลักสูตรการฝกึอบรม  

ส่วนที่  2  

      หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  Couse Orientation  

      หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  Important Things and Places in Amphoe Tha Uthen  

      หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  Greeting and Introduction to Amphoe Tha Uthen  

      หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  Safe-Volunteer Watch-Giving Direction  

      หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  Fair Business–Local Fair Price and Quality 

Accommodation 

 

      หน่วยการเรียนรู้ที่ 6  Safe trip Home–Leave Taking  

      หน่วยการเรียนรู้ที่ 7  Clean and Sustainability–Green Logistic  

ส่วนที่  3  

     แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรมขณะรับการฝึกอบรม           

     แบบบันทึกสังเกต การฟังการพูดภาษาอังกฤษ              

     แบบบันทึกคะแนนการน าเสนอผลงานการกล้า    

     แสดงออก 

     เกณฑก์ารสังเกตพฤติกรรม 
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คู่มือการใช้หลักสูตรฝึกอบรม 

ค าชี้แจง 

 คู่มอืการใช้หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการฟังและการพูด

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์ ตามแนวคิดการใช้

บริบทเป็นฐาน การเรียนรูร้่วมกันและการเสริมต่อการเรียนรู ้จัดท าขึน้เพื่อให้วิทยากรใช้

ฝกึอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์เพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ โดยได้เสนอ

บทบาทของวิทยากร การเตรียมหอ้งฝกึอบรม การเตรียมสื่อการอบรม หน่วยการเรียนรู้  

ซึ่งวิทยากรสามารถใช้จัดฝึกอบรมได้   

 

บทบาทของวิทยากร 

 เพื่อให้การใชห้ลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการฟังและการพูด

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์ ตามแนวคิดการใช้

บริบทเป็นฐาน การเรียนรูร้่วมกันและการเสริมต่อการเรียนรู ้บรรลุตามจุดประสงค์ของการ

ฝกึอบรม วิทยากรควรมีบทบาท ดังนี้ 

   1. ศกึษาหลักสูตรฝึกอบรมความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ

เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตามแนวคิดการใชบ้ริบทเป็นฐาน การเรียนรู้ร่วมกันและการ

เสริมตอ่การเรียนรู้ ส าหรับลูกเสือมัคคุเทศก์   

   2. วางแผนการฝึกอบรม ตามหนว่ยการฝึกอบรม 

   3. น าหลักสูตรไปฝกึปฏิบัติให้เกิดผลในการฝกึอบรม   

   4. วางแผนและประเมินผลการฝึกอบรมให้ได้ขอ้มูลที่แสดงความสามารถที่

แท้จรงิของผูเ้รียน ประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน และน าผลการประเมินมาพัฒนาผูเ้รียน

ต่อไป 

   5. จุดประกายความคิด สร้างความรู ้ความเข้าใจใหก้ับผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม

เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรยีนรู้ด้วยตนเอง 

   6. วิทยากรสร้างบรรยากาศหอ้งฝกึอบรม เพื่อให้ผูเ้ข้ารับการอบรมต้องการ 

ที่จะเรียนรู้ 
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  7. วิทยากรพยายามสาธิตและกระตุ้นให้ผู้เรยีนเกิดการเรียน จนเข้าใจและ 

แก้ปัญหาเองได้ 

   8. ร่วมประเมินผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรม 

 

การเตรยีมห้องฝึกอบรม 

  1. การจัดหอ้งฝกึอบรมควรให้มีความยดืหยุ่นได้ตามความเหมาะสม ช้ันฝึกอบรม

ควรเป็นหอ้งใหญ่หรือกว้างเพื่อสะดวกในการโยกย้ายโต๊ะเก้าอี ้จัดเป็นรูปต่าง ๆ เพื่อประโยชน์

ในการจัดการฝกึอบรม 

  2. ควรจัดห้องฝึกอบรมให้มีความเหมาะสมตอ่การฝึกอบรม โดยจัดอุปกรณ์ในการ 

ท ากิจกรรมและสื่อใหม้ีความเหมาะสม 

  3. ควรจัดห้องฝกึอบรมให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ  

สติปัญญา อารมณ์ และสังคมซึ่งมีอทิธิพลต่อความเป็นอยู่และการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการ

ฝกึอบรม วิทยากรมีส่วนช่วยเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้ดีได้   

 

การเตรยีมสื่อการเรียนรู้ 

 สื่อที่วิทยากรผูฝ้กึอบรมจะต้องเตรียมเพื่อใชใ้นการฝึกอมหลักสูตรฝกึอบรม 

ความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม ส าหรับ

ลูกเสือมัคคุเทศก์ ตามแนวคิดการใชบ้ริบทเป็นฐาน การเรียนรู้ร่วมกันและการเสริมตอ่การ

เรียนรู้ ประกอบด้วย 

  1. Power Point แตล่ะหน่วยฝกึอบรม 

  2. ใบงาน 

  3. ใบความรู้ 

  4. วิดีทัศน์ 

  5. แหลง่เรียนรู้วัดพระธาตุท่าอุเทน 

  6. แหลง่เรียนรูบ้างวัดไตรภูมิ 

  7. แหลง่เรียนรูต้ลาดนัดไทย–ลาว 

  8. แหลง่เรียนรู้แม่น้ าสองสีไชยบุรี 
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  9. แหลง่เรียนรูไ้ดโนเสาร์ ต าบลพนอม 

  10. ปลาสม้ 

  11. หมกเจาะ 

  12. ที่พักในอ าเภอท่าอุเทน 

  13. แมน่้ าโขง 

  14. แหลง่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ในอ าเภอท่าอุเทน 

  15. สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น แผน่พับ วารสาร หนังสอือ้างอิง หนังสอืพิมพ์  

หลักการใช้สื่อการฝึกอบรม  

  1. เตรียมตัววิทยากร เป็นการเตรยีมความพร้อมของวิทยากรในการใชส้ื่อ โดยการ 

ท าความเข้าใจในเนือ้หาที่มใีนสื่อ ขัน้ตอน และวิธีการใช้สื่อ เป็นต้น 

  2. เตรียมจัดสภาพแวดล้อม เช่น สถานที่ หอ้งฝึกอบรม วัสดุอุปกรณ์ และสื่อ 

อ านวยความสะดวกต่าง ๆ 

  3. เตรียมตัวผูฝ้กึอบรม เพื่อให้มคีวามพร้อมที่จะฝกึอบรม อาจมกีารทดสอบ   

มกีารอธิบายวิธีการใช้สื่ออุปกรณ์ เครื่องมอืต่าง ๆ บอกวัตถุประสงค์ แนะน าหรือใหค้วามคิด

รวบยอดของเนื้อหาในสื่อนั้น ๆ เป็นต้น 

  4. การใช้สื่อให้เหมาะกับขั้นตอนและวิธีการ ตามที่ได้เตรียมไว้แล้ว และควบคุมการ 

น าเสนอชื่อเพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างราบรื่น 

   5. การตดิตามผล (Follow Up) หลังจากการใช้สื่อการสอนแล้ว ควรมีการตดิตาม 

ผลเพื่อเป็นการทดสอบว่า ผูฝ้กึอบรมเข้าใจ และเรียนรู้ จากสื่อที่น าเสนอไปนั้นอย่างถูกต้อง

หรอืไม่ เช่น การใหผู้้ฝึกอบรมตอบค าถาม อภปิราย ท ารายงาน เป็นต้น เพือ่ผูฝ้กึอบรมจะได้

ทราบจุดบกพร่อง สามารถน ามาแก้ไขปรับปรุงในครั้งต่อไป 
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ก าหนดหน่วยการเรียนรู้ 

 

 หลักสูตรฝึกอบรมความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการ 

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส าหรบัลูกเสือมัคคุเทศก์ ตามแนวคิดการใช้บริบทเป็นฐาน การเรียนรู้

ร่วมกันและการเสริมต่อการเรียนรู้ มี 7 หนว่ยการเรียนรู้ และใช้เวลา 20 ช่ัวโมง 

 

ที่                           หน่วยการเรียนรู้ จ านวนชั่วโมง 

1 Course Orientation 2 

2 Important Things and Places in Amphoe Tha U then 3 

3 Greeting and Introduction to Amphoe Tha U then 3 

4 Safe–Volunteer Watch-Giving Direction 3 

5 Fair Business-Local Food Fair Price and Quality 

Accommodation 

3 

6 Safe trip Home-Leave Taking 3 

7 Clean and Sustainability-Green Logistics 3 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 

เรื่อง Course Orientation 

                                        เวลา 1 ชั่วโมง 

ความคดิรวบยอด 

 เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการเข้าอบรม ช้ีแจง รายละเอียดและเนื้อหาการอบรม 

 

จุดประสงค์ของการฝึกอบรม 

 1. เตรียมความพร้อมการอบรม 

 2. เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่จะอบรม 

 

ขอบข่ายเน้ือหา 

 ท าความเข้าใจเกี่ยวกับเนือ้หา ขอบข่าย และวัตถุประสงค์ของการฝกึอบรม 

 

กิจกรรมการจัดการฝึกอบรม 

 1. แนะน าวิทยากรผูใ้ห้ความรู้ 

 2. บรรยายเกี่ยวกับหนว่ยการเรียนรู้ และกิจกกรมการอบรม 

 3. ทดสอบก่อนเรียน 

 

สื่อการเรียนรู้ 

 เอกสารประกอบการฝกึอบรม 

 

ประเมินผล 

 - 
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หน่วยการเรียนรู้ที่  2 

เรื่อง  Important Things and Places in Amphoe Tha Uthen 

เวลา 3  ชั่วโมง 

 

ความคดิรวบยอด 

 เรียนรูเ้กี่ยวกับประวัติอ าเภอท่าอุเทน ประวัติพระธาตุอ าเภอท่าอุเทน การฟังและ

การพูดภาษาอังกฤษ การท างานเป็นกลุ่มและการกล้าแสดงออก 

 

จุดประสงค์ของการฝึกอบรม 

 1. มีความรูเ้ข้าใจเกี่ยวกับประวัติ อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ได้ถูกต้อง 

 2. มีความรูเ้ข้าใจเกี่ยวกับประวัติวัดพระธาตุท่าอุเทน อ าเภอท่าอุเทน จังหวัด

นครพนม ได้ถูกต้อง 

 3. สามารถฟังและพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับประวัติอ าเภอท่าอุเทนและวัดพระธาตุ 

ท่าอุเทนได้ถูกต้อง 

 4. สามารถเรียนรู้การท างานเป็นกลุ่มและเป็นทีมได้  

 

 

ขอบข่ายเน้ือหา 

 1. ประวัติ อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 

 2. ประวัติวัดพระธาตุท่าอุเทน อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 

 

กิจกรรมการจัดการฝึกอบรม 

 วิทยากรบรรยาย เพื่อให้ผูเ้ข้ารับการฝกึอบรม ตามแนวคิดการใชบ้ริบทเป็นฐาน 

การเรียนรูร้่วมกัน และการเสริมต่อการเรียนรู ้โดยมีขัน้ตอน จุดประกายความคิด วางแผน 

การเรียนรูร้่วมกัน โดยการปฏิบัติแล้ว น าเสนอผลงาน น าไปสู่การสรุปและทบทวน เกี่ยวกับ

ประวัติอ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ได้ถูกต้อง 
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สื่อการเรียนรู้ 

 1. Power Point 

  1.1 เรื่อง ประวัติอ าเภอท่าอุเทน  อ าเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม 

  1.2 เรื่อง ประวัติวัดพระธาตุท่าอุเทน  ในอ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 

 2. ภาพประกอบพระธาตุท่าอุเทน พระศรีวรราชเจ้าเมืองท่าอุเทนคนแรก ฯลฯ 

 3. ใบงานที่ 1, 2 

 4. ใบความรูท้ี่ 1, 2  

 5. วิดีทัศน์ 

 6. สถานที่จรงิวัดพระธาตุท่าอุเทน 

 

ประเมินผล 

 1. ตรวจใบงานที่ 1, 2 

 2. สังเกตการฝกึปฏิบัติกิจกรรมารพูดการออกเสียงส าเนียงภาษาอังกฤษและการฟัง 

 3. สังเกตพฤติกรรม การน าเสนอผลงานด้านมัคคุเทศก์และการกล้าแสดงออก 
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ใบความรู้ที่  1 

เรื่อง  History of Amphoe Tha U then 

287 
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ค าชี้แจง 1 ให้ลูกเสือมัคคุเทศก์ฝึกออกเสียงและหาความหมายของค าศัพท์ต่อไปนี้ 

 

ค าศัพท์ ออกเสยีง ความหมาย 

history   

district   

migrated   

Northeast   

city   

current   

present-day   

the first   

settled   

leader   

Phraya Hongsawadi   

Phraya Maha Ammatled   

Thao Prathumor    

Phra Sri Worasanwas   

Phra Chamroenpholrop   

King Rama IV   

Phra Sri Worarat   

Chanthima Pholdecha   

 

Name……………………………………..............................……..Class…………………………… 

ใบงานท่ี  1 
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ค าชี้แจง 2 ให้ลูกเสือมัคคุเทศก์ดู history timeline แล้ว เติมค าหรอืประโยคลงใน

ช่องว่าง แล้วฝึกพูดบรรยายประโยคท่ีก าหนดให้ดังต่อไปนี้  

 

 

 

 

 

 
  

 Good morning (afternoon), I am………………………………….……..going to tell 

you about the history of ………………………….. As you can see from the timeline, Muang 

Tha Uthen is in Tambon Chaiburi of ……………….. in the upper northeast of ……………….. 

 In…………….., Phraya Hongsawadi or Tai Yo leader, ……………………… who 

migrated people from …………………………………….. of present-day Laos.  

 In………..…………., Phraya Maha Ammatled and migrated people from the 

current Lao side of ……………………. and settled in Thailand. Thao Prathumor or Phra Sri 

Worasanwas the first ………….. of Tha Uthen city.  

In 1866, PhraChamroenpholrop was ……………………………………… to be the  

leader of the city. In 1870 King Rama IV…………………………..…… his son, Phra Sri 

Worarat, to be the leader of Tha Uthen. 

 In 1907 the muang was ………………....………………….……………….. into a 

district. ChanthimaPholdecha………………………………….. the first ……………………….. 
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(Source: https://mgronline.com/local/detail/9600000111682) 

 

Name Wat Tha Uthen (Tha Uthen Temple). 

Location Tambon Chai Buri, Tha Uthen district in Nakhon Phanom province 

Built in Wat Tha Uthen (Tha Uthen Temple) was built in 1912 with 66 meters 

high and 13.5 meters wide per side. 

Characteristics The PraThats consists of three floors, the first floor is a cave containing 

valuable things, the second floor is built just to cover the cave, and 

the third floor is a big pagoda with 15 meters height.  

Popular because Pra That Tha Uthen is one of the famous Pra That’s (Buddha’s relics) 

kept in Wat Tha Uthen (Tha Uthen Temple). 

Pra that contains Buddhist relics and PraOrahunta That’s (Buddhist 

Saint’s relics). 

Activities 

 

Take photos 

ใบความรู้ท่ี  2 

เรื่อง  Wat Tha Uthen (Tha Uthen Temple) 

 
 

https://mgronline.com/local/detail/9600000111682
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This Pra That is one of the places for worship from the 13th day of the 

4th waxing moon. 

Facts The Pra That face the north of Pra That Panhom, which is the point of 

the compass of Shukra (the God of Friday). The right side of the Pra 

That is the east, adjacent to the Mekong River.   
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ค าชี้แจง 1 ให้ลูกเสือมัคคุเทศก์ฝึกออกเสียงและหาความหมายของค าศัพท์ต่อไปนี้ 

 

ค าศัพท์ ออกเสยีง ความหมาย 

buddhist   

consists   

cave   

worship   

location   

built in   

characteristics   

popular because   

adjacent   

compass   

 

 

 

 

 

 

Name…………………………………………….........................……..Class………………………… 

  

ใบงานท่ี 2 
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ค าชี้แจง 2 ให้ลูกเสือมัคคุเทศก์ตอบค าถามประวัติความเป็นมาของพระธาตุท่าอุเทน 

 

1. Why is Pra That Uthen famous? 

Pra That Uthen is famous 

because……………………………………………………………………......…….. 

2. Where is Pra That Uthen kept? 

Pra That Uthen is kept 

in…………………………………………………………………………………………. 

3. When was Pra That Uthen built? 

Pra That Uthen was built 

in……………………………………………………………………………..……………. 

4. How high and wide is Pra That Uthen? 

Pra That Uthen is …………………………………high, and 

……………………………………wide. 

5. What does Pra That Uthen contain inside? 

Pra That Uthen 

contains…………………………………………………………………………………….. 

6. How many floors of Pra That U then? 

Pra That Uthen has………………………………………………floors. 

7. What did the first floor cover? 

The first floor covered………………………………...........…………….……..….. 

8. Why was the second floor built for? 

The second floor was built for…………………………………..………..………….. 

9. What is the third floor for? 

The third floor is for………………………………………………………………….….. 
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10. How high is the third floor? 

The third floor is……………………………………………………..high. 

11. When does the Pra That worship happen? 

The Pra That worship is……………………………………………………………………………. 

12. Describe the location of the Pra That U then? 

The Pra That U then ………………………………………………………….……………………. 
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ตัวอย่างการสนทนา   

 Tourist:         So how old is this building? 

 Guide Scout:  It was built in the 19th century. 

 Tourist:         Can we go inside? 

 Guide Scout:  Certainly. Please, follow me. 

 

ค าชี้แจง 3 ให้ลูกเสือมัคคุเทศก์อ่านประวัติความเป็นมาของพระธาตุท่าอุเทนแล้วเติม

ค าหรอืประโยคลงในช่องว่าง แล้วฝึกพูดบรรยายประโยคท่ีก าหนดให้ดังต่อไปนี้  

 Pra That Uthen is one of the ………………… Pra Thats (Buddha’s relics) kept in 

Wat Tha Uthen (Tha Uthen Temple), Amphoe Tha Uthen (Tha Uthen district) in Nakhon 

Phanom.  

 It was ……………………… in 1912 with ……………… meters high and ….....…….. 

meters wide per side. Pra that …………….. Buddhist relics and PraOrahunta That’s 

(Buddhist Saint’s relics).  

The Pra That consists of …………………………… floors. 

The first floor is a ……………..…………..containing ……………….……… things. 

The second floor is built just to ……………………. the cave, and the ………………….. 

floor is a big ………………………… with ………………..……………meters height.  

This Pra That is one of the places for ……………………….. from the 13th day of the 

4th……………………..  

The Pra That faces the …………………………..……….. of Pra That Panhom, which is 

the point of the ………………….…………………..of Shukra (the God of Friday).  

The ……………………………. side of the Pra That is the east, ………………………….. 

to the Mekong River. 

 

Name……………………………………..............................……..Class…………………………… 
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แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรมขณะรับการฝึกอบรม 

ครั้งที…่………………..วันที่……………เดือน………………………..…………..พ.ศ………………… 

 

 

ที่ 

 

ชื่อ - สกุล 

คว
าม

สน
ใจ

ใน
กิจ

กร
รม

ฝึก
อบ

รม
 

กา
รใ
ห้ค

วา
มร่

วม
มือ

ใน
กร

ปฏ
ิบัต

ิกิจ
กร

รม
 

กา
รท

 าง
าน

เป
็นท

ีม 

คว
าม

มั่น
ใจ

แล
ะก

ล้า
แส

ดง
ออ

ก 

คว
าม

ตั้ง
ใจ
แล

ะพ
ยา

ยา
มใ

นก
าร

ฝึก
พูด

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

คะแนนรวม 

ผ/มผ 

3 3 3 3 3 15 ผ/มผ 

         

         

         

         

         

         

 

เกณฑก์ารประเมิน: ระดับคะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุงแก้ไข 

                   ระดับคะแนน 2 หมายถึง นา่พึงพอใจ 

       ระดับคะแนน 3 หมายถึง ดมีาก 

เกณฑก์ารประเมินผ่าน/ไม่ผ่าน: คะแนนรวม 10–15 ผ่านเกณฑก์ารประเมิน 

คะแนนรวมต่ ากว่า 10 ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 
 

 



 
297 

 

แบบบันทึกสังเกต การฟังการพูดภาษาอังกฤษ 

ครั้งที…่………………..วันที่……………เดือน………………………..…………..พ.ศ………………… 

 

ท่ี 

 

ชื่อ - สกุล 

พฤตกิรรมท่ีประเมิน 

ผล
กา

รป
ระ

เมิ
น 

ข้อแนะน า 

ในการ

ประเมิน 

  ฟ
ังแ

ลว้
พูด

ตา
มไ

ด้ถ
ูกอ

ง 

ฟัง
แล

ว้ป
ฏบิั

ตติ
าม

ได
้ 

  พ
ูดไ

ดถ้
ูกต

้อง
ชัด

เจ
น 

      1.  ผูส้ังเกต

พิจารณาจาก

รายการ

พฤติกรรมของแต่

ละคน และเขยีน

เคร่ืองหมาย √ 

ลงที่ช่องรายการ

พฤติกรรมที่ผา่น 

2.  เกณฑ์การ

ประเมิน  ผา่นทุก

รายการถือว่า

ผา่นใส่

เคร่ืองหมาย√ 
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แบบบันทึกคะแนนการน าเสนอผลงานและการกล้าแสดงออก 

เลขที ่ ชื่อ -  สกุล 5 ผ./มผ. ข้อคิดเห็นของวิทยากร 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

        ผ. = ผ่านเกณฑก์ารประเมิน 

 มผ. = ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
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เกณฑ์การสังเกตพฤติกรรม  

การน าเสนอผลงานและการกล้าแสดงออก 

 

หัวข้อ 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

การน าเสนอ

ผลงาน 

และการกล้า 

แสดงออก 

-  น าเสนอ

ผลงาน 

อย่าง

คล่องแคล่ว 

ใชภ้าษาทา่ทาง

ถูกต้อง 

ชัดเจน 

- แสดงออก 

อย่างมั่นใจ 

เพื่อน ๆ  

ทุกคนและครู 

ยอมรับ 

-  น าเสนอ

ผลงาน 

บกพร่องเล็กน้อย 

ใชภ้าษาทา่ทาง 

ถูกต้อง 

เป็นสว่นมาก 

- แสดงออก 

อย่างมั่นใจ 

เพื่อน ๆ ทุกคน

และครู ยอมรับ 

-  น าเสนอ

ผลงาน 

บกพร่องเป็น

ส่วนมาก 

- แสดงออกได้

โดยมี 

เพื่อน ๆ  

ในกลุ่ม 

สนับสนุน 

-  น าเสนอ

ผลงาน 

บกพร่องเป็น

ส่วนมาก 

- ไมก่ล้า

แสดงออก 

 

-  น าเสนอ

ผลงานไมไ่ด ้

-  ไมก่ลา้

แสดงออก 

 

 

 

เกณฑ์การวดัผลและประเมินผล 

           4 คะแนน  - 5 คะแนน    ผ่านเกณฑ ์

           1 คะแนน  - 3 คะแนน    ไมผ่่านเกณฑ ์
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 

เรื่อง Greeting and Introduction to Amphoe Tha U then 

เวลา 3 ชั่วโมง 

ความคดิรวบยอด  

 เรียนรู้เกี่ยวกับบทสนทนาการพูดการต้อนรับและทักทาย การแนะน าสถานที่

ท่องเที่ยว การน าเสนองานกลุ่มและการแสดงออก 

จุดประสงค์ของการเรียนรู้ 

 1. สามารถกล่าวต้อนรับและกล่าวทักทายด้วยภาษาอังกฤษได้ 

 2. สามารถแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวในอ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ดว้ย

ภาษาอังกฤษอย่างง่าย ๆ ได้ 

 3. สามารถจับคู่กับเพื่อนสนทนาภาษาอังกฤษและท างานเป็นทีมได้ 

 4. สามารถเรียนรู้การท างานเป็นกลุ่มการน าเสนอผลงานและการแสดงออกได้ 

 

ขอบข่ายเน้ือหา 

 1. การกล่าวต้อนรับและกล่าวทักทายด้วยภาษาอังกฤษ 

 2. การแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวในอ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ได้แก่ Dinosaur 

Footprints Park, Chai Buri River, Thai-Laos Market 

 

กิจกรรมการฝึกอบรม 

 วิทยากรบรรยาย เพื่อให้ผูเ้ข้ารับการฝกึอบรม ตามแนวคิดการใชบ้ริบทเป็นฐาน 

การเรียนรูร้่วมกัน และการเสริมต่อการเรียนรู ้โดยมีขัน้ตอน จุดประกายความคิด วางแผน 

การเรียนรูร้่วมกัน โดยการปฏิบัติแล้ว น าเสนอผลงาน น าไปสู่การสรุปและทบทวน เกี่ยวกับ

ประวัติอ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ได้ถูกต้อง 
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สื่อการเรียนรู้  

 1. Power Point 

     1.1 เรื่อง Greeting and Introduction to Amphoe Tha U then-Nonthan 

  1.2 เรื่อง Tourist Attractions ได้แก่ พระธาตุท่าอุเทน ตลาดนัดไท-ลาว 

 2. ภาพถ่ายแหลง่ท่องเที่ยวในอ าเภอท่าอุเทน 

 3. ใบความรู้ 

  3.1 เรื่อง Greeting and Introduction to Amphoe Tha U then-Nonthan 

  3.2 เรื่อง Tourist Attractions พระธาตุท่าอุเทน  ตลาดนัดไท-ลาว 

 4. ใบงานที่ 1 

 5. วดิีทัศน์เรื่อง สถานที่ท่องเที่ยวในอ าเภอท่าอุเทน 

  

ประเมินผล 

 1. สังเกตการพูดและฟัง การแสดงบทบาทสมมุตใินใบงานที่ 1 

 2. สังเกตการณ์ฝกึปฏิบัติกิจกรรมการพูดทักทายการแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวและ 

การออกเสียงส าเนียงภาษาอังกฤษ 

           3. สังเกตพฤติกรรม การน าเสนอผลงานด้านมัคคุเทศก์และการกล้าแสดงออก 
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ค าชี้แจง 1  ให้ลูกเสือมัคคุเทศก์เรยีนรู้ค าศัพท์ต่อไปน้ี 

 

ค าศัพท์ ความหมาย 

Welcome to Tha U then District ยินดีตอ้นรับสู่อ าเภอท่าอุเทน 

It’s good to have you here. เป็นเกียรตมิากที่ได้ตอ้นรับคุณ 

Did you have a good flight? คุณเดินทางดีไหม 

Could I help you with your luggage? ช่วยถือกระเป๋าไหม 

Where would you like to visit in Tha U then 

District? 

คุณอยากไปเที่ยวที่ไหนในอ าเภอท่าอุเทน 

Can you eat hot and spicy food? คุณสามารถทานอาหารเผ็ดได้ไหม 

temple วัด 

castle ปราสาท 

art gallery หอศลิป์ 

historic site แหลง่ทางประวัติศาสตร์ 

archaeological site แหลง่ทางโบราณคดี 

museum พิพิธภัณฑ์ 

monument อนุสรณ์สถาน 

Thai-Laos Market ตลาดนัดไท-ลาว 

PlaSom (Pickled Fish) ปลาสม้ 

Chai Buri River   แมน่้ าไชยบุรี (แมน่้ าสองสี) 

Dinosaur Footprints Park รอยเท้าไดโนเสาร์ 

Pra ThatTha U then พระธาตุท่าอุเทน 

ใบความรู้ท่ี  1 

เรื่อง  Greeting and Introduction to Amphoe Tha U then 
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ค าชี้แจง 2  ให้ลูกเสือมัคคุเทศก์รู้การทักทาย : Greeting People 

   

 Hi       ใช้กับเพื่อน คนสนทิหรอืคนในวัยเดียวกัน  

 Hello     จะใช้กับบุคคลทั่วไปและผูสู้งวัยกว่า 

 Good morning  ใช้เฉพาะตอนเช้าจนถึงตอนเที่ยง 

 Good afternoon ใช้หลังเที่ยงจนไปถึงเวลาเย็น 

 Good evening  ใช้ตัง้แต่ตอนเย็นจนถึงตอนค่ า 
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ค าชี้แจง 3  ให้ลูกเสือมัคคุเทศก์รู้การแนะน าตัว : Introducing yourself and people 

  

Introducing Yourself Responses 

 

My name is ….ผมชื่อ......(ใส่ช่ือตัวคุณเอง) My name is ….ผมชื่อ......(ใส่ช่ือตัวคุณเอง) 

I am ……..ดิฉันชื่อ ....(ใส่ช่ือตัวคุณเอง) I am ……..ดิฉันชื่อ ....(ใส่ช่ือตัวคุณเอง) 

Haven’t we met (before)  

เราเคยเจอกันมาก่อนไหมค่ะ 

I think we’ve already met. 

ฉันคิดว่าเราเคยเจอกันแล้ว 

I don’t think we’ve met (before) 

ฉันไม่คดิว่าเราเคยเจอกันมาก่อนนะ 

 

Yes, I think we have.  

ใช่คะ่/ครับ คิดว่าเคยเจอกันแล้ว 

No, I don’t think we have. 

ไม่ใช่คะ่/ไม่ใชค่รับ เราไม่เคยเจอกันมาก่อน 

 

Have you met….? 

เคยเจอคุณ.......หรอืยัง 

Yes, I have. ใช่ เคยเจอแล้ว 

No, I haven’t ไม่ ไม่เคยเจอ 

This is ….นี่คอืคุณ..... (ใส่ช่ือบุคคลที่คุณ

ต้องการแนะน า) Meet…..เชิญพบกับคุณ 

(ใส่ช่ือบุคคลที่คุณตอ้งการแนะน า) 

Hello,……(name) สวัสดี .... (ตามด้วยชื่อที่คุณ

ทักทาย) 

Nice to meet you (informal) 

ยินดีที่ได้รู้จัก (แบบไม่เป็นทางการ) 

Please to meet you. (formal) 

ยินดีที่ได้รู้จัก (แบบเป็นทางการ) 

Nice to see you. ยินดีที่ได้พบคุณ  

Nice to see you again. ยินดีที่ได้พบกันอีกครั้ง 
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ค าชี้แจง 4 ประโยคสนทนาส าหรับการแนะน าสถานที่ท่องเที่ยว 

 

Asking visitors Answers 

What would you like to do?   

คุณต้องการท าอะไรบ้าง 

I would like to go shopping. 

ฉันต้องการไปซือ้ของ 

Where would you like to go?  

คุณต้องการไปที่ไหนบ้าง 

I would like to visit temple. 

ฉันต้องการไปเที่ยววัด 

Would you like to go to Thai-Laos 

Market?   

คุณต้องการไปตลาดนัดไท-ลาวหรอืไม่ 

Yes, I would like to go to Thai-Laos Market. 

ใช่ฉันต้องการไปตลาดนัดไท-ลาว 

Can you tell me about Wat Pra That 

Tha U then? 

Wat Pra ThatTha U then is a big and popular 

temple of Amphoe Tha Uthen. 

วัดพระธาตุท่าอุเทน คอืวัดที่ใหญ่และได้รับความ

นิยมในอ าเภอท่าอุเทน 

It’s situated in the center of the town. 

ตั้งอยู่ใจกลางเมอืง 

Wat Pra That is very important in Tha u then 

วัดพระธาตุมีความส าคัญต่ออ าเภอท่าอุเทน 
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ตัวอย่างการสนทนา 1 

 Guide Scout:  Good morning. How are you? 

 Tourist:   Good morning. I’m fine, thanks. And you? 

 Guide Scout: Very well. Let me introduce myself. My name is Weerasak.  

 Tourist:    Hi, Weerasak. I’m Kate. Nice to meet you. 

 Guide Scout: Nice to meet you, too.  

 

ตัวอย่างการสนทนา 2 

 Guide Scout: I’m your guide and take you sightseeing around Tha Uthen. 

       Have you met my friend, Somsak yet? 

 Tourists:   No, we haven’t.  

 Guide Scout: This is Somsak. He will make sure that you all enjoy the trip. 

 Tourists:   Hi Somsak.    

 Somsak:   Good morning. Nice to meet you all. 

           Tourists:    It’s nice to meet you, too. 

ตัวอย่างการสนทนา 3 

 Guide Scout 1:  Where would you like to go for today trip? 

 Tourist 1:   What is the most famous tourist attractions in Tha Uthen. 

 Guide Scout 1: There are many tourist attractions, namely…………………. 

ตัวอย่างการสนทนา 4 

 Guide Scout:   Would you like to go to Thai-Lao market? 

 Tourist 1:   Yes, I would like to go shopping for local products. 

 Tourist 2:   No, I would like to visit a temple. 

 Tourist 3:   No, I would like to …………………………………………….  

 Tourist 4:   That sounds interesting. Can you tell us  about the market? 

 Guide Scout:  ……………………………………… 
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ค าชี้แจง  ให้ฝึกแนะน าตัวและกล่าวทักทายเป็นภาษาอังกฤษโดยใช้สถานการณ์จ าลอง 

ดังน้ี 

 1. ให้จับคู่กันในกลุ่มแสดงบทบาทสมมุตเิป็นนักท่องเที่ยวและเป็นลูกเสือมัคคุเทศก์

โดยใช้ค าศัพท์หรอืประโยคตามบทสนทนาตัวอย่างในใบความรูท้ี่ 2 แล้วให้เพื่อน ๆ ในกลุ่ม

ช่วยกันให้ขอ้เสนอแนะและแสดงความคิดเห็นในการแสดงบทบาทสมมุติ 

 

 A: Hello, What is your name? 

 B: Hi! My name is Teddy Bear. What is your name? 

 A: I’m Janson. How are you Teddy? 

 B: Fine thanks, and you? 

 A: I’m fine, thank you. Where are you from? 

 B: I’m from Turkey. Where are you from? 

 A: I’m from England. Nice to meet you. 

 B: Me too, Janson. See you later. 

 A: See you, Good bye! 

 B: Bye! 

 

  

 

  

ใบงานท่ี  1 
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Profile 1 

Name Dinosaur Footprints Park                                        

 
Location Tambon Chai Buri, Tha Uthen district in Nakhon Phanom province 

Characteristics There are hundreds of footprints and multiple patterns made in 

reddish-brown sandstone. 

Popular 

because 

It has been deduced that dinosaurs, ostrich dinosaurs, iguanodons, 

and more prehistoric animals once roamed the area. 

Activities 

 

Take photos 

Learn about the local techniques used to classify and date these 

footprints. 

Facts The site features enormous footprints that date back more than 100 

million years. 

 

Presentation script: 

  Good morning everyone, today I am going to tell you about a dinosaur 

footprints park in Tambon Chai Buri, Tha Uthen district in Nakhon Phanom province. There 

are hundreds of footprints and multiple patterns made in reddish-brown sandstone. A 

dinosaur footprints park is popular because 

ใบความรู้ท่ี 2 

เรื่อง Tourist Attractions 
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It has been deduced that dinosaurs, ostrich and more prehistoric animals once roamed the 

area. Many tourists or local tourists go there to take photos and learn about the local 

techniques used to classify and date these footprints. The dinosaur footprints park is 

interesting because there are enormous footprints that date back more than 100 million 

years. That’s all of my presentation. I hope you find a dinosaur footprints park interesting. 

Thank you. 
 

Profile 2 

Name Chai Buri River   

 

 

 

Location Tambon Chai Buri, Tha Uthen district in Nakhon Phanom province 

Characteristics There is a confluence where the Songkran river meets the Mekong 

River. 

Popular 

because 

It has a beautiful scenic where two distinct color rivers meet.  

The colors of two rivers are beautiful and can clearly see the two 

colors. 

Activities 

include 

Taking photos 

Facts The two rivers have distinct colors with the green color of the 

Songkran with the muddy color of the Mekong River. 
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Presentation script: 

  Good morning everyone, today I am going to tell you about the Chai Buri River 

in Tambon Chai Buri, Tha Uthen district in Nakhon Phanom province. There is a confluence 

where the Songkran river meets the Mekong River. The Chai Buri River is popular 

because It has a beautiful scenic where two distinct color rivers meet with the green color 

of the Songkran with the muddy color of the Mekong River. Many tourists or local tourists 

go there to take photos. That’s all of my presentation. I hope you find a dinosaur footprints 

park interesting. Thank you.  
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Profile 3 

Name Thai-Laos Market 

 
Location Tambon Chai Buri, Tha Uthen district in Nakhon Phanom province 

Characteristics It is a big morning market. 

Popular 

because 

There are many products from Thai border and the Laos side like 

local food and traditional clothes, fermented fish (Pla Ra) or 

PraSom, and deep-fried insects such as silkworms and 

grasshoppers. 

Activities Take photos 
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Presentation script: 

  Good morning everyone, today I am going to tell you about Thai-Laos Market 

in Tambon Chai Buri, Tha Uthen district in Nakhon Phanom province. It is a big morning 

market. Thai-Laos Market is popular because there are many products from Thai border 

and the Laos side like local food and traditional clothes, fermented fish (Pla Ra) or 

PraSom, and deep-fried insects such as silkworms and grasshoppers. Many tourists or 

local tourists go there to take photos. That’s all of my presentation. I hope you find a 

dinosaur footprints park interesting. Thank you.  
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ใบงานท่ี 2 

ค าชี้แจง 1 ให้นักเรยีนฝึกบรรยายสถานที่ต่อไป 
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ค าชี้แจง 2 ให้นักเรยีนแบ่งกลุ่มและฝึกพูดตามเน้ือเรื่องท่ีก าหนดให้ 

 

Name Dinosaur Footprints Park                                        

Location Tambon Chai Buri, Tha Uthen district in Nakhon Phanom province 

Characteristics There are hundreds of footprints and multiple patterns made in 

reddish-brown sandstone. 

Popular 

because 

It has been deduced that dinosaurs, ostrich dinosaurs, and more 

prehistoric animals once roamed the area. 

Activities 

 

Take photos 

Learn about the local techniques used to classify and date these 

footprints. 

Facts The site features enormous footprints that date back more than 100 

million years. 

 

Presentation script: 

  Good morning everyone, today I am going to tell you about a dinosaur 

footprints park in Tambon Chai Buri, Tha Uthen district in Nakhon Phanom province. There 

are hundreds of footprints and multiple patterns made in reddish-brown sandstone. A 

dinosaur footprints park is popular because It has been deduced that dinosaurs, ostrich 

dinosaurs, and more prehistoric animals once roamed the area. Many tourists or local 

tourists go there to take photos and learn about the local techniques used to classify and 

date these footprints. The dinosaur footprints park is interesting because there are 

enormous footprints that date back more than 100 million years. That’s all of my 

presentation. I hope you find a dinosaur footprints park interesting. Thank you. 
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Name Chai Buri River   

Location Tambon Chai Buri, Tha Uthen district in Nakhon Phanom province 

Characteristics There is a confluence where the Songkran river meets the Mekong 

River. 

Popular 

because 

It has a beautiful scenic where two distinct color rivers meet.  

The colors of two rivers are beautiful and can clearly see the two 

colors. 

Activities Take photos 

Facts The two rivers have distinct colors with the green color of the 

Songkran with the muddy color of the Mekong River. 

 

Presentation script: 

  Good morning everyone, today I am going to tell you about the Chai Buri River 

in Tambon Chai Buri, Tha Uthen district in Nakhon Phanom province. There is a confluence 

where the Songkran river meets the Mekong River. The Chai Buri River is popular 

because It has a beautiful scenic where two distinct color rivers meet with the green color 

of the Songkram with the muddy color of the Mekong River. Many tourists or local tourists 

go there to take photos. That’s all of my presentation. I hope you find a dinosaur footprints 

park interesting. Thank you.  
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Name Thai-Laos Market 

Location Tambon Chai Buri, Tha Uthen district in Nakhon Phanom province 

Characteristics It is a big morning market starting from…….to……….a.m. 

Popular 

because 

There are many products from Thai border and the Laos side like 

local food and traditional clothes, fermented fish (Pla Ra) or PraSom, 

and deep-fried insects such as silkworms and grasshoppers. 

Activities Take photos 

 

Presentation script: 

  Good morning everyone, today I am going to tell you about Thai-Laos Market 

in Tambon Chai Buri, Tha Uthen district in Nakhon Phanom province. It is a big morning 

market. Thai-Laos Market is popular because there are many products from Thai border 

and the Laos side like local food and traditional clothes, fermented fish (Pla Ra) or PraSom, 

and deep-fried insects such as silkworms and grasshoppers. Many tourists or local tourists 

go there to take photos. That’s all of my presentation. I hope you find a dinosaur footprints 

park interesting. Thank you.  
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แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรมขณะรับการฝึกอบรม 

ครั้งที…่………………..วันที่……………เดือน………………………..…………..พ.ศ………………… 

 

 

ที่ 

 

ชื่อ - สกุล 

คว
าม

สน
ใจ

ใน
กิจ

กร
รม

ฝึก
อบ

รม
 

กา
รใ
ห้ค

วา
มร่

วม
มือ

ใน
กร

ปฏ
ิบัต

ิกิจ
กร

รม
 

กา
รท

 าง
าน

เป
็นท

ีม 

คว
าม

มั่น
ใจ

แล
ะก

ล้า
แส

ดง
ออ

ก 

คว
าม

ตั้ง
ใจ
แล

ะพ
ยา

ยา
มใ

นก
าร

ฝึก
พูด

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

คะแนนรวม 

ผ/มผ 

3 3 3 3 3 15 
ผ/

มผ 

         

         

         

         

         

         

 

เกณฑก์ารประเมิน:  ระดับคะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุงแก้ไข 

                           ระดับคะแนน 2 หมายถึง น่าพึงพอใจ 

                           ระดับคะแนน 3 หมายถึง ดมีาก 

เกณฑก์ารประเมินผ่าน/ไม่ผ่าน: คะแนนรวม 10–15 ผ่านเกณฑก์ารประเมิน 

คะแนนรวมต่ ากว่า 10 ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 
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แบบบันทึกสังเกต การฟังการพูดภาษาอังกฤษ 

ครั้งที…่………………..วันที่……………เดือน………………………..…………..พ.ศ………………… 

 

ท่ี 

 

ชื่อ - สกุล 

พฤตกิรรมท่ีประเมิน 

ผล
กา

รป
ระ

เมิ
น 

ข้อแนะน า 

ในการประเมิน 

  ฟ
ังแ

ลว้
พูด

ตา
มไ

ด้ถ
ูกอ

ง 

ฟัง
แล

ว้ป
ฏบิั

ตติ
าม

ได
้ 

  พ
ูดไ

ดถ้
ูกต

้อง
ชัด

เจ
น 

      1.  ผูส้ังเกตพิจารณาจากรายการ

พฤติกรรมของแต่ละคน และเขยีน

เคร่ืองหมาย √ ลงที่ช่องรายการ

พฤติกรรมที่ผา่น 

2.  เกณฑ์การประเมิน  ผา่นทุก

รายการถือว่าผ่านใส่เคร่ืองหมาย√ 
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แบบบันทึกคะแนนการน าเสนอผลงานและการกลา้แสดงออก 

เลขที ่ ชื่อ -  สกุล 5 ผ./มผ. ข้อคิดเห็นของวิทยากร 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

ผ. = ผ่านเกณฑก์ารประเมิน 

 มผ. = ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
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เกณฑ์การสังเกตพฤติกรรม  

การน าเสนอผลงานและการกล้าแสดงออก 

 

หัวข้อ 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

การน าเสนอ

ผลงาน 

และการกล้า 

แสดงออก 

-  น าเสนอ

ผลงานอยา่ง

คล่องแคล่ว 

ใชภ้าษาทา่ทาง

ถูกต้องชัดเจน 

- แสดงออก 

อย่างมั่นใจ 

เพื่อน ๆ  

ทุกคนและครู 

ยอมรับ 

-  น าเสนอ

ผลงาน 

บกพร่องเล็กน้อย 

ใชภ้าษาทา่ทาง 

ถูกต้อง 

เป็นสว่นมาก 

- แสดงออก 

อย่างมั่นใจ 

เพื่อน ๆ ทุกคน

และครู ยอมรับ 

-  น าเสนอ

ผลงาน 

บกพร่องเป็น

ส่วนมาก 

- แสดงออกได้

โดยมีเพื่อน ๆ  

ในกลุ่ม 

สนับสนุน 

-  น าเสนอ

ผลงาน 

บกพร่องเป็น

ส่วนมาก 

- ไมก่ล้า

แสดงออก 

 

-  น าเสนอ

ผลงานไมไ่ด ้

-  ไมก่ลา้

แสดงออก 

 

 

 

 

เกณฑ์การวดัผลและประเมินผล 

           4 คะแนน  - 5 คะแนน    ผ่านเกณฑ ์

           1 คะแนน  - 3 คะแนน    ไมผ่่านเกณฑ ์
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หน่วยการเรียนรู้ที่  4 

เรื่อง    Safe–Volunteer Watch- Giving Direction 

จ านวน  3 ชั่วโมง 

 

ความคดิรวบยอด 

 เรียนรู้การสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกบัการรักษาความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว  

การเป็นจติอาสา การบ าเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือมัคคุเทศก์ การบอกเส้นทาง การท างาน

กลุ่มและการน าเสนอผลงาน  

 

จุดประสงค์ของการฝึกอบรม 

 1. สามารถสนทนาภาษาอังกฤษในการดูแลรักษาความปลอดภัยใหน้ักท่องเที่ยว  

การเป็นมัคคุเทศก์จติอาสา การบ าเพ็ญประโยชน์ในลูกเสือมัคคุเทศก์ได้ 

 2. สามารถสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกบัการบอกเส้นทางให้แก่นักท่องเที่ยวได้ 

 3. สามารถเรียนรูก้ารท างานเป็นกลุ่ม การท างานเป็นทีม การน าเสนอผลงานและ 

การแสดงออกได้  

 

ขอบข่ายเนื้อหา 

 1. การสนทนาภาษาอังกฤษในด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยใหน้ักท่องเที่ยว

การเป็นจติอาสาในมัคคุเทศก์ 

 2. การสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการบอกเส้นทาง 

 

กิจกรรมการฝึกอบรม 

 วิทยากรบรรยาย เพื่อให้ผูเ้ข้ารับการฝกึอบรม ตามแนวคิดการใชบ้ริบทเป็นฐาน 

การเรียนรูร้่วมกัน และการเสริมต่อการเรียนรู ้โดยมีขัน้ตอน จุดประกายความคิด วางแผน 

การเรียนรูร้่วมกัน โดยการปฏิบัติแล้ว น าเสนอผลงานน าไปสู่การสรุปและทบทวน เกี่ยวกับ

ประวัติอ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ได้ถูกต้อง 
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สื่อการเรียนรู้  

 1. Power Point 

  1.1 เรื่อง การสนทนากับนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยของ

นักท่องเที่ยว 

 2. ภาพแผนที่เส้นทางอ าเภอท่าอุเทน 

 3. ใบความรู้ 

  3.1 เรื่องSafe–Volunteer Watch 

  3.2 เรื่องGiving Direction 

 4. ใบงานที่ 1 

 5. ใบงานที่ 2 

 6. วิดีทัศนเ์กี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 

 

ประเมินผล 

 1. สังเกตพฤติกรรมการฟังและพูดใบงานที่ 1 

 2. ตรวจการเขยีนใบงานที่2และสังเกตพฤติกรรมการสนทนา การอ่าน การพูด  

ตามใบงานที่ 2  

 3. สังเกตการอภปิรายวางแผนสร้างสถานการณ์จ าลองและการแสดงบทบาท

สมมุติ 

 4. สังเกตพฤติกรรม การน าเสนอผลงานและการกล้าแสดงออก 
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ค าชี้แจง การใช้ประโยคท่ีเกี่ยวกับ Safe–Volunteer Watch 

 

ประโยค ความหมาย 

ให้ผมช่วยไหมครับ May I help you?  Can I help you? 

คุณก าลังหาอะไรอยู่หรอืเปล่าค่ะ Are you looking for something? 

คุณอยากใหด้ิฉันชว่ยไหม Would you like any help? 

คุณต้องการให้ช่วยไหม Do you need any help? 

คุณต้องการให้ผมช่วยอะไรบ้าง What can I do for you? 

คุณจะให้ผมช่วยคุณได้อย่างไรบ้างครับ How can I help you? 

ฉันจะพาคุณไปรอบ ๆ วัด 

สวนสาธารณะ และตลาด 

I will show you around Wat/the park/ the 

market. 

กรุณาอย่า............เพราะ................. Please do not………because……………. 

กรุณาแต่งตัวอย่างสุภาพเวลาไปวัด 
Please dress politely when visiting the 

mosque/temple. 

ขณะเดินเข้าไปในวัดกรุณาเงยีบเสียง 
During your walk into the temple, please 

keep quiet. 

หา้มน าสัตว์เลี้ยงขึ้นโรงแรม All pets are not allowed in hotels. 

กรุณาช่วยใช้น้ าอย่างประหยัด Please help preserve water. 

กรุณาทิ้งขยะในถุงนี้ Please leave your garbage in this bag. 

หา้มทิ้งก้นบุหรี่ 
Please do not leave any cigarette butt 

around. 

 

 

 

ใบความรู้ท่ี  1 

เรื่อง  Safe–Volunteer Watch-Giving Direction 
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เรยีนรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ Giving Direction ต่อไปนี้   

 above                        ด้านบน 

 after           เลยไป 

 around       ใกล้ ๆ 

 at the corner         ตรงหัวมุม 

 at the end of the road    สุดถนน 

 below       ด้านล่าง 

 behind           ด้านหลัง 

 beside              ติดกับ 

 before                   ก่อน 

 between             อยู่ระหว่าง 

 bus stop          ป้ายรถเมล์ 

 catch a taxi / take a taxi  ไปแท็กซี ่

 cross over the road  ข้ามถนน 

 crossroads/ intersection  สี่แยก 

 

ตัวอย่างรูปประโยค 

 Excuse me. Can you direct me to…..?   ขอโทษค่ะ/ครับ ช่วยบอกทางไป…

(สถานที่)… 

Could you direct me to…..?   ช่วยบอกทางไป…(สถานที่)…ได้ไหมคะ/ครับ 

Can you tell me the way to…..?  ช่วยบอกทางไป…(สถานที่)…ได้ไหมคะ/ครับ 

Can you tell me how to go to…..?  ฉันจะไป…(สถานที่)…ได้ยังไงคะ/ครับ 

Could you tell me how to get to…..?ฉันจะไป…(สถานที่)…ได้ยังไงคะ/ครับ 

Can you tell me where…..is? ช่วยบอกหน่อยได้มัย้คะ/ครับว่า…(สถานที่)…อยู่ที่ไหน 
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ตัวอย่างท่ี 1 

A : ขอโทษครับช่วยบอกทางผมหน่อย 

B : คุณก าลังจะไปที่ไหนครับ 

A : ผมก าลังมองหาตลาดนัดไท-ลาวอยู่ครับ 

B : ตรงไปเรื่อย ๆ จนถึงสี่แยกหนา้ แล้วเลี้ยวขวาครับ 

A : ขอบคุณมากครับ 

มาฝึกพูดกัน 

A : Excuse me. Could you give me directions? 

B : Where are you going? 

A : I’m looking for Thai-Laos market. 

B : Go straight to the next intersection and turn right. 

A : Thank you very much. 

 

ตัวอย่างท่ี 2 

A : บอกผมหน่อยได้ไหม สถานีรถโดยสารไปทางไหน 

B : ครับ เดินตรงไปจนกว่าจะถึงสี่แยก อย่าเลี้ยว เดินตรงไปข้างหน้าอีก คุณจะมาถึง

อีกสี่แยกหนึ่ง แล้วเลีย้วขวา คุณจะเห็นสถานีรถโดยสารอยู่ตรงหน้าคุณเลย 

A : ขอบคุณมากครับ 

B : ยินดีครับ 

มาฝึกพูดกัน 

A:  Can you tell me where the bus station is? 

B:  Yes, go straight ahead until you reach the intersection. Don’t turn. Go on 

straight ahead. You’ll come to another intersection. Then turn right. You’ll see thebus 

station in front of you. 

A:  Thank you very much. 

B:  You’re welcome. 
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Map of downtown in Amphore Tha U then 

รายละเอียดข้อมูลเส้นทางใจกลางเมือง ในอ าเภอท่าอุเทน 

 
(Source: https://www.google.com/maps/@17.5748392,104.5991453,17.05z) 

 

ประโยคส านวนในการบอกเส้นทาง 

ค าศัพท์ ความหมาย 

Go straight  

Keep going straight    

Turn left   

Turn right    

Follow this street or Alley  

Go up the street    

Cross at the first traffic light    

Let me draw you a map.   

Let me take you there.   



 
327 

ค าชี้แจง  ให้ลูกเสือมัคคุเทศก์แต่ละกลุ่มแสดงบทบาทสมมุติเพื่อฝึกบทสนทนา 

ตามบทสนทนาต่อไปนี้ 

 บทสนทนา 1 

Tourist:       Would you mind telling me where the Thai-Lao market is? 

Guide Scout:  Sure. Go straight down this street for a blocks. 

Tourist:         Thanks so much. 

Guide Scout:  My pleasure. 

 บทสนทนา 2 

Tourist:  Excuse me, which bus goes downtown? 

Guide Scout: You can take a two-row “songthaew” taxi or a samlor (three- 

                                   wheeled bicycles). 

Tourist:   And do I pay when I get on? 

Guide Scout: Yes. You can pay in cash. The fare is only ten baht. 

 

 
ใบงานท่ี  1 
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ค าชี้แจง 

 1. ให้ลูกเสือมัคคุเทศก์จับคู่และให้แต่ละคู่ตั้งค าถามและตอบค าถามใชค้ าถามที่เป็น  

Wh-questions และ Yes/No question หลังจากนั้น ให้ลูกเสือมัคคุเทศก์แตล่ะคูร่่วมกันอภิปราย

วางแผนสร้างสถานการณ์จ าลอง ในการแนะน าเส้นทางไปสถานที่ท่องเที่ยว 

 2. ให้ลูกเสือมัคคุเทศก์แตล่ะคู่เขียนบทสนทนาตามสถานการณท์ี่สรา้งขึ้นสัน้ ๆ 

แล้วแสดงบทบาทสมมุติในการแนะน าเส้นทางไปสถานที่ท่องเที่ยว 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
 

ใบงานที่  2 
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แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรมขณะรับการฝึกอบรม 

ครั้งที…่………………..วันที่……………เดือน………………………..…………..พ.ศ………………… 

 

 

ที่ 

 

ชื่อ - สกุล 

คว
าม

สน
ใจ

ใน
กิจ

กร
รม

ฝึก
อบ

รม
 

กา
รใ
ห้ค

วา
มร่

วม
มือ

ใน
กร

ปฏ
ิบัต

ิกิจ
กร

รม
 

กา
รท

 าง
าน

เป
็นท

ีม 

คว
าม

มั่น
ใจ

แล
ะก

ล้า
แส

ดง
ออ

ก 

คว
าม

ตั้ง
ใจ
แล

ะพ
ยา

ยา
มใ

นก
าร

ฝึก
พูด

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

คะแนนรวม 

ผ/มผ 

3 3 3 3 3 15 
ผ/

มผ 

         

         

         

         

         

         

 

เกณฑก์ารประเมิน:  ระดับคะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุงแก้ไข 

    ระดับคะแนน 2 หมายถึง น่าพึงพอใจ 

     ระดับคะแนน 3 หมายถึง ดีมาก 

เกณฑก์ารประเมินผ่าน/ไม่ผ่าน: คะแนนรวม 10–15 ผ่านเกณฑก์ารประเมิน 

คะแนนรวมต่ ากว่า 10 ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 
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แบบบันทึกสังเกต การฟังการพูดภาษาอังกฤษ 

ครั้งที…่………………..วันที่……………เดือน………………………..…………..พ.ศ………………… 

 

ท่ี 

 

ชื่อ - สกุล 

พฤตกิรรมท่ีประเมิน 

ผล
กา

รป
ระ

เมิ
น 

ข้อแนะน า 

ในการประเมิน 

  ฟ
ังแ

ลว้
พูด

ตา
มไ

ด้ถ
ูกอ

ง 

ฟัง
แล

ว้ป
ฏบิั

ตติ
าม

ได
้ 

  พ
ูดไ

ดถ้
ูกต

้อง
ชัด

เจ
น 

      1.  ผูส้ังเกตพิจารณาจาก

รายการพฤติกรรมของแต่ละคน 

และเขยีนเคร่ืองหมาย √ ลงที่

ช่องรายการพฤติกรรมที่ผา่น 

2.  เกณฑ์การประเมิน  ผา่นทุก

รายการถือว่าผ่านใส่

เคร่ืองหมาย√ 
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แบบบันทึกคะแนนการน าเสนอผลงานและการกล้าแสดงออก 

เลขที ่ ชื่อ -  สกุล 5 ผ./มผ. ข้อคิดเห็นของวิทยากร 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

ผ. = ผ่านเกณฑก์ารประเมิน 

 มผ. = ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
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เกณฑ์การสังเกตพฤติกรรม  

การน าเสนอผลงานและการกล้าแสดงออก 

 

หัวข้อ 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

การน าเสนอ

ผลงาน 

และการกล้า 

แสดงออก 

- น าเสนอ

ผลงานอยา่ง

คล่องแคล่ว 

ใชภ้าษาทา่ทาง

ถูกต้องชัดเจน 

- แสดงออก 

อย่างมั่นใจ 

เพื่อน ๆ ทุกคน

และครู ยอมรับ 

- น าเสนอผลงาน 

บกพร่องเล็กน้อย 

ใชภ้าษาทา่ทาง 

ถูกต้องเป็น

ส่วนมาก 

- แสดงออก 

อย่างมั่นใจ 

เพื่อน ๆ ทุกคน

และครู ยอมรับ 

- น าเสนอผลงาน 

บกพร่องเป็น

ส่วนมาก 

- แสดงออกได้

โดยมีเพื่อน ๆ  

ในกลุ่มสนับสนุน 

- น าเสนอ

ผลงานบกพร่อง

เป็นสว่นมาก 

- ไมก่ล้า

แสดงออก 

 

- น าเสนอ

ผลงานไมไ่ด ้

- ไมก่ล้า

แสดงออก 

 

 

 

 

เกณฑ์การวดัผลและประเมินผล 

           4 คะแนน  - 5 คะแนน    ผ่านเกณฑ ์

           1 คะแนน  - 3 คะแนน    ไมผ่่านเกณฑ ์
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หน่วยการเรยีนรูท้ี่  5 

เรื่อง  Fair Business-Local Food Fair Price and Quality Accommodation 

จ านวน 3 ชั่วโมง 

 

ความคดิรวบยอด 

 เรียนรู้ชุมชนเผ่าไทญ้อ อาหารท้องถิ่น ที่พักราคาถูก การสนทนาเกี่ยวกับอาหาร

ท้องถิ่นและที่พัก การท างานเป็นกลุ่ม จิตอาสา และการน าเสนอผลงาน  

 

จุดประสงค์ของการฝึกอบรม 

 1. มีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนเผ่าไทญ้อ 

 2. มีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับอาหารในท้องถิ่น ค าศัพท์ และสามารถแนะน า

ชาวต่างชาติได้ 

 3. มีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับที่พักราคาถูกในท้องถิ่น และสามารถแนะน า

ชาวต่างชาติได้ 

 4. สามารถสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกบัอาหารและที่พักในท้องถิ่นได้ 

 5. สามารถท างานเป็นกลุ่ม ท างานเป็นทีม การเป็นจติอาสา การน าเสนอผลงาน

และการแสดงออกได้  

 

ขอบข่ายเน้ือหา 

 1. เผา่ไทญ้อ 

 2. อาหารที่นิยมในท้องถิ่น 

 3. ที่พักราคาถูกในอ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 

 

กิจกรรมการฝึกอบรม 

 วิทยากรบรรยาย เพื่อให้ผูเ้ข้ารับการฝกึอบรม ตามแนวคิดการใชบ้ริบทเป็นฐาน 

การเรียนรูร้่วมกัน และการเสริมต่อการเรียนรู ้โดยมีขัน้ตอน จุดประกายความคิด วางแผน 
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การเรียนรูร้่วมกัน โดยการปฏิบัติแล้ว น าเสนอผลงาน น าไปสู่การสรุปและทบทวน เกี่ยวกับ

ประวัติอ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ได้ถูกต้อง 

 

สื่อการเรียนรู้  

 1. Power Point 

  1.1 เรื่องไทญ้ออาหารขึน้ชื่อของชาวไทญ้อ เช่น หมกเจาะ ปลาส้ม 

 2. ภาพประกอบเรื่องไทญ้ออาหารขึน้ชื่อของชาวไทญ้อและที่พักหรอืโรงแรม 

ในอ าเภอท่าอุเทน 

 3. ใบงานที่ 1 และ 2 

 4. ใบความรู้ 

     4.1 เรื่อง ไทญ้ออาหารขึ้นชื่อของชาวไทญ้อ 

     4.2 เรื่อง ที่พักหรือโรงแรมในอ าเภอท่าอุเทน 

 5. วดิีทัศน์เรื่องขั้นตอนการท าปลาสม้ 

 6. อาหารจริง 

     6.1 หมกเจาะ 

     6.2 ปลาสม้ 

 

ประเมินผล 

 1. ตรวจใบงานที่ 1 และ ใบงานที่ 2 

 2. สังเกตการพูดและฟังการน าเสนอผลงานการออกเสียงส าเนียงภาษาอังกฤษ 

 3. สังเกตพฤติกรรม การน าเสนอผลงานด้านมัคคุเทศก์และการกล้าแสดงออก 
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ให้นักเรยีนศึกษาเรื่องดังต่อไปนี้ 

 
 

 

 People live in Tha Uthen district being called Tai Nyo. Tai Nyo is one of the 

ethnic groups in Nakhon Phanom province. They speak the Nyo dialect. Tai Nyo lives in 

Sakon Nakhon and Nakhon Phanom.  

 

ค าศัพท์ ออกเสยีง ความหมาย 

people   

Call   

ethnic   

dialect   

province   

Lao   

languages   

village   

ใบความรู้ท่ี 1 ชาวไทญอ้ 
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ใบความรู้ท่ี 2 อาหารขึน้ชื่อของชาวไทญ้อ 

 

หมกเจาะ Mok Joi 

 

 

 

 

 

Mok Joi is a local food of Tai Yo (ไทญ้อ) in Tha Uthen district. Mok Joi is made 

from Pla Krai (ปลากราย) with garnish and wrapped in basil leaves, and then stream in 

the pot. 

ปลาส้ม  Pla Som (Pickled Fish) 

 

 

 

 

Pla Som (Pickled Fish) 

 PlaSom is a way of food preservation of people in Tha U then district. The 

combination of steamed rice, minced garlics, salts, and stuffing with some mixtures like 

sliced red shallot, and sliced bird eye chilies to marinate fish.  
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วธิีการท าปลาส้มอาหารท้องถ่ิน 

 

Ingredient ส่วนผสม 

1 kg. carp 

400 grams salt 

100 grams steamed rice 

100 grams garlics 

1 liter water 

2 tbsp thinly sliced red shallot 

1 tbsp thinly sliced bird eye chilies 

 

 

How-to  วิธีท า 

           1. Clean and gut the fish and make two or three deep cuts on each side. 

           2. Add the salt and water to a bowl and stir until dissolved. Soak the fish in the 

salted water for 2-3 hours until the fish meat begins harden. 

           3. Clean the fish with fresh water and drain. 

           4. Combine the steamed rice, garlic and seasonings and place it in a plastic bag. 

Add the fish, stuffing with some of the mixture and making sure it is surrounded by the 

remainder. Let it marinate outside a refrigerator for 4-5 days until it becomes sour. 

           5. Remove from the bag, rinse off the marinade, dry and deep-fry until it 

becomes brown. Set aside. 

           6. Serve on a plate. Garnish with sliced shallots and bird eye chilies. 
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วธิีการท าหมกเจาะ 

 

Ingredient  ส่วนผสม 

1 cup 100 g Minced Fish blanched  

1 tbsp 10 g Curry past  

1 tsp 5 g Kaffir lime leave  

1 tsp 5 g Sugar  

1 tsp 5 g Salt  

1 whole 10 g With egg  

1 cup 10 g Shallot  

 

How-to  วิธีท า 

1. On a paper-lined sheet pan, lightly salt the mackerel fillets, cover with plastic wrap and 

refrigerate for 2 hours. 

2. In a food processor, pulse and grind the fillets into a coarse paste. Transfer into a bowl 

and set aside. 

3. To deep steam: In a large heavy steamer, heat the oil to 340° F (170° C). Deep fry the 

cakes until golden brown, about 30 minutes. 
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ใบงานท่ี 1 

ค าชี้แจง  ลูกเสือมัคคุเทศก์ฟังและพูดข้อมูลเกี่ยวกับชาวไทญ้อได้ถูกต้อง 

 

People live in Tha Uthen district being called Tai Nyo.  

Tai Nyo is one of the ethnic groups in Nakhon Phanom province.  

They speak the Nyo dialect.  

Tai Nyo lives in Sakon Nakhon and Nakhon Phanom.  

 

 
             

(Source: https://iammanussite.com/2016/05/20/sakonnakornpanom/) 
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ใบงานท่ี 2 

ค าชี้แจง  ลูกเสือมัคคุเทศก์ฟังและออกเสียงค าศัพท์เกี่ยวกับการท าอาหารให้ถูกต้อง 

 

ค าศัพท ์ ออกเสียง ความหมาย 

peel   

slice   

grate   

pour   

mix   

whisk   

boil   

roll   

stir   

simmer   

poach   

Bake   

Roast   

Grill   

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มที่ ................................................................................................................................... 
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ค าชี้แจง ลูกเสือมัคคุเทศก์แบ่งกลุ่มเขียนบอกวิธีการท าปลาส้ม/หมกเจาะและส่วนผสม

ในการปรุง พร้อมทั้งออกมาพูดน าเสนอ 

 

Good morning,  I am………………………….. a representative from guide scout group........  

going to talk about  how to cook……………………....................................…………………… 

The ingredients are…………….……………………………………...……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………..…………………… 

Firstly,................................................................................................................... 

............................................................................................................................ 

Secondly,……………................................................................................................. 

............................................................................................................................ 

Next,……………....................................................................................................... 

............................................................................................................................. 

Then,……………........................................................................................................ 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

After……………........................................................................................................ 

……………...............................................................................................................

……………...............................................................................................................

Finally,................................................................................................................... 

……………............................................................................................................... 

 

กลุ่มที ่................................................................................................................... 

ใบงานท่ี  3 
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ค าชี้แจง 1  ลูกเสือมัคคุเทศก์ศกึษาค าศัพท์เกี่ยวกับที่พักและโรงแรมจากบทสนทนา 

ที่ก าหนดให้ 

บทสนทนา 1 ถามเกี่ยวกับที่พัก  

A: Excuse me, where can I stay in your town? 

B: Pardon? 

A: I mean what accommodation is available? I am a tourist. 

B: Ahhh. I see. It depends on the price. 

A: I need inexpensive accommodation if it is possible. 

B: Then I can offer you the cheapest accommodations. The service is very good. 

Have a look at these brochures. 
 

บทสนทนา 2 ถามเกี่ยวกับรายละเอียดที่พัก 

A: If I stay at this hotel which is near River Road,  

    I will be very close to the Khong River. 

B: Yes, ma’am (sir). 

A: I will book today. What does it cover? 

B: You will get bed, breakfast, and a free ride to the market. 

A: That sounds fine. 
 

บทสนทนา 3 ถามเกี่ยวกับเส้นทางไปที่พัก 

B: Hello. Can I help you? 

A: Oh, yes. Er, could you please tell me where the Siribhon hotel is? 

B: It is 10 minutes’ walk from here. 

ใบความรู้ท่ี  2 
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บทสนทนา 4 ถามเกี่ยวกับการใช้บริการรถขนส่งสาธารณะไปที่พัก 

B: Hi, how can I help you? 

A: Ah, yes. Can I use public transport to get to the Private Place hotel? 

B: Yes, a bus number 10 stops right outside the hotel. 

A: Thank you very much. You were very kind. 

 

ค าศัพท์ ความหมาย 

accommodation  

hotel  

hostel  

motel  

B&B  

stay   

check in  

check out  

luggage  

booking  

public transport  
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ค าชี้แจง 2 ข้อมูลที่พักในอ าเภอท่าอุเทน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Room for Rent 

Phu Resort is located in Amphoe 

Tha Uthen and quiet location. Walk 

10 minutes to bus station and 

Chaiburi river. The place is clean 

and safe. No pet. No smoking. 

Price 500 per night. 

For more information call Phu 

09-5416-7676 

Siripbhon house is located near 

Khong river and Amphoe Tha u then. 

It has beautiful view, clean and safe. 

Walking 2 kilometers to market and  

5 kilometers to the famous temple. 

No pet. Non-smoking. 

Price 500 per night. 

For more information call Siribhon 

09-8245-2941 
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Private Place is very nice and 

clean resort. The resort is very 

colorful and good view. Free WIFI, 

Breakfast, A/C and TV. Driving 2 

kilometers to Amphoe Tha Uthen.  

Price 500-600 per night. 

For more information call Private 

Place 

08-9570-6798 

 

RimKong Resort has very good 

atmosphere. Free WIFI, Breakfast, 

A/C and TV. Driving 2 kilometers to 

Amphoe Tha Uthen.  

Price 500-600 per night. 

For more information call Rimkong 

06-5141-9150 
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ค าชี้แจง 1 ให้ลูกเสือมัคคุเทศก์ออกเสียงค าศัพท์และบอกความหมายของค าต่อไปนี้ 

 

ค าศัพท์ ออกเสยีง ความหมาย 

1. accommodation   

2. hotel   

3. hostel   

4. motel   

5. B&B   

6. stay   

7. check in   

8. check out   

9. luggage   

10. booking   

11. public transport   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Name…………………………………….................……………..Class………………………………… 

ใบงานท่ี  1 
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ค าชี้แจง 2 ลูกเสือมัคคุเทศก์สร้างบทสนทนาถามเส้นทางท่ีพักในอ าเภอท่าอุเทน  

 

แผนที่เส้นทางท่ีพักในอ าเภอท่าอุเทน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างการสนทนา 

A :  Excuse me. Could you give me directions? 

B :  Where are you going? 

A:  I’m looking for the Phu Resort. 

B:  Go straight to the next intersection and turn right. 

A:  Thank you very much.  
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ค าชี้แจง 3 ลูกเสือมัคคุเทศก์สร้างบทสนทนากับนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการบรกิารของ 

ที่พัก  

 

ตัวอย่างบทสนทนา 1 

 A: Do your room have Wi-Fi? 

 B: Yes. Certainly. 

 A: Is it free? 

 B: No, it’s a dollar per hour. 

 

ตัวอย่างบทสนทนา 2 

 A: Do your rooms have Wi-Fi? 

 B: Yes. Certainly. 

 A: Is it free? 

 B: Yes.   

 A: Oh! That’s wonderful. 

 B: Here is a key card. Your room number is a Wi-Fi password. 

 A: Thanks. 

 B: You’re welcome. 

 

ชื่อสกุลเงนิ     สัญลักษณ์    ISO 4217 

ดอลลารส์หรัฐ      $     USD 

ยูโร       €     EUR 

ดอลลารอ์อสเตยเลีย    $     AUD 

 

 



 
349 

แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรมขณะรับการฝึกอบรม 

ครั้งที…่………………..วันที่……………เดือน………………………..………….. พ.ศ. ……………… 

 

ที่ 

 

ชื่อ - สกุล 
คว

าม
สน

ใจ
ใน

กิจ
กร

รม
ฝึก

อบ
รม

 

กา
รใ
ห้ค

วา
มร่

วม
มือ

ใน
กร

ปฏ
ิบัต

ิกิจ
กร

รม
 

กา
รท

 าง
าน

เป
็นท

ีม 

คว
าม

มั่น
ใจ

แล
ะก

ล้า
แส

ดง
ออ

ก 

คว
าม

ตั้ง
ใจ
แล

ะพ
ยา

ยา
มใ

นก
าร

ฝึก
พูด

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

คะแนนรวม 

ผ/มผ 

3 3 3 3 3 15 ผ/มผ 

         

         

         

         

         

         

 

เกณฑก์ารประเมิน:   ระดับคะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุงแก้ไข 

ระดับคะแนน 2 หมายถึง น่าพึงพอใจ 

ระดับคะแนน 3 หมายถึง ดีมาก 

เกณฑก์ารประเมินผ่าน/ไม่ผ่าน: คะแนนรวม 10–15 ผ่านเกณฑก์ารประเมิน 

คะแนนรวมต่ ากว่า 10 ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 
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แบบบันทึกสังเกต การฟังการพูดภาษาอังกฤษ 

ครั้งที…่………………..วันที่……………เดือน………………………..………….. พ.ศ. ………………… 

 

ท่ี 

 

ชื่อ - สกุล 

พฤตกิรรมท่ีประเมิน 

ผล
กา

รป
ระ

เมิ
น 

ข้อแนะน า 

ในการประเมิน 

  ฟ
ังแ

ลว้
พูด

ตา
มไ

ด้ถ
ูกอ

ง 

ฟัง
แล

ว้ป
ฏบิั

ตติ
าม

ได
้ 

  พ
ูดไ

ดถ้
ูกต

้อง
ชัด

เจ
น 

      1. ผูส้ังเกตพิจารณาจาก

รายการพฤติกรรมของแต่ละคน 

และเขยีนเคร่ืองหมาย √ ลงที่

ช่องรายการพฤติกรรมที่ผา่น 

2. เกณฑ์การประเมิน  

ผา่นทุกรายการถือว่าผ่านใส่

เคร่ืองหมาย√ 
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แบบบันทึกคะแนนการน าเสนอผลงานและการกล้าแสดงออก 

เลขที ่ ชื่อ -  สกุล 5 ผ./มผ. ข้อคิดเห็นของวิทยากร 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

ผ. = ผา่นเกณฑ์การประเมิน 

มผ. = ไมผ่่านเกณฑก์ารประเมิน 
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เกณฑ์การสังเกตพฤติกรรม  

การน าเสนอผลงานและการกล้าแสดงออก 

 

หัวข้อ 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

การน าเสนอ

ผลงาน 

และการกล้า 

แสดงออก 

-  น าเสนอ

ผลงานอยา่ง

คล่องแคล่ว 

ใชภ้าษาทา่ทาง

ถูกต้องชัดเจน 

- แสดงออก 

อย่างมั่นใจ 

เพื่อน ๆ  

ทุกคนและครู 

ยอมรับ 

-  น าเสนอ

ผลงานบกพร่อง

เล็กน้อยใชภ้าษา

ท่าทางถูกตอ้ง 

เป็นสว่นมาก 

- แสดงออก 

อย่างมั่นใจ 

เพื่อน ๆ ทุกคน

และครู ยอมรับ 

-  น าเสนอ

ผลงานบกพร่อง

เป็นสว่นมาก 

- แสดงออกได้

โดยมีเพื่อน ๆ  

ในกลุ่มสนับสนุน 

-  น าเสนอ

ผลงานบกพร่อง

เป็นสว่นมาก 

- ไมก่ล้า

แสดงออก 

 

-  น าเสนอ

ผลงานไมไ่ด ้

-  ไมก่ลา้

แสดงออก 

 

 

 

 

เกณฑ์การวดัผลและประเมินผล 

           4 คะแนน  - 5 คะแนน    ผ่านเกณฑ ์

           1 คะแนน  - 3 คะแนน    ไมผ่่านเกณฑ ์
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หน่วยการเรียนรู้ที่  6 

เรื่อง  Safe trip Home and Leave Taking 

จ านวน 3 ชั่วโมง 

 

ความคดิรวบยอด 

 เรียนรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ การกล่าวลานักท่องเที่ยว ประโยคสนทนาและการกล่าวลา

นักท่องเที่ยว การท างานเป็นกลุ่ม จิตอาสา การน าเสนอผลงานและการแสดงออก   

 

จุดประสงค์ของการฝึกอบรม 

 1. มีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับค าศัพท์ การกล่าวลานักท่องเที่ยว 

 2. สามารถฟังและพูดสนทนาและกล่าวลานักท่องเที่ยวได้ 

 3. สามารถท างานเป็นกลุ่ม ท างานเป็นทีม การเป็นจติอาสา การน าเสนอผลงาน

การแสดงออกได้  

 

ขอบข่ายเน้ือหา 

 1. ค าศัพท์ การกล่าวลานักท่องเที่ยว 

 2. ประโยคสนทนาและการกล่าวลานักท่องเที่ยว 

 

กิจกรรมการฝึกอบรม 

 วิทยากรบรรยาย เพื่อให้ผูเ้ข้ารับการฝกึอบรม ตามแนวคิดการใชบ้ริบทเป็นฐาน 

การเรียนรูร้่วมกัน และการเสริมต่อการเรียนรู ้โดยมีขัน้ตอน จุดประกายความคิด วางแผน 

การเรียนรูร้่วมกัน โดยการปฏิบัติแล้ว น าเสนอผลงาน น าไปสู่การสรุปและทบทวน เกี่ยวกับ

ประวัติอ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ได้ถูกต้อง 
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สื่อการเรียนรู้  

 1. Power Pointเรื่อง Safe trip Home-Leave Taking 

 2. ใบงานที่ 1 และใบงานที่ 2 

 3. ใบความรูท้ี่ 1 เรื่องSafe trip Home-Leave Taking 

 4. วิดีทัศนก์ารกล่าวลาในบริบทต่าง ๆ 

 

ประเมินผล 

 1. ตรวจการเขียนใบงานที่ 1 

 2. สังเกตการอภปิรายวางแผนสร้างสถานการณ์จ าลองการแสดงบทบาทสมมุติ 

และสังเกตพฤติกรรมการสนทนา การพูด  

 3. สังเกตพฤติกรรม การน าเสนอผลงานด้านมัคคุเทศก์และการกล้าแสดงออก 

 4. ตรวจการเขียนความหมายของค าศัพท์ตามใบงานที่ 2 
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เรยีนรู้ค าศัพท์ต่อไปนี้ 

ค าศัพท์ ความหมาย 

Goodbye ลาก่อน 

See you later. แล้วเจอกันอีก 

See you again. แล้วเจอกันใหม่ 

Have a good trip. ขอให้เดินทางปลอดภัย 

Have a good day. ขอให้เป็นวันที่ดี 

Have a good flight. ขอให้เดินทางปลอดภัย 

Have a safe trip home. กลับถึงบ้านอย่างปลอดภัย 

 

ประโยคการกล่าวลาและการตอบกลับ 

Ways to say goodbye 

การกล่าวลา 

Responses 

การตอบกลับ 

- It was nice talking to you. 

- I’ve enjoyed seeing you. 

- It’s been wonderful seeing you again. 

- I’d better be going. 

- Goodbye. 

- Goodbye for now. 

- See you around. 

- Let’s get together again. 

- Please drop me a line (Please 

write me a letter.) 

- I hope we’ll meet again. 

- Take care. 

- Have a nice day. 

- Have a pleasant weekend. 

- Have a good time. 

- All right. Bye now. 

ใบความรู้ท่ี  1 

เรื่อง  Safe trip Home-Leave Taking 
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Thank you การขอบคุณ 

 

Thank you./Thanks.    Thank you very much.   Thanks a lot./My thanks.                    

การกล่าว  “Thank  you  for…..”  “ขอบคุณส าหรับ......” สามารถใช้ได้ในหลาย ๆ โอกาส  

ดังตอ่ไปนี ้

 

Thank you for coming.     ขอบคุณที่มา 

Thank you for everything.                  ขอบคุณส าหรับทุกสิ่ง 

Thank you for inviting me.                ขอบคุณที่เชิญ 

Thank you for your invitation.          ขอบคุณส าหรับค าเชญิ 

Thank you for your present.              ขอบคุณส าหรับของขวัญของคุณ 

Thank you for your advice.               ขอบคุณส าหรับค าแนะน าของคุณ 

Thank you for your help.                   ขอบคุณส าหรับความช่วยเหลอืของคุณ 

Thank you for your kindness.            ขอบคุณส าหรับความกรุณาของคุณ 

Thank you for your hospitality.          ขอบคุณส าหรับความเอือ้เฟื้อของคุณ 

That’s very kind of you.                      คุณใจดีจังเลย 

How very kind of you!                           คุณชา่งใจดีอะไรเช่นนี้ 

How thoughtful of you!                        คุณชา่งเอาใจใส่ดีจริง ๆ 

I really appreciate that.                        ฉันรู้สึกซาบซึง้จริง ๆ 

I’m so glad about that.                         ฉันรู้สึกดีใจจรงิ ๆ 

I’m very grateful.                                   ฉันรู้สึกปลาบปลืม้จาก 

It’s really appreciated                            น่าประทับใจมาก 
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ตัวอย่างในการสนทนา 

A: I heard you were ill so I brought some fruits for 

B: Thank you. It’s very kind of you. 

 

หากต้องการพูดตอบรับค าขอบคุณว่า “ด้วยความยนิดี” ให้ใช้ประโยคต่อไปนี้ 

You’re welcome. 

It’s my pleasure. 

With/My pleasure. 

Any time 

I hope you like it. 

That’s all right. 

That’s ok. 

No problem 

Don’t  mention it. 

Don’t  worry (about it). 

 

ตัวอย่างในการสนทนา 

A: I’m deeply indebted to you 

B: Don’t mention it. It was pleasure. 

 

A: Thank you very much. 

B: No problem. 

 

A: Thank you for your help. 

B: That’s all right. 
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ค าว่า  สวัสดี  ในการลาจาก 

ค า  สวัสดี  ในการลาจาก  มีค าใช้แตกต่างไปจากค าทักทายอยู่บ้าง มีวธิีใช้ดังนี้ 

ใช้กับบุคคลทั่วไป Goodbye 

ใช้กับบุคคลที่สนทิสนม So long, Bye Bye 

ใช้ในตอนกลางคืนทั่วไป Good  night 

 

ค าลาทิ้งท้ายในตอนจะจากกัน 

ประโยคสั้น ๆ ต่อไปนี ้เป็นประโยคแนวทางในการใชก้่อนอ าลาจากกัน หรอืก่อนใช้ค าวา่  

Goodbye 

 

See you again    พบกันใหมน่ะครับ 

See you later     วันหลังค่อยพบกัน 

See you tomorrow   พรุ่งนีพ้บกันใหมน่ะครับ 

Until we meet again  นักเรียนค่อยพบกันใหม่ 

See you again tomorrow พรุ่งนีค้่อยพบกันใหมน่ะครับ 

I hope to see you again หวังวา่คงได้พบคุณอีก 

See you next time   พบกันโอกาสหนา้นะครับ 
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ค าชี้แจง ให้ลูกเสอืมัคคุเทศก์จับคู่แสดงบทบาทสมมุติเพื่อฝึกสนทนา 

 

ตัวอย่างประโยคสนทนา 

 

Miss Anna:    Take care and have a nice day, Bill. 

Mr. Bill:         Thank you, you too.  

 

Miss Aliz:      I wish you luck. 

Mr. Bob:       You too, Good bye. 

 

Miss Sue:     Have a nice trip.   

 Mr. Jack:     Thank you, Bye. 

Miss Sue:     Bye. 

 

Miss Lauca:    Have a good time, Joe.     

Mr. Joe:         Thank you. Good bye. 

 

Miss Lauca:     Good bye. 

Miss Suda :     Have a safe journey back home. 

Mr.Tom:          Thank you. 
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กลุ่มที.่................................................................................................................... 

 

ค าชี้แจง  ให้ลูกเสือมัคคุเทศก์บอกความหมายของค าศัพท์ต่อไปนี้ 

 

ค าศัพท์ ความหมาย 

Good bye.  

See you later.  

See you again.  

Have a good trip.  

Have a good day.  

Have a good flight.  

Get home safely.  

I hope to see your again.  

See you next time.  

Thank you for coming.  

Thank you for your hospitality.  

I really appreciate that.  

Thank you for inviting me.  

Thank you for your kindness.  

You’re welcome.  

 

Name……………………………………………...........................……..Class……………………… 

 

ใบงานท่ี  1 
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ค าชี้แจง ให้มัคคุเทศก์ฝึกบทสนทนาต่อไปนี้  

 

Short Dialogue Introduction 

Alex: Hello, how are you? 

Susan: Hello, I’m fine, thank you. How are you? 

Alex: I’m Ok, thanks.  My name is Alex. 

Susan: I am Susan. Do you leave around here? 

Alex: Yes, I live at the river street, two blocks from here. How about you? 

Susan: I live here on Thai-Laos Street.  

Alex: Nice to meet you, Susan. 

Susan: Nice to meet you too, Alex.  

 

 

  

ใบงานท่ี  2 
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แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรมขณะรับการฝึกอบรม 

ครั้งที…่………………..วันที่……………เดือน………………………..…………..พ.ศ………………… 

 

ที่ 

 

ชื่อ - สกุล 

คว
าม

สน
ใจ

ใน
กิจ

กร
รม

ฝึก
อบ

รม
 

กา
รใ
ห้ค

วา
มร่

วม
มือ

ใน
กร

ปฏ
ิบัต

ิกิจ
กร

รม
 

กา
รท

 าง
าน

เป
็นท

ีม 

คว
าม

มั่น
ใจ

แล
ะก

ล้า
แส

ดง
ออ

ก 

คว
าม

ตั้ง
ใจ
แล

ะพ
ยา

ยา
มใ

นก
าร

ฝึก
พูด

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

คะแนนรวม 

ผ/มผ 

3 3 3 3 3 15 
ผ/

มผ 

         

         

         

         

         

         

เกณฑก์ารประเมิน:  ระดับคะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุงแก้ไข 

    ระดับคะแนน 2 หมายถึง น่าพึงพอใจ 

    ระดับคะแนน 3 หมายถึง ดีมาก 

เกณฑก์ารประเมินผ่าน/ไม่ผ่าน: คะแนนรวม 10–15 ผ่านเกณฑก์ารประเมิน 

คะแนนรวมต่ ากว่า 10 ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 
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แบบบันทึกสังเกต การฟังการพูดภาษาอังกฤษ 

ครั้งที…่………………..วันที่……………เดือน………………………..…………..พ.ศ………………… 

 

ท่ี 

 

ชื่อ - สกุล 

พฤตกิรรมท่ีประเมิน 

ผล
กา

รป
ระ

เมิ
น 

ข้อแนะน า 

ในการ

ประเมิน 

  ฟ
ังแ

ลว้
พูด

ตา
มไ

ด้ถ
ูกอ

ง 

ฟัง
แล

ว้ป
ฏบิั

ตติ
าม

ได
้ 

  พ
ูดไ

ดถ้
ูกต

้อง
ชัด

เจ
น 

      1. ผูส้ังเกต

พิจารณาจาก

รายการ

พฤติกรรมของแต่

ละคน และเขยีน

เคร่ืองหมาย √ 

ลงที่ช่องรายการ

พฤติกรรมที่ผา่น 

2. เกณฑ์การ

ประเมิน  ผา่นทุก

รายการถือว่า

ผา่นใส่

เคร่ืองหมาย√ 
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แบบบันทึกคะแนนการน าเสนอผลงานและการกล้าแสดงออก 

เลขที ่ ชื่อ -  สกุล 5 ผ./มผ. ข้อคิดเห็นของวิทยากร 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

ผ. = ผ่านเกณฑก์ารประเมิน 

มผ. = ไม่ผ่านเกณฑก์ารประเมิน 
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เกณฑ์การสังเกตพฤติกรรม  

การน าเสนอผลงานและการกล้าแสดงออก 

 

หัวข้อ 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

การน าเสนอ

ผลงาน 

และการกล้า 

แสดงออก 

- น าเสนอ

ผลงานอยา่ง

คล่องแคล่ว 

ใชภ้าษาทา่ทาง

ถูกต้องชัดเจน 

- แสดงออก 

อย่างมั่นใจ 

เพื่อน ๆ  

ทุกคนและครู 

ยอมรับ 

-  น าเสนอ

ผลงานบกพร่อง

เล็กน้อยใชภ้าษา

ท่าทางถูกตอ้ง 

เป็นสว่นมาก 

- แสดงออก 

อย่างมั่นใจ 

เพื่อน ๆ ทุกคน

และครู ยอมรับ 

- น าเสนอผลงาน 

บกพร่องเป็น

ส่วนมาก 

- แสดงออกได้

โดยมีเพื่อน ๆ  

ในกลุ่มสนับสนุน 

- น าเสนอ

ผลงานบกพร่อง

เป็นสว่นมาก 

- ไมก่ล้า

แสดงออก 

 

- น าเสนอ

ผลงานไมไ่ด ้

-  ไมก่ลา้

แสดงออก 

 

 

 

 

เกณฑ์การวดัผลและประเมินผล 

           4 คะแนน  - 5 คะแนน    ผ่านเกณฑ ์

           1 คะแนน  - 3 คะแนน    ไมผ่่านเกณฑ ์
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หน่วยการเรียนรู้ที่  7 

เรื่อง  Clean and Sustainability-Green Logistics 

เวลา 3 ชั่วโมง 

 

ความคดิรวบยอด 

 เรียนรู้เกี่ยวกับการรักษาแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น  การรักษาความสะอาดการ

อนุรักษ์การท างานเป็นกุ่มและการกล้าแสดงออก 

  

จุดประสงค์ของการฝึกอบรม 

 1. สามารถ ฟัง พูด อา่น เขียนค าศัพท์เกี่ยวกับการดูแลรักษาแหลง่ท่องเที่ยวของ

ท้องถิ่นได้ 

 2. สามารถรักษาโบราณสถาน สถานที่ท่องเที่ยวและวิธีดูแลรักษาความสะอาด

แหลง่ท่องเที่ยวของท้องถิ่นได้ 

 3. สามารถอนุรักษ์และดูแลแหลง่ท่องเที่ยวของท้องถิ่นอย่างถูกวิธีได้ 

 4. สามารถท างานเป็นกลุ่ม ท างานเป็นทีม การเป็นจติอาสา การน าเสนอผลงาน

และการแสดงออกได้ 

ขอบข่ายเน้ือหา 

  1. ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม   

  2. การอนุรักษ์และการดูแลรักษาแหลง่ท่องเที่ยว 

กิจกรรมการฝึกอบรม 

  วิทยากรบรรยาย เพื่อให้ผูเ้ข้ารับการฝกึอบรม ตามแนวคิดการใชบ้ริบทเป็นฐาน 

การเรียนรูร้่วมกัน และการเสริมต่อการเรียนรู ้โดยมีขัน้ตอน จุดประกายความคิด วางแผน 

การเรียนรูร้่วมกัน โดยการปฏิบัติแล้ว น าเสนอผลงาน น าไปสู่การสรุปและทบทวน เกี่ยวกับ

ประวัติอ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ได้ถูกต้อง 
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สื่อการเรียนรู้  

 1. Power Point เรื่อง การอนุรักษ์และการดูแลรักษาสถานที่ท่องเที่ยว 

 2. ภาพประกอบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  

 3. ใบงานที่ 1 เรื่อง Clean and Sustainability-Green Logistics 

 4. ใบความรูท้ี่ 1เรื่องClean and Sustainability-Green Logistics 

 5. ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในสถานที่จรงิ 

 

ประเมินผล 

 1. ประเมินผลการน าเสนอผลงานและการแสดงออก 

 2. ตรวจใบงานที่ 1 เรื่อง Clean and Sustainability-Green Logistics 

 3. สังเกตพฤติกรรมและการปฏิบัติของผู้เรยีน 
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ค าชี้แจง ให้นักเรียนศกึษาการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ให้เป็นการท่องเที่ยวสีเขียว ดังตอ่ไปนี้ 

 

หัวข้อที่ 1 Reduce Your Energy Use 

 Minimizing your everyday energy use by doing simple practices such as 

avoiding long showers, turning off lights and unplugging electronics whenever you leave 

the room, and minimizing your use of heating or air-conditioning. Every traveler who 

follows these insignificant changes is making a real difference to the planet. 

 

หัวข้อที่ 2 Stay at Eco-Friendly Accommodation 

 When travelling, finding a good-quality accommodation that works to protect 

the environment by adopting eco-friendly practices such as recycling programs, energy 

efficient lighting and water conservation schemes. These hotels are making a positive 

difference for the environment. 

 

หัวข้อที่ 3 Walk, Bike or Take Public Transport 

 When exploring a new tourist attraction, reduce your carbon footprint by 

travelling via bus, bike or foot instead of a private car to minimize your environmental 

impact.  

 

 

ใบความรู้ที่  1 

เรื่อง  Clean and Sustainability-Green Logistics 

 

http://lodgingmagazine.com/eight-ways-hotels-are-helping-to-protect-the-environment/
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ค าชี้แจง  ให้ลูกเสือมัคคุเทศก์แบ่งกลุ่มระดมสมองในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ให้เป็น

การท่องเที่ยวสีเขียวแล้วเขียนโปสเตอร์น าเสนอหน้าชั้นเรยีนโดยดูตัวอย่างประกอบ 

 

How to take care of community environment and tourist attractions 

(ที่มา : https://co.pinterest.com) 

 

กลุ่มที่................................................................................................................................ 

ใบงานท่ี 1 
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ค าชี้แจง ให้ลูกเสือมัคคุเทศก์แบ่งกลุ่ม เขียนโปสเตอร์ และฝึกพูดเกี่ยวกับการพัฒนา

แหล่งท่องเที่ยวต่อไปนี้ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสีเขียว (ดูตัวอย่างการพูด และปรับ

เน้ือหาการพูดให้สอดคล้องกับโปสเตอร์ตามที่แต่ละกลุ่มออกแบบ) 

 กลุ่มที่ 1  วัดพระธาตุท่าอุเทน 

 กลุ่มที่ 2  ตลาดนัดไทย-ลาว  

 กลุ่มที่ 3  แหล่งเรียนรู้ไดโนเสาร์ 

 กลุ่มที่ 4  แม่น้ าสองสีไชยบุรี 

 กลุ่มที่ 5  สถานที่ท่องเที่ยวอื่นที่สนใจ 

 

If you want to become a more responsible tourist, here are some ways you can try when 

visiting…(places)………….: 

 You buy organic, local products from farmers’ markets. 

 You take our litter with us. 

 You say no to graffiti. 

 You take care of heritage places. 

 You show respect for the people and culture. 

 You use reusable bags. 

 You ask before taking a photo of a person. 

 You use water carefully. 

 You can go green at the hotel by not changing sheets or towels every day. 

 You turn off air conditions, and other electronic gadgets.  

 

ใบงานท่ี  2 ใบงานท่ี  2 

responsible = 

visiting = 

organic = 

local = 

graffiti= 

heritage = 

reusable = 

respect = 

culture = 

photo = 

carefully = 
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แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรมขณะรับการฝึกอบรม 

ครั้งที…่………………..วันที่……………เดือน………………………..…………..พ.ศ………………… 

 

 

ที่ 

 

ชื่อ - สกุล 
คว

าม
สน

ใจ
ใน

กิจ
กร

รม
ฝึก

อบ
รม

 

กา
รใ
ห้ค

วา
มร่

วม
มือ

ใน
กร

ปฏ
ิบัต

ิกิจ
กร

รม
 

กา
รท

 าง
าน

เป
็นท

ีม 

คว
าม

มั่น
ใจ

แล
ะก

ล้า
แส

ดง
ออ

ก 

คว
าม

ตั้ง
ใจ
แล

ะพ
ยา

ยา
มใ

นก
าร

ฝึก
พูด

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

คะแนนรวม 

ผ/มผ 

3 3 3 3 3 15 ผ/มผ 

         

         

         

         

         

         

 

เกณฑก์ารประเมิน:  ระดับคะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุงแก้ไข 

    ระดับคะแนน 2 หมายถึง น่าพึงพอใจ 

    ระดับคะแนน 3 หมายถึง ดีมาก 

เกณฑก์ารประเมินผ่าน/ไม่ผ่าน: คะแนนรวม 10–15 ผ่านเกณฑก์ารประเมิน 

         คะแนนรวมต่ ากว่า 10 ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 
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แบบบันทึกสังเกต การฟังการพูดภาษาอังกฤษ 

ครั้งที…่………………..วันที่……………เดือน………………………..…………..พ.ศ………………… 

 

ท่ี 

 

ชื่อ - สกุล 

พฤตกิรรมท่ีประเมิน 

ผล
กา

รป
ระ

เมิ
น 

ข้อแนะน า 

ในการประเมิน 

  ฟ
ังแ

ลว้
พูด

ตา
มไ

ด้ถ
ูกอ

ง 

ฟัง
แล

ว้ป
ฏบิั

ตติ
าม

ได
้ 

  พ
ูดไ

ดถ้
ูกต

้อง
ชัด

เจ
น 

      1.  ผูส้ังเกตพิจารณาจาก

รายการพฤติกรรมของแต่ละคน 

และเขยีนเคร่ืองหมาย √ ลงที่

ช่องรายการพฤติกรรมที่ผา่น 

2.  เกณฑ์การประเมิน  ผา่นทุก

รายการถือว่าผ่านใส่

เคร่ืองหมาย√ 
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แบบบันทึกคะแนนการน าเสนอผลงานและการกล้าแสดงออก 

เลขที ่ ชื่อ -  สกุล 5 ผ./มผ. ข้อคิดเห็นของวิทยากร 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

ผ. = ผ่านเกณฑก์ารประเมิน 

 มผ. = ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
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เกณฑ์การสังเกตพฤติกรรม  

การน าเสนอผลงานและการกล้าแสดงออก 

 

 

เกณฑ์การวดัผลและประเมินผล 

           4 คะแนน - 5 คะแนน    ผ่านเกณฑ ์

           1 คะแนน - 3 คะแนน    ไม่ผ่านเกณฑ ์

 

 

 

หัวข้อ 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

การน าเสนอ

ผลงาน 

และการกล้า 

แสดงออก 

- น าเสนอ

ผลงานอยา่ง

คล่องแคล่ว 

ใชภ้าษาทา่ทาง

ถูกต้องชัดเจน 

- แสดงออก 

อย่างมั่นใจ 

เพื่อน ๆ ทุกคน 

และครู ยอมรับ 

- น าเสนอผลงาน

บกพร่องเล็กน้อย 

ใชภ้าษาทา่ทาง 

ถูกต้องเป็น

ส่วนมาก 

- แสดงออก 

อย่างมั่นใจ 

เพื่อน ๆ ทุกคน

และครู ยอมรับ 

- น าเสนอผลงาน 

บกพร่องเป็น

ส่วนมาก 

- แสดงออกได้

โดยมีเพื่อน ๆ  

ในกลุ่มสนับสนุน 

- น าเสนอ

ผลงาน 

บกพร่องเป็น

ส่วนมาก 

- ไมก่ล้า

แสดงออก 

 

- น าเสนอ

ผลงานไมไ่ด ้

- ไมก่ล้า

แสดงออก 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

ประมวลภาพการจัดกจิกรรมฝึกอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

377 

ภาพประกอบกิจกรรมการฝึกอบรม 

 

ภาพประกอบ 3 การฝกึอบรม ฝกึปฏิบัติการสนทนากิจกรรม 
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ภาพประกอบ 4 กิจกรรมฝึกอบรม ฝกึท าแบบฝกึหัดทางออนไลน์ 
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ภาพประกอบ 5 วิทยากรและครูผู้ช่วยด าเนินการฝกึอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ประวัตยิ่อของผู้วจิัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

383 
 

ประวัติย่อของผู้วจิัย 

ชื่อ-สกุล   นางสาวอิชยา กองไชย 

วัน เดือน ปีเกิด   3 ธันวาคม 2531 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน  171 หมู่ 5 ต าบลท่าอุเทน อ าเภอท่าอุเทน  

     จังหวัดนครพนม 48120 

ต าแหน่งปัจจุบัน   พนักงานมหาวิทยาลัย   

สถานที่ท างาน     คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

     อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

 

ประวัติการศกึษา   

     พ.ศ. 2550    ช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย โรงเรยีนอุเทนพัฒนา   

  อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 

    พ.ศ. 2554    ศลิปศาสตรบัณฑติ (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ   

  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

     พ.ศ. 2559    ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ (ศศ.ม.) ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ   

  มหาวิทยาลัยรังสติ 

     พ.ศ. 2564    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิจัยหลักสูตรและการสอน   

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

ประวัติการท างาน 

      พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

     คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม   
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