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คําสําคัญ : หลักสูตรฝกอบรม / ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว / ตํารวจภูธร 
 คนึงนิจ  ศรีโตกลิ่น : การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวสําหรับตํารวจภูธร 
จังหวัดเพชรบุรี. อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ : รศ. ดร. วิสาข จัติวัตร, อ. กาญจนา สุจิต และ ผศ. ดร. มาเรียม  
นิลพันธุ.  252 หนา.   
  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมตํารวจภูธร เรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ทองเที่ยวสําหรับตํารวจภูธร จังหวัดเพชรบุรี โดยมีขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตร 4 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาขอมูล
พ้ืนฐาน 2) พัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวสําหรับตํารวจภูธร จังหวัดเพชรบุรี 3) การทดลองใช
หลักสูตร และ 4) การประเมินผล โดยไดทดลองใชหลักสูตรกับตํารวจภูธร จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 50 นาย 
รูปแบบการทดลอง คือ One Group Pretest - Posttest Design เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามขอมูล
พ้ืนฐาน แบบสัมภาษณผูเช่ียวชาญ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว แบบประเมินความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวกอนและหลังการอบรม (Pretest - Posttest) แบบสอบถามความคิดเห็น และแบบ
บันทึกพฤติกรรมเฉพาะกิจ (Ad - hoc approach to Observation) ทําการวิเคราะหโดยใชคารอยละ คาเฉลี่ย และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาทีแบบไมเปนอิสระตอกัน (t- test dependent) และการวิเคราะหเนื้อหา  
 ผลการวิจัย พบวา 
                 1. ตํารวจมีความตองการใหมีการจัดการฝกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวสม่ําเสมอ โดยเนนการ
อบรมแบบบรรยาย และปฏิบัติควบคูกันจากวิทยากรชาวไทยและชาวตางประเทศ 
                 2. หลักสูตรฝกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวสําหรับตํารวจภูธร จังหวัดเพชรบุรี ประกอบดวย 
หลักการ ความคาดหวังของหลักสูตร ผูเขารับการฝกอบรม เนื้อหา วิธีการฝกอบรม อุปกรณและสื่อ การวัดและ
การประเมินผล เนื้อหาหลักสูตรประกอบดวย Unit 1 Asking and Offering Helps Unit 2 Expressing Feelings and 
Describing People Unit 3 Asking and Reporting Information Unit 4 Asking and Giving Direction  Unit 5 
Tourist Attractions in the Local และหลักสูตรมีความเหมาะสมสอดคลอง 
                 3. ตํารวจผูเขารับการอบรม 50 นาย มีความกระตือรือรน ใหความสนใจในการเรียนรู ซักถาม และให
ความรวมมือในการบรรยายและฝกปฏิบัติ รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นในการอภิปรายผลการฝกปฏิบัติ 
                 4. กอนและหลังการฝกอบรม ตํารวจมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังการอบรม ตํารวจมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการ
ทองเที่ยวสูงกวากอนการอบรม และผูเขารับการอบรมมีความคิดเห็นวาหลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับ
เหมาะสมมาก คือ เนนประโยชนตอการนําไปใชในการปฏิบัติงาน ผลของการติดตามผลหลังการอบรม สามารถ
นําความรูที่ไดมาปรับใชในชีวิตประจําวัน กับชาวตางชาติได 
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               The purpose of this research was to develop the training program on English for 

tourism for local police in Phetchaburi. The program development processes were as follows: 

1) a study of fundamental data, 2) the development of the training program, 3) the 

implementation of the training program and 4) the evaluation of the training program. The 

samples were 50 local police in Phetchaburi. Research design was one group pretest-posttest 

design. The instruments employed were a questionnaire to collect the fundamental data, 

interview forms for the experts, a training program, the program evaluation questionnaire, the 

knowledge and comprehension test, and the follow-up English using observation form. 

Percentage, Mean, Standard Deviation, Content Analysis, and t-test dependent were the 

statistical methods used to analyze the data. 

              The results were as follows: 

              1. The fundamental data investigation for the training program revealed that there 

was a need from the police to have English for tourism by using various kinds of activities and 

situations from both Thai and foreigner instructors. 

              2. The training program on English for tourism for local police consisted of principle, 

objectives, trainees, contents, training methodologies, training materials and media, 

measurement and evaluation. Contents consisted of Unit 1) Asking and Offering Helps Unit 2) 

Expressing Feelings and Describing People Unit 3) Asking and Reporting Information Unit 4) 

Asking and Giving Direction and Unit 5) Tourist Attractions in the Local. 

              3. The results of training curriculum revealed that the trainees were interested in all 

sessions of training, they were actively involved in the activities by asking questions, 

practicing and participating in discussion. 

              4. It was revealed that before and after the training the trainees’ ability towards about 

English for tourism were statistically significantly different at .05 level. The training program in 

all topics were appropriate at a high level. The results of the follow-up of the using English for 

tourism observation revealed that the trainees were able to apply the knowledge from the 

training program to improve their knowledge. The contents of the training program were 

revised and adjusted to have only the most important parts trainees needed to know and use 

in their daily work. 
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บทท่ี 1 

 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
                   ภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สําคัญยิ่งตอการพัฒนาศักยภาพของบุคคลและประเทศ  
เนื่องจากภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลที่ชนชาติตาง ๆ สวนใหญใชส่ือสารในการสรางความสัมพันธ
อันดีระหวางกัน ดังที่ไนบิทท (Naibitt 1994 : 26, อางถึงใน ปรารถนา ศรีสุข 2544 : 7) ไดกลาววา 
ทุกวันนี้ชาวโลกมากกวาหนึ่งพันลานคนใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแม  ภาษาที่สอง  และ
ภาษาตางประเทศ อีกทั้งปจจุบันภาษาอังกฤษไดเขามามีบทบาทตอชีวิตประจําวันของคนไทยมาก
ขึ้น ดังเห็นไดจากปายประกาศ โฆษณา คําอธิบายการใชเครื่องมือตางๆ ฉลากยา อาหาร หนังสือ 
วารสาร เพลง ภาพยนตร ตลอดจนตําราวิชาการตางๆ ฉะนั้นคนที่มีความรูภาษาอังกฤษ หรือ
สามารถใชภาษาอังกฤษไดดีก็จะมีโอกาสในการทํางาน และไดรับการสนับสนุนในงานอาชีพ
มากกวา (Roby 1999 : 1, อางถึงใน ปรารถนา ศรีสุข 2544 : 7) และภาษาอังกฤษยังเปนพื้นฐานที่จะ
ชวยใหประเทศไทยพัฒนาไปไดอยางมั่นคงมีสันติสุขทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการ
ปกครอง เพื่อใหคนไทยและประเทศไทยกาวทันวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และกระแสการ
เปล่ียนแปลงของสังคมโลกที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว จึงเปนความจําเปนที่จะตองพัฒนา ศักยภาพของ
บุคคลใหมีความรู ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได อุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศเปนอยางมาก 
(การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 2539 : 67) 
                   อุตสาหกรรมการทองเที่ยวสรางรายไดใหกับประเทศเปนจํานวนมาก และมีแนวโนมที่
จะสูงขึ้นตามลําดับจากสถิติในป 2543 มีนักทองเที่ยว 8,580,330 คน มีรายไดจากการทองเที่ยวถึง 
253,018 ลานบาท (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 2539 : 4) นอกจากนั้นการทองเที่ยวยังเปน
รูปแบบหนึ่งของการพักผอนหยอนใจของมนุษย เพื่อผอนคลายความตึงเครียดจากการใช
ชีวิตประจําวัน หลีกหนีความจําเจความเบื่อหนายที่มีอยู กอใหเกิดการเรียนรูและประสบการณ เปน
การเปดโลกทัศนใหกวางขึ้น  และการทองเที่ยวยังเปนกลไกอยางหนึ่ง ที่ชวยใหเกิดสัมพันธอันดี 
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ระหวางมนุษยชาติ เกิดการหมุนเวียนในกระแสเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนมีการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่มีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
2539 : 31) อีกทั้งประเทศไทยเรานั้นมีศักยภาพทางการทองเที่ยวสูงเพราะมีแหลงทองเที่ยวที่มี
คุณภาพดึงดูดใจนักทองเที่ยวอยูทั่วประเทศ 
                   โดยเฉพาะทองถ่ินจังหวัดเพชรบุรี เมืองทองเที่ยวที่สําคัญ มีเอกลักษณทางศิลปะ 
วัฒนธรรม มีประวัติความเปนมาที่ยาวนาน ชุมชนในจังหวัดเพชรบุรีประกอบไปดวยภูมิปญญาที่
ทรงคุณคาตอการศึกษา นอกจากนี้จังหวัดเพชรบุรียังไดรับการสนับสนุนใหเปนศูนยกลางการ
ทองเที่ยวของจังหวัดในภาคตะวันตกของประเทศไทย จึงไดรับการสงเสริมจากทั้งรัฐบาลและ
เอกชนในการรวมกันพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหอยูในระดับชาติและระดับนานาชาติตอไป (การ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย 2539 :  49) และจากการที่รัฐบาลสงเสริมการทองเที่ยว เพื่อหารายไดเขา
สูประเทศทําใหมีนักทองเที่ยวมากมายทั้งภายในและตางประเทศเดินทางเขามาในประเทศไทยเปน
จํานวนมาก  และในสวนของจังหวัดเพชรบุรีมีปริมาณผูเขาพักแรมในป 2541 ทั้งหมด 1,057,960 
คน มีอัตราเพิ่มรอยละ 35.53 ชาวตางชาติที่สําคัญไดแก เยอรมันนี สหราชอาณาจักร ฝร่ังเศส 
ตามลําดับ (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 2539 : 1)  ดังนั้น การสื่อสารภาษากับนักทองเที่ยวชาว
ตางประเทศนี้จึงมีความสําคัญอยางยิ่ง โดยเฉพาะสําหรับคนทองถ่ิน 
                   แตจากการศึกษาและประเมินผลผูเรียนพบวา คนไทยยังไมสามารถใชภาษาอังกฤษใน
การสื่อสารเพื่อการทองเที่ยวไดเทาที่ควร สาเหตุหลักประการหนึ่งเกิดจากความรู ความสามารถ 
ทักษะและความมั่นใจในการใชภาษาอังกฤษไดอยางเหมาะสมนั้นมีนอย และมีความแตกตางกัน
อยางหลากหลาย  จากการสัมภาษณ ดร. สุทัศน นาคจั่น หัวหนาสาขาวิชาภาษาตางประเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยากรใหการอบรมภาษาอังกฤษใหแกบุคลากรในหนวยงานตางๆ 
ทั้งสังกัดภาครัฐและเอกชน นิสิตนักศึกษา ประชาชน ตลอดจนตํารวจ จังหวัดเพชรบุรี พบวาทุกคน
ใหความสนใจและตองการการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรี และตองการ
พัฒนาภาษาอังกฤษอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งตํารวจ เนื่องจากจังหวัดเพชรบุรีเปน
จังหวัดที่มีช่ือเสียงดานการทองเที่ยว จากการสํารวจดวยแบบสอบถามเบื้องตนพบวา ตํารวจภูธรใน
จังหวัดเพชรบุรีสวนใหญมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในระดับนอย  ในขณะที่โอกาสใน
การใชภาษาอังกฤษของตํารวจภูธรในจังหวัดเพชรบุรี อยูในระดับมาก เนื่องจากจังหวัดเพชรบุรีเปน
จังหวัดทองเที่ยว  ในทํานองเดียวกันจากการสัมภาษณ ดร. โฉมยง  โตะทอง หัวหนาคณะนักวิจัย
ดานการทองเที่ยวของ สกอ. อาจารยประจําสาขาวิชาการทองเที่ยวและโรงแรม  คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เกี่ยวกับการใชภาษาอังกฤษของตํารวจกับการ
ทองเที่ยวไดใหขอคิดเห็นวา ตํารวจเปนหนวยงานหนึ่งที่ควรจะมีความรูในเรื่องการใชภาษาอังกฤษ
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เพื่อการทองเที่ยวในทองถ่ินของตนเอง เพื่อใหนักทองเที่ยวเกิดความประทับใจ และอยากกลับมา
เยือนอีกวิจิตร  นันทวงศ (2545 : 2-3) ไดกลาววา ตํารวจเปนหนวยงานหนึ่งที่มีความสัมพันธ
ใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด และยังตองจัดการบริการใหแกประชาชนตลอด 24 ช่ัวโมง รวมถึง
การใหบริการแกนักทองเที่ยวชาวตางชาติดวย  
                   จากการที่ผูวิจัยไดสัมภาษณ พันตํารวจตรีตุลย สุนทรวิภาต สารวัตรฝายอํานวยการ 
สังกัดกองบังคับการตํารวจภูธร จังหวัดเพชรบุรี เกี่ยวกับความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษเพื่อ
การทองเที่ยวกับตํารวจ ใหความเห็นวาตํารวจภูธรนับเปนหนวยงานที่มีความใกลชิดกับประชาชน
มากที่สุดหนวยงานหนึ่ง ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพตํารวจในดานตางๆ ยอมกอใหเกิดความสะดวก
ใหแกประชาชน  และการใชภาษาอังกฤษของตํารวจภูธร ถือเปนปญหาที่สําคัญเชนกัน ตํารวจภูธร
สวนใหญขาดความรูในการใชภาษาอังกฤษ อีกทั้งจังหวัดเพชรบุรีเปนจังหวัดที่มีช่ือเสียงทางดาน
ทองเที่ยวเปนอยางมาก ฉะนั้นการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยวนับเปนสวน
หนึ่งในการพัฒนาการปฏิบัติงานใหมีศักยภาพสูงยิ่งขึ้น  อีกทั้งหนวยงานของตํารวจก็มีความ
ตองการจะเขารับการอบรมการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว ตํารวจจึงควรจะมีความรู 
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวในทองถ่ินเพื่อใหนักทองเที่ยว ไดรับความ
สะดวกสบาย กอใหเกิดความประทับใจในการทองเที่ยว  ทองเที่ยวดวยความปลอดภัยมากกวา   
นักทองเที่ยวไดรับขอมูลในการเดินทางอยางถูกตอง  ไมตองผจญกับปญหาตางๆ ชวยให
ประหยัดเวลา พรอมทั้งสามารถสรางภาพพจนอันดีของทองถ่ิน สอดคลองกับการตอบ
แบบสอบถามของผูวิจัยเพื่อทราบขอมูลพื้นฐานของตํารวจภูธร จังหวัดเพชรบุรี พบวา ตํารวจมี
ความตองการใหมีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวในระดับมาก  
                   จากการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดดําเนินการจัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการ
ทองเที่ยว ในวันที่ 1-31 สิงหาคม 2548 ใหแกพนักงานตํารวจในจังหวัดเพชรบุรี จึงสามารถเก็บ
ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามไดหลายดานดังนี้ ดานปญหาในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการ
ทองเที่ยว ของตํารวจผูเขาอบรม พบวาตํารวจมีพื้นฐานในการเรียนมีนอย  ไมมีโอกาสในการพัฒนา
ภาษาอังกฤษ  ไมกลาใชภาษาอังกฤษกับชาวตางชาติในสถานการณจริง  คลังศัพทที่ใชในการ
ส่ือสารมีนอย  มีอคติกับภาษาอังกฤษ  ตํารวจมีความตองการและขอเสนอแนะในการอบรม คือ ควร
เร่ิมการสอนจากระดับพื้นฐาน หรือทบทวนความรูกอน   และควรจัดใหมีการสาธิตการใชบท
สนทนาโดยวิทยากรชาวไทยหรือตางชาติ  ควรใหมีการลงพื้นที  ควรใหมีการลงพื้นที่เพื่อฝกปฏิบัติ
จริง กับชาวตางชาติ  ควรจัดใหมีวิทยากรชาวไทยเปนพี่เล้ียงตลอดในกรณีที่มีวิทยากรชาวตางชาติ
ใหการอบรม  ควรจัดใหมีการอบรมอยางสม่ําเสมอ ผลจากการอบรมพบวา  ทักษะดาน
ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวของตํารวจผูเขารับการอบรม ภายหลังจากไดรับการฝกอบรมเพิ่มขึ้น
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ในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 3.30  เนื้อหาท่ีใชในการอบรมสามารถนําไปใชประโยชนไดใน
ระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.67  ตํารวจทั้งในระดับประทวน สัญญาบัตร ตลอดจนผูบังคับบัญชา มี
ความตองการใหมีการจัดการอบรมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.33  
                   นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ ดร. โฉมยง โตะทอง ผูเชี่ยวชาญดานการทองเที่ยว ยัง
กลาวถึงปญหาเรื่องการใชภาษาอังกฤษของตํารวจวา ตํารวจระดับสัญญาบัตรมีความสามารถในการ
ใชภาษาดีในระดับหนึ่ง ในขณะที่ตํารวจระดับชั้นประทวนซึ่งเปนระดับที่ตองเจอกับประชาชนและ
นักทองเที่ยวทั่วไปมากกวา มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษไดนอย สอดคลองกับการตอบ
แบบสอบถามเพื่อเปนขอมูลพื้นฐานของผูวิจัย พบวารอยละ 62 ของตํารวจภูธรในกลุมมวลชน
สัมพันธ จังหวัดเพชรบุรี จบการศึกษาในระดับต่ํากวาปริญญาตรี ดังนั้น การจัดการอบรม
ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวสําหรับตํารวจภูธรถือเปนการพัฒนาศักยภาพ และประสิทธิภาพใน
การทํางานใหบริการประชาชน ตลอดจนการสรางภาพลักษณที่ดีใหแกประเทศและทองถ่ิน 
เนื่องจากตํารวจเปนผูที่บทบาทสําคัญยิ่งในการทองเที่ยว เปนผูที่คอยอํานวยความสะดวกใหแก
นักทองเที่ยว ตลอดจนคอยชี้แนะ อธิบายสิ่งตางๆ ใหนักทองเที่ยว ตามธรรมดานักทองเที่ยวยอม
เปนคนแปลกหนาในทองถ่ินไมคุนเคยกับสถานที่และบุคคล ถาหากนักทองเที่ยวประสบปญหา ถูก
โจรกรรม หลงทาง หรือประสบอุบัติเหตุ ยอมเกิดความยากลําบาก   
                   มัณฑนา  มีมาก (2545 : 110) กลาววา ตํารวจทองเที่ยวสวนใหญมีความตองการในการ
ที่จะพัฒนาศักยภาพในดานภาษาของตนเอง เพื่อกอใหเกิดความสะดวกในการติดตอส่ือสารกับ
นักทองเที่ยวชาวตางชาติ  และตํารวจทองเที่ยวสวนใหญมีความแตกตางในการใชภาษา อันมีผลมา
จากปจจัยหลัก 2 ประการ ในดานพื้นฐานทางภาษาอังกฤษของแตละคน  และความสม่ําเสมอ    และ
กลาในการใชภาษาอังกฤษเพื่อติดตอส่ือสารกับชาวตางชาติ ซ่ึงเปนปญหาที่สําคัญที่มีผลตอการ
จัดการอบรมภาษาอังกฤษใหแกตํารวจทองเที่ยว    สอดคลองกับกานดา  สุกชวง (2543 :  บทคัดยอ)  
ศึกษาเรื่อง ความตองการภาษาอังกฤษของนักเรียนพลตํารวจ โดยกลาวถึงสาเหตุที่นักเรียนพล
ตํารวจตองการภาษาอังกฤษ เพราะไมมีความรูในการใชภาษาเทาที่ควร  ไมกลาใชภาษาอังกฤษกับ
ชาวตางชาติในสถานการณจริง   และไมมีโอกาสในการพัฒนาภาษาอังกฤษของตนเองมากนัก จาก
ปญหาทั้งหมดที่กลาวมาขางตน พอสรุปปญหาหลักๆ ของตํารวจไดดังนี้ ไมกลาใชภาษาอังกฤษกับ
ชาวตางชาติในสถานการณจริง  คลังศัพทที่ใชในการสื่อสารมีนอย  มีอคติกับภาษาอังกฤษ และไมมี
โอกาสในการพัฒนาภาษาอังกฤษของตนเองมากนัก 
                   จากการสัมภาษณและบทความดังกลาวขางตน ไดแสดงถึงสภาพปญหาและปจจัย
สนับสนุนใหมีการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว สําหรับตํารวจภูธร 
จังหวัดเพชรบุรี ดังที่ นันทพร พรหมรัตน (2540 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาความสามารถ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

5  

 

ในการรูความหมายของศัพทภาษาอังกฤษ และปญหาการใชภาษาอังกฤษของตํารวจทองเที่ยว
บริเวณภาคกลางตอนลางของประเทศไทย  ผลการวิจัยพบวา 1. รูความหมายศัพทเกี่ยวกับการรับ
โทรศัพทมากที่สุด และรูความหมายศัพทเกี่ยวกับกฎหมายนอยที่สุด  2. ประสบปญหาในดาน
ทักษะการฟงมากที่สุด รองลงมาคือทักษะ ทางดานการพูด  3. ตองการใหมีการจัดการอบรม
ภาษาอังกฤษ สําหรับตํารวจทองเที่ยวบอยคร้ังขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งตองการที่จะไดรับการฝกการ
สนทนาจากสถานการณจําลองกับชาวตางประเทศโดยตรง เพื่อใหสามารถใชภาษาอังกฤษในการ
ส่ือสารได และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริการและการนําเที่ยวใหชาวตางชาติพอใจในการมา
ทองเที่ยวมากยิ่งขึ้น  
                   ดังนั้น ในการพัฒนาหลักสูตรตองคํานึงถึงความหลากหลายของทองถ่ิน ซ่ึงมีความ
แตกตางกัน โดยจัดทําหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูชีวิตของตนเองในดาน
สังคมอยางลึกซึ้ง  อีกทั้งควรกําหนดใหมีหลักสูตรแกนกลางสําหรับคนทั้งประเทศ  และหลักสูตร
ทองถ่ินสําหรับคนในแตละทองถ่ินที่ยืดหยุนไดตามสภาพแวดลอมของแตละทองถ่ินที่แตกตางกัน
ออกไป (กรมวิชาการ 2533 : 23) ดังนั้นการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เสริมสรางความรู 
ความสามารถ ทักษะพื้นฐานที่จําเปนสําหรับผูเรียนใหเรียนรูจากประสบการณตรง ไดพบเห็นและ
ไดสัมผัสพรอมกับการไดลงมือปฏิบัติจริง โดยใชทรัพยากรในทองถ่ินเปนเครื่องมือในการ
ประกอบอาชีพ  ดังเชนนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2540 : 12) 
ไดกลาววา ทรัพยากรธรรมชาติมีความสําคัญตออาชีพในทองถ่ิน และยังมีความสําคัญในการนํามา
ประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนดวย อีกทั้งนโยบายการศึกษาของชาติไดสนับสนุนใหมีการ
พัฒนาหลักสูตร ใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถ่ิน โดยใชทรัพยากร และแหลง
ความรูในทองถ่ิน ซ่ึงนับวาเปนแหลงความรูที่สําคัญมาก และมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับการ
ดําเนินชีวิต เพื่อประโยชนและคุณคาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและประชาชนในทองถ่ิน  
ปรารถนา  ศรีสุข (2544 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับการ
ทองเที่ยว สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  จังวัดสมุทรปราการ โดยดําเนินการพัฒนาหลักสูตร 
5 ขั้นตอน ไดแก ขั้นที่ 1 การสรางหลักสูตรโดยศึกษา ขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตร ไดแก 
ศึกษาหลักสูตรแมบทวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  พุทธศักราช  2539 ในดาน
หลักการ แนวคิด จุดมุงหมาย โครงสรางเนื้อหา สาระ แนวการจัดการเรียนการสอน การวัดผล
ประเมินผล ศึกษาขอมูลดานสภาพทั่วไปของจังหวัดสมุทรปราการ และขอมูลทางภาษาดานคําศัพท
เฉพาะและเรื่องราวเกี่ยวกับทองถ่ินวัฒนธรรมของจังหวัดสมุทรปราการ ที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 6 มีโอกาสพบเห็นและใชบอยในชีวิตประจําวัน  ยกรางหลักสูตร  ขั้นที่ 2  การตรวจสอบคุณภาพ
เบื้องตนและปรับปรุงแกไข  ขั้นที่ 3 การจัดทําวัสดุหลักสูตร  ขั้นที่ 4 การทดลองใชหลักสูตรเพื่อหา
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คุณภาพของหลักสูตร  ขั้นที่ 5 การปรับปรุงหลักสูตร การทดลองใชหลักสูตรกับโรงเรียนที่เปนกลุม
ตัวอยาง ปรับปรุงแกไขหลักสูตร       ผลการวิจัยทําใหไดหลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับการทองเที่ยว  
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่      6  จังหวัดสมุทรปราการ ที่มีคุณภาพ        ผลการวิจัยพบวา  
1) ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ไดจากการทดสอบหลังเรียน โดยใชหลักสูตร
ภาษาอังกฤษสําหรับการทองเที่ยวสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ  ทางสถิติที่ระดับ .01  2) 
นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชาภาษาอังกฤษในระดับดีมาก   
                   กานดา ชวงสกุล (2543 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ความตองการภาษาอังกฤษของ
นักเรียนพลตํารวจ โดยการวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจความตองการภาษาอังกฤษของ
นักเรียน พลตํารวจ เพื่อใชเปนแนวทางในการสรางรายวิชาภาษาอังกฤษ โดยใชผลการวิจัยเปน
พื้นฐาน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาไดมาจากวิธีการสุมอยางงาย ไดแก นักเรียน พลตํารวจ รุนป
การศึกษา 2542 โรงเรียนตํารวจภูธร 4 จังหวัดขอนแกน จํานวน 113 นาย นักเรียนพลตํารวจรุนป
การศึกษา 2539 จํานวน 260 นาย และผูบังคับบัญชาจํานวน 377 นาย จาก 11 จังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบวา ทักษะทางภาษาอังกฤษมีความสําคัญตออาชีพตํารวจ กลุม
ตัวอยาง ทั้งหมดเห็นดวยเปนอยางมากวา งานตํารวจไมสามารถดําเนินไปไดถาไมใชภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษมีความจําเปนอยางมากสําหรับตํารวจทองเที่ยวและตํารวจสาขาอื่นๆ  ทั้งนี้
ความสามารถทางภาษาอังกฤษในดานการสื่อสารกับชาวตางชาติชวยใหเกิดทัศนะและความเขาใจ
อันดีระหวางชาติ ตลอดจนความสามารถในการใชภาษาอังกฤษยังมีสวนชวยสรางภาพพจนที่ดี
ใหกับตํารวจและประเทศชาติ หัวขอทางภาษาที่สําคัญที่สุด ในการปฏิบัติงานคือ หัวขอการ
สอบปากคํา (คดีจี้ปลนชิงทรัพย) การสอบปากคํา (คดีการคืนเงิน) และ การแปล ทักษะที่ใชมาก
ที่สุดคือ ทักษะการฟงและทักษะการพูด ทักษะที่ใชนอยที่สุดคือ ทักษะการเขียน ทักษะที่ตํารวจ
ตองการฝกฝนและตองการปรับปรุงคือทักษะการพูด  ในสวนของเนื้อหา และความรูที่ตองการคือ
คําศัพทและบทสนทนาทั่ว ๆ ไป คําศัพทเฉพาะ และบทสนทนาที่เกี่ยวของ กับงานตํารวจ หลัก
ไวยากรณและวัฒนธรรมบางอยางของตางชาติ ความตองการดานวิธีการ ปฏิบัติคือ การจัดวิชา
ภาษาอังกฤษเปนวิชาบังคับหรือเปนวิชาเลือก การจัดอบรมแบบตอเนื่อง และการจัดอบรมเปนครั้ง
คราว ขอเสนอแนะอื่น ๆ ไดแก ควรมีการจัดการเรียน การสอน ใหเปนระบบ จัดหาชาวตางชาติมา
ใหการฝกอบรม มีส่ือการเรียนการสอน เชน วีดิทัศน ภาพยนตร และเพลง การเรียนการสอนควร
เนนการนําไปใชและควรคํานึงถึงพื้นฐานของผูเขารับ การอบรมแตละคน แนวทางในการสราง
รายวิชาภาษาอังกฤษพบวา ทักษะทางภาษาที่ตองเนนคือ ทักษะ การฟง ทักษะการพูด และทักษะ
การแปล หัวขอทางภาษาที่ตองเนนคือ การสอบปากคําเกี่ยวกับ คดีจี้ปลนทรัพย การสอบปากคํา
เกี่ยวกับคดีการคืนเงินและหัวขอการแปล เนื้อหาที่ตองเนน คือ คําศัพททั่วไป และคําศัพทเฉพาะที่
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ใชในงานตํารวจ บทสนทนาทั่วไปและที่เกี่ยวของ กับงานตํารวจ หลักไวยากรณและขอมูลทาง
วัฒนธรรมตางชาติ มีส่ือการเรียนการสอนวีดิทัศน ภาพยนตร และเพลง ผูสอนเปนเจาของภาษา 
กระบวนการสอนเนนการนําภาษาอังกฤษไปใชใน สถานการณจริง และคํานึงถึงความรูพื้นฐานของ
ผูเรียน   
                   มัณฑนา มีมาก  (2545:  บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การวิเคราะหความตองการและปญหา
ในการใชภาษาอังกฤษของตํารวจทองเที่ยว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิเคราะหความตองการ 
และปญหาในการใชภาษาอังกฤษของตํารวจทองเที่ยว เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย คือ แบบสอบถาม
ซ่ึงจัดสงใหกับเจาหนาที่ตํารวจทองเที่ยวที่ปฏิบัติงานอยูในกองบังคับการตํารวจทองเที่ยว กอง
กํากับการ 1 แผนกงานธุรการ งานกําลังพล งานการเงิน งานพลาธิการ งานนโยบายและแผน งาน
ประชาสัมพันธ และกองกํากับการ 2 แผนกศูนยวิทยุ งานสายตรวจและบริการ งานสืบสวน งาน
สอบสวน งานสายตรวจและงานบริการบริเวณทาอากาศยานกรุงเทพฯ จํานวนทั้งสิ้น 159 นาย 
ผลการวิจัยพบวา เจาหนาที่ตํารวจทองเที่ยวมีความตองการที่จะพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 
ดาน คือ การฟง การพูด การอาน และการเขียนเปนอยางมาก โดยตองการฝกฝนทักษะทางการฟง
มากที่สุด ซ่ึงเมื่อพิจารณาตามสายงานการปฏิบัติงานของ ตํารวจทองเที่ยวแลว พบวา ตํารวจ
ทองเที่ยวในแตละแผนก มีความตองการทักษะทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ดานอยางไมแตกตางกัน แต
อยางไรก็ตามพบวา ตํารวจทองเที่ยวบางแผนกมีความตองการที่แตกตางกันในการฝกฝนทักษะ
ภาษาอังกฤษ การอานจับใจความสําคัญ การใชคําศัพท และการใชสํานวนตางๆ อยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาถึงปญหาในการใชภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานของตํารวจทองเที่ยว
พบวา ตํารวจทองเที่ยวประสบปญหาในดานทักษะการฟงมากที่สุด ปญหาอื่นๆ ที่สําคัญคือ สนทนา
ทางโทรศัพทกับนักทองเที่ยวชาวตางชาติ บอกทิศทาง ฟงคํารองทุกขหรือแจงความ ใชคําศัพทไม
ถูกตอง ไมรูความหมายของคําศัพท และ ฟงสําเนียงไมออก สําหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ตํารวจ
ทองเที่ยวตองการควรมีจํานวนผูเรียนไมเกิน หองละ 20 คน เวลาที่ใชสอนควรเปนชวงหลังเลิกงาน 
ประมาณสัปดาหละ 3 ครั้ง ครั้งละ 1.5 ช่ัวโมง และควรจัดในชวงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน โดย
อาจารยผูสอนควรเปน ชาวตางชาติและชาวไทยในจํานวนที่เทากัน และควรจะมีความรูเฉพาะทาง
เกี่ยวกับดาน กฎหมายและการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจทองเที่ยวดวย นอกจากนี้ ยังมี
ขอเสนอแนะวาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อตํารวจทองเที่ยวนี้ ควรเนนทักษะการฟงและการพูด 
รวมถึงการใชคําศัพทตางๆ ใหมากขึ้น ผลของการศึกษา วิจัยในครั้งนี้จะสามารถนําไปใชเปน
พื้นฐานในการจัดหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อปรับปรุง ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ตํารวจทองเที่ยวตอไป   
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                   วิน  เชื้อโพธ์ิหัก (2537 : 23) กลาวถึงการฝกอบรม วาเปนกระบวนการอยางมีระบบ ซ่ึง
มุงหมายที่จะพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ทักษะ และเจตคติ เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ในการทํางานของบุคคลที่ไดรับการอบรม การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนี้อาจเปนความคลองแคลว
กระฉับกระเฉงในการทํางานดวยมือ การรูจักเลือกใชเครื่องมือตางๆ ใหเหมาะสมดีขึ้น การรูจักใช
ความรูเทคนิคตางๆ ความสามารถในการแกปญหา และมีเจตคติที่ดีตอการทํางาน นอกจากนี้การ
ฝกอบรมยังมุงหวังใหบุคคลากรที่รับการฝกอบรมแลวนําความรูแนวคิดใหมๆ และความชํานาญที่
ไดรับใหมไปใชปฏิบัติงานจริงๆ อยางชํานาญ เพื่อทํางานใหบรรลุความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
องคกร หรือหนวยงานนั้นๆ  และบีช (Beach 1975 : 3, อางถึงใน  มาโนช โกมลวนิช 2541 : 51) ได
ใหความหมายของการฝกอบรม หมายถึง กระบวนที่จัดทําขึ้นเพื่อใหบุคคลไดเรียนรู และมีความ
ชํานาญ โดยมีวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อใหบุคคลรูเรื่องนั้นโดยเฉพาะ เพื่อเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของบุคคลไปในทางที่ตองการ  โศรดา  แผวภักดี (2544 : 35) กลาวถึงวัตถุประสงคของ
การฝกอบรมวาเปนวิธีการที่มุงที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเกิดความรู ความชํานาญ สามารถ
ตัดสินใจปฏิบัติตนในทางที่ดีขึ้นอันจะเปนประโยชนตอหนวยงานตอไป 
                   จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความประสงคที่จะพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมภาษาอังกฤษ 
เพื่อการทองเที่ยว สําหรับตํารวจภูธร จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเปนการพัฒนาความรู ความสามารถใน
การใชภาษาอังกฤษ ในการแนะนําแหลงทองเที่ยวในทองถ่ินใหแกนักทองเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรี 
เพื่อกอใหเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาตนเอง และเปนการเรียนรูจากประสบการณตรง ตลอดจนได
แลกเปลี่ยนประสบการณที่เกิดขึ้นจริงจากแตละทองที่ การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมที่เหมาะสม 
ตรงตามความตองการจะสามารถกอใหเกิดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ และคุณภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยัง
กอใหเกิดความหวงแหน ความรัก ความรูสึกที่ดีตอทรัพยากรธรรมชาติ และมีความภาคภูมิใจใน
ทองถ่ินของตนเอง  
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
                   ในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว สําหรับตํารวจภูธร 
จังหวัดเพชรบุรี เปนการจัดการฝกอบรมภาษาอังกฤษใหแกกลุมตัวอยางที่มีศักยภาพในการใช
ภาษาอังกฤษแตกตางกันอยางหลากหลายระดับ  อีกทั้งมีแรงจูงใจหรือแรงบันดาลใจในการเรียนรู
ภาษาอังกฤษตางกัน   
                   ไนแมนและคณะ (Naiman et al. : 1978, quoted in Cook 1991 : 78 - 80) ไดพยายาม
ศึกษาปจจัยรวมของผูที่เรียนรูภาษาที่สองไดดีวา ผูที่เรียนรูภาษาที่สองไดดีเหลานี้มีอะไรเหมือนๆ 
กันบาง และพบวาในบรรดาผูที่เรียนรูภาษาที่สองไดดีนั้น มีวิธีการเรียนรูอยางกวางๆ ดังนี้ 
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                   1. หารูปแบบการเรียนรูที่เหมาะกับตนเอง  ผูเรียนภาษาที่สองไดดีควรจะทราบวา
รูปแบบการเรียนเชนใดเหมาะกับตนเองมากที่สุด กลาวคือ นอกเหนือจากการเรียนการสอนใน
หองเรียนแลว ผูเรียนภาษาที่สองไดดีตองพยายามนําส่ิงที่ไดเรียนไปปรับ หรือดัดแปลง  
                   2. ใฝหาความรู และฝกใชภาษารอบๆ ตัวอยางสม่ําเสมอ เชน การฟงขาว หรือชม
ภาพยนตรเปนภาษาอังกฤษ  เปนตน 
                   3. ตระหนักวาภาษาเปนทั้งระบบ และการสื่อสารในขณะเดียวกัน  ผูเรียนควรทราบวา 
ภาษาเปนระบบที่ประกอบดวยกฎอันยุงยากสลับซับซอน แตในขณะเดียวกันผูเรียนตองทราบวา 
สาเหตุที่ทําใหตองเรียนรูภาษาที่สองก็เพราะมีวัตถุประสงคสําคัญบางประการ ดังนั้น ผูเรียนจึงเรียน
คําศัพท หรือกฎไวยากรณ และในขณะเดียวกันก็หาโอกาสที่จะใชส่ิงที่ไดเรียนมานั้นในการสนทนา
กับผูอ่ืน 
                   4. ใหความสนใจกับการเรียนรูเพิ่มเติมเสมอ ผูเรียนมิไดพอใจความรูที่ไดรับเทานั้นแต
พยายามปรับปรุงใหดีขึ้นเสมอ เชน เมื่อผูเรียนไมทราบวาเรื่องบางเรื่องถูกหรือผิดก็จะพยายาม
ตรวจสอบเปรียบเทียบ หรือซักถามเจาของภาษา 
                   5. พัฒนาภาษาที่สองใหแยกออกจากภาษาแม โดยการพยายามพัฒนาภาษาที่สองใหเปน
อิสระออกจากภาษาที่หนึ่ง แมแตการคิดเปนภาษาที่สอง วิธีการฝกวิธีหนึ่งคือ ผูเรียนฝกพูดเงียบๆ 
กับตนเองดวยภาษาที่สอง หรือผูเรียนบรรยายภาพที่เห็นใหตนเองฟงดวยภาษาที่สอง 
                   6. ทราบดีถึงความยากลําบากในการเรียนรูภาษาที่สอง  การเรียนรูภาษาที่สองนั้นตอง
ใชความพยายามอยางมาก ผูเรียนจะตองมีความอดทนอยางสูงระหวางที่เรียนรูภาษาที่สอง ผูเรียน
อาจจะอายหรือมีปญหากับการใชภาษาที่สองแบบผิดๆ ถูก ๆ ฉะนั้น ผูเรียนตองกลาเผชิญกับปญหา
ตางๆ เหลานี้ 
                   นอกจากนี้ ผูวิจัยไดศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมที่หลากหลายจากนักการศึกษา เพื่อให
สอดคลอง เหมาะสมกับความแตกตางของกลุมตัวอยาง ดังนี้ 
                   สเลวิน (Slavin 1995: 7-8) เสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนที่นาสนใจไวหลาย
กิจกรรมดวยกัน ดังนี้ 
                   1. รูปแบบการแขงขันระหวางกลุมดวยเกม (Teams - Games - Tournament หรือ TGT) 
โดยรูปแบบนี้ สมาชิกทุกคนในกลุมจะมีความแตกตางกัน และแตละกลุมตองเตรียมพรอมสําหรับ
การแขงขันในแตละฐาน ซ่ึงจะมีทั้งในสวนของการแกปญหา และตอบคําถามในแตละสถานการณ 
โดยใชเวลาครั้งละประมาณ 40 นาที โดยจัดผูเรียนที่มีคะแนนสูงสุด 3 คนแรกในการแขงขันครั้ง
กอน มาแขงขันกันตามลําดับ จากนั้นก็นําคะแนนที่ไดมารวมกัน 
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                   2. รูปแบบการตอภาพ (Jigsaw) รูปแบบนี้เหมาะสําหรับผูเรียนทุกระดับ โดยแบงให
สมาชิกที่มีความสามารถ และความรูแตกตางกันประมาณกลุมละ 6 คน เรียกวา “กลุมหลัก” (Home 
Group) สมาชิกแตละคนจะไดรับมอบหมายใหศึกษาในหัวขอท่ีแตกตางกัน หลังจากนั้น สมาชิกแต
ละคนจากแตละกลุมที่รับผิดชอบในหัวเดียวกันจะถูกจัดใหอยูรวมกันเปนกลุมใหมเรียกวา “กลุม
ช้ินสวน” (Jigsaw Group) สมาชิกในกลุมชิ้นสวนนี้จะรวมกันศึกษาในหัวขอเดียวกันจนเกิดความ
เขาใจและเชี่ยวชาญในหัวขอนั้นๆ หลังจากนั้นสมาชิกแตละคนจะกลับเขากลุมหลักของตนเองเพื่อ
รายงานในสิ่งที่ตนเองไปศึกษามาจากกลุมชิ้นสวน  โดยมีการประเมินผลเปนรายบุคคลแลวนํา
คะแนนนั้นมาคิดเปนคะแนนรวมของกลุม 
                   3. รูปแบบการสืบคนเปนกลุม (Group Investigation หรือ GI) รูปแบบนี้ มุงใหผูเรียนที่
มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน ศึกษาดวยกันเปนกลุม โดยวางแผนและเลือกวิธีการศึกษาไดอยางเสรี 
เร่ิมจากการศึกษาหัวขอ แบงทีมคละกันตามหัวขอที่สนใจ โดยวางแผนการทํางาน รวบรวมขอมูล 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น อภิปรายและสรุป หลังจากนั้นจึงรายงานผล และประเมินผล 
                   จอหนสัน (Johnson 1982 : 163-172) ไดเสนอหลักการจัดกิจกรรมทางภาษาเพื่อการ
ส่ือสารที่หลากหลายไว ดังนี้ 
                   1. หลักการถายโอนขอมูล (The information transfer principle) คือการนําเอาสิ่งที่
นาสนใจที่ผูเรียนไดจากการฟงหรืออาน มาฝกใหผูเรียนถายทอดขอมูลใหอยูในรูปแบบอื่น เชน 
อานบทความแลวนํามากรอกขอมูลได 
                   2. หลักการเติมระหวางชองวางของขอมูล (The information gap principle) คือการเวน
ขอมูลบางประการ ทําใหเกิดความจําเปนตองมีการสื่อสาร กิจกรรมนี้จะชวยใหเกิดสถานการณการ
ส่ือสารที่เปนจริง เพราะเปนการแลกเปลี่ยนขอมูลกันจึงจะทํางานไดสําเร็จ 
                   3. หลักการประสานตอ (The jigsaw principle) คือ กิจกรรมที่ผูเรียนจะตองทํางาน
สลับกัน หรือทํางานบางสวน แลวนํามารวมกันเพื่อใหเกิดความสมบูรณ 
                   4. หลักของการนํางานมาเปนตัวกําหนด (The task dependency principle) คือกิจกรรมที่
ผูเรียนตองพึ่งพาซึ่งกันและกันเพื่อทํางานในขั้นตอนแรก ถาแตละฝายทํางานไมถูกตองผลงานตอมา
จะลมเหลว กิจกรรมนี้เนนใหผูเรียนสามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสารไดอยางถูกตอง ลดความ
ผิดพลาดในการใชภาษาในชีวิตจริง 
                   5. หลักการตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา (The correction for content principle) 
คือการประเมินวากิจกรรมที่ครูมอบใหผูเรียนนั้นสื่อสารกันไดถูกตองมากนอยเพียงใด ผูตรวจสอบ
อาจเปนครู ตัวผูเรียน หรือกิจกรรมก็อาจเปนตัวตรวจสอบความถูกตองของตัวเองได 
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                   สวิสเชอร (Swisher  1990 , quoted in Cook 1991 : 95 - 96) กลาววา การเรียนรูโดยวิธี
ดั้งเดิมที่แขงขันระหวางผูเรียนดวยกันเปนรายบุคคล ซ่ึงมักจะเปนไปในรูปแบบเดียวเสมอ กลาวคือ 
สามารถรูไดลวงหนาวาใครจะเปนผูชนะ และผูแพ เนื่องจากสวนมากผูเรียนที่เกงยอมชนะการ
แขงขันและทําคะแนนไดสูงเสมอ สวนผูเรียนที่ออนกวาก็จะแพการแขงขันเสมอเชนกัน  ดวยเหตุนี้
การแขงขันจะไมสามารถกระตุนใหผูเรียนที่ออนเกิดความรูสึกอยากแขงขัน และอยากเรียนรู แต
การใชรูปแบบการแขงขันระหวางกลุมดวยเกม (Teams - Games - Tournament หรือ TGT) นี้  แต
ละกลุมจะประกอบดวยผูเรียนที่เกง ปานกลาง และออน คอยชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เพื่อแขงขันกับ
สมาชิกกลุมอื่นๆ จากแนวคิดนี้ผูเรียนที่ออนจะไดรับการชวยเหลือจากเพื่อนที่เกงกวาในกลุม จน
สามารถพัฒนาตนเองเพื่อสามารถแขงขันกับสมาชิกในกลุมอ่ืนได ในขณะที่ผูเรียนที่เกงอยูแลวก็จะ
มีคูแขงที่มีความสามารถในระดับเดียวกัน ซ่ึงจะทําใหตองพัฒนาตนเองยิ่งขึ้นไปอีก 
                   จาคอบ  และไคลน     (Jacobs and Kline  1996 , อางถึงใน ระพีพรรณ เจริญทัศนศิริ 
2545 : 25  ) กลาวถึงการนํารูปแบบการตอภาพ (jigsaw) มาใชในชั้นเรียนภาษาที่สองวา รูปแบบนี้
สามารถกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดทั้งการเรียนภาษาและเนื้อหาในบทเรียน เนื่องจาก
รูปแบบนี้จะเปดโอกาสใหผูเรียนไดใชภาษาในการปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุมหลักและ
ช้ินสวน 
                   ฮาลาส (Halas  2000, อางถึงใน ระพีพรรณ เจริญทัศนศิริ 2545 : 27 ) กลาววาการเรียนรู
ในชั้นเรียนจะตองมีการสรางอุปสรรคใหผูเรียนบาง แตจะตองเปนอุปสรรคที่ผูเรียนสามารถ
เอาชนะได ดังนั้น การใชรูปแบบการแขงขันระหวางกลุมดวยเกม (Teams - Games - Tournament 
หรือ TGT) นาจะเหมาะสมที่สุดเนื่องจากผูเรียนจะตองแขงขันกันเพื่อเอาชนะอุปสรรคที่สรางขึ้นมา
ในลักษณะเกมตางๆ ผูเรียนจะเกิดความรูสึกอยากเอาชนะ ดังนั้น การชวยเหลือกันในกลุมกจ็ะทาํให
สามารถเอาชนะอุปสรรคได และก็จะสงผลใหเขาใจเนื้อหาในบทเรียนไดดียิ่งขึ้น 
                   โคเฮ็น (Cohen  1994 : 75) กลาววาการเรียนรูใดๆ ก็ตามควรจะมีลักษณะรวมกันเปน
สังคม เพื่อการมีปฏิสัมพันธกันภายในสังคมนั้น เนื่องจากสิ่งที่ผูเรียนทํารวมกันภายในกลุมโดย
ไดรับความชวยเหลือจากเพื่อนๆ ในกลุมนั้น เขาจะสามารถกระทําไดดวยตนเองในครั้งตอๆไป 
                   จากแนวคิดตางๆ ของนักวิจัยทางการศึกษา ที่ไดแสดงความคิดเห็นถึงรูปแบบการจัด
กิจกรรมตางๆ ที่นาจะเหมาะสมกับเรียนการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง สําหรับผูเรียนที่มี
ระดับความรูที่แตกตางกันหลากหลาย ผูวิจัยจึงมีความเห็นวา 1. รูปแบบการแขงขันระหวางกลุม
ดวยเกม (Teams - Games - Tournament หรือ TGT) และ 2. รูปแบบการตอภาพ (Jigsaw) เปน
กิจกรรมที่เหมาะสมกับการจัดการฝกอบรมเพื่อใหความรู และความเขาใจแกตํารวจภูธรในแหลง
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ทองเที่ยว จังหวัดเพชรบุรี โดยเนนในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการสื่อสาร เพื่อใหผูเรียน
ไดมีปฏิสัมพันธและฝกปฎิบัติจริงมากที่สุด 
                   นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมตามแนวการสอนเพื่อการสื่อสารยังเปนแนวการสอนที่
เหมาะสมกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ดวงเดือน แสงชัย (2535 : 15) กลาววา แนวการสอนนี้
เนนใหผูเรียนสามารถใชภาษาในการสื่อความหมายไดถูกตองเหมาะสมเปนหลัก จึงไมเนนดาน
ไวยากรณมากนัก นอกจากนี้ ยังเนนใหผูเรียนเปนศูนยกลางในการเรียนการสอน ผูสอนจะลด
บทบาทจากการพูดคนเดียวตลอด เปนพูดเทาที่จําเปนและเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกพูดมากที่สุด 
โดยใชกิจกรรมตางๆ ที่หลากหลายมาชวยในการดําเนินการสอน เชน กิจกรรมกลุมที่เปดโอกาสให
ผูเรียนไดฝกตนเองมากขึ้น   
                   ฮารเมอร (Harmer 1988 : 166-167 , อางถึงใน โศรดา  แผวภักดี 2544 : 37) ไดกลาวถึง 
กิจกรรมในการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารวา กิจกรรมเปนปจจัยสําคัญประกอบในการสอนภาษาเพื่อ
การสื่อสาร ทั้งนี้เพราะผูสอนจะใชกิจกรรมเปนสื่อเพื่อใหผูเรียนไดแสดงออกทางภาษาโดยมี
ปฏิสัมพันธ (interaction) กับผูสอนและเพื่อนๆ ในชั้นเรียน กิจกรรมเพื่อการสื่อสาร คือ กิจกรรมซึ่ง
ผูเรียนมีจุดประสงคและมีความตองการเพื่อจะสื่อสาร ซ่ึงเกิดจากตัวผูเรียนเองโดยแสดงออกทาง
เนื้อหา (content) มากกวารูปแบบทางภาษา(form) และสามารถเลือกใชภาษาแตละแบบไดถูกตอง  
ในขณะที่ผูเรียนกําลังแสดงออกทางภาษาเพื่อส่ือความหมายอยูนั้น ผูสอนจะไมขัดจังหวะแตจะ
ปลอยใหผูเรียนแสดงออกอยางเสรี คือ ไมกําหนดขอบเขตของขอมูลที่จะนํามาสื่อสาร  สเติรน 
(Stern 1992 : 172-180) กลาววา การสอนภาษาเพื่อการสื่อสารจะทําใหเกิดการเรียนรูภาษาที่สอง
แบบไมรูตัว (Subconscious Learning) เพราะในการสื่อสาร ผูเรียนจะมุงความสนใจไปที่ความหมาย
มากกวาตัวอักษร (Code) กิจกรรมภาษาเพื่อการสื่อสารมีสวนชวยใหผูเรียนพัฒนาเทคนิคตางๆ ที่ใช
ในการสื่อสาร และลิตเติ้ลวูด (Littlewood 1984 : 16-17) กลาววา กิจกรรมการสอนภาษาเพื่อการ
ส่ือสาร หมายถึง กิจกรรมที่ผู เรียนไดใชความรู เกี่ยวกับภาษาที่ เรียนและฝกไปแลว เพื่อส่ือ
ความหมายอยางใดอยางหนึ่งตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
                   การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวสําหรับตํารวจภูธร จังหวัด
เพชรบุรีในครั้งนี้ เปนการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมขึ้นมาใหมโดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อแกไข
ปญหาเฉพาะดานที่เกิดขึ้นกับบุคลากรในหนวยงานตางๆ โดยอาศัยขอมูลพื้นฐานที่มีอยูแลวปรับ
รวมกับขอมูลใหมที่ผูพัฒนาหลักสูตรจําเปนตองศึกษาใหตรงกับวัตถุประสงคในการจัดการ
ฝกอบรม 
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                   ทั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและงานวิจัยตางๆ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร
และการประเมินหลักสูตร ซ่ึงมีนักการศึกษาและหนวยงานไดเสนอแนวคิด และแสดงขั้นตอนใน
การพัฒนาหลักสูตร  ดังนี้ 
                   สุทัศน  นาคจั่น (2548 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรและการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สราง
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรี 2) ศึกษาการพัฒนาครูผูสอน
ภาษาอังกฤษ และ 3) ศึกษาประสิทธิภาพของการเรียนการสอนและการนําหลักสูตรไปทดลองใช
ในโรงเรียน ผลการวิจัยพบวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกระดับชั้น ครูผูสอน และ
ผูเกี่ยวของมีความพึงพอใจกับหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นในระดับมาก และเสนอแนะวาควรมีการ
ปรับปรุงบางประการใหเหมาะสมกับผูเรียนระดับตางๆ มีการพัฒนาครูผูสอนอยางตอเนื่อง และใช
กิจกรรมที่หลากหลาย นาสนใจในการนําหลักสูตรไปใชจริงตอไป   
                   กรมวิชาการ (2533 : 28-29) ไดเสนอขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรไว 10 ขั้นตอน คือ 1) 
การสํารวจขอมูลพื้นฐาน 2) การวิเคราะหขอมูล 3) กําหนดความเหมาะสมกับผูเรียน  4) กําหนด
ความเหมาะสมระดับชั้นรียน  5) กําหนดความคิดรวบยอด  6) การรางวิชา  7) วิเคราะหรางรายวิชา  
8) วิเคราะหความเปนไปไดในกระบวนการเรียนการสอน  9) จัดสรางปจจัยเกื้อหนุนการสอน  10) 
นําไปทดลองใช 
                   เซเลอร  อเล็กซานเดอร และเลวิส  (Saylor, Alexander and Lewis 1981 : 30 , อางถึงใน           
ศิริมาส  พฤหัสนันท 2543 : 22 ) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร ซ่ึง
ประกอบดวย 1) การศึกษาตัวแปรตางๆ จากภายนอก 2) การกําหนดความมุงหมายและวัตถุประสงค 
3) การนําหลักสูตรไปใช 4) การประเมินผลหลักสูตร 
                   จิตรา  ชูมณี  (2545 : 16) ใหความหมายของการพัฒนาหลักสูตรไว คือ การจัดทํา
หลักสูตร โดยดําเนินตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพความตองการของ
ทองถ่ิน สภาพความเปนอยูของผูเรียน  และชุมชน โดยไมกระทบตอโครงสรางของหลักสูตรแมบท 
ซ่ึงมีขั้นตอนในการพัฒนา 4  ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาขอมูลพื้นฐาน  2) การพัฒนาหลักสูตร 3) การ
ทดลองใชหลักสูตร 4) การประเมินผลและปรับปรุงแกไขหลักสูตร 
                   มาเรียม  นิลพันธุ  (2542 : 34) ไดเสนอขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตร ในลักษณะของ
การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ซ่ึงมี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การวิจัย เปนการสํารวจ
ขอมูลสําหรับสรางหลักสูตร 2) การพัฒนา เปนการสรางและพัฒนาหลักสูตร 3) การวิจัย เปนการ
ทดลองใชหลักสูตร และ 4) การพัฒนา เปนการประเมินผลหลักสูตร 
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                   นอกจากนี้ ทาบา (Taba 1962 : 12) ไดเสนอ ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรไว 7 ขั้นตอน 
ดังนี้ 1) การสํารวจเพื่อใหทราบความตองการจําเปนตางๆ ของสังคม (Diagnosis of Needs) 2) 
กําหนดวัตถุประสงคของการศึกษาที่สังคมตองการ (Formulation Objectives) 3) คัดเลือกขอบขาย
เนื้อหาวิชาความรูที่ครูจะตองนํามาสอน (Selection Objectives) 4) จัดลําดับขั้นตอนแกไขปรับปรุง
เนื้อหาสาระที่เลือกมาไดจากขั้นตอนที่ 3 (Organization of Content) 5) คัดเลือกประสบการณการ
เรียนรูตางๆ ที่จะนํามาเสริมเนื้อหาสาระกระบวนการเรียนรูใหสมบูรณยิ่งขึ้น และสอดคลองกับ
วัตถุประสงค (Selection of Learning Experience) 6) จัดระเบียบ จัดลําดับขั้นตอนตางๆ และแกไข
ปรับปรุงประสบการณ การเรียนรูตางๆ ที่จะนํามาเสริมเนื้อหาสาระการเรียนใหสมบูรณยิ่งขึ้น และ
ตรงตามจุดประสงค 7) กําหนดการวัดผลและประเมินผลเพื่อดูวาเนื้อหาสาระใดที่จะตอง
ประเมินผล และมีการประเมินผลการเรียนรูตรงกับจุดประสงคที่กําหนดไวหรือไม (Determination 
of What to Evaluate and Means of Doing It) 
                   จากแนวคิดจากนักวิชาการดังกลาวขางตน ผูวิจัยไดสังเคราะหขั้นตอนการพัฒนา
หลักสูตรโดยอาศัยทฤษฎี วิธีการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R & D) ซ่ึงมี
ขั้นตอน ดังนี้ 
 
                   ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย  (Research) 
                   ศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร ไดแก 1) ศึกษาและวิเคราะหหลักสูตรการ
สอนและการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมในระดับวิชาชีพขึ้นไป 2) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงาน
การวิจัยที่เกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษใหแกตํารวจ  และปญหาการใชภาษาอังกฤษของตํารวจ 
โดยทําการศึกษาขอมูลจากแหลงตางๆ ไดแก หนังสือ ตํารา และเอกสารที่เกี่ยวของ 3) ศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับการทองเที่ยวสําหรับตํารวจ กลุมผูทํางาน และนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป โดยทําการศึกษาขอมูลจากแหลงตางๆ ไดแก หนังสือ ตํารา และ
เอกสารที่เกี่ยวของ 4) ศึกษาความตองการหลักสูตรฝกอบรมเกี่ยวกับเนื้อหา และรูปแบบแนวทาง 5) 
ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการอบรม ตลอดจนขอมูลพ้ืนฐานในการใชภาษาอังกฤษของ
ตํารวจภูธรในกลุมมวลชนสัมพันธทั้งระดับสัญญาบัตร และประทวน จังหวัดเพชรบุรี และ
ผูเช่ียวชาญดานการสอนภาษาอังกฤษ และการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เกี่ยวกับการ
จัดฝกอบรมตํารวจภูธรในกลุมมวลชนสัมพันธทั้งระดับสัญญาบัตร และประทวน จังหวัดเพชรบุรี 
เร่ือง ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวสําหรับตํารวจภูธร จังหวัดเพชรบุรี 
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                   ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development)  
                   เปนการพัฒนาโครงรางหลักสูตร เ ร่ือง ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวสําหรับ
ตํารวจภูธร ประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ 1) สรางโครงรางหลักสูตรดวยการกําหนดหลักการ 
โครงสราง และวัตถุประสงคของหลักสูตร จัดเนื้อหา เลือกใชส่ือในการอบรม จัดกิจกรรมในการ
อบรม วิธีการวัด และประเมินผลการฝกอบรม 2) ประเมินผลหลักสูตรการฝกอบรม ประกอบดวย 
การตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ และการสนทนากลุม (Focus Group) โดย ผูเชี่ยวชาญ 3 ดาน คือ ดาน
หลักสูตร ดานเนื้อหา ดานการวัดและประเมินผล 3) ปรับปรุงโครงรางหลักสูตร เปนการประมวล
ขอมูลที่ไดจากการตรวจสอบมาปรับปรุง และจัดลําดับเนื้อหาของหลักสูตร 
  
                   ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research) 
                   เปนการนําหลักสูตรที่ไดปรับปรุงแลว ไปทดลองใช ประกอบดวย การใชสูตร
ภาคทฤษฎีโดยการจัดการอบรมบรรยายใหความรู และหลักสูตรปฏิบัติ คือการฝกปฏิบัติจัดกิจกรรม
ตามสถานการณที่กําหนดให โดยแบงเปน 3 ขั้นตอนดังนี้ 
                   1.   วางแผนงานโดยการประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวของ 
                   2.   จัดเตรียมเอกสารหลักสูตรที่ใชในการฝกอบรม 
                   3.   ทดลองใชหลักสูตรโดยการจัดกิจกรรมตามที่กําหนดไวในหลักสูตร 
 
                   ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development) 
                   เปนขั้นตอนการประเมินและปรับปรุงแกไขหลักสูตรฝกอบรม ประกอบดวย 3 ขั้นตอน 
คือ  
                   1.   ประเมินความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวสําหรับตํารวจภูธร 
โดยเปรียบเทียบความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวกอน และหลังการใช
หลักสูตรของผูเขาฝกอบรม โดยผูเขาอบรมทั้งหมดจะทําแบบทดสอบ (Pre-test) เพื่อวัดพื้นฐาน
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษจํานวน 30 ขอ กอนการใชหลักสูตร และทําแบบทดสอบ 
(Post-test) หลังจากการใชหลักสูตร  
                   2.   ประเมินความคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรมที่มีตอการใชหลักสูตร โดยผูเขารับ
การอบรมทั้งหมดทําแบบประเมินผลการใชหลักสูตร  
                   3.   ประเมินความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวในการปฏิบัติงาน
ของตํารวจผูเขารับการอบรม โดยแบงเปน 2 ระยะ 
                         3.1   ระหวางการอบรม โดยการ 
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                                 3.1.1   สังเกตการมีสวนรวมในกิจกรรมระหวางการจัดการอบรม 
                                 3.1.2   สังเกตการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวของผูเขารับการอบรม จาก 
สถานการณที่กําหนดให ในวันสุดทายของการอบรม และรายงานผลโดยการบรรยายแบบพรรณนา
ความ  
                         3.2   หลังการอบรม (Follow up)  
                                โดยการติดตามผลความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวของ
ตํารวจผูเขาอบรม โดยการสรางสถานการณจําลองใหตํารวจผูเขาอบรมใชภาษาอังกฤษ เพื่อการ
ทองเที่ยวแกปญหาที่เกิดขึ้นจากชาวตางชาติ ณ สถานีตํารวจนั้นๆ โดย อาศัยแบบบันทึกผลเฉพาะ
กิจ (Ad-hoc Approach to Observation) ภายหลังจากการอบรมประมาณ 1 สัปดาห 
                   โดยกรอบแนวคิดของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรทั้ง 4 ขั้นตอน สามารถสรุปไดดัง
แผนภูมิที่ 1 
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แผนภูมิที่  1    กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
ข้ันที่ 1 วิจัย  
การศึกษาขอมูลพืน้ฐานในการพัฒนา
หลักสูตรฝกอบรม  
 
1. ศึกษาและวิเคราะหหลักสูตรการ
สอนและการพัฒนาหลกัสูตรฝกอบรม 
2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงาน 
การวิจัยที่เกี่ยวกับการสอน
ภาษาอังกฤษใหแกตํารวจ ปญหาการ
ใชภาษาองักฤษของตาํรวจ โดย
ทําการศึกษาจากแหลงขอมูลตางๆ 
ไดแก หนงัสือตํารา และเอกสารที่
เกี่ยวของ  
3. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับการทองเที่ยว
สําหรับตํารวจ กลุมผูทํางาน และ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี
ข้ึนไป โดยทําการศึกษาขอมูลจาก
แหลงตางๆ ไดแก หนงัสือ ตํารา และ
เอกสารที่เกี่ยวของ 
4.  ศึกษาความตองการหลักสูตรฝก 
อบรมเกี่ยวกับเนื้อหา และรูปแบบ
แนวทาง 
5.   ศึกษาความคิดเหน็ของตํารวจภูธร
ในกลุมมวลชนสัมพันธทั้งระดับ
สัญญาบัตร และประทวน จังหวดั
เพชรบุรี และผูเชี่ยวชาญดานการสอน
ภาษาอังกฤษ และการทองเที่ยว   
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เกี่ยวกับ
การจัดฝกอบรมตาํรวจภูธรเรื่อง 
ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว สําหรับ
ตํารวจภูธร จังหวดัเพชรบุรี  

ข้ันที่ 2 พัฒนา                 
การพัฒนาหลักสูตร 
 
 
1. การสรางโครงราง
หลักสูตร  ดวยการกําหนด
หลักการ โครงสราง 
วัตถุประสงคของหลักสูตร 
จัดเนื้อหา เลอืกใชส่ือ จัด
กิจกรรม วิธีการวัดและ
ประเมินผลการฝกอบรม 
2. การประเมินผลหลักสูตร
การฝกอบรมหลักสูตร โดย
การตรวจสอบจาก
ผูเชี่ยวชาญ และการสนทนา
กลุม โดยผูเชี่ยวชาญ 3 ดาน 
คือ หลักสูตร เนื้อหา การวัด
และประเมินผล 
3.   การปรับปรุงโครงราง
หลักสูตร โดยนาํขอมูลท่ีได
จากการตรวจสอบมา
ปรับปรุงและจัดลําดับ
เนื้อหาของหลักสูตร 

ข้ันที่ 3 วิจัย             
การนําหลักสูตรไป
ทดลองใช 
 
1.วางแผนงานโดย
การประสานงานกับ
บุคคลที่เกี่ยวของ 
2.จัดเตรียมเอกสาร
หลักสูตรที่ใชในการ
ฝกอบรม 
3.ทดลองใชหลักสูตร
โดยการจัดกิจกรรม
ตามที่กําหนดไวใน
หลักสูตร 

ขั้นที่ 4 พัฒนา 
การประเมินและปรับปรุงแกไข
หลักสูตรฝกอบรม        
1. การประเมินความสามารถ ในการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว โดยการ 
      - ใหผูเขาอบรมทั้งหมดทํา
แบบทดสอบ เพื่อวัดพื้นฐานความรู 
ความเขาใจ ในการใชภาษาอังกฤษ
จํานวน 30 ขอ กอนการใชหลักสูตร 
และหลังจากการใชหลักสูตร 
2. ประเมินความคิดเห็น ของผูเขารับ
การฝกอบรมที่มีตอการใชหลักสูตร  
โดยการ 
      - ใหผูเขารับการอบรมทั้งหมดทํา
แบบประเมินผลการใชหลักสูตร 
3. ประเมินความสามารถ ในการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวในการ
ปฏิบัติงานของตํารวจผูเขารับการอบรม  
โดยแบงเปน 2 ระยะ  
        3.1 ระหวางการอบรม โดยการ 
         - สังเกตจากการมีสวนรวมใน
กิจกรรมระหวางการจัดการอบรม 
         - สังเกตการใชภาษาอังกฤษเพื่อ
การทองเที่ยวของผูเขารับการอบรม จาก
สถานการณที่กําหนดให ในวันสุดทาย
ของการอบรม และรายงานผลโดยการ
บรรยายแบบพรรณนาความ 
     3.2 หลังการอบรม (Follow up) โดย
การ 
          - สุมติดตามผลความสามารถใน
การใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว
ของตํารวจผู เขาอบรม โดยการสราง
สถานการณจําลองใหตํารวจผูเขาอบรม
ใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว
แกปญหาที่เกิดขึ้นจากชาวตางชาติ ณ 
สถานีตํารวจนั้นๆ โดย  
 อาศัยแบบบันทึกผลเฉพาะกิจ (Ad-hoc 
Approach to Observation) ภายหลังจาก
การอบรมประมาณ 1 สัปดาห 
 
 

หลักสูตรฉบับทดลอง 

หลักสูตรฉบับสมบูรณ 

ปรับปรุง ผลการประเมิน 

ผาน 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
                   การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคหลักคือ เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อ
การทองเที่ยว สําหรับตํารวจภูธร จังหวัดเพชรบุรี  โดยมีวัตถุประสงคยอย ดังนี้ 
                   1.   เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมตํารวจ เร่ือง ภาษาอังกฤษ
เพื่อการทองเที่ยวสําหรับตํารวจภูธร จังหวัดเพชรบุรี 
                   2.   เพื่อสรางหลักสูตรฝกอบรมตํารวจ เร่ือง ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวสําหรับ
ตํารวจภูธร จังหวัดเพชรบุรี  
                   3.   เพื่อทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมตํารวจ เร่ือง ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวสําหรับ
ตํารวจภูธร จังหวัดเพชรบุรี  
                   4.   เพื่อประเมินผลหลักสูตรฝกอบรมตํารวจ เร่ือง ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว
สําหรับตํารวจภูธร จังหวัดเพชรบุรี ในดานความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 
พฤติกรรมในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว ตลอดจนความคิดเห็นตอหลักสูตรฝกอบรม  
  
คําถามการวิจัย 
                   การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมตํารวจ เร่ือง ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว สําหรับ
ตํารวจภูธร จังหวัดเพชรบุรี ผูวิจัยไดกําหนดคําถามในการวิจัย ดังนี้ 
                   1.  ขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมตํารวจ เรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ทองเที่ยวสําหรับตํารวจภูธร จังหวัดเพชรบุรี มีอะไรบาง 
                   2.  หลักสูตรฝกอบรมตํารวจ เร่ือง ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวสําหรับตํารวจภูธร 
จังหวัดเพชรบุรี ประกอบดวยอะไรบาง 
                   3.  การทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมตํารวจ เร่ือง ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวสําหรับ
ตํารวจภูธร จังหวัดเพชรบุรี มีลักษณะอยางไร 
                   4.  ผลการประเมินหลักสูตรฝกอบรมตํารวจ เร่ือง ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว
สําหรับตํารวจภูธร จังหวัดเพชรบุรี ในดาน 
                         4.1  ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวของตํารวจผูเขารับการ
อบรมกอนและหลังการใชหลักสูตรแตกตางกันหรือไม 
                         4.2  ความคิดเห็นตอหลักสูตรฝกอบรมตํารวจ เรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว
สําหรับตํารวจภูธร จังหวัดเพชรบุรี เปนอยางไร 
                         4.3  พฤติกรรมในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวของตํารวจผูเขารับการอบรม 
เปนอยางไร 
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สมมติฐานการวิจัย 
                   ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวของตํารวจภูธรหลังการฝกอบรม
สูงกวากอนการฝกอบรม  
  
ขอบเขตการวจัิย 
                   การวิจัยพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวสําหรับตํารวจภูธร 
จังหวัดเพชรบุรี เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของ
การวิจัย ดังนี้ 
                   1.  ประชากร ไดแก ตํารวจภูธร จังหวัดเพชรบุรีที่ทําหนาที่รับเรื่องรองเรียน แจงความ  
และดําเนินคดีตางๆ  จํานวน 200 นาย 
                   2.  กลุมตัวอยาง คือ ตํารวจภูธร จังหวัดเพชรบุรีที่ทําหนาที่รับเรื่องรองเรียน แจงความ  
และดําเนินคดีตางๆ  จํานวน 50 นาย 
                   3.  ตัวแปรที่ศึกษา  
                         3.1  ตัวแปรตน  ไดแก หลักสูตรฝกอบรม เรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว
สําหรับตํารวจภูธร จังหวัดเพชรบุรี 
                         3.2   ตัวแปรตาม  ไดแก  1) ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 
ของตํารวจผูเขาอบรม  2) ความคิดเห็นของตํารวจผูเขารับการอบรมที่มีตอการจัดการอบรม
ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 3) พฤติกรรมในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวของตํารวจผู
เขารับการฝกอบรม 
                   4.   เนื้อหา 
                         เกี่ยวกับการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว สําหรับตํารวจภูธร จังหวัด
เพชรบุรี ผูวิจัยไดกําหนดเนื้อหาของหลักสูตรไว 2 สวนดังนี้ 
                         4.1  ภาคทฤษฎี แบงเนื้อหาการอบรมออกเปน 5 หนวย ดังนี้ 
                               Unit 1 Asking and Offering Helps 
                               Unit 2 Expressing Feelings and Describing People  
                               Unit 3 Asking and Reporting Information 
                               Unit 4 Asking and Giving Direction  
                                    Unit 5 Tourist Attractions in the Local 
                         4.2  ภาคปฏิบัติ เนนกิจกรรมการสื่อสารที่หลากหลาย เชน การแสดงบทบาทสมมุติ  
การสนทนาซักถามจากสถานการณจําลอง โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
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                   5. ผูวิจัยไดกําหนดระยะเวลาในการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมตํารวจเรื่อง 
ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวสําหรับตํารวจภูธร จังหวัดเพชรบุรี เปนระยะเวลา 5 วัน ตามหวัขอใน
ภาคทฤษฎี  
                   6.   การสังเกตพฤติกรรมการเรียนการสอนของตํารวจผูเขาอบรมในครั้งนี้ ผูวิจัยใชแนว
การสังเกตพฤติกรรมการเรียนการสอนเฉพาะกิจ (Ad-hoc approach to observation) ซ่ึงเปนการเขา
สังเกตพฤติกรรมการสอนของตํารวจผูเขารับการอบรม จํานวน 4 คน โดยทําการเขาสังเกตภายหลัง
การใชหลักสูตร 1 สัปดาห  

 
นิยามศัพทเฉพาะ 
                   1.   การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง กระบวนการในการสรางหลักสูตรดวยการวิจัยและ
พัฒนา ตามขั้นตอน ซ่ึงประกอบดวยขั้นตอนที่ 1 การสํารวจขอมูลพื้นฐาน โดยการศึกษาขอมูล
พื้นฐานของการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาโครงรางหลักสูตร โดย
การสรางโครงรางและการตรวจสอบ ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใชหลักสูตร และข้ันตอนที่ 4 การ
ประเมินหลักสูตร โดยประเมินผลการฝกอบรมสอบถามความคิดเห็น จากตํารวจผูเขารับการ
ฝกอบรม ทดสอบวัดความรูความเขาใจในการจัดการอบรมการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 
และสังเกตการใชภาษาอังกฤษของตํารวจผูเขารับการฝกอบรมหลังจากไดรับการฝกอบรมไปแลว 1 
สัปดาห 
                   2.   หลักสูตรฝกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว หมายถึง สาระและประสบการณ
ที่ประกอบดวย หลักการ วัตถุประสงค โครงสราง เนื้อหา วิธีอบรม กิจกรรมในการอบรม การวัด
และการประเมินผล โดยจัดตามแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
                   3.   ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวสําหรับตํารวจ หมายถึง โครงสราง ศัพท และสํานวน 
ภาษาอังกฤษ ซ่ึงใชในการสื่อสารกับนักทองเที่ยวชาวตางชาติ  เพื่อประโยชนในดานการทองเที่ยว 
เชน การบอกทิศทาง การรับแจงความ การเสนอความชวยเหลือ ตลอดจนการใหขอมูลดานการ
ทองเที่ยวในทองถ่ิน 
                   4. ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว หมายถึง คะแนน
ความสามารถของตํารวจผูเขารับการฝกอบรม ในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว ซ่ึงศึกษาได
จากการเขาสังเกตการใชภาษาอังกฤษภายในชั้นเรียนของตํารวจผูเขารับการฝกอบรม และจากการ
ทําแบบทดสอบกอน - หลังการอบรม   
                   5.   ความคิดเห็น หมายถึง  การแสดงความรูสึก ความสนใจ ตลอดจนความพอใจใน
หลักสูตรฝกอบรม ซ่ึงใชประเมินผลหลังการใชหลักสูตรฝกอบรม โดยจัดทําเปนแบบสอบถาม ซ่ึง
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แบงออกเปน 2 สวนไดแก ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม และความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมในการใชหลักสูตรฝกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 
                   6.   พฤติกรรมในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว หมายถึง ความสามารถของ
ตํารวจผูเขารับการอบรม ในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวกับชาวตางชาติ ซ่ึงศึกษาไดจาก
การเขาสังเกตการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวในการแกปญหาที่เกิดขึ้นจากสถานการณจําลอง 
กับชาวตางชาติ ณ สถานีตํารวจ โดยอาศัยแบบบันทึกพฤติกรรมการเรียนการสอนเฉพาะกิจ        
    7.  แบบบันทึกพฤติกรรมการเรียนการสอนเฉพาะกิจ หมายถึง แบบบันทึกที่ผูวิจัยสราง
ขึ้นเพื่อติดตามผลการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวของผูเขารับการอบรม ภายหลังเขารับการ
อบรมโดยอิงหัวขอตามเนื้อหาที่ใชในการอบรม 
                   8.   ตํารวจภูธร หมายถึง ตํารวจภูธร จังหวัดเพชรบุรีที่ทําหนาที่รับเรื่องรองเรียน แจง
ความ และดําเนินคดีตางๆ จาก 8 อําเภอ ไดแก อําเภอเมือง อําเภอบานลาด อําเภอบานแหลม อําเภอ
ทายาง อําเภอแกงกระจาน อําเภอชะอํา อําเภอหนองหญาปลอง และอําเภอเขายอย  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

22  

 

บทท่ี 2 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

                   การวิจัยเร่ือง การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวสําหรับ
ตํารวจภูธร จังหวัดเพชรบุรี ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเปนพื้นฐาน และ
แนวทางในการวิจัย ดังนี้ 
                   1.   การพัฒนาหลักสูตร 
                         1.1   ความหมายของหลักสูตร 
                         1.2   ความสําคัญของหลักสูตร 
                         1.3   องคประกอบของหลักสูตร 
                         1.6   ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร 
                         1.7   รูปแบบและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
                         1.8    การประเมินผลหลักสูตร 
                   2.   การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 
                         2.1   ความหมายของการฝกอบรม 
                         2.2   จุดมุงหมายของการฝกอบรม 
                         2.3   เทคนิคและวิธีการฝกอบรม 
                         2.4   การพัฒนาและประเมินผลหลักสูตรฝกอบรม 
                   3.   แนวสังเกตพฤติกรรมการเรียนการเฉพาะกิจ  
                   4.   การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
                         4.1   หลักการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 
                         4.2   กิจกรรมการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 
                   5.   ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 
                         5.1   ขอมูลเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 
                         5.2   องคประกอบของการทองเที่ยว 
                         5.3   จังหวัดเพชรบุรีและการทองเที่ยว 
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                   6.   งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
                         6.1   งานวิจัยภายในประเทศ 
                                  6.1.1   งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตร 
                                  6.1.2   งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการทองเที่ยว 
                   6.1.3   งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการใชภาษาอังกฤษของตํารวจ 
                         6.2   งานวิจัยตางประเทศ 
 
1.   การพัฒนาหลักสูตร 
                   หลักสูตรเปนปจจัยที่สําคัญอยางยิ่งในการจัดการศึกษา เปนตัวกําหนดแนวปฏิบัติใน
การดําเนินการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสม เพื่อใหบรรลุตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว หลักสูตร
ตองมีการพัฒนาอยูเสมอ เพื่อใหผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามความมุงหมาย อักทั้ง
เพื่อใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ตลอดจนสถานการณตางๆ ในปจจุบัน 
 
                   1.1   ความหมายของหลักสูตร 
                           กูด (Good 1973 : 7) ไดใหความหมายของหลักสูตรไว 3 ประการ คือ 
                           ประการแรก หลักสูตรคือ เนื้อหาวิชาที่จัดไวเปนระบบใหผูเรียนไดศึกษา เชน 
หลักสูตรสังคมศึกษา เปนตน ความหมายของหลักสูตรในขอนี้หมายถึงหลักสูตรเปนวิชา 
                           ประการที่สอง หลักสูตรคือเคาโครงทั่วไปของเนื้อหา หรือส่ิงเฉพาะที่จะตองสอน 
ซ่ึงโรงเรียนจัดใหแกเด็ก เพื่อใหมีความรูจบชั้นหรือไดรับประกาศนียบัตร สามารถเขาเรียนตอ
ในทางอาชีพตอไป ความหมายในขอนี้หมายถึงหลักสูตรทั้งฉบับรวมทุกวิชาเขาดวยกัน 
                           ประการสุดทาย หลักสูตรคือ กลุมวิชาและการจัดประสบการณที่กําหนดไวให
ผูเรียนไดเลาเรียน ภายใตการแนะนําของโรงเรียนและสถาบันการศึกษา ความหมายในขอนี้
หมายถึง หลักสูตรทั้งฉบับ ซ่ึงประกอบดวยเนื้อหาวิชาสวนหนึ่งและประสบการณอีกสวนหนึ่ง 
                           สุมน อมรวิวัฒน (2530 : 90) ไดกลาวถึงความหมายของหลักสูตรไววา คือการจัด
ประสบการณ กิจกรรม และบริการทุกอยางในโรงเรียนเพื่อใหผูเรียนมีพัฒนาการทุกดานที่พึง
ประสงค และสุมิตร คุณานุกร ใหความหมายของหลักสูตรวา หมายถึง โครงการใหการศึกษาเพื่อ
พัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถ และคุณลักษณะสอดคลองกับความมุงหมายทางการศึกษาที่
กําหนดไว 
                           กรมวิชาการ (2533 : 15) ใหความหมายของหลักสูตร วา หมายถึง มวล
ประสบการณตางๆ ที่สถานศึกษาจัดขึ้นทั้งในและนอกหองเรียน เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และ
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พัฒนาตนเองไปในทิศทางที่เหมาะสม ซ่ึงใกลเคียงกับนิยามของ สุมิตร คุณานุกร (2538 : 41)ทีก่ลาว
วา หลักสูตรเปนแผนหรือ แนวทางของการจัดการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียน และนอกระบบ
โรงเรียน ที่ช้ีแนะใหผูบริการการศึกษา ครู อาจารย ตลอดจนผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา ได
พยายามจัดสรรประสบการณทั้งมวลตามที่หลักสูตรกําหนดใหแกผูเรียน เพื่อใหไดรับการพัฒนา
ตนเอง ทั้งในดานความรู ทักษะ และคุณสมบัติที่พึงประสงคตามจุดมุงหมายของการจัดการศึกษา
ชาตินั้นเอง 
                           อมรา เล็กเริงสินธุ (2540, อางถึงใน นิภา เพชรสม 2542  : 3) กลาววา มีหลาย
ทัศนะจากนักการศึกษา กลาวถึงหลักสูตรวา หมายถึงแผนงานหรือโครงการหรือขอกําหนดในการ
ปฏิบัติงานดานการศึกษา ซ่ึงเปนส่ิงที่กําหนด หรือจัดทําขึ้นกอนการสอน หรือกอนการปฏิบัติจริง 
เกิดขึ้นจากการคาดการณลวงหนา เพื่อใหเปนไปตามจุดมุงหมายของการศึกษา ใหเหมาะสมกับ
นักเรียนแตละทองถ่ิน 
                           กําธร  ไพจิตต (2542 : 47) ไดใหความหมายของหลักสูตรวา หมายถึงการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่มีอยู หรือการสรางหลักสูตรขึ้นมาใหม เพื่อใหเหมาะสมสอดคลองกับ
สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และสนองตอความตองการของผูเรียน 
                           คอสเวล และแคมเบิล (Coswell and Campbell 1985, อางถึงใน บรรพต สุวรรณ
ประเสริฐ 2544 : 14) ไดใหความหมายของหลักสูตรไววา หลักสูตรคือ สวนที่ประกอบดวย
ประสบการณทั้งหมดทุกชนิด ที่ผูเรียนไดรับภายใตการแนะแนวของครู 
                           นอกจากนี้ โศรดา  แผวภักดี  (2544  : 17) ใหคํานิยามไววา หลักสูตรหมายถึง 
เอกสาร ขอกําหนดเกี่ยวกับมวลประสบการณที่เขียนขึ้นอยางเปนทางการสําหรับเปนแนวทางใน
การจัดประสบการณ เพื่อใหผูเรียนไดมีการพัฒนาไปในแนวทางที่ตองการ 
                           จากขอความดังกลาวขางตน สรุปความหมายของหลักสูตรไดวา หลักสูตร 
หมายถึง แผนงาน หรือโครงการที่จัดเปนมวลประสบการณตางๆ ทั้งในและนอกหองเรียน ซ่ึงจัดทํา
ขึ้นกอนการ หรือกอนการปฏิบัติจริง เพื่อใหเกิดการพัฒนาผูเรียนใหมีพัฒนาการดานตางๆ ที่
เหมาะสม สอดคลองกับความมุงหมายทางการศึกษาที่กําหนดไว 
 
                   1.2   ความสําคัญของหลักสูตร 
                           การจัดการศึกษาในทุกระบบและทุกรูปแบบใหสําเร็จตามวัตถุประสงคจะเห็นได
วาสิ่งสําคัญที่สุดประการหนึ่ง คือ หลักสูตร เพราะหลักสูตรเปรียบเสมือนแกนสําคัญในการวาง
แนวทางในการจัดการศึกษา และเปนตัวกําหนดทิศทางของการศึกษาเพื่อใหผูเรียนไดรับการพัฒนา
ในดานตางๆ ที่พึงประสงคตามจุดมุงหมาย 
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                           สันต  ธรรมบํารุง (2527 : 8) กลาวถึงความสําคัญของหลักสูตรไววา หลักสูตร
เปรียบเสมือนแผนการเดินทางและตารางที่ยืดหยุนไดในการจัดการศึกษา ในการที่จะใหผูเรียนมี
ความรู ตลอดจนการสงเสริมพัฒนาการของผูเรียนในดานตางๆ 
                           สุมน  อมรวิวัฒน (2530 : 92) ไดกลาวถึงความสําคัญของหลักสูตรในการจัดการ
เรียนการสอนไววา หลักสูตรจะเปนตัวกําหนดจุดมุงหมายการเรียนรู นั่นคือกําหนดจุดหมาย
ปลายทาง หรือลักษณะของผูเรียนที่จะเปนผลผลิตของการศึกษา เชน ผูเรียนควรจะไดเรียนรูอะไร 
มีทักษะอะไร ตลอดทั้งบุคลิกภาพและเจตคติควรเปนอยางไร อยางไรก็ตามหลักสูตรจะถูกกําหนด
โดยเปาหมายทางการศึกษาอีกทีหนึ่ง เปาหมายทางการศึกษาจะพยายามอธิบายถึงผลผลิตทาง
การศึกษาอยางกวางๆ ในขณะที่หลักสูตรจะกําหนดในรายละเอียดถึงจุดมุงหมายของการเรียนรูที่
จะตองเกิดขึ้นในระหวางกระบวนการเรียนการสอน 
                           สุมิตร  คุณานุกร (2538 : 199-200) กลาววา หลักสูตรเปนเครื่องชี้นําทางในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวของหรือเปนบทบัญญัติของรัฐ เพื่อใหผูที่มีสวนเกี่ยวของกับ
การศึกษานําไปปฏิบัติเปนเกณฑมาตรฐานทางการศึกษาและควบคุมการจัดการเรียนการสอนของ
สถาบันการศึกษาในระดับตางๆ รวมทั้งเปนเกณฑในการจัดสรรงบประมาณและบุคลากร 
                           อุทัย  บุญประเสริฐ (2540 : 8, อางถึงใน นิภา เพชรสม 2542 : 41) ไดกลาวถึง
ความสําคัญของหลักสูตรวา หลักสูตรเปนธงชัยในการจัดการศึกษาของโรงเรียนหรือสถานศึกษา 
เปนแผนแมบทกํากับการทํางานทุกดานของโรงเรียน   ซ่ึงสอดคลองกับความเห็นของ  ปรียาพร 
วงศอนุตรโรจน (2535 : 38-39) ที่ใหแนวคิดวา หลักสูตรเปนหลักและหัวใจของการจัดการเรยีนการ
สอน เพื่อนําไปสูเปาหมายของการศึกษา ทําใหการศึกษาดําเนินไปสูเปาหมายที่วางไว และทําให
การศึกษามีประสิทธิภาพ หลักสูตรจึงเปรียบเสมือนแบบแปลนสําหรับการจัดการเรียนการสอน 
                           จากความสําคัญดังกลาวขางตน อาจสรุปความสําคัญของหลักสูตรไดดังนี้ 
หลักสูตรเปนตัวบอกใหทราบวาการจัดการศึกษานั้นมีวัตถุประสงคอยางไร และในการที่จะบรรลุ
วัตถุประสงคนั้นจะตองจัดการเรียนการสอนอยางไร เพื่อใหผูที่เกี่ยวของทุกฝายดําเนินการไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 
                   1.3   องคประกอบของหลักสูตร 
                           ในการจะพัฒนาหลักสูตรใหสมบูรณไดนั้น จะตองมีองคประกอบที่สําคัญๆ ในทกุ
ดานเพื่อเปนตัวช้ีวัดคุณภาพของหลักสูตร นักพัฒนาหลักสูตรหลายทานไดใหความเห็นเกี่ยวกับ
องคประกอบของหลักสูตรไวหลายแนวคิด ดังตอไปนี้ 
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                           สงัด     อุทรานันท   (2532 ข : 244)  กลาววา หลักสูตรที่ดีควรจะตองประกอบดวย 
1) เหตุผลและความจําเปนของหลักสูตร 2) จุดมุงหมายของหลักสูตร 3) เนื้อหาสาระและ
ประสบการณ 4) การเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  5) การเสนอแนะเกี่ยวกับการใช
ส่ือการเรียนการสอนและแหลงวิชาในชุมชน  6) การประเมินผล  7) การเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ชวยเหลือและสงเสรมผูเรียน  ในขณะที่ ธํารง บัวศรี (2532 : 7-8) ไดกําหนดองคประกอบของ
หลักสูตรไว 6 ประการ คือ 1) จุดมุงหมายของหลักสูตร 2) จุดประสงคของการเรียนการสอน  3) 
เนื้อหาสาระและประสบการณ  4) ยุทธศาสตรการเรียนการสอน  5) วัสดุอุปกรณและส่ือการเรียน
การสอน  6) การประเมินผล  ทาบา (Taba 1962 : 20-21) กลาววา องคประกอบของหลักสูตร
ประกอบดวย 1) จุดประสงค 2) เนื้อหาวิชา 3) วิธีการสอนและการจัดดําเนินการ 4) การประเมินผล 
เชนเดียวกับ เคอร (Kerr 1989 , อางถึงใน สาลินี  อุดมผล 2542 : 19) แบงองคประกอบของ
หลักสูตรไวคลายคลึงกัน 4 สวน คือ 1) วัตถุประสงคของหลักสูตร (Curriculum Objective) 2) 
เนื้อหาความรู (Knowledge) 3) ประสบการณการเรียน (Learning Experience) 4) การประเมินผล 
(Evaluation)  สอดคลองกับแนวคิดของ มาเรียม  นิลพันธุ และคีรีบูน  จงวุฒิเวศย  (  2542 : 12 ) ได
กลาววาในการสรางหลักสูตรประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญ   4  สวน  คือ  1.) จุดประสงค หรือ 
วัตถุประสงค  2.) เนื้อหาสาระ หรือการจัดประสบการณ  3.) กระบวนการเรียนการสอน  หรือ 
กระบวนการอบรม  4.) การประเมินผล สวนแนวคิดของ สุมน  อมรวิวัฒน (2530 : 103) กลาวถึง
องคประกอบของหลักสูตรไว ดังนี้ 1) พื้นฐานของหลักสูตร 2) หลักสูตรแมบท 3) เอกสารและวัสดุ
ประกอบหลักสูตร 4) แผนการสอนประจําบทเรียน 5) กิจกรรมการเรียน 6) ผูเรียน 7) การวัดและ
ประเมินผล (ดังแผนภูมิที่ 2  หนา  28)  ธีรยุทธ  เสนีวงศ  ณ อยุธยา (2530 : 208) กลาววา หลักสูตร
มีองคประกอบพื้นฐาน    4    ประการดวยกัน     คือ  1)    จุดมุงหมาย    2)   โครงสรางและเนื้อหา 
3)   กระบวนการเรียนการสอน   4)  การวัดผลและการประเมินผล 
          นอกจากนี้ กรมวิชาการ ( 2533:8-9)  ไดเสนอวาหลักสูตรประกอบดวยรายละเอียด
ตอไปนี้ 
                            1.   หลักการ คือ ทิศทางหรือแนวทางในการจัดการศึกษาของแตละระดับ 
                            2. จุดหมาย คือ ความประสงคหรือความตองการทางการศึกษาที่จะนําไปสู
หลักการของหลักสูตร 
                            3.  โครงสราง คือ ขอกําหนดวากลุมวิชาหรือรายวิชาใดในหลักสูตรเปนวิชาบังคับ
วิชาใดเปนวิชาบังคับเลือก  และวิชาใดเปนวิชาเลือกเสรี 
                            4.   จุดประสงคของการเรียนรู เปนจุดประสงคทางการศึกษาสําหรับใชประโยชน
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และตรวจสอบผลการเรียนรูของผูเรียน 
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 5.  เนื้อหาของรายวิชา คือ ประสบการณตางๆ ทั้งทางตรงและทางออม  ซ่ึงกําหนดไว
สําหรับรายวิชานั้นๆอันจะชวยใหบรรลุถึงจุดประสงคของการเรียนรูของผูเรียน 
                6. ส่ือการเรียน คือ อุปกรณตางๆที่จะชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจ  มทีักษะและเจตคติ
ตามที่ตองการ 
                7. วิธีการสอน คือ วิธีการทุกรูปแบบที่ทําใหเกิดการเรยีนรูตามจุดประสงคที่กําหนดไว 
ทั้งดานความรู  ทักษะ  และการปฏิบัติตน 
                8.  การวดัประเมินผล  หมายถึง  การวดัประเมินเพื่อปรับปรุงการเรียนและเพื่อการตัดสิน
ผลการเรียนรูของนักเรียน 
       เมื่อพิจารณาจากบทความ และแนวคิดของนักการศึกษาหลายทาน พอสรุปองคประกอบ
ของหลักสูตรไดดังนี้ คือ 1) จุดมุงหมายของหลักสูตร 2) เนื้อหาวิชา 3) กระบวนการนําหลักสูตรไป
ใช  และ 4) การวัดและประเมินผล สรุปไดวาสวนประกอบหลักสูตร   ที่สําคัญประกอบดวย
วัตถุประสงค  เนื้อหาความรูกิจกรรมการเรียนรู  และการประเมินผล  ซ่ึงสามารถนํามาจัดทํา
หลักสูตรฝกอบรมใหสอดคลองไดโดยการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรขึ้นตามความตองการของ
สภาพปจจุบันปญหา   และการจัดทําหลักสูตรตองคํานึงถึงการมีปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกันดังที่  

แบรดดี้ (Brady  1995 : 80 - 81) ช้ีใหเห็นถึงรูปแบบองคประกอบของหลักสูตรที่มีการปฏิสัมพันธ
กันตามแนวคิดของ  ทาบา (Taba) ดังแผนภูมิที่ 3 
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แผนภูมิที่ 2  องคประกอบของหลักสูตรประถมศึกษา พทุธศักราช 2521 

ที่มา : สุมน  อมรวิวัฒน, หลักสูตรและการสอนระดับประถมศึกษา (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2530), 44. 

 

 

 

 

แผนภูมิที ่3 รูปแบบการมีปฏิสัมพันธกันขององคประกอบของหลักสูตร  

ที่มา : Taba, Hilda, Curriculum Development : Theory and Practice (New York : Harcourts  
Brace & World, 1962), 165. 

พ้ืนฐานของ 
หลักสูตร 

-  สังคม 
-  ปรัชญาการศึกษา 
-  ทฤษฎีการศึกษา 
-  พัฒนาการ 
-  ประวัติการศึกษา 

หลักสูตร 
แมบท 

-  หลักการ 
-  จุดหมาย 
-  โครงสราง 
 

เอกสารประกอบ
หลักสูตร 

-  แผนการสอน 
-  คูมือครู 
-  การวัดผล 

วัตถุประสงค 

การประเมินผล เนื้อหา 

วิธีการ 

วัสดุประกอบ
หลักสูตร 

-  หนังสือแบบเรียน 
-  บัตรคํา บัตรงาน 
-  หนังสืออานเพิ่มเติม 
 

แผนการสอน
ประจําบทเรียน 

-  รายสัปดาห 
-  รายวัน 

กิจกรรมการเรียน 
การวัดและ 
ประเมินผล ผูเรียน 

-  ความรูทักษะเจตคติ 
-  คุณลักษณะ 
-  พัฒนาการ 
 

-  Formative Evaluation 
-  Summative Evaluation 
-  การประเมินผลหลักสูตร 
 

-  บทบาทสมมติ 
-  การเลานิทาน 
-  การปฏิบัติจริง 
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                    1.4   ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร 
                             ดังที่กลาวขางตน หลักสูตรนับเปนหัวใจในการจัดการศึกษา แตส่ิงที่จําเปนอีก
อยางหนึ่งไดแก การพัฒนาหลักสูตร เนื่องจาก การพัฒนาหลักสูตรนับเปนกระบวนการที่จะทําให
หลักสูตรมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซ่ึงความหมายของการพัฒนาหลักสูตรสามารถสรุปไดดังนี้ 
                             กูด (Good 1973 : 4-5) ไดใหความเห็นวา การพัฒนาหลักสูตรเกิดขึ้นได 2 
ลักษณะ  คือ การปรับปรุง และการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรเปนการพัฒนา
หลักสูตรอยางหนึ่งเพื่อใหเหมาะสมกับโรงเรียนและการเรียนการสอน สวนคําวา เปลี่ยนแปลง
หลักสูตร หมายถึงการแกไขหลักสูตรใหตางไปจากเดิม  สอดคลองกับ สงัด  อุทรานันท (2532 : 30) 
กลาววา คําวา การพัฒนาเปนคําที่ตรงกับภาษาอังกฤษวา Development ซ่ึงมีความหมายอยู 2 
ลักษณะ คือ การทําใหดีขึ้นหรือทําใหสมบูรณขึ้น อีกประการหนึ่ง คือ ทําใหเกิดขึ้น ดวยเหตุนี้
ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร จึงอาจมีความหมายได 2 ลักษณะเชนเดียวกัน คือ ความหมาย
แรก หมายถึง การทําหลักสูตรที่มีอยูแลวใหดียิ่งขึ้น อีกความหมายหนึ่ง ก็คือ การสรางหลักสูตรให
ดีขึ้นเพื่อใหเหมาะสมกับความตองการของบุคคล และสภาพสังคม 
                             เซเลอร อเล็กซานเดอร และเลวิส (Saylor, Alexander, and Lewis 1981 : 7 , อาง
ถึงใน มาเรียม  นิลพันธุ 2542 : 9) กลาววา การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การทําหลักสูตรที่มีอยูแลว
ใหดีขึ้น หรือการจัดทําหลักสูตรขึ้นมาใหมโดยไมมีหลักสูตรเดิมเปนพื้นฐานอยูเลย รวมไปถึงการ
ผลิตเอกสารตางๆ สําหรับผูเรียนดวย 
                              เปรื่อง  กิจรัตน  (2532 : 15) กลาววา การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การแกไข
หลักสูตรเฉพาะบางสวน หรือการสรางหลักสูตรขึ้นใหมใหเหมาะสมและสอดคลองกับความ
ตองการของสังคมและของผูใชหลักสูตร 
                              วิชัย  วงษใหญ (2533 : 9) ไดใหความหมายของการพัฒนาหลักสูตรวา หมายถึง
การวางโครงการที่ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูใหตรงตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว หรือการพัฒนา
หลักสูตรและการสอนคือ ระบบโครงสรางของการจัดโปรแกรมการจัดการเรียนการสอน การ
กําหนดจุดมุงหมาย เนื้อหาสาระ การปรับปรุงตํารา แบบเรียน คูมือครู และส่ือการเรียนการสอน
ตางๆ ตลอดจนการวัดผลและประเมินผลการใชหลักสูตร การปรับปรุงแกไข และการใหการอบรม
ครูผูใชหลักสูตรใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการพัฒนาหลักสูตรและการสอน รวมทั้งการ
บริหาร และการบริการหลักสูตร 
                              สมพิศ  วงษแหยม (2535 : 14) การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การสรางหลักสูตร 
หรือการทําหลักสูตรที่มีอยูแลวใหดียิ่งขึ้นโดยหลักสูตรใหมนี้จะตองมี เนื้อหาโครงสราง 
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กระบวนการ และองคประกอบอื่นๆ สอดคลองกับสภาพแวดลอมหรือสภาพสังคม เศรษฐกิจ ของ
แตละทองถ่ิน 
                              กําธร  ไพจิตต (2542 : 47) ไดใหความหมายของการพัฒนาหลักสูตรวา หมายถึง 
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่มีอยู หรือการสรางหลักสูตรขึ้นมาใหม เพื่อใหเหมาะสม
สอดคลองกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และสนองตอความตองการของผูเรียน 
                              สงบ  ลักษณะ (2542 : 30, อางถึงใน วิน เช้ือโพธ์ิหัก 2537 : 88) หลักสูตร คือ 
มวลประสบการณทั้งปวงที่จัดใหผูเรียนไดรับเพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่พึ่งปรารถนา
ทั้งพฤติกรรมความรู ความคิด ความสามารถทักษะและคานิยมตางๆ 
                              กลาวโดยสรุป การพัฒนาหลักสูตรหมายถึง  กระบวนการในการปรับปรุง 
เปลี่ยนหลักสูตรที่มีอยูแลวใหไดผลดียิ่งขึ้นในทุกๆ ดาน  ตลอดจนการสรางหลักสูตรใหมให
เหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของสังคมและผูใชหลักสูตร 

 
                  1.5  รูปแบบและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
                         แนวคดิการพฒันาหลักสูตรของไทเลอร (Tyler 1950 : 1-2, อางถึงใน วิชัย วงษใหญ 
2537 : 11) ซ่ึงกําหนดวากอนที่จะพัฒนาหลักสูตรควรตอบตําถาม 4 ประการกอน คอื  
                        1.   จุดมุงหมายในการศึกษามีอะไรบาง 
                        2.   โรงเรียนควรมีประสบการณอะไรบาง 
                        3.   ควรจัดประสบการณทางการศึกษาอยางไร เพื่อใหบรรลุตามจุดมุงหมายที่ตั้งไว 
                        4.   ควรประเมินผลของประสบการณในการเรียนอยางไร จึงจะสามารถตัดสินวา
บรรลุตามจุดมุงหมายที่กาํหนดไวไดหรือไม 
                         ไทเลอร ไดวางรูปแบบโครงสรางของหลักสูตรโดยใชวิธี Means and Ends 
Approach โดยมีความเห็นวาการสรางหลักสูตรจะตองตอบคําถามทั้ง 4 ขางตนเรียงลงมาตามลําดับ 
การตั้งจุดประสงคขอแรกจึงมีความสําคัญที่สุดเพราะคําถามอีก 3 ขอ ขึ้นอยูกับจุดประสงคที่ตั้งไว
ในขอแรก ดังนั้น ลักษณะเดนของการพฒันาหลักสูตรและการสอนของไทเลอรนั้นใชจุดประสงค
เปนตัวกําหนด ควบคุมการเลือกและจัดประสบการณการเรียนดังนัน้จุดประสงคจึงมี 2 ขั้นตอน 
ตอนแรกเปนการกําหนดจดุประสงคช่ัวคราวกอน โดยการหาวิธีการ หรือกฎเกณฑจากทฤษฎกีาร
เรียนรู ปรัชญาการศึกษา ปรัชญาทางสังคม มาเปนจุดประสงคช่ัวคราวและปรับปรุงใหได
จุดประสงคทีแ่ทจริง ดังแผนภูมิที่ 3 
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                             โอลิวา ( Oliva 1992 : 168) ไดนําความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรของไท
เลอรมาปรับและเขียนเปนแผนภูมิ โดยเพิ่มเติมกระบวนการวางแผนภายหลังจากการกําหนด
จุดประสงคของการเรียนการสอน ดังแผนภูมิที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

แหลงขอมูลเพื่อ
นํามากําหนด
จุดมุงหมาย 
ชั่วคราว 

การศึกษาสังคม 

การศึกษาผูเรียน 

การศึกษาแนวคิด
ของนักวิชาการ 

ปรัชญาสังคม 

ปรัชญาการศึกษา 

การกําหนดจุด 
มุงหมายชั่วคราว 

ปรัชญาการศึกษา 

ปรัชญาสังคม 

ทฤษฎีการเรียนรู 

จุดมุงหมาย 

การเลือกและการ
จัดประสบการณ 

การประเมินผล 

องคประกอบของ
หลักสูตร 

แผนภูมิที่ 4 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร 
ที่มา : วิชัย  วงษใหญ, กระบวนการพัฒนาหลักสูตรภาคปฏิบัติ  (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพสุวีริยาสาสน, 2537), 
11. 
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แผนภูมิที่ 5   รูปแบบการพฒันาหลักสูตรของโอลิวา  
ที่มา : Oliva, P.F. Developing The Curriculum, 3rd ed. (New York : Harper Collins Publisher, 
1992), 169. 
 
                   วิชัย วงษใหญ (2531:1) ไดสรุปประเด็นสําคัญไววา พื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรที่
จําเปนมีอยู 3 ประการ เรียกวาส่ิงกําหนดหลักสูตร ไดแก 1) ส่ิงกําหนดทางวิชาการ 2) ส่ิงกําหนด
ทางสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ  และ 3) ส่ิงกําหนดทางการเมือง สําหรับหลักสูตรการฝกอบรม
นั้น กอนจะสรางหลักสูตรจะตองมีการวิเคราะหความตองการขององคกร งานที่ปฎิบัติและความ
ตองการของผูเขารับการฝกอบรมกอนวามีปญหาขอขัดของที่เปนอุปสรรคที่ตองแกไขดวยการ
ฝกอบรม เพื่อใหการปฎิบัติงานมีประสิทธิภาพสูง และบรรลุวัตถุประสงคขององคกร และเปน

แหลงขอมูลจาก
นักเรียน 

แหลงขอมูลจาก 
สภาพสังคม 

แหลงขอมูลจาก 
เนื้อหาวิชา 

 
กําหนดเปนจดุมุงหมายชัว่คราว 

พิจารณากลั่นกรองโดยใช
ปรัชญาการศึกษา 

พิจารณากลั่นกรองโดยใช
จิตวิทยาการเรียนรู 

กําหนดจุดมุงหมายการเรยีนการสอน 

การคัดเลือกประสบการณการเรียนรู 

การรวบรวมประสบการณการเรียนรู 

การจัดประสบการณการเรยีนรู 

การประเมินผลประสบการณการเรียนรู 
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ปญหาที่แทจริงอีกทั้งยังจะตองเปนปญหาที่สามารถแกไขไดดวยการฝกอบรมเพื่อพัฒนาตัวบุคคล
อันจะนําไปสูการพัฒนาองคกร  
                   เฉลา  มิตรดี (2540 : 20) กลาววา การพัฒนาหลักสูตรที่มีการพัฒนาแตกตางกัน 
เนื่องมาจากจุดเนนที่แตกตางกัน ดังนี้ 
                   1.   การมุงเนนกระบวนการพฒันาหลักสูตร ตั้งแตการศึกษาขอมูลตางๆ เพื่อเปน
ขั้นตอนของหลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตร 
                   2.   การมุงเนนกระบวนการสอน เปนการแปลงหลักสูตรออกมาเปนกําหนดการสอน  
แผนการสอน คูมือครู แบบเรียน วัสดุ และสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบตางๆ 
                   3.   การมุงเนนกระบวนการพฒันาหลักสูตร และการสอนที่ตอเนื่องกันไป เปนภาพรวม 
ของการพัฒนาหลักสูตรที่วสามารถเรียงลําดับแนวคิดของการพัฒนาหลักสูตร และการสอนไดเตม็
รูปแบบ 
                   จากแนวคิดของนักพัฒนาหลักสูตรที่อางถึงขางตน  พอสรุปไดวาการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาหลักสูตรนั้น กระทําเพื่อมุงตอบสนองความตองการของผูเรียน รวมทั้ง
สภาพการณของสังคม ดังนั้น การที่จะพัฒนาหลักสูตรใหบรรลุเปาหมาย จึงจําเปนที่จะตอง
ทําการศึกษาสํารวจ สภาพความตองการของผูเรียน สภาพความตองการ และการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม ตลอดจนการวิเคราะหปรัชญาการศึกษา เพื่อกําหนดเปนกรอบกวางๆ สําหรับการพัฒนา
หลักสูตร จากนั้นจึงเปนขั้นตอนของการดําเนินการกําหนดหลักการ เปาหมาย จุดประสงค 
เนื้อหาวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผล  
                   สมเกียรติ  ศรีสกุล (2539 : 33-34) ไดสรุปกระบวนการพัฒนาหลักสูตรไว 9 ขั้นตอน
ดังนี้  ขั้นที่ 1 ตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร โดยมีหนาที่ศึกษาวิจัยขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของ  ขั้นที่ 
2 กําหนดเปาหมาย ขอบเขต จุดมุงหมาย ตลอดจนรูปแบบของหลักสูตรที่พึงประสงค  ขั้นที่ 3 เลือ
เนื้อหาวิชาใหสอดคลองกับเปาหมาย ขอบเขต จุดมุงหมาย ตลอดจนรูปแบบของหลักสูตรที่พึง
ประสงคในขั้นที่ 2  ขั้นที่ 4 จัดลําดับเนื้อหาวิชาใหเหมาะสม  ขั้นที่ 5 จัดประสบการณและกิจกรรม
ใหสอดคลองกับเปาหมาย ขอบเขต จุดมุงหมาย ตลอดจนรูปแบบของหลักสูตรที่พึงประสงคในขั้น
ที่ 2  ขั้นที่ 6 กําหนดวิธีวัดผลและประเมินผลใหสอดคลองกับเปาหมาย ขอบเขต จุดมุงหมาย 
ตลอดจนรูปแบบของหลักสูตรที่พึงประสงคในขั้นที่ 2   ขั้นที่ 7 นําหลักสูตรไปทดลองใช  ขั้นที่ 8 
ประเมินผลหลักสูตรเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงใหไดหลักสูตรที่พึงประสงค  ขั้นที่ 
9 พัฒนาหลักสูตร โดยขั้นตอนดังกลาวสามารถสรุปเปนแผนภูมิได ดังในแผนภูมิที่ 6 
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แผนภูมิที่ 6  แสดงกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของสมเกียรติ  ศรีสกุล 
ที่มา : สมเกียรติ  ศรีสกุล, หลักสูตรและการจัดการมัธยมศึกษา (กรุงเทพมหานคร :  
ทิพยวิสุทธิ์  2539), 34. 
 
                   เซเลอรและอเล็กซานเดอร (Saylor and Alexander  1981 : 27) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรไวดังนี้ 
                   1.   การศึกษาตัวแปรตางๆ จากภายนอก ไดแก ภูมิหลังของผูเรียน สังคม ธรรมชาติของ
การเรียนรู แผนการศึกษาชาติ  ทรัพยากรและการดําเนินการพัฒนาหลักสูตร ผลรายงานการ
วิจัยคนควา และขอเสนอแนะ 
                   2.   กําหนดความมุงหมาย วัตถุประสงค ขอบเขตและรูปแบบของหลักสูตร 
                   3.   การนําหลักสูตรไปใช 
                   4.   การประเมินผล 

เริ่มตน 

 ตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร 

กําหนด 
เปาหมาย 

คัดเลือก 
เนื้อหา 

จัดระเบียบ 
เนื้อหา 

คัดเลือก 
ประสบการณ 

กําหนดวิธีวัดผล
และประเมินผล 

นําหลักสูตร 
ไปใช 

ประเมิน 
หลักสูตร 

พัฒนา 
หลักสูตร 

ประวัติ 
ศาสตร 

สังคม 

ปรัชญา 

นักเรียน 

สาขาวิชา 

จิตวิทยา 
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นอกจากนี้ ทาบา (Taba  1962 :  192-193) ไดกลาวถึงรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรไว 5 
ขั้นตอน ดังนี้ 
                   1.   การสรางแผนการเรียนการสอนนํารอง (Producing pilot units) ขั้นตอนนี้
เปรียบเสมือนตัวเชื่อมระหวางทฤษฎีและการปฏิบัติ โดยแยกลําดับขั้นตอนออกไดอีก 8 ขั้น ไดแก 
                           1.1   พิจารณาความตองการ (Diagnosis of needs) เปนการพิจารณาถึงความจําเปน
ของผูเรียนในดานตางๆ เชน ขอบกพรอง ความแตกตาง ตลอดจนภูมิหลังของผูเรียน เปนตน 
                           1.2   การกําหนดจุดประสงค (Formulation of objectives) เมื่อทราบความตองการ
ของผูเรียนแลว ควรกําหนดจุดประสงคใหตรงตามความตองการของผูเรียน (Goals) 
                           1.3   การเลือกเนื้อหาวิชา (Selection of content) เนื้อหาวิชาที่จะนํามาใหเรียนนั้น
จะตองสอดคลองกับจุดประสงค มีความเที่ยงตรง และเปนไปได 
                           1.4   การจัดเนื้อหา (Organization of content) การเลือกเนื้อหาวิชาที่จะใชสอนนั้น
จะตองเหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน ความพรอม และความยากงายของเนื้อหาวิชาดวย 
                           1.5 การเลือกประสบการณการเรียนรู (Selection of learning experiences) 
นักพัฒนาหลักสูตรจะตองเลือกวิธีการที่จะใหผูเรียนไดมีสวนรวมกับเนื้อหา และกิจกรรมการเรียน
การสอน 
                           1.6   การจัดกิจกรรมการเรียนรู (Organization of learning activities) ผูสอนจะตอง
พิจารณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู ตลอดจนจัดลําดับกิจกรรมใหสอดคลองกับผูเรียน 
                           1.7  การพิจารณาถึงวิธีการและแนวทางในการประเมินผล (Determination of what 
to evaluate and means of doing it) ผูวางแผนหลักสูตรตองเลือกการประเมิน การพัฒนาหลักสูตร 
วิธีการที่จะใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียน เพื่อใหเปนไปตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว 
และจะตองเลือกเทคนิควิธีการที่เหมาะสมมาใชในการประเมินผล 
                           1.8  การตรวจสอบความสมดุลและลําดับขั้น  (Checking for balance and 
sequence) โดยใหมรการตรวจสอบความสม่ําเสมอระหวางสวนประกอบตางๆ ของหนวยการเรียน
การสอน เพื่อการจัดลําดับขั้นตอนตางๆ ใหเหมาะสมกับประสบการณการเรียนรู และความสมดุล
ในกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียน และรูปแบบการสอนของผูสอน 
                   2.   การตรวจสอบแผนการเรียนการสอน (Testing experimental units) เมื่อผูสอนได
เขียนแผนการเรียนการสอนนํารองแลว จะตองนําไปทดลองเพื่อหาคาความเที่ยงตรง และกําหนด
ระดับความสามารถตามที่ผูเรียนตองการ 
                   3.   การปรับปรุงแกไข (Revising and consolidating) ควรมีการปรับแผนการเรียนการ
สอนเพื่อใหสอดคลองกับความสามารถและความตองการของผูเรียน ตลอดจนทรัพยากร ดังนั้น 
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หลักสูตรจะตองมีความเหมาะสมกับชั้นเรียน โดยผูเกี่ยวของจะตองมีการพิจารณาถึงหลักการและ
ทฤษฎีเพื่อเปนแนวสําหรับโครงสรางของแผนการเรียนการสอน การเลือกเนื้อหา และกิจกรรมการ
เรียนรูนั้นสามารถที่จะนํามาปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับชั้นเรียน และควรที่จะมีคูมือการใชแผนการ
เรียนการสอน 
                   4.   การพัฒนากรอบโครงสราง (Developing a framework) หลังจากที่ไดสรางแผนการ
เรียนการสอนแลว จะตองตรวจสอบเพื่อดูความเหมาะสม และขอบขายที่ชัดเจนของเนื้อหาของ
หลักสูตรที่จะพัฒนาขึ้นมา 
                   5.   การนําแผนการเรียนการสอนใหมไปเผยแพร (Installing and dissemination new 
units) เปนการนําแผนการสอนที่พัฒนาแลวไปใชในชั้นเรียน โดยกอนที่จะนําไปใชจริงควรจะตอง
มีการฝกอบรมใหกับผูสอนกอนเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและตรงตามจุดประสงค 
                   จากแนวคิดของนักพัฒนาหลักสูตรดังที่กลาวมาสามารถสรุปไดวา กระบวนการพัฒนา
หลักสูตรเปนองคประกอบที่สําคัญประการหนึ่งในการสรางหลักสูตรใหสมบูรณ เหมาะสม ตรง
ตามความตองการของผูเรียน สภาพการณของสังคม การเมือง และการปกครองของประเทศ 
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรจึงเปนกระบวนการที่มีความตอเนื่อง และสม่ําเสมอเพื่อใหทันกับการ
เปลี่ยนแปลงในปจจุบัน ในขณะเดียวกันการประเมินผลก็ถือเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งในการที่
จะสงผลใหการพัฒนาหลักสูตรเปนไปตามเปาหมายที่วางไวหรือไม ดังนั้นพอจะสรุปหลักการใน
การพัฒนาหลักสูตรได 4 ประการ ดังนี้ 
                   1.   การสํารวจขอมูลพื้นฐาน เชน ปรัชญาการศึกษา สภาพความเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
ตลอดจนความตองการของผูเรียนใหชัดเจน เพื่อนําขอมูลมาเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร
ตอไป 
                   2.   การกําหนดจุดประสงค เปาหมาย จัดเนื้อหาวิชา และกิจกรรมใหชัดเจน 
                   3.   การนําหลักสูตรไปทดลองใช 
                   4.   การประเมินผลและปรับปรุง 

 
1.6   การประเมินผลหลักสูตร 
                   วอรเทน และ แซนเดอรส (Worthen and Sanders 1973 : 19) ใหความหมายเกี่ยวกับการ
ประเมินผลหลักสูตรวา  การประเมินหลักสูตรเปนกระบวนการตัดสินคุณคาของผลผลิต วิธีการ 
จุดมุงหมาย และประโยชนที่ไดรับจากหลักสูตร โดยเนนในเรื่องการตัดสินคุณคาของสิ่งดังกลาว 
                   ครอนบาค (Cronbach : 1980, อางถึงใน  ศิริมาส พฤหัสนันท 2543 : 25) กลาววา การ
ประเมินผลหลักสูตร หมายถึงกระบวนการในการศึกษา สวนประกอบตางๆ ของหลักสูตร ไดแก 
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หลักสูตร จุดหมายโครงการ จุดประสงคการเรียนรู เนื้อหา กิจกรรม ส่ือการเรียนการสอน วิธีสอน
และการวัดผล จะสัมพันธกันหรือไม 
                   เบรดี้ (Brady 1990 : 152, อางถึงใน   ศิริมาส พฤหัสนันท 2543 : 25) ไดรวบรวม
ความหมายของคําวา การประเมินผลหลักสูตรไว ดังนี้ 
                   1.   เปนการวัดระดับความสามารถของผูเรียน โดยการเปรียบเทียบกับจุดประสงคเชิง
พฤติกรรม 
                   2.   เปนการเปรียบเทียบ ความสามารถของผูเรียนกับเกณฑมาตรฐาน 
                   3.   เปนการอธิบาย และพิจารณาตัดสินหลักสูตร 
                   4.   เปนการจําแนกขอบเขต การตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการเลือกวิเคราะหขอมูล
เกี่ยวกับการตัดสินใจ 
                   นอกจากนี้ สมหวัง  พิธิยานุวัฒน (2528 : 95 ,อางถึงใน สาลินี อุดมผล 2542 : 31) ได
แบง การประเมินผลหลักสูตรออกเปน 3 ประเภท ตามระยะของจุดมุงหมายของการประเมิน 
                   1.   การประเมินกอนนําหลักสูตรไปใช (Ex-ante Evaluation) เปนการประเมินเพื่อ
ศึกษาความเปนไปไดของการใชหลักสูตร ตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร เพื่อหาขอบกพรองและ
นําไปแกไขกอนนําหลักสูตรไปใช 
                   2.   การประเมินในระหวางการใชหลักสูตร (On-going or Formative Evaluation) เปน
การประเมินในชวงที่ใชหลักสูตร เพื่อเปนการตรวจสอบการใชหลักสูตรใหดําเนินไปอยางถูกตอง 
ซ่ึงตองประเมินเปนระยะ เพื่อดูความกาวหนาการใชการหลักสูตร และเปนการควบคุม แกปญหาที่
อาจเกิดขึ้นในขณะใชหลักสูตร 
                   3.  การประเมินหลังเสร็จส้ินการใชหลักสูตร  (Summative Evaluation) เปนการ
ประเมินเพื่อสรุปการใชหลักสูตรวาบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม พรอมทั้งให
ขอเสนอแนะสําหรับการใชหลักสูตรครั้งตอไป 
                   กาญจนา  คุณารักษ (2540 : 220) ใหความหมายวา การประเมินผลหลักสูตร เปนการ
เตรียมขอสนเทศ เพื่อประโยชนในการตัดสินใจในระยะตางๆ ของการพัฒนาหลักสูตร ขอสนเทศ
ดังกลาวอาจจะเกี่ยวกับโปรแกรมที่สมบูรณทั้งหมด หรือ องคประกอบเพียงบางสวน 
                   สตัฟเฟลบีม (Stufflebeam  1971 , อางถึงใน ศรีวรรณ จันทรหงษ 2542 : 36-38) ได
นําเสนอรูปแบบการประเมินหลักสูตรของฟาย เดลตา แคปปา (The Phi Delta Kappa Committee 
Model) ซ่ึงเปนรูปแบบการประเมินหลักสูตรที่ไดนําเสนอตอคณะกรรมการประเมินผลการศึกษา
แหงชาติของสหรัฐอเมริกาซึ่งเรียกวา The Phi Delta Kappa National Study Committee on 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

38  

 

Evaluation รูปแบบนี้เรียกชื่อยอวา CIPP Model หลักการสําคัญของการประเมินหลักสูตรตาม
รูปแบบนี้มุงประเมินสภาพการณตางๆ ของหลักสูตร 4 สวนดวยกัน คือ 
                   1.   การประเมินบริบท (Context-C) ซ่ึงไดแก สภาพสังคม วัฒนธรรม ส่ิงแวดลอม และ
ความตองการของคนในชุมชน แนวคิด และปรัชญาในการจัดการศึกษาตางๆ ซ่ึงบริบทเหลานี้
นําไปสูการกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตรที่เหมาะสม 
                   2.  การประเมินปจจัยตัวปอน (Input-I) ไดแก ปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับการนํา
หลักสูตรไปใช เชน ผูสอน สภาพแวดลอม วัสดุอุปกรณ เปนตน 
                   3.   การประเมินกระบวนการ (Process-P) ไดแก การนําหลักสูตรไปใช รวมทั้งการ
บริหารและการบริการหลักสูตร กระบวนการสอนของผูสอนและผูเรียน  
                   4.   การประเมินผลผลิต (Product-P) หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นจากการนําหลักสูตรไปสูการ
เรียนการสอน ซ่ึงในขั้นตอนนี้ก็จะเปนการตรวจสอบวาหลักสูตรบรรลุผลตามหลักการและจุดมุง
หมายมากนอยเพียงใด 
                   การประเมินหลักสูตรโดยใช CIPP Model นี้สามารถประเมินขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
หลักสูตรไดครอบคลุม ถือไดวาเปนการประเมินหลักสูตรทั้งระบบ ซ่ึงสามารถสรุปเปนตารางได
ดังนี้ 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 7  การประเมินหลักสูตรตามหลักการของ CIPP MODEL 
ที่มา : Deniel L. Stufflebeam, อางถึงใน ศรีวรรณ จันทรหงษ, “การพัฒนาหลักสตรเพื่อถายทอดภมูิ
ปญญาทองถ่ิน เร่ืองงานจักสาร” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตร
และการนิเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542), 37. 
                   จิตรา  ชูมณี  (2545 : 26) กลาววา การประเมินผลหลักสูตรถือเปนสิ่งสําคัญ เพราะเปน
ส่ิงที่ทําใหทราบวา หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมานั้น เปนหลักสูตรที่ดีหรือไมดี  มีจุดเดน จุดดอยอยางไร 
เพื่อที่จะไดปรับปรุงการเรียนการสอนกันตอไป 
                   แคปแลน และนอรตัน (Kaplan and Nortan 1996 : 7-8 , อางถึงใน มนัส จันทรพวง 
2549 : 76-77) ไดนําเสนอรูปแบบการประเมินหลักสูตรโดยใช Balanced Scorecard (BSC) ซ่ึงมี
ความสมบูรณในการวัดและประเมินหลักสูตร โดยมีองคประกอบ 4 ดาน คือ มุมมองดานการเงิน 
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(Financial) ดานลูกคา (Customer) ดานกระบวนการภายใน (Internal Business Process) และดาน
การเรียนรูและการพัฒนา (Learning and growth) และแตละมุมมองจะตองกําหนดรายละเอียดยอย
จํานวน 4 รายการ ไดแก วัตถุประสงค (Objective) การวัด (Measures) เปาหมาย (Target) และการ
ริเร่ิม (Initiatives) ซ่ึงมุมมองทั้งส่ีดานดังกลาวนี้ จัดเปนหลักการที่สําคัญของ Balanced Scorecard 
(BSC) ซ่ึงความสมดุลของการวัดมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้ 
                   1.   มีความสมดุลในแงของการวัดทั้งในดานการเงิน และไมใชการเงิน ทําใหองคกรไม
มุงเนนในดานหนึ่งมากเกินไป 
                   2. มีความสมดุลในแงของการวัดทั้งภายในองคกร ไดแก มุมมองดานการเงิน 
กระบวนการภายในและการเรียนรูและการพัฒนา และภายนอกองคกร ไดแก มุมมองดานลูกคา 
                   3.   มีความสมดุลในแงของการวัดที่มุงเนนทั้งในระยะสั้น ไดแก มุมมองดานการเงิน 
และในระยะยาว ไดแก ภายใตมุมมองดานการเรียนรูและพัฒนา 
                   4.   เปนความสมดุลระหวางการวัดที่กําหนดตัวช้ีวัดที่เปนตัวตนเหตุ (Lead Indicators 
or Drivers) และชี้วัดที่เปนผล (Lag Indicators or Outcomes) โดยตัวช้ีวัดที่เปนผลจะเปนส่ิงที่
เกิดขึ้นจากตัวช้ีวัดที่เปนเหตุ 
                   5.   นอกจากความสมดุลดังกลาวขางตนแลว ลักษณะที่สําคัญอีกประการหนึ่งของ 
Balanced Scorecard (BSC) ไดแก การที่สัตถุประสงคและตัวช้ีวัดทุกตัวมีความเชื่อมโยง และ
สัมพันธกันในลักษณะของเหตุและผล 
                   จากแนวคิดดังกลาว  พอสรุปไดวา การประเมินผลหลักสูตร คือ กระบวนการในการ
พัฒนาหลักสูตรอาจทําไดโดยการวัดดวยเครื่องมือ  หรือวิ ธีการตางๆ  เพื่อใหหลักสูตรมี
ประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงคที่ตองการ และเกิดผลสัมฤทธิ์แกผูเรียนมากที่สุด 
 
2.   การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 
                   กระบวนการในการที่จะพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น มีดวยกัน
หลากหลายวิธี  เชน  การศึกษาตอ  จัดสัมมนา  การฝกอบรม  เปนตน  การฝกอบรมนับเปน
กระบวนการหนึ่งที่สามารถพัฒนาศักยภาพของบุคลากรไดคลอบคลุมทั้งในภาคทฤษฎี และปฏิบัติ 
 
                   2.1   ความหมายของการฝกอบรม 
                           ฮารบิสัน   และเมเยอร    (Harbison and Mayers 1964 : 4 ,อางถึงใน ศศิกาญจน  
ทวิสุวรรณ 2545  : 108) ไดใหความหมายของการฝกอบรมวา เปนกระบวนการที่จะเพิ่มพูนความรู 
ทักษะ และความสามารถของบุคคลทั้งมวลในสังคมใดสังคมหนึ่ง 
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                           บีช (Beach 1980 : 193) ไดใหความหมายของการฝกอบรมวา เปนกระบวนการที่
จัดทําขึ้นเพื่อใหบุคคลไดเรียนรู และมีความชํานาญ โดยมีวัตถุประสงคอยางหนึ่งอยางใด โดยมุงให
บุคคลรูเร่ืองนั้นโดยเฉพาะเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลไปในทางที่ตองการ 
                           นิศา ชูโต (2530 : 24, อางถึงใน จิตรา  ชูมณี  2545 : 31) กลาววา การฝกอบรมเปน
กระบวนการจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อที่จะใหประสบการณหรือโอกาสที่จะปรับปรุงแนวคิด ความรู 
ทักษะ เจตคติ เพื่อปรับพฤติกรรมในการทํางานของบุคคล อันกอใหเกิดประโยชนตอเนื่องและ
สูงสุดแกบุคคลและหนวยงานนั้นๆ ในขั้นสุดทาย 
                           สอดคลองกับทองฟู  ชินะโชติ (2531 : 4, อางถึงใน จิตรา  ชูมณี  2545 : 31) 
กลาวถึงความหมายของการฝกอบรมวา เปนกระบวนการที่ชวยใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานได
อยางสัมฤทธิ์ผล โดยอาศัยการพัฒนานิสัยในการใชความคิดและการกระทํา ทักษะ ความรู และ
ทัศนคติที่เหมาะสม หรือกระบวนการในอันที่จะเพิ่มพูนความรู พัฒนาฝมือในการทํางานสมรรถนะ
ของบุคคลทั้งมวลในสังคม ตลอดจนเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคนงานที่ดี 
                           พะยอม  วงษสารศรี (2532 : 153, อางถึงใน กาญจนา  คุณารักษ 2540 : 174) กลาว
วา การฝกอบรมหมายถึง วิธีการในการเพิ่มพูนสมรรถภาพในการทํางานของผูปฏิบัติงาน ทั้งในดาน
ความคิด การกระทํา ความสามารถ ความรู ความชํานาญตลอดจนความรูสึกตางๆ  
                           อรุณ  รักธรรม (2532 : 36) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการฝกอบรม สําหรับการพัฒนา
บุคลากรโดยใชกระบวนการใหการศึกษา ความรู ทักษะ ตลอดจนทัศนคติตางๆ เพิ่มขึ้นเพื่อใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น ภายใตเงื่อนไข และระยะเวลาที่เหมาะสม 
                           อุทุมพร  จามรมาน (2533 : 2) กลาววา การฝกอบรม คือ ความพยายามในการที่จะ
จัดกิจกรรมใหสอดคลอง กับความตองการของหนวยงานเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนไปในทางที่ดีทั้งใน
เร่ืองของความรู ทัศนคติ และทักษะในการทํางาน 
                           วิจิตร  อาวะกุล (2537 : 33-34) ใหความหมายของหลักสูตรการฝกอบรมวา 
หมายถึง การจัดหลักสูตรเฉพาะวิชาที่จําเปนซึ่งสัมพันธ หรือเปนพื้นฐานของวิชาอื่น ดังนั้น การจัด
หลักสูตรใหเกิดประสิทธิภาพจึงควรพิจารณาดังนี้ 1) ตรงตามเปาหมาย และจุดประสงคที่ตั้งไว 2) 
ตั้งวัตถุประสงคไวเปนลายลักษณอักษร เพื่อใหการดําเนินการดานการสอนของวิทยากรตรงตาม
วัตถุประสงคที่ตั้งไว 3) ระยะเวลาควรมีความเหมาะสม เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูเขาอบรม 
                           นักรบ  ระวังการณ (2539 : 4) กลาววา การอบรมเปนกระบวนการหนึ่งของการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยซ่ึงมีขอบขายตั้งแต การวางแผน การจัดทําโครงการ การจัดกิจกรรมตางๆ 
ใหบุคลากรในองคการ เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ เกิดทักษะ และประสบการณ ตลอดจนมีการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมในการทํางานใหบรรลุตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ 
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                           มาโนช  โกมลวนิช (2541 : 51, อางถึงใน กาญจนา  คุณารักษ 2540 : 174) ได
กลาวถึง การฝกอบรม หมายถึง กระบวนการพัฒนาเสริมสรางสมรรถภาพบุคคลใหมีความรู 
ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติเพิ่มขึ้น ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันมีผลตอ
ความสําเร็จขององคกร 
                           จากความหมายของนักวิชาการตามที่ไดกลาวมา จึงสรุปไดวา การฝกอบรม เปน
กระบวนการในการจัดกิจกรรมกระบวนการหนึ่ง ที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตลอดจนทัศนคติใหเปนไปในทางที่ดี 
 
                   2.2   จุดมุงหมายของการฝกอบรม 
                           แวคซเลย   และลาตัม (  Wexley   and   Latham  1981 : 4-5, อางถึงใน องอาจ  
พงษพิสุทธิ์บุบฝา 2541 : 35-36)  กลาวถึงจุดมุงหมายของการฝกอบรมไวดังนี้ 
                           1.   เพื่อเพิ่มพูนความรู และแนวคิดใหมๆ  
                           2.   เพื่อเพิ่มทักษะ ความชํานาญ และประสบการณในการทํางาน  
                           3.   เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหเหมาะสม  
                           4.   เพื่อเปลี่ยนเจตคติใหสอดคลองกับความตองการขององคกร 
                           5.   เพื่อจูงใจบุคลากรใหปฏิบัติหนาที่ไดดีขึ้น 
                           วิน  เชื้อโพธ์ิหัก (2537 : 30-31) ที่อธิบายเพิ่มเติมถึง การกําหนดจุดมุงหมาย และ
รายละเอียด แตละหัวขอไวดังนี้ 
                           1.   เพื่อเพิ่มพูนความรู และแนวคิดใหมๆ เปนการมุงเนนใหผูเขารับการอบรม
ไดรับความรู เนื้อหา หลักการ แนวคิดและทฤษฎีใหม เพื่อประโยชนในการปฏิบัติงาน หรือพัฒนา
ตนเอง 
                           2.   เพื่อเพิ่มพูนทักษะ และประสบการณในการทํางานเปนการมุงเนนผูเขาอบรม 
ใหเกิดความชํานาญ ความคลองแคลวในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใชเครื่องมือตางๆ เพื่อเพิ่ม
ทักษะในการทํางาน  
                           3.  เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมใหเหมาะสม เปนการมุงเนนใหผูเขาอบรม 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหดีขึ้น ถูกตองเหมาะสมมากขึ้นในการปฏิบัติงานรวมกันในสังคม อีกทั้งยัง
เนนใหผูอบรมได ตระหนักและปฏิบัติตามขอบังคับ เพื่อปองกันอุบัติเหตุในขณะทํางาน 
                           4.   เพื่อเปลี่ยนเจตคติใหสอดคลองกับความตองการองคกร ความสําเร็จความ
เจริญกาวหนาขององคกรมีความสัมพันธกับการมีบุคลากรที่มีความตั้งใจ ตรงกันในการจัดการ
องคการใหเปาหมาย องคการจึงมีหนาที่ที่จะตองปรับเปลี่ยนเจคติของบุคลากรใหกับองคกร 
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                           สอดคลองกับ สมคิด  บางโม (2539 : 15-16) กลาวถึงจุดมุงหมายของการฝกอบรม
ไวในลักษณะที่สอดคลอง ดังนี้ 
                           1.   เพื่อความอยูรอดขององคกร เนื่องมาจากการแขงขันที่สูงในปจจุบัน การ
ฝกอบรมมีสวนชวยใหองคกรมีความเขมแข็ง และชวยใหพนักงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
                           2.   เพื่อใหองคกรเจริญเติบโต มีการขยายงานในดานตางๆ ออกไป 
                           3.   เพื่อฝกอบรมใหพนักงานใหม มีความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกร
เนื่องมาจากความแตกตางของแตละองคกร 
                           4.   เพื่อฝกอบรมใหพนักงานมีความรูที่ทันสมัยอยูเสมอ 
                           5.   เพื่อกระตุนใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
                           6.   เพื่อเตรียมพนักงานสําหรับตําแหนงที่สูงขึ้น โยกยายงานหรือแทนคนที่ลาออก
ไป 

 
                   2.3   เทคนิคและวิธีการฝกอบรม 
                           เครือวัลย  ล่ิมอภิชาติ (2531 : 58-59) จําแนกวิธีการฝกอบรมออกเปน 4ประเภท คือ  
                           1.   วิธีการที่ใหวิทยากรเปนศูนยกลางการเรียนรู เชน เทคนิคการบรรยาย การ
อภิปรายเปนคณะ การบรรยายเปนคณะ เปนตน 
                           2.   วิธีการที่ใหผูเขารับการอบรมเปนศูนยกลางการเรียนรู เชน เทคนิคการระดม
สมอง กรณีศึกษา การสาธิต การแสดงบทบาทสมมุติ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เปนตน 
                           3.   วิธีการที่เนนพัฒนาการเรียนรูเปนรายบุคคล ไดแก การสอนแนะงาน การใช
คอมพิวเตอรชวยสอน การใชแบบเรียนสําเร็จรูป 
                           4.   วิธีการที่ใชโสตทัศนูปกรณเปนศูนยกลางการเรียนรู ไดแก การสอนโดยใช
ภาพยนตร วีดิทัศน สไลด/เทป 
                           กุลธน  ธนาพงศธร (2531 : 484-519, อางถึงใน จิตรา  ชูมณี  2545 : 37) ไดจําแนก
ประเภทของเทคนิควิธีการอบรมไว 3 ประเภท ดังนี้ 
                           1.   วิธีการบอกกลาว (Telling Method) เปนวิธีการฝกอบรมหรือวิทยากรเปนผูมี
บทบาทสําคัญในการถายทอด ความรู ทักษะ เจตคติ และประสบการณใหแกผูรับการอบรม ซ่ึง
วิธีการบอกกลาวนี้ประกอบดวยเทคนิควิธีการยอยอีกหลายวิธี เชน การบรรยาย การอภิปราย การ
สัมมนา เปนตน 
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                           2.  วิธีการกระทํา (Doing Method) เปนวิธีการฝกอบรมที่ผูเขารับการอบรมมี
บทบาทมากโดยตองเปนผูลงมือกระทํากิจกรรมตางๆ ดวยตนเอง ภายใตการแนะนําดูแลของ
วิทยากร ซ่ึงไดแกวิธีการระดมสมอง การสอนแนะงาน เปนตน 
                           3.   วิธีการแสดง (Showing Method) เปนวิธีการฝกอบรมที่แสดงใหผูการฝกอบรม
ได เนนถึงสภาพการณที่เปนจริง หรือสภาพการณที่คลายของจริง โดยวิทยาการผูเขารับการอบรม
หรือบุคคลอื่นเปนแสดง และวิทยากรจะเปนผูอธิบายถึงวัตถุประสงค สรุปกิจกรรม เทคนิควิธีการ
ฝกอบรมประเภทนี้ไดแก การแสดงบทบาทสมมุติ การสาธิต การสรางสถานการณจําลอง เปนตน 
                           นิศา  ชูโต (2538 : 27-28) ไดกลาวถึงวิธีการในการฝกอบรมไวดังนี้ 
                           1.   สํารวจความตองการและวิเคราะหปญหาความจําเปนในการฝกอบรมโดย
ประเมินความตองการ ประเภทของกิจกรรมและความเปนไปไดของทรัพยากรที่จะใชเพื่อจะได
สรางหลักสูตรใหตรงกับความตองการ ดังนั้นการฝกอบรมจึงจะบรรลุผลไดสูงสุด 
                           2. สรางหลักสูตรและจัดทําโครงการฝกอบรม การสรางหลักสูตรจะตอง
สนองตอบความจําเปนและวัตถุประสงคของหนวยงาน ตลอดจนเหมาะสมกับระดับความสามารถ
ของผูเขารับการอบรม ในหลักสูตรจะตองกําหนดวัตถุประสงคไวอยางชัดเจน สําหรับการจัดทํา
โครงการฝกอบรมเปนการเตรียมการลวงหนา โดยการเขียนโครงการซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
สถานที่ฝกอบรม ตารางเวลา วิทยากร วัสดุอุปกรณ งบประมาณ ตลอดจนเอกสารตางๆ  
                           3.   การดําเนินการฝกอบรมเปนการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดไวในโครงการ
ฝกอบรมใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย โดยมีหัวหนาโครงการ ผูประสานงาน เจาหนาที่ดานตางๆ 
เปนผูรวมการจัดและดําเนินการตั้งแตพิธีเปดจนถึงพิธีปด พรอมทั้งใหบริการ อํานวยความสะดวก
แกวิทยากรและผูเขาอบรม 
                           4.   การประเมินผลและการติดตามผลการฝกอบรม เปนการวัดและคนหาคุณคา
ของการฝกอบรมวาบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม ถือเปนขั้นตอนที่มีความสําคัญที่จะทํา
ใหผูจัดโครงการฝกอบรมไดทราบวา ควรจะตองปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติมอะไรเพื่อใหการอบรม
สัมฤทธิ์ผลสูงสุด 
                           โศรดา  แผวภักดี (2544 : 37-39) กลาววา เทคนิคการฝกอบรมหมายถึง วิธีการที่ใช
ในการติดตอส่ือสาร หรือการถายทอดความรู ความคิดเห็น ขอเท็จจริง ประสบการณหรือขอมูล
ตางๆ ระหวางผูใหการอบรมกับผูเขารับการอบรม เพื่อใหเกิดการเรียนรู การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
หรือจุดประสงคที่กําหนดไว สวนการเลือกใชเทคนิคขึ้นอยูกับผูเขารับการอบรม วิทยากร และเนื้อ
เร่ือง โดยเทคนิคที่นิยมใชสวนมาก ไดแก 
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                           1.   การบรรยายหรือการสอน เปนลักษณะการบรรยายหรือการสอน โดยผูบรรยาย
มีความรูสูงกวาผูเขารับการอบรมและถายทอดความรูใหแกผูเขารับการอบรมทางเดียว เพื่อสราง
การเปลี่ยนแปลงทางความรูสึกนึกคิด โดยการจูงใจ ความจริง เหตุผลและวิธีการตางๆ รวมทั้ง
หลักการและทฤษฎี ตองมีเอกสารประกอบดวยจึงจะไดผล 
                           2.   การประชุม เปนการอบรมที่เหมาะกับหนวยงานธุรกิจ โดยมักใชวิธีการ
ประชุมพนักงาน เจาหนาที่ เพื่อช้ีแจงการทํางาน กฎ ระเบียบ ขอเสนอแนะ ความคิดเห็นตางๆ สรุป
เปนมติของที่ประชุม ทุกคนตองปฏิบัติตามแมไมเห็นดวย 
                           3.  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เปนเทคนิคที่ตองการใหผูเขาอบรมเกิดประสบการณ
ในการนําเอาไปใชปฏิบัติมากกวา การพูด สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือการบรรยาย 
                           4.   การสัมมนา เปนการประชุมแนวทางกวางๆ โดยผูทําหนาที่เกี่ยวของจากทุก
สาขา ดังนี้ 
                                4.1   เปนการประชุมสมาชิกทั้งหมด เพื่อรับฟงนโยบายที่เกี่ยวของกับผูเขารวม
ประชุมโดยการบรรยาย อภิปราย จากผูทรงคุณวุฒิหรือวิทยากร 
                                4.2   อาจมีการแบงกลุมเพื่อพิจารณาแกไข 
                                4.3   มีลักษณะเนนเพื่อแลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู เทคนิคใหมๆ แกสมาชิก 
                                4.4   มีการกําหนดปญหาที่ตองการแกไข และรวมมือกันแกไขหลายฝาย 
                                4.5   มีการสรุปผลการสัมมนาเพื่อใชเปนแนวปฏิบัติ  
                           5.   การอภิปราย เปนเทคนิคการอบรมโดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ  โดย
ผูเขารวมอบรมสามารถแสดงความคิดเห็นตามวัตถุประสงคและกรอบที่กําหนด โดยมีผูนําการ
อภิปรายซึ่งตองมีความรูความสามารถเปนอยางดี 
                           6.   การศึกษาจากกรณี เปนการนําปญหาจริงมาเขียน เปลี่ยนชื่อคน สถานที่ โดย
อาจจะอานเปนเรื่องที่รวบรวมจากเหตุการณ เร่ืองราว เพื่อฝกใหผูเขารับการอบรมเกิดประสบการณ
ทางออม โดยการฝกการพิจารณา ตัดสินใจแกปญหาตาง รวมกันศึกษารายละเอียด วิเคราะหปญหา
วาเกิดอยางไร ควรแกอยางไร ภายใตการแนะนําชวยเหลือจากวิทยากร  
                           7.   ทัศนศึกษา เปนการนําผูเขาอบรมไปศึกษายังสถานที่อ่ืน เพื่อใหเห็นของจริง 
สถานการณ การปฏิบัติทํางานจริง โดยอาจใหเขียนรายงาน หรือจัดใหมีการอภิปรายเปนการ
สรุปผลและวัดผล 
                           8.   การสาธิต เปนการนําเอาของจริงมาแสดงใหผูเขารับการอบรมเห็นของจริง 
เหมาะกับกลุมเล็กๆ และเหมาะกับงานที่ตองปฏิบัติ โดยใชการบรรยายไมไดผล 
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                           ศศิกาญจน  ทวิสุวรรณ (2545 : 48-50 : 39) ไดจําแนกเทคนิคการฝกอบรมไวดังนี้  
                           1.   เทคนิคการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความรู (Knowledge) เปนเทคนิคที่มุงเนน
ใหผู เขารับการอบรมเกิดการเรียนรู การเปลี่ยนแปลงดานความรูในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตาม
วัตถุประสงคของโครงการฝกอบรม และมากพอที่จะสงเสริมการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นตอไป 
                                1.1   เทคนิควิธีการฝกอบรมประเภทนี้แบงไดเปน 2 กลุม ตามลักษณะของการ
เรียนรู คือ  
                                      1.1.1   เทคนิควิธีการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความรูแบบกลุม เปนวิธีการ
ฝกอบรมที่จัดใหกับผูเขารับการฝกอบรมเปนกลุม (ตั้งแตสองคนขึ้นไป) เชน การบรรยาย การ
อภิปรายกลุม การระดมสอง การสัมมนา เปนตน 
                                      1.1.2   เทคนิควิธีการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความรูแบบรายบุคคล เปน
วิธีการฝกอบรมที่จัดใหกับผูเขารับการฝกอบรมเปนรายบุคคลไดเรียนรูส่ิงตางๆ ดวยตัวเอง โดย
อาศัยเครื่องมือ เชน แบบเรียนสําเร็จรูป การสอนแนะงาน  
                           2.   เทคนิคการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางทักษะความชํานาญ (Skill) เปนเทคนิคที่
มุงเนนใหผูเขารับการอบรมเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดานทักษะ ใหมีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพ 
                                2.1   เทคนิควิธีการฝกอบรมประเภทนี้แบงไดเปน 2 กลุม ตามลักษณะของการ
เรียนรู คือ  
                                      2.1.1    เทคนิควิธีการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางทักษะความชํานาญแบบกลุม 
เปนวิธีการฝกอบรมที่จัดใหกับผูเขารับการฝกอบรมในลักษณะเปนกลุม เชน การสาธิต การแสดง
บทบาทสมมุติ การจําลองสถานการณ การประชุมเชิงปฏิบัติการ วิธีประสบเหตุการณ เปนตน 
                                      2.1.2   เทคนิควิธีการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางทักษะความชํานาญแบบ
รายบุคคล เปนวิธีการฝกอบรมที่ชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานทักษะของผูเขารับการฝกอบรม
เปนรายบุคคล เชน การฝกอบรมในงานที่ปฏิบัติ 
                           3.   เทคนิคการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางเจตคติ (Attitude) เปนเทคนิคที่มุงเนนใหผู
เขารับการฝกอบรมมีเจตคติที่พึงประสงค เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดานเจตคติในทางที่
เหมาะสมตอตนเอง ตองาน ตอเพื่อนรวมงาน และองคกร 
                                3.1   เทคนิควิธีการฝกอบรมประเภทนี้แบงไดเปน 2 กลุม ตามลักษณะของการ
เรียนรู คือ  
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                                      3.1.1   เทคนิควิธีการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางเจตคติแบบกลุม เปนวิธีการ
ฝกอบรมที่จัดกิจกรรมการเรียนรู การทํางานใหกับผูเขารับการฝกอบรมในลักษณะเปนกลุม เชน 
การอภิปรายกลุม การประชุมกลุม (Syndicate) เปนตน 
                                      3.1.2   เทคนิควิธีการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางเจตคติแบบรายบุคคล เปน
วิธีการฝกอบรมที่จัดกิจกรรมการเรียนรูการทํางานใหแกผูเขารับการฝกอบรมเปนรายบุคคล เชน 
การฝกอบรมในงาน 
                           จากเกณฑวัตถุประสงคของการฝกอบรม และเกณฑลักษณะของการเรียนรูรวมกัน 
เพื่อใหสามารถเลือกใชเทคนิควิธีการฝกอบรมไดถูกตองเหมาะสมมากขึ้น ดังตารางที่ 1 
 

ลักษณะของการเรียนรู วัตถุประสงค 
ของการฝกอบรม แบบกลุม แบบรายบุคคล 

เสริมสรางเพิ่มพูนความรู การบรรยาย การอภิปรายกลุม 
การระดมสอง การสัมมนา 

แบบเรียนสําเร็จรูป การสอน
แนะงาน  

เสริมสรางทักษะ ความชํานาญ การสาธิต  การแสดงบทบาท
สมมุติ การจําลองสถานการณ 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ วิธี
ประสบเหตุการณ 

การฝกปฏิบัติ  การฝกโดยใช
อุปกรณจําลอง 

เสริมสรางเจตคติ การอภิปรายกลุม การประชุม
กลุม (Syndicate) 

กรณีศึกษา 

 
ตารางที่ 1 สรุปวิธีการฝกอบรม 
ที่มา : ศศิกาญจน  ทวิสุวรรณ, “การสอน การฝกอบรม และการพัฒนาสื่อการสอน” ใน เอกสารการ
สอนชุดการพฒันาหลักสูตร หนวยที่1-7 สาขาวิชาศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(นนทบุรี :  สํานักพิมพมหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545) หนา 50. 

 
                   2.4   การพัฒนาและประเมินผลหลักสูตรฝกอบรม 
                           รูปแบบการพัฒนาและประเมินผลหลักสูตรฝกอบรมที่นิยมและเปนที่รูจักกันอยาง
แพรหลาย ไดแก 
                           สมคิด บางโม (2539 : 67-68) ไดกลาวถึงขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม
วาประกอบไปดวยข้ันตอนที่สําคัญ 4 ขั้นตอนดวยกัน คือ  
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                           ขั้นตอนที่ 1 การคนหาความจําเปนในการฝกอบรม (Training Needs) เปนการ
คนหาปญหาเกี่ยวกับทักษะและวิธีสอนของผูสอนซึ่งสามารถแกไขไดดวยการฝกอบรม 
ผูรับผิดชอบการฝกอบรมควรศึกษาและวิเคราะหหาความจําเปนอยางจริงจัง  
                           ขั้นตอนที่ 2 การสรางหลักสูตรฝกอบรม (Curriculum Construction) ความจําเปน
ในการฝกอบรมจะเปนตัวบงชี้วา หลักสูตรฝกอบรม ควรมีจุดประสงคอะไรบาง ควรจะกําหนด 
เปนรายวิชาหรือรายกิจกรรม หลักสูตรควรจะกําหนดระยะเวลาที่เหมาะสมโดยยึดหลักวาถามี
จุดประสงคเพื่อใหความรูความเขาใจ อาจใชระยะเวลาสั้นๆ ก็ได หากมีจุดประสงคใหเกิดความ
ชํานาญในดานการสอนหรือทักษะ อาจตองใชเวลามากขึ้นและการที่จะใชวิธีบรรยายอยางเดียวยอม
เปนไปไมไดและหากการอบรมนั้นมีจุดประสงคที่ตองการจะเปลี่ยนเจตคติหรือพฤติกรรมของผูเขา
รับการอบรมดวยแลว จะตองกําหนดระยะเวลาใหนานพอที่ผูเขารับการฝกอบรมจะสรางเจตคติ
ใหมได 
                           ขั้นตอนที่ 3 การนําหลักสูตรไปใช (Implementation) คือ การนําหลักสูตรไป
ทดลองฝกอบรมจะตองมีการประเมินผลแตละหนวยดวยเพื่อใหทราบวา หลักสูตรที่กําหนดขึ้นมา
นั้นผูเขารับการฝกอบรมสามารถที่จะนําความรูและประสบการณที่ไดรับไปประยุกตใชในการสอน
ของตนเองไดมากนอยเพียงใด 
                           ขั้นตอนที่ 4 การติดตามการประเมินผลการอบรม (Follow - up Evaluation) เมื่อผู
เขารับการฝกอบรมกลับไปปฏิบัติหนาที่แลวประมาณ 1 เดือน ควรจะมีการประเมินผล การ
ปฏิบัติการสอนของผูสอนเหลานั้น โดยวิธีการสังเกตการสอน การสัมภาษณผูเรียน การจัดกลุม
สนทนา (Focus Group) เพื่อทําใหเราทราบวา ผูเขารับการอบรมไดนําความรูที่ไดรับจากการ
ฝกอบรมไปใชไดมากนอยเพียงใด มีการเปลี่ยนแปลงเจตคติและพฤติกรรมการสอน ไปในทางที่ดี
หรือไม เพื่อนําผลที่ไดจากการติดตามนี่มาพิจารณาปรับปรุงแกไขตอไป 
                           วิจิตร  อาวะกุล (2540 : 240 - 242) กลาววา การประเมินผลหลักสูตร แบงการ
ประเมินออกเปน 3 ระยะ ดังนี้ 
                           ระยะที่ 1 เปนการประเมินหลักสูตรกอนโครงการ ระยะนี้จะเปนการประเมิน
หลักสูตรกอนที่จะนําไปใช เมื่อสรางหลักสูตรเสร็จแลวควรนํามาประเมินหรือตรวจสอบวาดี
หรือไม มีสวนใดตองแกไข หรือบกพรองบาง ควรปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมเสียกอน 
                           ระยะที่ 2 เปนการประเมินหลักสูตรในขณะดําเนินการตามหลักสูตรที่ทําขึ้นวายังมี
ขอบกพรองที่ควรแกไข ไดรับการแนะนําจากเจาหนาที่ ผูเกี่ยวของ ผูเขารับการอบรมหรือวิทยากร 
                           ระยะที่ 3 เปนการประเมินภายหลังเสร็จสิ้นโครงการแลว เปนการประเมิน
ตามปกติ เพื่อนํามาแกไขปรับปรุง 
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                           ปรารถนา ศรีสุข (2544 : บทคัดยอ) ไดระบุขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม
ไวดังนี้ คือ  
                           ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมการสรางหลักสูตร โดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ และสํารวจความจําเปนและความตองการในการฝกอบรม   
                           ขั้นตอนที่ 2 ขั้นสรางหลักสูตรฝกอบรม หลักสูตรที่สรางขึ้นประกอบดวย 
วัตถุประสงคในการฝกอบรม ความคิดรวบยอด เนื้อหาวิชา วิธีดําเนินการฝกอบรมการวัดและการ
ประเมินผล   
                           ขั้นตอนที่ 3 ขั้นทดลองใชและประเมินผลชุดฝกอบรม โดยนําหลักสูตรไปทดลอง
ใชในสถานการณจริงกับกลุมตัวอยาง  ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการฝกอบรมโดยใชแบบทดสอบ 
และประเมินผลหลักสูตรฝกอบรมโดยใชแบบสอบถามความคิดเห็น 
                           ไทเลอร (Tyler , อางถึงใน สุภาพ ฉัตรภรณ 2545 : 247) เสนอการใชรูปแบบการ
ประเมินวัตถุประสงค (Objective - based Model) คือ รูปแบบการประเมินความสอดคลองระหวาง
เปาหมาย ประสบการณ และผลลัพธ ในลักษณะกอน - หลังการฝกอบรม เปนการประเมิน
พฤติกรรมความกาวหนาของผูรับการฝกอบรม 
                           สตัฟเฟลบีม (Stufflebeam  1971 , อางถึงใน ศรีวรรณ จันทรหงษ 2542 : 35) สราง
รูปแบบการประเมินที่เรียกวา CIPP ที่คํานึงถึงคุณคาของการประเมินโครงการเปนเครื่องมือที่ชวย
ใหปรับโครงการใหดีขึ้น โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ เพื่อเปนฐานสําหรับการตัดสินใจ 
                           สครีเวน (Scriven  1991 , อางถึงใน ศรีวรรณ จันทรหงษ 2542 : 38) เสนอรูปแบบ 
Gold - Free ซึ่งเปนการประเมินโดยผูประเมินภายนอกไมไดคํานึงถึงเปาหมาย และวัตถุประสงค
ของโครงการ เปนการประเมินเพื่อพิจารณาคุณคาของโครงการโดยดูจากผลลัพธ 
                           เคิรกแพ็ททริค (Kirkpatrick 1994 , อางถึงใน ศรีวรรณ จันทรหงษ 2542 : 42) 
นําเสนอรูปแบบที่เปนลําดับขั้นตอน (Hierarchy of Evaluation) ซ่ึงเปนการประเมิน 4 ลําดับขั้นตอน 
โดยเริ่มจากการประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรม ความรูที่ไดรับ ทักษะที่ไดรับ และ
ผลกระทบตอชุมชน ซ่ึงสามารถสรุป ไดดังแผนภูมิที่ 8 
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แผนภูมิที่ 8    Kirkpatrick Model 
ที่มา : สมคิด  บางโม, เทคนิคการฝกอบรมและการประชุม (กรุงเทพมหานคร : วิทยพัฒน 2539), 
58. 
                           จากแผนภูมิที่ 8  พอจะสรุปได ดังนี้ 
                           จุดที่ 1 แสดงการประเมินกอนการฝกอบรม 
                           จุดที่ 2 แสดงการประเมินระหวางการฝกอบรม 
                           จุดที่ 3 แสดงการประเมินหลังการฝกอบรม หรือ กอนทํางาน 
                           จุดที่ 4 แสดงการประเมินในที่ทํางาน (สถานการณจริง) 
                           โดยแตละหัวขอมีรายละเอียด ดังนี้ 
                           1.   การวัดปฏิกิริยาความรูสึก     (Evaluating Reaction)   ไดแก การเก็บขอมูล
ยอนกลับจากผูเขารับการฝกอบรม โดยใหบรรยายความรูสึกเกี่ยวกับดานตางๆ ของโครงการ
ฝกอบรม ตลอดจนความพึงพอใจ หรือความชอบในสิ่งที่ไดรับ 
                           2.   การวัดการเรียนรู (Evaluating Learning) ไดแก การประเมินการเรียนรูโดยวัด
ความรูที่เพิ่มขึ้น ทักษะที่ปรับปรุงดีขึ้น และการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 
                           3.   การวัดพฤติกรรม (Evaluating Behavior) ไดแก การประเมินการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมอันเปนผลจากโครงการฝกอบรม ตลอดจนการนําความรูไปใช 
                           4.   การวัดผลงานที่เกิดขึ้น (Evaluating Results) ไดแก การประเมินผลที่เกิดขั้น
สุดทาย ที่เกิดจากโครงการฝกอบรม 
                           กูบา (Guba) สรางรูปแบบธรรมชาติวิสัย (Naturalistic) ที่ผูเขาอบรมมีสวนรวมใน
การพิจารณาประเด็นและปญหาที่ตองการประเมิน 

1 
การฝกอบรม สถานการณจริงที่ทํางาน 

3 

ปฏิกิริยาความรูสึก 

การเรียนรู พฤติกรรม ผลงานที่เกิดขึ้น 

4 
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                           สรุป การประเมินหลักสูตรฝกอบรมมีรูปแบบการดําเนินการที่หลากหลาย  เชน 
รูปแบบการประเมินวัตถุประสงค (Objective - based Model) รูปแบบ CIPP Model หรือรูปแบบ 
Gold - Free และ Kirkpatrick Model ดังนั้น การเลือกใชวิธีการหรือรูปแบบการประเมินผล
หลักสูตรจะตองอาศัยการคิดพิจารณา อยางรอบคอบเกี่ยวกับสิ่งที่ตองการหาคําตอบ เพื่อใหไดมา
ซ่ึงขอมูลที่มีประโยชน ตอการปรับปรุงโครงการฝกอบรม 

 
3.   แนวสังเกตพฤติกรรมการเรียนการสอนเฉพาะกิจ ( Ad – hoc approach  to observation ) 
                   เครื่องมือสังเกตพฤติกรรมการเรียนการสอนเฉพาะกิจ ( Ad – hoc approach  to 
observation ) คือแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนการสอนที่ครูสรางหรือปรับปรุงขึ้น ตามความ
ตองการหรือวัตถุประสงคเฉพาะของตนเอง ครูภาษาอาจพบวาเครื่องมือสังเกตพฤติกรรมการเรียน
การสอนอยางเปนระบบ และเครื่องมือสังเกตพฤติกรรมการเรียนการสอนเชิงชาติพันธุวรรณนาไม
สะดวกหรือซับซอนเกินไป ไมเหมาะกับความตองการ สามารถสรางเครื่องมือสังเกตการเรียนการ
สอนเฉพาะกิจขึ้น ซ่ึงมีลักษณะที่ยืดหยุน และนําเอาลักษณะของเครื่องมือหลายแบบมาผสมกัน ทํา
ใหสามารถเก็บขอมูลไดทั้งเชิงปริมาณ (Quantitative data) และ เชิงคุณภาพ (Qualitative data)  
                   วอลเลซ (Wallace 1991, อางถึงใน วิสาข จัติวัตร 2543 : 71-72)     ไดยกตัวอยาง
เครื่องมือสังเกตพฤติกรรมการเรียนการสอน ซ่ึงแบงออกเปน 2 สวน ในขอ  1  เปนการเก็บของมูล
เชิงปริมาณ โดยใหครูทําเครื่องหมายชนิดของคําถามที่ใชถามในหองเรียนวาเปนคําถามประเภทใด  
ในขอที่ 3 ตอนแรกเปนการเก็บขอมูลวาไดรับคําตอบจากนักเรียน และไมไดรับคําตอบจากนักเรียน
เปนจํานวนกี่คร้ัง ซ่ึงเปนขอมูลเชิงปริมาณเชนเดียวกัน สําหรับขอ 3 ตอนที่ 2  ขอ 2 และ ขอ  4  เปน
คําถามปลายเปด ซ่ึงเปนขอมูลเชิงคุณภาพ  
                   วิสาข จัติวัตร  (2543 : 78) ไดกลาวถึงขอดีและขอจํากัดของการใชเครื่องมือสังเกต
พฤติกรรมการเรียนการสอนเฉพาะกิจ ไวดังนี้ 
                   1.   ขอดี 
                           1.1  ครูหรือผูบันทึกพฤติกรรมสามารถสรางเครื่องมือบันทึกพฤติกรรมได
เหมาะสมกับวัตถุประสงคและความตองการของตนเอง 
                           1.2   สามารถบันทึกขอมูลไดทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
                           1.3   เปนการเก็บขอมูลซ่ึงไมกวางเกินไป เปนขอมูลเฉพาะดาน 
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                   2.   ขอจํากัด 
                           2.1   เครื่องมือที่สรางขึ้นอาจไมมีความเที่ยงตรง เนื่องจากไมมีผูที่ทดลองใชมา
กอน 
                           2.2   ครูที่ไมมีประสบการณ ไมสามารถสรางเครื่องมือได 

 
4.   การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 
                   การสอนเพื่อการสื่อสาร (The Communicative Approach) เกิดขึ้นในชวงป ค.ศ. 1975 
เพื่อใหผูเรียนสามารถนําภาษาไปใชเพื่อการสื่อสารไดอยางแทจริง มิใชเพียงเพื่อเรียนรูการใช
ไวยากรณ หรือรูปแบบภาษาใหถูกตองเทานั้น ยังมุงเนนใหผูเขียนไดใชความรูเกี่ยวกับภาษาที่เรียน
และฝกไปแลว เพื่อส่ือความหมายอยางใดอยางหนึ่งตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว (Littlewood 1984 : 
17) ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของชอมสกี้ (Chomsky  1965, อางถึงใน สุมิตรา อังวัฒนกุล 2536 : 18) 
กลาวถึง ความสามารถในการที่จะเขาใจภาษา (Competence) และความสามารถในการแสดงออก
ทางภาษา (Performance) มีอยูในมนุษยทุกคน แตจะตองมีความสามารถที่จะเขาใจภาษากอนจึงจะมี
ความสามารถในการแสดงออกทางภาษา 
                   วิธีการสอนตามแนวการสอนเพื่อการสื่อสารนี้มีพื้นฐานจากแนวความคิดที่วา ภาษาคือ
เครื่องมือในการสื่อสาร และเปาหมายของการสอนภาษาคือเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถใน
การสื่อสาร ซ่ึง เดล ไฮมส (Dell Hymes, อางถึงใน สุมิตรา อังวัฒนกุล 2535 : 108) ไดให
ความหมายวาเปนความสามารถในการใชภาษาหรือตีความภาษาไดถูกตองเหมาะสมเมื่อมีการ
ปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นๆ ในสังคม โดยเปนความสามารถที่จะรูไดวาเมื่อไรควรจะพูด และควรจะ
พูดอะไร กับใคร เมื่อไร ที่ไหน และในลักษณะอยางไร ซ่ึงความหมายของความสามารถในการ
ส่ือสารที่เสนอโดย เดล ไฮมส นี้ เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไป และในระยะตอมา 
                           แฮมเมอร และชาวิซยอง (Hammer 1983 : 44-45; Savignon 1983 : 32) กลาววา 
กิจกรรมการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะตองพิจารณาถึงองคประกอบตอไปนี้ 
                           1.   ความตองการในการสื่อสาร (Communication need) กิจกรรมที่จะใหผูเรียน
กระทํานั้น ผูเรียนตองรูความตองการหรือความจําเปนในการทํากิจกรรมเพื่อนําการสื่อสารอยางไร 
ตอไป 
                           2. จุดประสงคของการสื่อสาร (Communication purpose) กิจกรรมที่ดีควรมี
จุดมุงหมายในการใชภาษาเพื่อส่ือความหมายที่แทจริงในชีวิตประจําวันมากกวาฝกใชภาษา 
                           3.   เนนเนื้อหาไมใชรูปแบบภาษา (Content not form) กิจกรรมที่ดีควรมีเนื้อหา
และวิธีการที่นาสนใจ เหมาะสมกับวัยและความถนัดของผูเรียนรวมทั้งเปนประโยชนตอผูเรียนอีก
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ดวย เพราะกิจกรรมที่นาสนใจ จะทําใหผูเรียนมุงเนนไปที่การสื่อสารไมใชรูปแบบภาษา นอกจากนี้
กิจกรรมที่ดีไมควรงายเกินไปหรือยากเกินไป  มี เนื้อหาภาษาอยู ในระดับที่ สูงกวาระดับ
ความสามารถทางภาษาของผูเรียนเล็กนอย 
                           4.   ความหลากหลายของภาษา (Variety of language) กิจกรรมซึ่งเปดโอกาสให
ผูเรียนไดใชภาษาหลายรูปแบบ รวมทั้งการหาความรูและประสบการณตางๆ มาชวยตีความเพื่อทีจ่ะ
สามารถสื่อความหมายได 
                           5.   ไมมีการแทรกแซงจากผูสอน (No teacher intervention) ผูเรียนเปนผูกระทํา
มากกวาผูสอน และจะไมมีการแกไขขอผิดพลาด แตจะประเมินผลสุดทายของกิจกรรมวาบรรลุ
จุดประสงคของการสื่อสารหรือไม 
                           6.   ไมมีการควบคุมส่ือ (No material control) กิจกรรมที่ดีไมควรกําหนดภาษาที่
ผูเรียนตองใช ควรใหผูเรียนมีโอกาสเลือกเนื้อหา หรือรูปแบบภาษาดวยตนเองภาษาดวยตนเอง 
                           7.   ควรใหผูส่ือความหมายไดรับขอมูลยอนกลับ (Feedback) จากกันและกัน เพื่อ
จะไดประเมินความสําเร็จในการสื่อสารของตน 
                           คาแนล (Canale 1984 : 112, อางถึงใน สุมิตรา อังกุลวัฒนา 2536 : 18) กลาววา 
การจะสอนใหผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสารไดนั้น ควรจะประกอบดวยองคประกอบ 
ดังตอไปนี้ คือ 
                           1.  ความสามารถดานกฎเกณฑไวยากรณหรือภาษาศาสตร (Grammatical or 
Linguistic Competence) ไดแก ความสามารถในการใชทักษะทั้ง 4 คือ ฟง พูด อาน เขียน โดยมี
องคประกอบทางภาษาคือ เสียง คําศัพท และโครงสรางเปนแทนในการสื่อความหมาย 
                           2.  ความสามารถดานภาษาศาสตรสังคม (Sociolinguistic Competence) ไดแก 
ความสามารถในการที่จะใชภาษาไดอยางถูกตอง เหมาะสม ตามสภาพการที่แตกตาง โดยสามารถ
เลือกใชภาษาที่เหมาะสมทั้งในดานความหมายและรูปประโยคดวย 
                           3. ความสามารถในการใชความสัมพันธของขอความ  (Discourse Competence) 
คือมีความรูเกีย่วกับการใชระเบียบวิธีของความสัมพันธระหวางประโยค โดยใชความรูทาง
ไวยากรณและความสามารถในการเชื่อมโยงความหมายทางภาษาใหเขากันไดอยางถูกตอง มีความ
เขาใจและทํานายความขางหนาเกีย่วกับรูปลักษณะของภาษาที่จะเกิดขึน้ในบริบท (Context) ได
อยางถูกตอง 
                           4.   ความสามารถในการใชกลวิธีในการสื่อความหมาย (Pragmatic Competence or 
Strategic Competence) คือมีความสามารถในการปรับตัวเขากับสถานการณ ตลอดจนการใชกิริยา
ทาทาง สีหนาและน้ําเสียงประกอบในการสื่อความหมาย การใชกลวิธีนี้เปนการแสดงออกทั้ง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

53  

 

ในทางคําพูด (Verbal) และไมใชคําพูด (Non-verbal) เชน การขยายความดวยคําศัพทอ่ืนแทน
คําศัพทที่ไมรูหรือนึกไมออกในขณะนั้น การพยายามอธิบายโดยใชกิริยาทาทางประกอบ เปนตน  
 
                   4.1   หลักการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 
                            บํารุง  โตรัตน  (2535 : 60 - 61) กลาวถึง หลักในการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร วา 
การสอนภาษาเพื่อการสื่อสารมีจุดประสงคเพื่อใหผู เรียนสามารถใชภาษาที่เรียนในการสื่อ
ความหมายกับผูอ่ืนไดอยางถูกตอง สมบูรณ ความสามารถในการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางผูพูด 
และผูฟงไดอยางถูกตอง เหมาะสม ถือเปนความสําเร็จในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร 
                           สุมิตรา  อังวัฒนกุล (2537 : 109 -111) กลาวถึง จดุมุงหมายในการสอนเพื่อการ
ส่ือสาร เพื่อมุงใหผูเรียนสามารถใชภาษาเพื่อส่ือความหมายไดอยางเหมาะสมกับสภาพสังคม จึง
ควรเนนหลักสําคัญดังตอไปนี้ 
                           1.   ควรใหผูเรียนรูวากําลังทําอะไร เพื่ออะไร ความมุงหมายของการเรียนและการ
ฝกใชภาษาเพื่อใหการเรียนภาษาเปนส่ิงที่มีความหมายตอผูเรียน ใหผูเรียนรูสึกวาเมื่อเรียนแลว
สามารถสื่อสารไดตามประสงค 
                           2.   การสอนภาษาโดยแยกเปนสวนๆ ไมสามารถชวยใหผูเรียน เรียนรูการใชภาษา
เพื่อการสื่อสารไดดีเทากับการสอนในลักษณะบูรณาการในชีวิตประจําวัน การใชภาษาเพื่อการ
ส่ือสารมักตองใชหลายทักษะรวมกันไป และในบางครั้งก็ตองอาศัยกิริยาทาทางประกอบ ดังนั้น 
ผูเรียนภาษาก็ควรจะไดทําพฤติกรรมเชนเดียวกับในชีวิตจริง ผูเรียนควรจะไดฝกและใชภาษาใน
ลักษณะของทักษะรวมตั้งแตเร่ิมตน  
                           3.   ตองใหผูเรียนไดทํากิจกรรมการใชภาษา กิจกรรมดังกลาวควรมีลักษณะ
เหมือนในชีวิตประจําวันใหมากที่สุด เพื่อใหผูเรียนนําไปใชไดจริง กิจกรรมการหาขอมูลที่ขาด
หายไป (Information Gap) เปนกิจกรรมที่เหมาะสมที่สุดอยางยิ่ง เพราะผูเรียนที่ทํากิจกรรมนี้ จะไม
ทราบขอมูลของอีกฝายหนึ่ง จึงจําเปนตองส่ือสารกันเพื่อใหไดขอมูลตามที่ตองการ กิจกรรมใน
ลักษณะนี้จึงมีความหมายและใกลเคียงการสื่อสารในชีวิตจริงมาก นอกจากนี้ ในการทํากิจกรรมการ
ใชภาษา ควรใหผูเรียนมีโอกาสเลือกใชขอความที่เหมาะสมกับบทบาทและสถานการณดวย นั่นคือ 
ผูเรียนตองไดเรียนรูความหมายของสํานวนภาษาในรูปแบบตางๆ ดวยเชนกัน  
                           4.   ตองใหผูเรียนฝกการใชภาษามากๆ การที่ผูเรียนจะสามารถใชภาษาเพื่อส่ือสาร
ไดนั้น นอกจากผูเรียนตองทํากิจกรรมการใชภาษาดังกลาวแลว ยังตองมีโอกาสในการทํากิจกรรม
ในรูปแบบตางๆ ใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปไดดวย ดังนั้น นอกจากกิจกรรมการหาขอมูลท่ีขาด
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หายไป  (Information Gap) แลว กิจกรรมอื่นๆ ที่เปนงานคู เชนเกม (Games)  การแกปญหา 
(Problem Solving) การแสดงบทบาทสมมติ (Role Play) ยอมมีบทบาทสําคัญที่สุด 
                           5.   ผูเรียนตองไมกลัวการใชภาษาผิด แนวการเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
ใหความสําคัญกับการใชภาษา (Use) มากกวาวิธีใชภาษา (Usage) ดวยเหตุนี้ผูสอนจึงไมควรแกไข
ขอผิดพลาดของผูเรียนทุกครั้ง ควรแกไขเฉพาะที่จําเปน เชน ขอผิดพลาดที่ทําใหเกิดการเขาใจผิด
หรือขอผิดพลาดที่เกิดซ้ําบอยๆ มิฉะนั้นอาจทําใหผูเรียนขาดความมั่นใจและไมกลาใชภาษาในการ
ทํากิจกรรมตางๆ  นอกจากนี้การสอนภาษาเพื่อการสื่อสารควรใหความสําคัญในเรื่องความ
คลองแคลวในการใชภาษา (Fluency) เปนอันดับแรก ซ่ึงภาษาที่ใชอาจไมถูกตองนัก แตส่ือ
ความหมายได สวนความถูกตองของการใชภาษา (Accuracy) ก็ควรคํานึงถึงดวยเชนกัน 
 
                   4.2   กิจกรรมการสอนภาษาเพือ่การสื่อสาร 
                           ปจจัยที่สําคัญตัวหนึ่งในการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารใหสัมฤทธิ์ผล คือ กิจกรรม 
เพราะกิจกรรมถือเปนสื่อที่ใหผูเรียนไดแสดงออกทางภาษาไดโดยการปฏิสัมพันธ (Interaction) กับ
ผูสอนหรือเพื่อนในชั้น จอหนสันและมอรโรว  (John and Morrow 1981 : 64, อางถึงใน อโณทัย 
ทิพกนก 2532 : 49 ) กลาววาการใหผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารจะทําให
ผูเรียนสามารถสื่อสารได และในขณะที่ผูเรียนกําลังแสดงออกทางภาษาเพื่อส่ือความมหายอยูนั้น 
ผูสอนไมควรขัดจังหวะ ควรปลอยใหผูเรียนไดแสดงออกอยางเสรี (Harmer 1986 : 166) 
                           พอลสตันและบรูเดอร (Paulston and Bruder 1976 : 60 - 67 ) ไดเสนอกิจกรรม
ภาษาเพื่อการสื่อสารไว 4 ประเภทดังนี้  
                           1.   กิจกรรมสรางความสัมพันธในสังคม (Social Formulas and Dialogues) คือ 
การจัดกิจกรรมที่ทําใหผูเรียนไดฝกใชภาษาตามหนาที่เพื่อสรางความสัมพันธในสังคม เชน การ
ทักทาย การแนะนําตัว การกลาวลา การชมเชย เปนตน ผูสอนตองสอนใหผูเรียนรูจักวางตัวให
เหมาะสมดวย ตลอดจนการเลือกใชภาษาใหเหมาะสม กิจกรรมบทบาทสมมุติถือเปนกิจกรรมที่
เหมาะสมที่สุด 
                           2.   ภาระงานชุมชนสัมพันธ (Community-Oriented tasks) ภาระงานนี้เปนกิจกรรม
ที่บังคับใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับเจาของภาษานอกหองเรียน โดยมีจุดประสงคเพื่อใหผูเรียนเผชิญ
กับสถานการณจริง และใหไดขอมูลท่ีแทจริง ตามตองการ เชน การใหผูเรียนไปธนาคารเพื่อขอ
ขอมูลเกี่ยวกับบัญชีประเภทตางๆ เปนตน 
                           3. กิจกรรมการแกปญหา (Problem-Solving Activities) เปนกิจกรรมที่ผูสอน
กําหนดปญหาให กิจกรรมนี้มักเปนกิจกรรมกลุมโดยสมาชิกในกลุมจะชวยกันเลือกวิธีแกปญหา 
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ดังนั้นในการปฏิบัติกิจกรรมนี้ผูเรียนตองปรึกษาหารือรวมกัน ตลอดจนแกไขการใชภาษาของกัน
และกัน 
                           4.   บทบาทสมมุติ (Role Play) เปนกิจกรรมที่มุงใหผูเรียนไดแสดงกิจกรรมตาม
บทบาทที่ตนไดรับ กิจกรรมนี้อาจตองมีการควบคุมหรือไมก็ได ขึ้นอยูกับความสามารถของผูเรียน 
โดยมีประกอบที่สําคัญ 3 สวน คือ สถานการณ (Situation) บทบาท (Role play) และสํานวนที่ใช 
(Useful Expression) สวนความรูเดิม และประสบการณก็มีสวนสําคัญในการปฏิบัติกิจกรรมนี้
เชนกัน  
                           ลิตเติ้ดวูด (Littlewood 1984 : 20 - 42) แบงกิจกรรมการสื่อสารออกเปน 2 ประเภท 
คือ  
                           1. กิจกรรมที่จัดตามจุดประสงคที่จะสื่อสาร (Functional Communicative 
Activities) กิจกรรมนี้ผูเรียนไมจําเปนตองใชภาษา หรือไวยากรณถูกตอง เหมาะสมกับสถานการณ
ตางๆ จุดประสงคหลักของกิจกรรมนี้คือ ผูเรียนสามารถใชภาษาในการสื่อความหมายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ผูเรียนจะประสบผลสําเร็จในการสื่อสารหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับความสามารถในการ
ส่ือสารไดทันทีเมื่ออยูในสถานการณที่จําเปนของผูเรียน 
                                1.1  กิจกรรมแลกเปลี่ยนขอมูลในวงจํากัด (Sharing Information with 
Restricted Cooperation) กิจกรรมนี้เปนรูปแบบการมีปฏิสัมพันธอยางงายผูเรียนแตละคนหรือแตละ
กลุมจะไดรับขอมูลสวนหนึ่ง และจําเปนตองแลกเปลี่ยนขอมูลท่ีตนมีกับเพื่อนหรือหาขอมูลจากกัน
และกันดวยการถามตอบ เพื่อใหไดขอมูลครบถวน ซึ่งคําถามสวนใหญจะเปน Yes - No ตัวอยาง
กิจกรรมเชน การคนหาความเหมือนและความแตกตางของภาพ การเรียงลําดับเหตุการณเปนตน 
                                1.2   กิจกรรมแลกเปลี่ยนขอมูลในวงกวาง (Sharing Information with 
Unrestricted Cooperation) กิจกรรมนี้แบงผูเรียนเชนเดียวกับประเภทแรก แตแตกตางกันที่กิจกรรม
แรกจํากัดวิธีการใหขอมูล ในขณะที่กิจกรรมจะมีขอบขายของการสื่อสารกวางขึ้น ผูเรียนที่ทราบ
ขอมูลจะใหขอมูลอยางละเอียดกับผูที่ไมมีขอมูลเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารซึ่งกันและกัน เชน 
กิจกรรมการบอกทิศทาง (Following Direction)  
                                1.3   กิจกรรมการแลกเปลี่ยนขอมูลและหาขอสรุปจากขอมูล (Sharing and 
Processing Information) ความหมายของกิจกรรมนี้คือ การแลกเปลี่ยนขอมูลจริง ความสําเร็จของ
ผูเรียนอยูที่ความสามารถในการรับรูขอมูลของคนอื่นๆ ผูเรียนไมเพียงแตแลกเปลี่ยนขอมูลเทานั้น 
แตยังไดมีสวนในการอภิปราย และแกไขปญหาตางๆ ผูเรียนจะไมสามารถเดาเหตุการณลวงหนา 
ดังนั้น ผูเรียนจะตองใชความพยายามในการสื่อสาร กิจกรรมนี้ยึดหลักการแลกเปลี่ยน และถายโอน
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ขอมูล ที่ตองใชความรวมมือ และขอสรุปรวมกันของผูเรียนจึงจะสามารถแกปญหาได เชน การ
สรางเรื่องใหม โดยการลําดับเหตุการณตอเนื่องใหถูกตอง (Reconstructing Story Sequences) 
                                1.4  กิจกรรมการหาขอสรุปจากขอมูล (Processing Information) กิจกรรม
ประเภทนี้ เนนที่กระบวนการที่ผูเรียนแกปญหาและตัดสินใจในการแกปญหาตางๆ ที่กําหนดให 
ผูเรียนตองไดรับขอมูลที่เปนตัวกระตุนใหเกิดการสื่อสาร โดยการอภิปราย และประเมินขอมูล เชน 
การแกปญหาในสถานการณตางๆ (Problem - Solving)  
                           2. กิจกรรมที่จัดเพื่อการปฏิสัมพันธในสังคม (Social Interaction Activities) 
นอกจากผูเรียนจะเลือกใชภาษาตามจุดประสงคที่จะสื่อสารแลว ผูเรียนจะตองคํานึงถึงการใชภาษา
ใหเหมาะสมกับสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันดวย จากสภาพที่จํากัดในหองเรียน 
ผูสอนควรใชบทบาทสมมุติ หรือสถานการณจําลองเพราะเปนกิจกรรมที่มีบริบททางสังคมที่
หลากหลาย เพื่อใหผูเรียนไดฝกใชภาษาอยางเปนธรรมชาติมากที่สุด เชน การแสดงบทบาทสมมุติ 
สถานการณจําลอง เปนตน 
                           อรุณี  วิริยะจิตรา (2532 : 56) ไดเสนอรูปแบบกิจกรรมที่แบงตามจํานวนสมาชิกไว 
ดังนี้  
                           1.   การจัดกิจกรรมแบบทําคนเดียว (Individual Work) กิจกรรมแบบนี้สงเสริมให
ผูเรียนไดปฏิสัมพันธกับบทเรียน แตผูเรียนจะขาดปฏิสัมพันธระหวางกัน เปนงานที่ผูเรียนแตละคน
ตองคิดและทําดวยตนเอง ดังนั้น จึงสามารถจัดกิจกรรมใหตรงกับระดับความสามารถของผูเรียนแต
ละคนได และทําใหผูสอนเห็นความสามารถและจุดออนของผูเรียนแตละคนไดอยางชัดเจน 
ตัวอยางกิจกรรม การเขียนอธิบายรูปภาพ เปนตน 
                           2. การจัดกิจกรรมแบบคู (Pair Work) กิจกรรมแบบนี้สงเสริมใหผูเรียนมี
ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนดวยกัน เปนงานที่ผูเรียนจะตองคิดและรวมปฏิบัติสองคน กอใหเกิดการ
ใชภาษาในสถานการณที่เหมือนจริง เชน แลกเปลี่ยนขอมูล  
                           3.   กิจกรรมกลุมใหญ (Group Work) จุดมุงหมายของกิจกรรมนี้คลายคลึงกับการ
จัดกิจกรรมแบบคู แตผูเรียนจะประกอบดวย ผูเรียนไมนอยกวา 3 คน และไมควรเกิน 6 คน ในแต
ละกลุมอาจจะประกอบดวยผูเรียนที่เกงหรือออนรวมกัน เพื่อท่ีผูเรียนจะไดชวยเหลือและเรียนจาก
กัน หรือในกลุมอาจจะประกอบดวยผูเรียนที่เกงหรือออนเทากัน เพื่อท่ีผูสอนจะไดชวยเหลือผูเรียน
ที่ออนไดเต็มที่ กิจกรรมที่เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมแบบกลุม ไดแก การอภิปราย การแลกเปลีย่น
ขอมูลภายในกลุม เพื่อนําขอมูลที่สมบูรณมาใชตัดสินปญหา เปนตน 
                           4.   การจัดกิจกรรมแบบทํารวมกันทั้งชั้น (Class Work) กิจกรรมแบบนี้สงเสริมให
ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับผูสอน และชวยกันทั้งหอง ผูสอนสามารถชี้นําและควบคุมกิจกรรมได
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มากกวาแบบอื่น และเปนกิจกรรมที่ทําใหผูเรียนไดรับรูรูปแบบของภาษาที่ถูกตองจากผูสอน เชน 
การฝกการออกเสียง การฝกรูปแบบประโยค เปนตน แตกิจกรรมนี้ บางประเภทไมเอ้ือตอการเรียน
แบบสื่อสาร 
                           กุสุมา ลานุย (2533 : 22 - 29) กลาววา การจัดกิจกรรมทางภาษาใดๆ ก็ตามจะตอง
คํานึงถึงส่ิงตางๆ เหลานี้  
                           1.   กิจกรรมควรมีลักษณะใกลเคียงกับการสื่อความหมายในสถานการณปกติ 
กลาวคือ กิจกรรมนั้นจะตองจัดใหอยูในลักษณะที่ทําใหเกิดความจําเปนที่จะตองส่ือความหมาย 
นักเรียนไดมีโอกาสเลือกพูด หรือเขียนตามรูปแบบที่ตองการ ผลสุดทายผูเรียนจะทราบวาตนเอง
ประสบผลสําเร็จในการสื่อสารหรือไม 
                           2.   กิจกรรมควรเปนไปตามหลักการเรียนรู นั้นคือ กิจกรรมนั้นตองนาสนใจและ
เหมาะสมกับวัยของผูเรียน ไมยากหรืองายเกินไป ควรเปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดนํา
ความรูและประสบการณที่มีอยูมาใช และควรอยูในระดับที่สูงกวาระดับความรูความจํา 
                           3.  กิจกรรมนั้นควรเปนไปตามหลักการสอน  นั้นคือ ตองสอดคลองกับ
จุดประสงค และเนื้อหาที่ เ รียนรวมทั้งการคํานึงถึงวัย ประสบการณ จํานวนนักเรียน  และ
ความสามารถในการควบคุมนักเรียน 
 
5.   ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 
 
                   5.1   ขอมูลเก่ียวกับการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 
                           พรทิพย สุขะกุล และคณะ (2548: 7-9) ไดรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของจากเอกสาร
ทองเที่ยว รายงานคดีประจําวัน และจากการสัมภาษณ เจาหนาที่ตํารวจทองเที่ยว ผูบังคับบัญชาและ
เจาที่การทองเที่ยวแหงประเทศไทย โดยใชหลักการสอนตามหนาที่ในภาษา (Functional Approach) 
และการสอนตามแนวการสื่อสาร (Communication Approach) โดยเลือกเฉพาะหัวขอ(Functions) ที่
เจาหนาที่ตํารวจทองเที่ยว จําเปนตองใชในการปฏิบัติหนาที่ อันไดแก 
                           1.   Greetings and Offering Help (การทักทายและการเสนอใหความชวยเหลือ) 
                           2.   Answering Phone Calls (การรับโทรศัพท) 
                           3.   Checking/Confirming/Denying (การถามย้ําเพื่อความเขาใจ การตอนรับ การ
ปฏิเสธ) 
                           4.   Giving Direction (การบอกทิศทาง) 
                           5.   Giving Advice and Instructions (การแนะนํา) 
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                           6.   Complaining and Showing Sympathy (การรองทุกขและการแสดงความ 
เห็นใจ) 
                           7.   Explaining the situation/Apologizing (การอธิบายสถานการณและการขออภัย) 
                           8.   Describing People (การบรรยายรูปพรรณสัณฐาน) 
                           9.   Asking for Information I : Loss (การสอบปากคํา 1 : คดีเกี่ยวกับของหาย) 
                           10. Asking for Information II : Robbery (การสอบปากคํา 2 : คดีเกี่ยวกับการจี้
ปลนชิงทรัพย) 
                           11.  Asking for Information III : Getting a Refund     (การสอบปากคํา 3 : คดี
เกี่ยวกับการขอคืนทรัพยและเรียกเงินคืนจากรานคา) 
                           12.   Translation (การแปล) 
                           ลักษณะการเสนอบทเรียนแบง ออกเปน 3 รูปแบบตามความเหมาะสมของเนื้อหา 
ดังนี้ 
                           รูปแบบที่ 1 หัวขอที่ 1- 8 ประกอบดวย 4 สวน ดังนี้ 
                           Part I : Vocabulary 
                                เพื่อสอนใหรูจักคําศัพทที่จําเปนที่เกี่ยวของกับเนื้อหา 
                           Part II : Pronunciation 
                                เพื่อฝกเสียงและสําเนียงที่คาดวาจะเปนปญหาแกผูเรียน 
                           Part III : Patterns 
                                เพื่อเสนอรูปประโยค (Patterns) และตัวอยางบทสนทนา (Dialogs) ในแตละ 
Function 
                           Part IV : Activities 
                                เพื่อฝกการใชรูปประโยคที่เรียนมาในสถานการณที่ใกลเคียงกับความเปนจริง  
โดยเรียงจากกิจกรรมที่งายไปถึงกิจกรรมที่ซับซอนซ่ึงตองการความสามารถในการประยุกตของ
ผูเรียน 
                           รูปแบบที่ 2 เฉพาะหัวขอท่ี 9-11 แบงเปน 3 สวน ตามลักษณะรูปคดีสวนใหญที่
นักทองเที่ยวมาแจงความ ไดแก Loss (คดีเกี่ยวกับของหาย) Robbery (คดีเกี่ยวกับการจี้ปลนชิง
ทรัพย) Getting a Refund (คดีเกี่ยวกับการขอคืนทรัพย และเรียกเงินคืนจากรานคา) คดีแตละ
ประเภทแบงเปน 3 สวน ดังนี้ 
                           Part I : Vocabulary 
                                เพื่อสอนใหรูจักคําศัพทเฉพาะเกี่ยวกับคดี 
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                           Part II : Patterns 
                                เพื่อเสนอรูปประโยคคําถามที่จําเปนตองใช โดยแบงเปนคําถามทั่วไป  
(general questions) และคําถามเฉพาะ (specific questions) รวมทั้งใหตัวอยางบทสนทนาในการ
สอบปากคํา พรอมทั้งตัวอยางของรายงานประจําวันของคดี 
                           Part III : Activities 
                                เพื่อฝกการใชคําถามในการสอบปากคํา และเพื่อฝกการฟงเพื่อความเขาใจเนื้อ 
เร่ืองเกี่ยวกับคดี 
                           รูปแบบที่ 3 เฉพาะหัวขอที่ 12 มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแปลขอความรองทุกขที่
นักทองเที่ยวเขียนแจงความไวใหเปนภาษาไทยตามแบบฟอรมที่ใหไว ซ่ึงผูเรียนตองนําความรูใน
หัวขอตนๆ มาประยุกตใช ประกอบดวย 2 สวน ดังนี้ 
                           Part I : Vocabulary 
                                เพื่อสอนคําศัพทเกี่ยวกับเนื้อหา 
                           Part III : Activities 
                                เพื่อฝกการแปลอยางมีขั้นตอน โดยข้ันตนผูเรียนฝกแปลเพียงบางสวนของ 
รายงานและแปลดวยตนเองมากขึ้นเปนลําดับ 
                           ผูวิจัยไดศึกษาคนควาขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน
นายรอยตํารวจ (โรงเรียนนายรอยตํารวจ 2548) และนักเรียนตํารวจภูธร (โรงเรียนตํารวจภูธร 2548) 
พบวา การเรียนภาษาอังกฤษของโรงเรียนนายรอยตํารวจแบงออกเปน 2 กลุม คือ  
                           1.   กลุมวิชาบังคับ ไดแก  
                                1.1   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1, 2 ลักษณะการเรียนการสอนเปนแบบบรรยาย  
                                1.2   การใชภาษาอังกฤษ 1, 2 ลักษณะการเรียนการสอนเปนแบบบรรยายและ 
ปฏิบัติ  
                           2.   กลุมวิชาเลือก  ไดแก การใชภาษาอังกฤษ 3, 4 ลักษณะการเรียนการสอนเปน
แบบบรรยาย และปฏิบัติ  
                           โดยเนื้อหาในการเรียนจะเปนในลักษณะการสื่อสารที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน
เชนเดียวกันกับการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนตํารวจภูธรที่เปนแบบการสื่อสารที่เกี่ยวของกับ
ชีวิตประจําวัน โดยเรียนเพียงวิชาเดียว คือ การสนทนาภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน  ลักษณะการ
เรียนการสอนเปนแบบบรรยาย และปฏิบัติ  
                           นอกจากนี้  ผูวิจัยไดศึกษา เปรียบเทียบการเรียนการสอนรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อ
การทองเที่ยว จากสถาบันที่มีการเรียนการสอนในระดับการอาชีพข้ึนไป ไดแก วิทยาลัยอาชีวศึกษา
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เพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เกี่ยวกับความแตกตาง
ในดานของจุดประสงคการเรียนรู เนื้อหารายวิชา และการวัดผลประเมินผล พอจะสรุปไดดังตาราง
ที่ 2 ดังนี้ 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 

สถาบัน จุดประสงคการ
เรียนรู 

เนื้อหารายวิชา วิธีการจัดการ
เรียนรู 

การวัดผล
ประเมินผล 

วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
เพชรบุรี 

1. เพื่อใหมีความรู
ความเขาใจ
ศัพทเทคนิคพื้นฐาน
ของการ ทองเที่ยว 
2. เพื่อใหมีความรู
ความเขาใจการอาน 
เนื้อหาทางธุรกิจการ
ทองเที่ยวในชุมชน 
3. เพื่อใหมีความรู
ความเขาใจการฟง-
การพูด ตาม
สถานการณตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการ
ทองเที่ยว 
4. เพื่อถายทอด
ประสบการณที่ไดรับ
คนควาเนื้อหาสาระ
ดานการทองเที่ยว
เปนภาษาอังกฤษ 
 

1. ความหมายของคํา
และศัพทเทคนิค
พ้ืนฐานทางการ 
ทองเที่ยว 
2. การใชภาษาอังกฤษ
ในการขอและใหขอมูล 
3. การใหบริการ 
4. การแสดงความ
คิดเห็น 
5. การใชภาษาอังกฤษ 
และการแสดงทาทางใน
การสื่อสารอยาง
เหมาะสมกับ 
วัฒนธรรม และ
ประเพณีของเจาของ
ภาษา 
6. การนําเสนอเรื่องราว
เกี่ยวกับสถานที่
ทองเที่ยว 

บรรยาย และฝก
ปฏิบัติ 

1. การทํา
แบบฝกหัด 
2. การสอบ 
(Test) 
3. รายงาน 
(Report) 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบุรี 

1. เพื่อใหสามารถ
พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษทั้ง 4 
ดาน ในการ
ติดตอสื่อสารเพื่อการ
ทองเที่ยว 
2. เพื่อใหสามารถ
เขาใจหลักสําคัญ 

1. At the Information 
centre / At the airport 
2. Provinces in  
Thailand / At the 
Travel agent 
3. Attractions Context 
4. Culture Context 

บรรยาย และฝก
ปฏิบัติ 

1. แบบทดสอบ 
(Test) 
2. การนําเสนอ
งาน 
(Presentation) 
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ตารางที่ 2 (ตอ) 
สถาบัน จุดประสงคการ

เรียนรู 
เนื้อหารายวิชา วิธีการจัดการ

เรียนรู 
การวัดผล
ประเมินผล 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบุรี 

ในการใช
ภาษาอังกฤษ และ
นํามาปรับใชใน
สถานการณจริงได 
3. เพื่อใหสามารถ
นําเสนอทักษะทาง
ภาษาอังกฤษที่ 
ถูกตอง และ
หลากหลายเกี่ยวกับ
การทองเที่ยวได 

5. Tourism in Thailand 
6. Tourist Locations 
7. Tourism around the 
world 
8. English Usage in 
service industry 

 โดยมีเกณฑใน
การใหคะแนน 
ดังนี้ 
  2.1 Pronunciation 
   2.2 Organization 
   2.3 Content 
   2.4 Creativity 
   2.5 Participation 
   2.6 Interest 
3. รายงาน (Report)  

มหาวิทยาลัย 
สุโขทัย 
ธรรมาธิราช 

1. เพื่อใหความรู
ความเขาใจ สามารถ
ใชโครงสราง ศัพท 
สํานวนภาษาอังกฤษ
ที่ใชในการสื่อสาร
กับชาวตางประเทศ 
ติดตอซื้อขาย และ
การใหบริการ
เกี่ยวกับการทองเที่ยว
2. เพื่อใหสามารถใช
ภาษาอังกฤษแนะนํา
ชาวตางประเทศ ให
รูจักประเทศไทย 
ดานภูมิศาสตร 
ประวัติศาสตร 
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และ
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

1. Background 
Information 
2. Welcome to 
Thailand 
3. Traveling in 
Thailand 
4. Accommodation 
5. Thai Foods 
6. Shopping 
7. Tours 
8. Thai ways of life 
9. Festivals 
10. Thai Cultural  
11. Ancient sites 
12. Tourism and the 
Environment 
13. Careful 
Development for the 
future 

บรรยาย และฝก
ปฏิบัติ 

1. แบบประเมิน
ตนเองกอนและ
หลังเรียน 
2. การทํา
แบบฝกหัด 
3. การสอบ 
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                           จากตัวอยางการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวจากวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พอจะสรุป
ความแตกตางไดดังนี้  
                           1.   ดานวัตถุประสงค วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีจะเนนการฝกทักษะดานพูด 
และการฟงเพื่อใหสามารถสื่อสารตามสถานการณที่ เกี่ยวของกับการทองเที่ยว  ในขณะที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจะเนนการพัฒนาทักษะทั้ง       4   ดาน เพื่อใหสามารถเขาใจหลัก
สําคัญในการใชภาษาอั งกฤษเพื่ อการทอง เที่ ยวไดอย า งถูกตองและหลากหลายและ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีขอแตกตางในสวนของการใหผูเรียนไดสามารถแนะนําให
นักทองเที่ยวไดรูจักความเปนมาของประเทศเพิ่มมากขึ้น   
                           2.   ดานเนื้อหา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มีความเหมือนกันในเรื่องเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรม ในขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจะ
เนนเกี่ยวกับการจัดธุรกิจเกี่ยวกับการทองเที่ยวมากกวา นับไดวาการเรียนการสอนรายวิชานี้สะทอน
ใหเห็นถึงศักยภาพในการถายทอดความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไดเปนอยางดี  
ดังที่ปรารถนา ศรีสุข (2544 : 7) กลาววา การพัฒนาศักยภาพการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 
ใหแกบุคลากรในทองถ่ิน ถือเปนอีกแนวทางหนึ่งในการพัฒนาการทองเที่ยวใหเจริญเติบโตยิ่งขึ้น 
สอดคลองกับแนวคิดของสุทัศน นาคจั่น (2548 : 3) กลาววา การสนับสนุนการทองเที่ยว โดยเฉพาะ
ในทองถ่ินของตนเอง จะยังประโยชนตอการพัฒนาการทองเที่ยวของจังหวัดนั้นๆ และยังเปน
ประโยชนตอการศึกษาที่จะสงผลตอเยาวชน ชุมชน เศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติที่ยั่งยืนตอไป 
                           สุทัศน  นาคจั่น (2548 : 23-24) กลาววา การทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมบริการที่มี
บทบาทสูงยิ่งในการนําเงินตราตางประเทศเขาสูระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย เปนอุตสาหกรรม
ที่ทํารายไดอันดับหนึ่ง เมื่อเทียบกับสินคาอื่นๆ จึงพอจะสรุปความสําคัญของการทองเที่ยวได 2 
ดาน ดังนี้ 
                           1.   ความสําคัญของการทองเที่ยวตอเศรษฐกิจของประเทศ 
                                1.1   เปนแหลงที่มาของรายไดในรูปเงินตราตางประเทศ 
                                1.2   ชวยลดปญหาการขาดดุลการชําระเงินระหวางประเทศ 
                                1.3   ชวยสรางอาชีพและการจางงาน 
                                1.4   กอใหเกิดการกระจายรายได 
                                1.5   กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจของทองถ่ิน 
                                1.6   การทองเที่ยวกอใหเกิดการกระตุนการผลิต 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

63  

 

                           2.   ความสําคัญของการทองเที่ยวตอสังคมของประเทศ 
                                2.1   ชวยยกมาตรฐานการครองชีพของคนในทองถ่ิน 
                                2.2   ชวยสรางความเจริญทางสังคมใหแกทองถ่ิน 
                                2.3   ชวยอนุรักษฟนฟูวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 
                                2.4   กอใหเกิดประโยชนดานการศึกษา 
                                2.5   ชวยลดปญหาการอพยพยายถ่ินของชุมชนทองถ่ิน 
                                2.6  ชวยกระตุนใหมีการคิดคนนําทรัพยากรสวนเกินที่ไรคามาประดิษฐเปน
สินคาที่ระลึกจําหนาย 
                                2.7   ชวยสรางสันติภาพและความสามัคคี 
 
                   5.2   องคประกอบของการทองเที่ยว 
                           คูมือสงเสริมหมูบานทองเที่ยว (คูมือสงเสริมหมูบานทองเที่ยว 2541, อางถึงใน 
สุทัศน  นาคจั่น 2548 : 34-35) กลาววาองคประกอบการทองเที่ยวประกอบดวยองคประกอบหลักๆ 
คือ 
                           1.   นักทองเที่ยว ถือวาเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดของการทองเที่ยวซ่ึงหมายถึง
ผูที่เดินทางจากถิ่นที่อยูอาศัยถาวรหรือไมก็ตามไปยังบริเวณอื่นๆ 
                           2.   สินคาทองเที่ยวหรือสถานที่ทองเที่ยว จัดประเภทไดทั้งนามธรรม และ
รูปธรรม เชน ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี อัธยาศัยไมตรี สาธารณูประโภค ของที่
ระลึก เปนสิ่งที่นักทองเที่ยวไปเที่ยวและเกิดความประทับใจ  
                           3.  การคมนาคมปจจยัสําคัญที่จะทําใหการทองเที่ยวดําเนินการไปไดอยางดี เพราะ
เปนสวนทีจ่ะสรางความพึงพอใจ ประทับใจใหแกนักทองเที่ยว และสงผลใหธุรกิจการทองเทีย่ว
สามารถดําเนินตอไปได 
                           4.  ขอมูลขาวสารและการบริการ เปนปจจัยสนับสนนุการทองเที่ยวโดยเปนการให
ความรูเกี่ยวกบัเรื่องตางๆ และการประชาสัมพันธแกนกัทองเที่ยว เพื่อจูงใจนกัทองเที่ยวเขามาเที่ยว
ในประเทศมากยิ่งขึ้น เชน หนังสือแนะนําเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว แผนที่ และเอกสารแนะนําตางๆ 
                           5.   ความปลอดภัยและการอํานวยความสะดวกเชน การแนะนําของเจาของทองถ่ิน 
การกําหนดมาตรฐานตางๆ เพื่อความปลอดภัยของนักทองเที่ยว เปนตน 
                           6. องคประกอบดานโครงการพื้นฐาน  เปนปจจยัที่สนับสนุนใหการทองเที่ยว
ดําเนินไปดวยดี และกอใหเกิดความสะดวก รวดเร็วในการดําเนินธุรกจิ ไดแก การไฟฟา มีเพียงพอ 
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และใชการไดดี การประปา สะอาด ถูกหลักอนามัย การสื่อสาร สะดวก รวดเร็ว สถานพยาบาล และ
โรงพยาบาลตางๆ ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั 
                           7.   การสนับสนุนอื่นๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายแกนักทองเที่ยว เชน การเงิน 
การธนาคารตลอดจนความสุภาพ ออนโยน และน้ําใจไมตรีของเจาถ่ิน 
 
                   5.3   จังหวัดเพชรบุรีและการทองเที่ยว 
                           คําขวัญการทองเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี “เขาวังคูบาน ขนมหวานเมืองพระ เลิศลํ้า
ศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม” (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 2548 : 2) เปนคําขวัญที่ใชสําหรับการ
สงเสริม และแสดงเอกลักษณดานการทองเที่ยวและการแสดงภาพพจนของจังหวัดเพชรบุรีใน
ปจจุบัน เปนขอความที่แสดงใหเห็นวาเพชรบุรีเปนที่รูจักแพรหลายและมีส่ิงที่โดดเดนนาสนใจใน
เร่ืองของ พระราชวังตากอากาศของพระมหากษัตริยของไทยที่สรางขึ้นไวและมีลักษณะพิเศษถึง 3 
วัง ในสมัยรัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 คือ พระนครคีรีหรือเขาวัง พระรามราชนิเวศน
หรือวังบานปน และพระราชนิเวศนมฤคทายวัน เพชรบุรียังเปนถ่ินกําเนิดศิลปะชางเมืองเพชร มีวัด
วาอารามเกาแกมากมายจนไดช่ือวาเปนแดนธรรมะ  
                           ประชากรจังหวัดเพชรบุรี สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีการทํานา สวน
ผลไมและเลี้ยงสัตวเปนหลัก นอกจากนั้นยังมีการทําน้ําตาลโตนดเนื่องจากเพชรบุรีมีลักษณะภูมิ
ประเทศหลาหลายทั้งภูเขา ปาไม ที่ดอน ที่ราบลุม และชายทะเล จึงเปนที่ดึงดูดใหผูคนมาทองเที่ยว
เปนจํานวนมาก อีกทั้งอยูไมไกลจากกรุงเทพฯอีกดวย การทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่มีช่ือในจังหวัด
เพชรบุรี ไดแกแกงกระจาน ถือเปนวนอุทยานแหงชาติที่ใหญที่สุดในประเทศไทย มรพรรณพืช 
สัตวปา นก น้ําตก ถํ้า ผีเส้ือ และสิ่งมีชีวิตอื่นที่หลากหลาย  นอกจากนั้นยังมีชายหาดที่สวยงามเปน
ที่นิยมในการพักผอน หรือการทัศนศึกษา เชน ชายหาดชะอํา ปกเตียน และหาดเจาสําราญ แหลม
ผักเบี้ย และอุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิริธร เปนตน 
 
6.   งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
                   6.1   งานวิจัยภายในประเทศ 
                           จากการศึกษางานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับหัวของานวิจัยนี้ พบวามีผูศึกษาใน
ประเด็นตางๆ ผูวิจัยแบงออกเปน 3 ประเด็น ดังนี้ คือ งานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
ฝกอบรม งานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการทองเที่ยว และงานวิจัยเกี่ยวกับการใชภาษาอังกฤษของ
ตํารวจ พอจะสรุปรายละเอียดได ดังนี้ 
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                           6.1.1   งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 
                                      ระพีพรรณ เจริญทัศนศิริ (2545 : บทคัดยอ) ไดทําการพัฒนาหลักสูตร
ฝกอบรมครูภาษาอังกฤษ เรื่องการสอนวิชาภาษาอังกฤษโครงงานระดับมัธยมศึกษา สําหรับครูใน
กลุมวิทยาเขตเมืองสิงห จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตร 4 ขั้นตอน ไดแก 1) 
ศึกษาขอมูลพื้นฐานเพื่อการสรางหลักสูตรพบวานักเรียนมีความสนใจ และเห็นประโยชนของการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษโครงงาน ครูภาษาอังกฤษมีความรูในการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โครงงาน
พื้นฐานบาง และจํานวนมากตองการการฝกอบรม ผูบริหารสงเสริมการจัดฝกอบรม เพราะเห็นวา
เปนการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษา 2) พัฒนาหลักสูตรฝกอบรม ไดหลักสูตร
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ มีองคประกอบดังนี้ จุดมุงหมาย เนื้อหา วิธีการฝกอบรม อุปกรณและส่ือ 
การวัดผลประเมินผล โดยเนื้อหาหลักสูตรประกอบดวย ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
โครงงาน ตัวอยางการสอนภาษาอังกฤษโครงงานโดยใชหนังสือพิมพ การเขียนโครงการสอน
ภาษาอังกฤษโครงงาน 3) การทดลองใชหลักสูตรผูเขาอบรมใหความสนใจ และกระตือรือรนใน
การรับความรู มีการซักถาม แสดงความคิดเห็นในการฝกปฏิบัติจริง มีสวนรวมในการจัดกิจกรรม 
นําเสนอผลการฝกปฏิบัติเปนที่นาพอใจ 4) การประเมินและปรับปรุงแกไขหลักสูตรพบวากอนและ
หลังการฝกอบรมครูมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษโครงงานตางกันที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05 และจากการประเมินหลังการอบรม พบวาหลักสูตรมีความเหมาะสมระดับ ปาน
กลางถึงมาก  และจากการติดตามผลการฝกอบรมพบวาครูสวนใหญนําความรูที่ไดไปใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอนของตนเอง 
                                      สรรเสริญ เลาหสถิตย (2546 : บทคัดยอ) ไดทําการพัฒนาหลักสูตร
ฝกอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยการเรียนแบบรวมมือสําหรับครูมัธยมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี 
โดยมีขั้นตอนในการวิจัย ดังนี้ 1) ศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน 2) พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษโดยการเรียนแบบรวมมือ 3) การทดลองใชหลักสูตร 4) การประเมินผลและปรับปรุง
แกไขหลักสูตร ผลการวิจัยพบวา 1. ครูมีความตองการในการเขาอบรมการจัดการเรียนการสอนโดย
การเรียนแบบรวมมือ เพื่อนําไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตอไป 2. หลักสูตรฝกอบรม 
ประกอบดวย หลักการ ความคาดหวังของหลักสูตร ผูเขารับการฝกอบรม เนื้อหา วิธีการฝกอบรม 
อุปกรณและสื่อ การวัดและการประเมินผล 3. ครูผูเขารับการฝกอบรมใหความสนใจและ
กระตือรือรน ในการรับรู ซักถาม และมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม 4. กอนและหลังการฝกอบรม 
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ครูมีความรูความเขาใจในการจัดการเรียนการสอนโดยการเรียนแบบรวมมือแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
  
                           6.1.2   งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการจัดการทองเที่ยว 
                                      นภาเพ็ญ สุดใจ (2536 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาความตองการในการใช
ภาษาอังกฤษของสถานประกอบธุรกิจทองเที่ยว และของนักเรียนชั้นปที่ 3 ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ สาขาพณิชยการ สังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เขตการศึกษา 7 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาความตองการในการใชภาษาอังกฤษธุรกิจ ดานทักษะฟง พูด อาน เขียนและ
แปล ของสถานประกอบธุรกิจทองเที่ยวและของนักเรียนชั้น ปที่ 3 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
สาขาพณิชยการ เขตการศึกษา 7 กลุมตัวอยาง 3 กลุม ประกอบดวย สถานประกอบธุรกิจจํานวน 
115 แหง นักเรียนจํานวน 568 คน ผลการวิจัยพบวา 1. ระดับที่สถานประกอบธุรกิจทองเที่ยว
ตองการมากที่สุด คือ ทักษะพูด สวนระดับ ความสามารถของพนักงานที่จบ ปวช. เปนวุฒิสุดทายมี
มากที่สุด คือ ทักษะพูด 2. ระดับที่นักเรียนมีความตองการมากที่สุดคือ ทักษะแปล สวนระดับที่
วิทยาลัยจัด สอนใหมากที่สุด (ตามความคิดเห็นของนักเรียน) คือ ทักษะเขียน 3. ระดับที่นักเรียนมี
ความสามารถมากที่สุดคือ ทักษะพูด สวนระดับที่ครูจัดสอนให มากที่สุด (ตามความคิดเห็นของครู) 
คือ ทักษะอาน 
                                      สุรียวรรณ ฉัตรอนันทเวช  (2537 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาผลของ
กิจกรรมฟง-พูดภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาการทองเที่ยวและการโรงแรม โดยการใชการ
ปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนในหองเรียน วัตถุประสงคของการวิจัยคร้ังนี้เพื่อ 1) สรางกิจกรรมฟง-
พูดภาษา อังกฤษเฉพาะกิจ สําหรับนักศึกษาการทองเที่ยวและการโรงแรมโดยเนน ปฏิสัมพันธ
ระหวางนักเรียนในหองเรียน 2) ทดสอบผลของกิจกรรมที่ผูวิจัย สรางขึ้น 3) ศึกษาทัศนคติของ
นักศึกษาที่มีตอกิจกรรม ผลการวิจัยปรากฏวาคะแนนเฉลี่ยรวมและคะแนนการทดสอบแตละหนา 
ที่ทางภาษาของนักศึกษาที่ไดจากการทดสอบหลังการสอนสูงกวาที่ไดจาก การทดสอบกอนการ
สอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนั้นผล จากแบบสอบถามยังแสดงใหเห็นวา
นักศึกษาสวนใหญมีทัศนคติที่ดีตอกิจกรรม ดังนั้น อาจสรุปไดวากิจกรรมที่ผูวิจัยสรางขึ้นมี
ประสิทธิภาพเหมาะสมที่จะใชกับ นักศึกษาการทองเที่ยวและการโรงแรม 
                                      จินตนา พงศถ่ินทองงาม (2543 : บทคัดยอ) ไดทําการพัฒนาหลักสูตร
ฝกอบรม การจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศคลองมหาสวัสดิ์และคลองโยงสําหรับสมาชิกสภา
องคการ บริหารสวนตําบล อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยแบงขั้นตอนการวิจัยออกเปน 3 
ขั้นตอน ดังนี้ 1) เตรียมการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม โดยสํารวจความจําเปนและความตองการจาก
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ประชากร จํานวน 36 คน 2) การสรางหลักสูตรฝกอบรม โดยพัฒนาโครงสรางและองคประกอบ
หลักสูตร ฝกอบรม ประกอบดวยวัตถุประสงคทั่วไป วัตถุประสงคเฉพาะ และวัตถุประสงคเชิง
พฤติกรรม ความคิดรวบยอด ขอบเขตเนื้อหาสาระ กระบวนการในการฝกอบรม การวัดและ
ประเมินผล 3) การฝกอบรมและประเมินผลหลักสูตรฝกอบรมกับกลุมตัวอยางจํานวน 23 คน 
ระยะเวลาฝกอบรม 1 วัน การประเมินคุณภาพของหลักสูตรจากแบบทดสอบความรูและแบบวัดเจต
คติกอนและหลังการฝก อบรม และแบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติเชิง
พรรณนาดวยคารอยละ คาเฉลี่ย ฐานนิยม ใชสถิติวิเคราะห t-test ผลการวิจัยพบวาผูเขารับการอบรม
มีความรูและเจตคติทางบวกตอเร่ืองการจักการ การทองเที่ยวเชิงนิเวศเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และผูเขารับการอบรมเห็นวา หลักสูตรฝกอบรมมีความเหมาะสมมากไดรับ
ประโยชนและความรูจากการอบรมขอเสนอแนะจาก การวิจัยคร้ังนี้ คือควรใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
พัฒนาหลักสูตรชุดฝกอบรมและสื่อการสอน เชน วีดีทัศนเร่ืองการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศใน
คําลองสําหรับสมาชิกสภาองคการบริการ สวนตําบล 
                                      ปรารถนา ศรีสุข (2544 : บทคัดยอ) ไดทําการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
สําหรับการทองเที่ยว สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จังหวัดสมุทรปราการ โดยดําเนินการ
พัฒนาหลักสูตร 5 ขั้นตอน ไดแก ขั้นที่ 1 การสรางหลักสูตรโดยศึกษาขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนา
หลักสูตร ขั้นที่ 2 การตรวจสอบคุณภาพเบื้องตน และปรับปรุงแกไข ขั้นที่ 3 การจัดทําวัสดุ
หลักสูตร ขั้นที่ 4 การทดลองใชหลักสูตรเพื่อหาคุณภาพของหลักสูตร ขั้นที่ 5 การปรับปรุง
หลักสูตรการทดลองใชหลักสูตรกับโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง และปรับปรุงแกไขหลักสูตร ผล
การวิเคราะหปรากฏวา 1. ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ไดจากการทดสอบ
หลังเรียน โดยใชหลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับทองเที่ยวสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชาภาษาอังกฤษในระดับดีมาก 
                                      สุภวรรณ สิงหคะ (2545: บทคัดยอ) ไดทําการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเรื่อง
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
ซ่ึงมีขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตร 4 ขั้นตอนคือ 1) การศึกษา ขอมูลพื้นฐาน 2) การพัฒนา
หลักสูตร 3) การทดลองใชหลักสูตร 4) การประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตร เครื่องมือท่ีใชใน
การวิจัยประกอบดวย 1) แบบสัมภาษณ 2) แบบสอบถาม 3) ประเด็นสนทนากลุม 4) แบบทดสอบ 
5) แบบสังเกตพฤติกรรม 6) แบบประเมินผลงาน นักเรียน 7) แบบสอบถามความคิดเห็นนักเรียน 8) 
แบบสัมภาษณอยางไมเปนทางการ  ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนและบุคคลที่เกี่ยวของตองการใหมี
การพัฒนา หลักสูตรทองถ่ิน เร่ืองการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปที่ 6 
อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 2) หลักสูตรประกอบดวย หลักการ คําอธิบายรายวิชา 
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จุดมุงหมาย โครงสราง ขอบขายเนื้อหา เวลาเรียน แนวการจัดการเรียนการสอน ส่ือการสอน การ
วัดผลและประเมินผล 3) นําหลักสูตรไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ดําเนินการ
สอนรวมกันระหวาง ผูวิจัย ครูผูสอน และผูรูในทองถ่ิน 4) นักเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษกอนและหลังการใชหลักสูตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 
0.05 
                                      สุทัศน  นาคจั่น (2548 : บทคัดยอ) ไดทําการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สรางหลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรี 2) ศึกษาการพัฒนาครูผูสอนภาษาอังกฤษ และ 3) 
ศึกษาประสิทธิภาพของการเรียนการสอนและการนําหลักสูตรไปทดลองใชในโรงเรียน ผลการวิจัย 
ไดหลักสูตรรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรี โดยมีองคความรูเนื้อหาบรรจุ
ในแบบเรียน คลอบคลุมแหลงทองเที่ยวในจังเพชรบุรีรวมทั้งโครงการหลวงในอําเภอชะอํา จากการ
อบรมระยะสั้น การเรียนในชั้นเรียนปกติและกิจกรรมภาษาอังกฤษ พบวาผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นทุกระดับชั้น ครูผูสอน และผูเกี่ยวของมีความพึงพอใจกับหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น
ในระดับมาก และเสนอแนะวาควรมีการปรับปรุงบางประการใหเหมาะสมกับผูเรียนระดับตางๆ มี
การพัฒนาครูผูสอนอยางตอเนื่อง และใชกิจกรรมที่หลากหลาย นาสนใจในการนําหลักสูตรไปใช
จริงตอไป 
 
                           6.1.3   งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการใชภาษาอังกฤษของตํารวจ 
                                      นันทพร พรหมรัตน (2540 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาความสามารถใน
การรูความหมายของศัพทภาษาอังกฤษและปญหาการใชภาษาอังกฤษของตํารวจทองเที่ยว บริเวณ
ภาคกลางตอนลางของประเทศไทย  เพื่อศึกษาความสามารถในการรูความหมายของศัพท
ภาษาอังกฤษและปญหา ในการใชภาษาอังกฤษของตํารวจทองเที่ยวบริเวณภาคกลาง ตอนลางของ
ประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา 1. ตํารวจทองเที่ยวสังกัดกองบังคับการ 3 แผนก 4 มีการรูความหมาย
ศัพทเกี่ยวกับการรับโทรศัพทมากที่สุด และมี การรูความหมายศัพทเกี่ยวกับกฎหมายนอยที่สุด 2. 
ตํารวจทองเที่ยวสังกัดกองบังคับการ 3 แผนก 4 ประสบปญหาในดานทักษะการฟงมากที่สุด 
รองลงมาคือทักษะ ทางดานการพูด 3. ตํารวจทองเที่ยวสังกัดกองบังคับการ 3 แผนก 4 ตองการใหมี
การจัดการอบรมภาษาอังกฤษ สําหรับตํารวจทอง เที่ยวบอยครั้งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งตองการที่จะ
ไดรับการ ฝกการสนทนาจากสถานการณจําลองกับชาวตางประเทศโดยตรง 
                                      กานดา ชวงสกุล (2543 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาความตองการ
ภาษาอังกฤษของนักเรียนพลตํารวจ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ สํารวจความตองการภาษาอังกฤษของ
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นักเรียนพลตํารวจ เพื่อใชเปนแนวทางในการสรางรายวิชาภาษาอังกฤษ ผลการวิจัยพบวา ทักษะ
ทางภาษาอังกฤษมีความสําคัญตออาชีพตํารวจ ภาษาอังกฤษมีความจําเปนอยางมากสําหรับทั้ง
ตํารวจทองเที่ยว และตํารวจสาขาอื่นๆ เพื่อการสื่อสารกับชาวตางชาติ ชวยสรางภาพพจนที่ดีใหกับ
ตํารวจและประเทศชาติ หัวขอทางภาษาที่สําคัญที่สุด คือ การสอบปากคํา (คดีจี้ ปลน ชิงทรัพย) การ
สอบปากคํา ทักษะที่ใชมากที่สุด คือ ทักษะการฟงและพูด ความรูที่ตองการ คือ คําศัพทและบท
สนทนาทั่วๆ ไป บทสนทนาที่เกี่ยวของกับงานตํารวจ หลักไวยากรณ และวัฒนธรรม ขอเสนอแนะ
อ่ืนๆ ไดแก ควรมีการเรียนการสอนที่มีชาวตางชาติมาใหการฝกอบรม มีส่ือการเรียนการสอนที่
สามารถปรับมาใชไดจริง กระบวนการสอนเนนการนําภาษาอังกฤษไปใชในสถานการณจริง และ
คํานึงถึงความรูพื้นฐานของผูเรียน 
                                      มัณฑนา มีมาก (2545 : บทคัดยอ) ไดทําการวิเคราะหความตองการและ
ปญหาในการใชภาษาอังกฤษของตํารวจทองเที่ยว ผลการวิจัยพบวา เจาหนาที่ตํารวจทองเที่ยวมี
ความตองการที่จะพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ดาน คือ การฟง การพูด การอาน และการเขียน
เปนอยางมาก โดย ตองการฝกฝนทักษะทางการฟงมากที่สุด ผลจากคาสถิติ F พบวา ตํารวจ
ทองเที่ยวในแตละแผนก มีความตองการทักษะทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ดานอยางไมแตกตางกันที่
ระดับนัยสําคัญ 0.05 แตอยางไรก็ตามพบวาตํารวจทองเที่ยวบางแผนกมีความตองการที่แตกตางกัน
ในการ ฝกฝนทักษะภาษาอังกฤษ การอานจับใจความสําคัญ การใชคําศัพท และการใชสํานวนตางๆ 
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาถึงปญหาในการใชภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน ของ
ตํารวจทองเที่ยวพบวา ตํารวจทองเที่ยวประสบปญหาในดานทักษะการฟงมากที่สุด ปญหาอื่นๆ ที่
สําคัญคือ สนทนาทางโทรศัพทกับนักทองเที่ยวชาวตางชาติ บอกทิศทาง ฟงคํารองทุกขหรือแจง
ความ ใชคําศัพทไมถูกตอง ไมรูความหมายของคําศัพท และ ฟงสําเนียงไมออก สําหรับหลักสูตร
ภาษาอังกฤษที่ตํารวจทองเที่ยวตองการควรมีจํานวนผูเรียนไมเกิน หองละ 20 คน เวลาที่ใชสอนควร
เปนชวงหลังเลิกงาน ประมาณสัปดาหละ 3  คร้ัง คร้ังละ 1.5 ช่ัวโมง และควรจัดในชวงเดือน
กรกฎาคมถึงกันยายน โดยอาจารยผูสอนควรเปน ชาวตางชาติและชาวไทยในจํานวนที่เทากันและ
ควรจะมีความรูเฉพาะทางเกี่ยวกับดาน กฎหมายและการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจทองเที่ยว
ดวย นอกจากนี้ผูวิจัยยังเสนอแนะวาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อตํารวจทองเที่ยวนี้ ควรเนนทักษะการ
ฟงและการพูด รวมถึงการใชคําศัพทตางๆ ใหมากขึ้น ผลของการศึกษา วิจัยในครั้งนี้จะสามารถ
นําไปใชเปนพื้นฐานในการจัดหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อปรับปรุง ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่ตํารวจทองเที่ยวตอไป 
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                   6.2   งานวิจัยในตางประเทศ 
                           เวสตเบอรี่ (Westbury 1975:661-A) ไดทําการวิจัยรูปแบบของการฝกอบรมครู
ประจํ าการ  ซ่ึ งมี เป าหมาย เพื่ อปรับปรุ ง  สมรรถภาพด านการพัฒนาหลักสูตรของครู 
กระบวนการวิจัย เริ่มดวย การศึกษาเอกสาร เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร เวสตบูรี สรุปวา ครู
สามารถพัฒนาหลักสูตร ไดอยางมีความหมาย ถาครูมีความรูและทักษะใน หา ดาน คือ ดาน
การศึกษาคนควาถึงความตองการของนักเรียน ดานการเขียนจุดมุงหมายของการเรียนการสอน ดาน
การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน ดานการประเมินผลกระบวนการและการประเมินผล 
ความสําเร็จหรือความลมเหลวของโครงการ หลังจากพัฒนารูปแบบของการฝกอบรมเวสตบูรี ได
เลือกครูผูนํา 16 คน จาก 15 โรงเรียนในเมืองเอ็ดมอนตัน และเมืองอัลเบอรตา (Edmonton and 
Alberta) มาพิจารณา ประเมินโครงการนี้โดยใชการประชุมกลุม พิจารณา 6 คร้ัง หลังจากที่ได
พิจารณาปรับปรุงโครงการจนเปนที่พอใจแลว ผูนําทั้งหมดไดนําโครงการนี้ ไปทดลองใชกับครูใน
โรงเรียนของตน โดยมีครูที่เปนกลุมตัวอยางทั้งหมด 320 คน ผลจากการทดลอง พบวา โครงการนี้ 
สามารถปรับปรุง สมรรถภาพ ดานการพัฒนาหลักสูตรของครูไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น
ยังสามารถนําไปใชกับโรงเรียนอ่ืนๆ ที่ไมไดอยูในการทดลองครั้งนี้ไดดวย 
                           อัลฟอรด (Alford 1975:4970-A4971 -A) ไดพัฒนารูปแบบของการฝกอบรมครู
ประจําการซึ่งคํานึงถึงและใหความสําคัญ แกลักษณะเฉพาะตัวของครูแตละคน กระบวนการในการ
พัฒนารูปแบบของการฝกอบรม ครูประจําการของอัลฟอรด แบงออกเปน 4 ขั้นตอน คือ 1) สํารวจ
ความตองการเกี่ยวกับการฝกอบรมครูประจําการและการพัฒนาหลักสูตร 2) พัฒนารูปแบบชั่วคราว
ของการฝกอบรมครูประจําการ 3) คนหาและกําหนดทฤษฎีหลักในดานปรัชญาและพฤติกรรม
ศาสตร 4) สังเคราะหขอมูลทั้งหมดเขาดวยกัน เปนรูปแบบของการฝกอบรมและรูปแบบสุดทาย
ที่อัลฟอรด พัฒนาขึ้นมาเปนรูปแบบของการฝกอบรมครูประจําการที่อยูในรูปของศูนยฝกอบรมครู
ประจําการ ซ่ึงกระตนและเปดโอกาสใหผู เขารับการฝกอบรมแตละคนที่อิสระในการเลือก
ดําเนินการประเมินผลและรายงานถึงกิจกรรมที่จะนําไปสูการพัฒนาสูงสุดตามเอกภาพของแตละ
บุคคล 
                           นิโคลสัน (Nicholson 1977 :4101 - A) ไดทําการวิจัย เพื่อพัฒนารูปแบบของการ
ฝกอบรมครูประจําการ โดยไดเสนอรูปแบบของการฝกอบรมครูประจําการ ที่ประกอบดวย 
โปรแกรมยอยๆ หก โปรแกรม คือ การประเมินความตองการ การตระหนักในความจําเปนและการ
ใหความสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การนําไปใช การประเมินผล การเผยแพร 
สําหรับการประเมินความตองการ นิโคลสัน ไดพัฒนาขึ้นมาจาก ความคิดเห็นของครูประจําการ
ระดับประถมศึกษาในเมืองเดอคาลบ (De Kalb country) ของรัฐจอรเจีย จํานวน 438 คน โดยใช

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

71  

 

แบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคาที่สรางขึ้นตามแบบของลิเคอรท (Likert Scale) ซ่ึง
สอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของครูผูตอบเจตคติตอการฝกอบรมครูประจําการ วิธีการที่ใชในการ
ฝกอบรมครูประจําการ นอกจากนั้น นิโคลสัน ยังไดเปรียบเทียบความตองการของครูประถมศึกษา
ในตัวแปรเกี่ยวกับ อายุ เพศ ระดับการศึกษาและประสบการณ ในการทํางาน พบวา เพศ และ
ประสบการณในการทํางาน มีผลตอความตองการนอยกวาครูที่มีประสบการณในการทํางานนอย 
                           วิทเธอร (Wither 2000 : 2176) ศึกษาเรื่องการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินและการจัด
พื้นฐานทางการศึกษามีจุดประสงคเพื่อพิจารณาขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรของทองถ่ิน ซ่ึง
พบวามีการวิเคราะหถึงพื้นฐานของหลักสูตรวาปรับปรุงใหเกิดความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชน ทําใหเด็กเกิดความคิดโดยใชประสาทสัมผัสทุกสวนจากตัวเด็กกับสิ่งแวดลอมที่เขาอยูดวย 
จัดหาโอกาสใหนักเรียนไดแลกเปลี่ยนความรูระหวางชุมชน ซ่ึงหลักสูตรนี้ไดพัฒนาทุกระดับ
โดยเฉพาะ ป.6 ซ่ึงผูนําชุมชนจะจัดหาเนื้อหากิจกรรมการเรียนการสอนตามมาตรฐานซึ่งเปนที่
ยอมรับของโรงเรียน 
                           จากงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งหมดที่กลาวมาทั้งจากในประเทศและตางประเทศ จะ
เห็นไดวาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหแกผูเรียนในระดับวิชาชีพนั้น จะตองคํานึงถึง
ความตองการของผูเรียนเปนสําคัญ โดยปรับเนื้อหา และหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพความ
ตองการของสังคม ชุมชน และเศรษฐกิจ เพื่อใหผูเรียนสามารถนําไปใชไดในชีวิตจริง อันจะกอ
ประโยชนแกผูเรียนสืบไป 
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บทท่ี 3 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

                   การวิจัยเร่ือง การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมภาษาอังกฤษ เพือ่การทองเที่ยวสําหรับ
ตํารวจภูธร จังหวัดเพชรบุรี เปนการวจิัยในลักษณะของการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) ซ่ึงประกอบไปดวย 4 ขั้นตอน ในการดําเนินงานดังนี ้
                   1.   ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research) : การศึกษาขอมูลพื้นฐาน 
                   2.   ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development) : การพัฒนาหลักสูตร 
                   3.   ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research) : การทดลองใชหลักสูตร 
                   4.   ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development) : การประเมินผลและปรับปรุง 
                   การดําเนินการวิจัยแตละขั้นตอน  ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้ 
 
1.   ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research) : การศึกษาขอมูลพื้นฐาน 
 
                   1.1   วัตถุประสงค  
                           เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการ
ทองเที่ยวสําหรับตํารวจภูธร จังหวัดเพชรบุรี โดยศึกษาและวิเคราะหแนวคิด ทฤษฎีและผลงานการ
วิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยเกี่ยวกับการสอน
ภาษาอังกฤษใหแกตํารวจ และปญหาเกี่ยวกับใชภาษาอังกฤษของตํารวจ โดยทําการศึกษาขอมูลจาก
แหลงตางๆ ไดแก หนังสือ ตํารา และเอกสารที่เกี่ยวของ  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัย
เกี่ยวกับการทองเที่ยวสําหรับตํารวจ กลุมผูทํางาน และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพข้ึนไป 
โดยทําการศึกษาขอมูลจากแหลงตางๆ ไดแก หนังสือ ตํารา และเอกสารที่เกี่ยวของ  ศึกษาความ
ตองการและความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรฝกอบรม จากผูเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาอังกฤษ 
ผูเชี่ยวชาญดานขอมูลเกี่ยวกับการทองเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี ตํารวจในระดับผูบังคับบัญชา  ตลอดจน
ตํารวจภูธรในกลุมมวลชนสัมพันธ จังหวัดเพชรบุรี  ในดานเนื้อหา รูปแบบแนวทางเกี่ยวกับการ
จัดการฝกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวสําหรับตํารวจภูธร จังหวัดเพชรบุรี จากการตอบ
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แบบสอบถามความคิดเห็น (Questionnaires) และ แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured 
Interview) จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาสังเคราะหเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 
                   1.2   วิธีการดําเนินการ 
                           1.2.1   ศึกษาและวิเคราะหหลักสูตรการสอนและการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 
โดยมุงเนนศึกษาถึงหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ และการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม จากเอกสาร
และงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ 
                           1.2.2   ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานการวิจัยที่เกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ
ใหแกตํารวจ  และปญหาการใชภาษาอังกฤษของตํารวจ จากเอกสารงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ 
                           1.2.3   ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานการวิจัยที่เกี่ยวกับการทองเที่ยวสําหรับ
ตํารวจ กลุมผูทํางาน และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป จากเอกสารงานวิจัยตางๆ ที่
เกี่ยวของ 
                           1.2.4  ศึกษาความตองการหลักสูตรฝกอบรม ตลอดจนวัตถุประสงค เนื้อหา 
รูปแบบ และแนวทางจากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็น (Questionnaires) และ แบบสัมภาษณ
แบบมีโครงสราง (Structured Interview) เพื่อนํามาเปนขอมูลในการสรางแบบทดสอบ
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว เพื่อประเมินตํารวจผูเขารับการอบรมกอน
การใชหลักสูตร โดยผูวิจัยไดสรางตารางออกแบบขอทดสอบ (Table of Test Specification) เพื่อให
แบบทดสอบที่สรางขึ้นมีความคลอบคลุม และสอดคลองวัตถุประสงคที่ตองการทดสอบ ดังตาราง
ที่ 3 
ตารางที่ 3 ตารางออกแบบขอทดสอบ (Test Specification) 

เนื้อหา วัตถุประสงค ลักษณะของเนื้อหา เทคนิคการ
วัด 

เวลา จํานวน
ขอ 

Unit 1 Asking and Offering Helps 
Unit 2 Expressing Feelings and  
           Describing People  
Unit 3 Asking and Reporting  
           Information 
Unit 4 Asking and Giving Direction  
Unit 5 Tourist Attractions in the Local 

เพื่อวัคความ 
สามารถ 
ในการใช
ภาษาอังกฤษ
เพื่อการ
ทองเที่ยว 

วัดความ 
สามารถดานการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การทองเที่ยว 

แบบตัวเลือก 
3ขอ 
a b c 

1  
ชั่วโมง 

6 
6 
 

6 
 

6 
6 

 
                           หลังจากนัน้นําตารางนี้ใหผูเชี่ยวชาญสํารวจความสมบรูณของตารางออกแบบขอ
ทดสอบ โดยใชวิธีตามแบบของ W.J. Popham (1978 : 121-122) ดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4  แบบสํารวจตรวจสอบความสมบูรณของตารางออกแบบขอสอบ 
 

เนื้อหา สมบูรณ ไม
สมบูรณ 

1.   ตารางออกแบบครอบคลุมจุดประสงคที่วางไว   
2.   ตารางไดระบุถึงเนื้อหาทีจ่ะทําการวัดไวอยางชัดเจน   
3.   ตารางไดระบุใหผูทําขอสอบทําอะไรชัดเจน   
5.   จํานวนขอสอบพอเพียง   
6.    เทคนิคที่ใชวัดเหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรมที่ตองทํา   
7.   ระดับความยากงายของขอสอบเหมาะสมกับกิจกรรมที่จะสอบ   
8.   การกระจายของขอสอบเหมาะสมกับเนื้อหา   
9.   ตัวอยางของขอสอบที่กําหนดใหมามคีวามเหมาะสม   
10.  เนื้อหาและกิจกรรมที่ระบุไวในตารางเปนตัวแทนเนือ้หาที่ 
       ถูกตอง 

  

  
                                      จากนั้นนําตารางนี้ไปใหผูเชี่ยวชาญ ตรวจสอบและปรับปรุงแกไขสวนที่ไม
ชัดเจน  และทําการสนทนากลุม (Focus Group) เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุง และแกไข
แบบทดสอบใหชัดเจน ตรงตามวัตถุประสงค 
                           1.2.5   ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการอบรม ตลอดจนขอมูลพ้ืนฐานในการ
ใชภาษาอังกฤษของตํารวจภูธรในกลุมมวลชนสัมพันธทั้งระดับสัญญาบัตร และประทวน จังหวัด
เพชรบุรี และผูเช่ียวชาญดานการสอนภาษาอังกฤษ และการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
เกี่ยวกับการจัดฝกอบรมตํารวจภูธรเรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว สําหรับตํารวจภูธร จังหวัด
เพชรบุรี  

 
                   1.3   เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย    มีดังตอไปนี้ 
                           1.3.1   แบบสอบถามความคิดเห็น (Questionnaires) ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถาม
ความคิดเห็นในการจัดการฝกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวสําหรับตํารวจภูธร จังหวัด
เพชรบุรี แบบ Check List ซ่ึงผานการตรวจสอบและแกไขโดยผูเชี่ยวชาญ และอาจารยผูควบคุม
วิทยานิพนธ เพื่อสอบถามถึงความตองการในการจัดการฝกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว
สําหรับตํารวจภูธร จังหวัดเพชรบุรี โดยแบงออกเปน 2 ตอน ดังรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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                                      ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก อายุ วุฒิการศึกษา 
ตําแหนงทางราชการ ระยะเวลาที่เขารับราชการ สังกัดอําเภอ  
                                      ตอนที่ 2   ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชภาษาอังกฤษ ไดแก ปญหาการใช
ภาษาอังกฤษ โอกาสในการใชภาษาอังกฤษ ความตองการในการฝกอบรม เนื้อหาท่ีเห็นวาเหมาะสม 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ และเวลาที่เหมาะสม  
                            1.3.2  แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview)  เปนแบบ
สัมภาษณแบบมีโครงสรางที่ผูวิจัยสรางขึ้น ซ่ึงประกอบไปดวยขอคําถามที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับ
ปญหา ความตองการ เนื้อหา รูปแบบ และขอเสนอแนะในการจัดการฝกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการ
ทองเที่ยวสําหรับตํารวจภูธร จังหวัดเพชรบุรี เพื่อใชสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาอังกฤษ 
ผูเชี่ยวชาญดานขอมูลเกี่ยวกับการทองเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี ชาวตางชาติที่อาศัยอยูในจังหวัด
เพชรบุรี ตลอดจนความคิดเห็นของตํารวจในระดับผูบังคับบัญชา และตํารวจภูธรในกลุมมวลชน
สัมพันธ จังหวัดเพชรบุรี (ดูภาคผนวก ก- ค)เพื่อทราบผลความตองการในการจัดฝกอบรม
ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว เพื่อเปนพื้นฐานในการทําการวิจัย โดยแบบสัมภาษณตองผานการ
ตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ตรวจสอบเพื่อเสนอขอช้ีแนะกอน
นําไปสัมภาษณ  โดยมีขั้นตอนในการสราง ดังตอไปนี้  
                                       สําหรับขั้นตอนในการสัมภาษณ แบงออกเปน 4 ขั้นตอน ดังนี้  
                                      ขั้นตอนที่ 1  เตรียมตัวกอนสัมภาษณ  
                                       1.   กําหนดวัตถุประสงคของการสัมภาษณ 
                                       2.   ศึกษาเรื่องที่จะสัมภาษณ 
                                      3.   กําหนด นดัหมาย เวลา และสถานที่ 
                                       4.   สรางแบบสัมภาษณกําหนดคําถามไวลวงหนาเรียงคําถามใหเปน 
                                               ระเบียบ 
                                      ขั้นตอนที่ 2  การดําเนินการสัมภาษณ 
                                       1.   กลาวทักทาย และบอกจดุประสงคในการสัมภาษณ 
                                       2.   ขออนุญาตผูถูกสัมภาษณ บันทึกผลการสัมภาษณ 
                                      3.   ทําการสัมภาษณ 
                                       ขั้นตอนที่ 3  ปดการสัมภาษณ 
                                        นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห โดยการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม และ
แบบสัมภาษณ เปนการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และนําเสนอแบบพรรณนาความ 
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                                          จากขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research) : การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน สามารถ
สรุปได ดังตารางที่ 5 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 5 สรุปวิธีดําเนินการวิจัย (Research) : การศึกษาขอมูลพื้นฐาน 

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย/เอกสาร เคร่ืองมือ/สถิติ 
1. ศึกษาและวิเคราะห
หลักสูตรการสอนและการ
พัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 

ศึกษาเอกสารและงานวิจัย 
เกี่ยวกับหลักสูตรการสอน
ภาษาอังกฤษ และการ
พัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 

1.เอกสารและงานวิจัย   
ที่เกี่ยวกับการสอน
ภาษาอังกฤษ และการพัฒนา
หลักสูตรฝกอบรม 
2.งานวิจัยทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ 

แบบบันทึกขอมูล / 
การวิเคราะห
เนื้อหา (Content 
Analysis)  
 

2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและ
ผลงานการวิจัยที่เกี่ยวกับ
การสอนภาษาอังกฤษใหแก
ตํารวจ และปญหาการใช
ภาษาอังกฤษของตํารวจ 

ศึกษาเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวกับการสอน
ภาษาอังกฤษใหแกตํารวจ 
และปญหาการใช
ภาษาอังกฤษของตํารวจ 

เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวกับการสอน
ภาษาอังกฤษใหแกตํารวจ 
และปญหาการใช
ภาษาอังกฤษของตํารวจ 

แบบบันทึกขอมูล / 
การวิเคราะห
เนื้อหา (Content 
Analysis)  
 

3. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ
ผลงานการวิจัยที่ เกี่ยวกับ
การทองเที่ยวสําหรับตํารวจ 
กลุมผูทํางาน และนักศึกษา
ร ะดั บป ร ะก า ศนี ย บั ต ร
วิชาชีพขึ้นไป  

ศึกษาเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวกับการทองเที่ยว
สําหรับตํารวจ กลุมผู
ทํางาน และนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพขึ้นไป  

เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวกับการทองเที่ยว
สําหรับตํารวจ กลุมผูทํางาน 
และนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้น
ไป  

แบบบันทึกขอมูล / 
การวิเคราะห
เนื้อหา (Content 
Analysis)  
 
 

4. ศึกษาความตองการ  
หลักสูตรฝกอบรม  
ตลอดจนเนื้อหา รูปแบบ 
และแนวทางจากการตอบ
แบบสอบถามความคิดเห็น 
(Questionnaires) และ แบบ
สัมภาษณแบบมีโครงสราง 
(Structured Interview)
เพื่อนํามาเปนขอมูลในการ
สรางแบบทดสอบความรู 
ความเขาใจในการใช 

1. แบบสอบถามความ
คิดเห็น (Questionnaires) 
และ แบบสัมภาษณแบบมี
โครงสราง (Structured 
Interview) 
2.สรางแบบทดสอบ
ความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ทองเที่ยวจํานวน 30 ขอ  3  
ตัวเลือก   
3.  สรางแบบตรวจสอบ  

1. ตํารวจภูธร จังหวัด
เพชรบุรี  จํานวน 130 นาย 
2. ตํารวจในระดับผูบังคับ - 
บัญชา  จํานวน 1 นาย 
3. ผูเช่ียวชาญดานการสอน
ภาษาอังกฤษ จํานวน 1 คน 
4. ผูเช่ียวชาญดานขอมูล
เกี่ยวกับการทองเที่ยวจังหวัด
เพชรบุรี จํานวน 1 คน 
5. ชาวตางชาติที่อาศัยอยูใน
จังหวัดเพชรบุรี  จํานวน 2 
คน 

1. แบบสอบถาม
ความคิดเห็น 
(Questionnaires) 
และ แบบ
สัมภาษณแบบมี
โครงสราง 
(Structured 
Interview) 
2.  ตารางออกแบบ
ขอทดสอบ 
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ตารางที่ 5 (ตอ) 
วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย/เอกสาร เคร่ืองมือ/สถิติ 

ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ทองเที่ยว 

 

ตารางออกขอทดสอบ 
(The Table of  test  
specification) 
4.  สนทนากลุม (Focus  
Group) 

เนื้อหาที่ใชในการฝกอบรม 3. ตารางตรวจ 
สอบ 
4.  คาความสอด 
คลอง 

5. ศึกษาความคิดเห็น และ
ขอเสนอแนะของ
ตํารวจภูธร จังหวัดเพชรบุรี  
ผูเช่ียวชาญดานการจัดการ
อบรมภาษาอังกฤษ 
ผูเช่ียวชาญดานการสอน
ภาษาอังกฤษ  ผูเช่ียวชาญ
ดานขอมูลเกี่ยวกับการ
ทองเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี 
ตลอดจนตํารวจในระดับ
ผูบังคับบัญชา  เกี่ยวกับการ
ฝกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อ
การทองเที่ยว  สําหรับ
ตํารวจภูธร จังหวัดเพชรบุรี   

1. สรางแบบสอบถาม
ความคิดเห็น ลักษณะเชิง
สํารวจ  
2. สรางแบบสัมภาษณ
ความคิดเห็นแบบมี
โครงสราง  
 

1 ตํารวจภูธร จังหวัด
เพชรบุรี  จํานวน 130 นาย 
2 ตํารวจในระดับ
ผูบังคับบัญชา จํานวน 1 นาย 
3 ผูเช่ียวชาญดานการสอน
ภาษาอังกฤษ จํานวน 1 คน 
4 ผูเช่ียวชาญดานขอมูล
เกี่ยวกับการทองเที่ยวจังหวัด
เพชรบุรี จํานวน 1 คน 
5 ชาวตางชาติที่อาศัยอยูใน
จังหวัดเพชรบุรี  จํานวน 2 
คน 
 

1. แบบสอบถาม / 
การวิเคราะหขอมูล
โดยการใชคารอย
ละ วิเคราะห
เนื้อหา (Content 
Analysis) และ
เสนอแบบ
พรรณนาความ 
2.  แบบสัมภาษณ
แบบมีโครงสราง/
การวิเคราะห
เนื้อหา (Content 
Analysis) 

 
2.   ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development) : การพัฒนาหลักสูตร 
 
                   2.1   วัตถุประสงค  
                           เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวสําหรับ
ตํารวจภูธร จังหวัดเพชรบุรี 
                   2.2   วิธีดําเนินการ 
                           การดําเนินการในขั้นตอนที่ 2 นี้ ผูวิจัยแบงการดําเนินการออกเปนขั้นตอนยอย 3 
ขั้นตอน  คือ 1) การพัฒนาโครงรางหลักสูตร 2) การประเมินโครงรางหลักสูตร 3) การปรับปรุง
แกไขโครงรางหลักสูตร 
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                           2.2.1   การพัฒนาโครงรางหลักสูตร   โดยนําขอมูลที่ไดจากขั้นตอนที่   1 มา
สังเคราะหสรางและจัดทําหลักสูตรฝกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว สําหรับตํารวจภูธรใน
กลุมมวลชนสัมพันธ จังหวัดเพชรบุรี ดวยการประมวลสาระสําคัญ ดังนี้ 
                                     2.2.1.1   สภาพปญหาและความจําเปน ในการจัดการฝกอบรม โดยวิเคราะห
จากสภาพการณในการปฏิบัติงานของตํารวจที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวในปจจุบัน 
                                     2.2.1.2   หลักการ นําขอมูลท่ีศึกษามาพิจารณากําหนดวาจะมีลักษณะใด 
เนนสวนไหน ตลอดจนมีวิธีการที่ใชเฉพาะอยางไร 
                                     2.2.1.3   จุดมุงหมายของหลักสูตร เปนจุดมุงหมายที่ตองการวัดความรูและ
ทักษะ 
                                     2.2.1.4   หลักสูตรฝกอบรม ประกอบดวย 
                                                   1)   จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
                                                   2)   ตารางสรุปเนื้อหา (Table of Content Specification) ซ่ึงกําหนดตาม
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม (ดูภาคผนวก ฌ) 
                                                   3)   เนื้อหาการฝกอบรม ซ่ึงกําหนดตามตารางสรุปเนื้อหา (Table of 
Content Specification) โดยเปนไปในลักษณะใหความรูและฝกทักษะ  
                                                   4)   กิจกรรมและวิธีการฝกอบรม โดยเปนไปในเชิงปฏิบัติการที่ให
ความรูและมีการฝกปฏิบัติ 
                                                   5)   วิธีการประเมินผล โดยประเมินกอนและหลังการใชหลักสูตร
ฝกอบรม โดยการทําขอสอบวัดความสามารถ และการแกปญหาจากสถานการณจําลองหลังจากการ
อบรม 1 สัปดาห 
                           2.2.2   การประเมินโครงรางหลักสูตร   
                                      เมื่อโครงสรางหลักสูตรและแผนการสอนไดรับการสรางเสร็จแลว การ
ประเมินโครงรางหลักสูตรโดยการตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรดานความเหมาะสม และ
สอดคลองขององคประกอบของหลักสูตร และตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร โดยพิจารณา
กําหนดรายละเอียดดังนี้ 
                                      2.2.2.1 ส่ิงที่ตองตรวจสอบ ความเหมาะสมและสอดคลองของ
สวนประกอบของหลักสูตร ตั้งแต หลักการ คําอธิบายรายวิชา จุดประสงค โครงสราง ขอบขาย
เนื้อหา เวลาเรียน แนวทางการจัดการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอน และการประเมินผล มี
ความเหมาะสมกับสภาพปญหา และความจําเปนในการพัฒนาหลักสูตรหรือไมเพียงใด 
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                                      2.2.2.2 ผูตรวจสอบคุณภาพโครงรางหลักสูตร โดยการนําหลักสูตรที่
พัฒนาขึ้นไปทดสอบกอนใช โดยใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบความเหมาะสม และ
ความสอดคลองดานสวนประกอบของหลักสูตร จากนั้นนําแบบประเมินใหผูเชี่ยวชาญดาน
หลักสูตร ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา และ ผูเชี่ยวชาญดานการวัดผลและประเมินผล ตรวจสอบความ
เหมาะสมดานสวนประกอบ และความสอดคลองของโครงรางหลักสูตร โดยใชแบบประเมินคา
ดัชนีความสอดคลอง (IOC)  
                                      2.2.2.3 เครื่องมือที่ใชในการประเมินโครงรางหลักสูตร ไดแก ตาราง
ประเมินคาความสอดคลองของสวนประกอบโครงรางหลักสูตรที่ผูวิจัยสรางขึ้น ซ่ึงเปนแบบ
ประเมินโดยใชคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ดังตารางที่ 6 โดยใหผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตร 
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา และ ผูเชี่ยวชาญดานการวัดผลและประเมินผล เปนผูประเมินความเหมาะสม 
ความสอดคลอง ตลอดจนใหขอเสนอแนะกอนนําหลักสูตรไปใช 
 
ตารางที่ 6 ตารางประเมินคาความสอดคลอง (IOC) ของสวนประกอบโครงรางหลักสูตร 

หัวขอในการประเมิน สอดคลอง ไมแนใจ ไมสอดคลอง 
1. สภาพปญหาและความจําเปน    
2. จุดมุงหมายของหลักสูตร    
3.เนื้อหาการจัดฝกอบรม    
4. กิจกรรมและวิธีในการฝกอบรม    
5. วิธีประเมินผลผูเขารับการฝกอบรม    
  
                              จากตารางที่  6 ผู เชี่ยวชาญไดใหคาดัชนีความสอดคลองของ
สวนประกอบโครงสรางของหลักสูตรหมดทุกขอ 
                                      2.2.2.4   การเก็บรวบรวมขอมูล เปนการนําเครื่องมือท่ีสรางขึ้น คือ แบบ
ประเมินโครงรางหลักสูตร(IOC) ที่ผานการตรวจสอบคุณภาพ พรอมทั้งโครงรางหลักสูตรให
ผูเชี่ยวชาญแตละคนพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมดานสวนประกอบ และความสอดคลองของ
โครงรางหลักสูตร  
                                      2.2.2.5 การวิเคราะหขอมูล เปนการวิเคราะหขอมูลดานสวนประกอบของ
โครงรางหลักสูตร โดยใชคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC) 
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               ∑ R 
   N 

∑ R =   ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
    N =  จํานวนผูเชีย่วชาญ 

 ใชเกณฑกําหนดคะแนนความคิดเห็น ดงันี้ 
    สอดคลอง   กําหนดคะแนนเปน  +1 
    ไมแนใจ  กําหนดคะแนนเปน    0 
    ไมสอดคลอง  กําหนดคะแนนเปน  -1 
 
*   นํามาแทนคาในสูตรดัชนีหาคาความสอดคลอง ถาดัชนีความสอดคลองมากกวาหรือเทากับ 0.5 
ขึ้นไป ถือวาใชไดใหคงไว แตถานอยกวา 0.5 ตองแกไขปรับปรุง โดยพิจารณาจากขอเสนอแนะ
ประกอบจากนั้นนํามาวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และนําเสนอโดยการเขียนพรรณนา
ความ  
                           2.2.3   ปรับปรุงโครงรางหลักสูตร  
                                      โดยนําผลการประเมินหลักสูตรมาปรับปรุงและพัฒนาในสวนที่บกพรอง
จากการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ โดยคํานึงถึงโครงสรางหลักสูตรซึ่งมีสวนประกอบดังนี้ 
                                      2.2.3.1   สภาพปญหาและความจําเปนในการฝกอบรม 
                                      2.2.3.2   จุดมุงหมายของหลักสูตร 
                                      2.2.3.3   หัวขอวิชาการฝกอบรม 
                                      2.2.3.4   จุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม 
                                      2.2.3.5   เนื้อหาการฝกอบรม ไดแก เนื้อหาที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
ดานการทองเที่ยว การชวยเหลือนักทองเที่ยว และการแนะนําสถานที่ทองเที่ยวใหแกชาวตางชาติ
ของตํารวจ 
                                      2.2.3.6   กิจกรรมและวิธีการฝกอบรม ไดแก การบรรยายกรณีศึกษา กลุม
ฝกปฏิบัติการ การระดมสมอง 
                                      2.2.3.7   แบบประเมินผูเขารับการฝกอบรม ไดแก แบบทดสอบกอนและ
หลังการฝกอบรม ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก  
                                      จากขอมูลดังกลาว ผูวิจัยไดสรุปวิธีการดําเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ 2 การ
พัฒนา (Development ) : การพัฒนาหลักสูตร ดังตารางที่ 7 ดังนี้ 
 

IOC  =   
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ตารางที่ 7 สรุปวิธีดําเนินการพัฒนา(Development ) : การพัฒนาหลักสูตร 
วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย เคร่ืองมือ/

สถิติ 
1. การพัฒนา
โครงราง
หลักสูตร 

สรางหลักสูตรฝกอบรมโดยประมวลสาระ ดังนี้ 
1.  สภาพปญหาและความจําเปน 
2.  หลักการ 
3.  จุดมุงหมายของหลักสูตร 
4.  หลักสูตรฝกอบรม ประกอบดวย 

-  จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
- ตารางสรุปเนื้อหา (Table of Content 
Specification) 
-  เนื้อหา 
-  กิจกรรมและวิธีการฝกอบรม 
-  วิธีการประเมินผล 

- ผูวิจัย 
- หลักสูตร
ฝกอบรม 
- ขอทดสอบกอน
และหลังการ
ฝกอบรมแบบ 3 
ตัวเลือก 
- แบบสังเกตการ
เรียนการสอน 
 

- แบบบันทึก
ขอ มูล  
-  การ
วิเคราะห
เนื้อหา 
(Content 
Analysis) 
- หลักสูตร
ฝกอบรม 

2. การประเมิน
โครงราง
หลักสูตร 

เปนการตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรดาน
ความเหมาะสม และสอดคลองขององคประกอบ
ของหลักสูตร และตรวจสอบคุณภาพของ
หลักสูตร โดยพิจารณากําหนดรายละเอียดดังนี้ 
1. สิ่งที่ตองตรวจสอบ 
2. ผูตรวจสอบคุณภาพโครงรางหลักสูตร 
3. เครื่องมือที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพ   
4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
5. การวิเคราะหขอมูล 

- อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธและ      
ผูเช่ียวชาญดาน
การฝกอบรม 

- แบบ
ประเมิน
วิเคราะห
ขอมูลโดยการ
หาคาความ
สอดคลอง 
(IOC) 
 

3. การปรับปรุง
โครงราง
หลักสูตร 

นําผลที่ไดจากขอประเมินโครงรางหลักสูตรมา
ปรับปรุงโครงรางหลักสูตรใหมีความสมบูรณ
มากยิ่งขึ้น โดยคํานึงถึงสวนประกอบดังนี้ 
1. สภาพปญหาและความจําเปนในการฝกอบรม 
2. จุดมุงหมายของหลักสูตร 
3. หัวขอวิชาการฝกอบรม 
4. จุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม 
5. เนื้อหาการฝกอบรม 
6. กิจกรรมและวิธีการฝกอบรม  
7. แบบประเมินผูเขารับการฝกอบรม 

โครงรางหลักสูตร
ฝกอบรม 
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3.   ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research) : การทดลองใชหลักสูตร 
 
                   3.1   วัตถุประสงค 
                           เพื่อนําหลักสูตรที่ไดปรับปรุงแกไขแลวในขั้นตอนที่ 2 ไปทดลองใชกับกลุม
ตัวอยาง ประกอบดวย การใชหลักสูตรภาคทฤษฎี โดยการจัดอบรม การบรรยายใหความรู 
หลักสูตรภาคปฏิบัติ ไดแก การฝกปฏิบัติซ่ึงเปนกลุมเปาหมายในการกําหนดหลักสูตรไปใชจริง 
                           กิจกรรมการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว โดยใชแบบแผนการวิจัยแบบ One - 
Group Pretest - Posttest Design (พวงรัตน ทวีรัตน, 2540 : 57) ตามรูปแบบ ดังนี ้ 
 
    

 
โดยกําหนดให O1 หมายถึง  การทดสอบกอนการใชหลักสูตร 
          O2 หมายถึง  การทดสอบหลังการใชหลักสูตร 
          X หมายถึง  การทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม 
 

                           และนําขอมลูจากการทดลองใชหลักสูตรดังกลาวไปใชในการประเมิน
ประสิทธิภาพหลักสูตรฝกอบรม 
                   3.2   วิธีดําเนินการ 
                           3.2.1   วางแผนงาน โดยประสานงานผูที่เกี่ยวของ ไดแก 
                                      3.2.1.1   อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เพื่ออนุมัติ
โครงการจัดการฝกอบรม 
                                      3.2.1.2   ผูบังคับการตํารวจภูธร จังหวัดเพชรบุรี เพื่อขออนุมัติพนักงาน
ตํารวจเขารวมการฝกอบรม  
                                      3.2.1.3   วิทยากรหลัก คือ นางสาวคนึงนิจ ศรีโตกล่ิน ผูดําเนินการวิจัย 
สวนวิทยากรรวมในการอบรม ไดแก อาจารยสรรเสริญ  เลาหสถิตย  อาจารยตรีนุช  เฉลิมกิติ  
อาจารยศุภมาส เกตุเต็ม  อาจารยแสงดาว ถ่ินหารวงษ  อาจารยWilliam Booth  อาจารยKeith 
Hillman   อาจารยCharie Porter   อาจารยDavid Peters   และอาจารยCharles Smith   
                           3.2.2   เตรียมเอกสารและวัสดุอุปกรณ ที่ใชในการฝกอบรม 
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                           3.2.3   ทดลองใชหลักสูตรกับตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี จํานวน 50 นาย ในวันที่ 
1 - 5 สิงหาคม 2549  ซ่ึงตํารวจกลุมทดลองไดมาจากการสุมแบบเจาะจง โดยมีรายละเอียดในการ
ฝกอบรมดังนี้ 
                                      3.2.3.1  ทดสอบความสามารถเกี่ยวกับการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 
โดยทําการทดสอบกอนและหลังการฝกอบรม (Pretest/Posttest) โดยมีเนื้อหาสอดคลองตาม
หลักสูตรที่เขาฝกอบรมแบบ 3 ตัวเลือก a b c  
                                      3.2.3.2   อธิบายการแบงกลุมยอย โดยแบงตํารวจผูเขาอบรมทั้งหมด 50 
นาย ออกเปนกลุมๆ ละ 10 นาย 5 กลุม ตามเนื้อหาในหลักสูตร 5 หนวย ลักษณะการฝกอบรมจะ
เปนลักษณะเวียน คือ ในวันที่1 เนื้อหาแตละหนวยจะตรงตามหมายเลขกลุม เชน กลุม 1 ฝกอบรม
หนวยที่ 1 กลุม 2 ฝกอบรมหนวยที่ 2 กลุม 3 ฝกอบรมหนวยที่ 3  กลุม 4 ฝกอบรมหนวยที่ 4  และ
กลุม 5 ฝกอบรมหนวยที่ 5  ในวันตอไปก็เวียนไปฝกอบรมเนื้อหาถัดไป เชน กลุม 1 ฝกอบรมหนวย
ที่ 2  กลุม 2 ฝกอบรมหนวยที่ 3  กลุม 3 ฝกอบรมหนวยที่ 4  กลุม 4 ฝกอบรมหนวยที่ 5 และกลุม 5 
ฝกอบรมหนวยที่ 1 (ภาคผนวก ญ ) 
                                      3.2.3.3   ทําการฝกอบรมตํารวจในแตละหนวยความรู ตามที่ไดกําหนดไว
ในหลักสูตร โดยมีวิธีการในการอบรม ดังนี้  
                                                   1)   วิทยากรชาวไทยบรรยายใหความรู    ทบทวนคําศัพท รูป
ประโยค และบทสนทนาตามเนื้อหาในแตละหนวย  
                                                   2)   ผูเขารับการอบรมศึกษาใบงาน  ฝกการเรียงประโยค แตง
ประโยค  
                                                   3)   ผูเขารับการอบรมฝกกิจกรรมจากวิทยากรชาวตางชาติ โดยมี
วิทยากรชาวไทยคอยชวยช้ีแนะ ในการใชคําศัพท สนทนาซักถาม ตลอดจนแสดงบทบาทสมมุติ
รวมกับวิทยากรชาวตางชาติ และผูเขาอบรมในกลุม 
                                                   4)   ผูเขารับการอบรมรวมกันอภิปรายถึงปญหา และขอเสนอแนะ
ในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว ภายหลังการฝกกิจกรรม 
                                                   5)   ผูเขารับการอบรมทําแบบทดสอบ Post test วัดความสามารถ
ในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวชนิด 3 ตัวเลือก a b c จํานวน 30 ขอ 
                                                   ผูวิจัยไดสรุปวิธีการดําเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ 3 การวิจัย 
(Research) : การทดลองใชหลักสูตร ดังตาราง 8 ดังนี้ 
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ตารางที่ 8 สรุปวิธีการดําเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research) : การทดลองใชหลักสูตร 
วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย เครื่องมอื / สถิต ิ

1.วางแผนงาน โดยการประสานงานกับ
บุคคลที่เกี่ยวของ 

1. อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี เพื่อ
อนุมัติโครงการจัดการฝกอบรม 
2.  สารวัตรฝายอํานวยการ 
ตํารวจภูธร จังหวัดเพชรบุรี เพื่อ
ขออนุมัติพนักงานตํารวจเขารวม
การฝกอบรม  
3.  วิทยากรหลัก คือ นางสาว 
คนึงนิจ ศรีโตกลิ่น 
ผูดําเนินการวิจัย สวนวิทยากร
รวมในการอบรม ไดแก อาจารย
สรรเสริญ  เลาหสถิตย และ
คณาจารยชาวไทยและชาว
ตางประเทศ สาขาวชิา
ภาษาตางประเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

- หนังสือขอความรวมมือ 
 

2.เตรียมเอกสารและวัสดุ
อุปกรณ ที่ใชในการ
ฝกอบรม 

จัดเตรียมเอกสารหลักสูตรที่
ใชในการฝก 
อบรม 

ผูวิจัย เอกสารและวารสาร 
ตลอดจนงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ
กับการใชภาษาอังกฤษของ
ตํารวจ และ ภาษาอังกฤษ
เพื่อการทองเที่ยว 

3.ทดลองใชหลักสูตร จัดกิจกรรมตามที่กําหนดไว
ในหลักสูตรและทํา
แบบทดสอบ Post test วัด
ความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ทองเที่ยว 

ตํารวจจํานวน 50 นาย หลักสูตรการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ทองเที่ยว และแบบทดสอบ 
Post test วัดความสามารถ
ในการใชภาษาอังกฤษเพื่อ
การทองเที่ยวแบบ 3 
ตัวเลือก a b c 

 
4.   ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development) : การประเมินผลและปรับปรุง 
 
                   4.1   วัตถุประสงค  
                           เพื่อประเมินผลการทดลองใชหลักสูตร และนําผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุง
แกไขใหเปนหลักสูตรฉบับสมบูรณที่มีความเหมาะสม และสามารถนําไปใชในการปฏิบัติไดจริง
ตอไป 
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                   4.2   วิธีดําเนินการ 
                           ขั้นตอนการประเมิน และปรับปรุงแกไขหลักสูตรฝกอบรม ประกอบดวยการ
ประเมินความรู ความเขาใจ เร่ืองการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว ศึกษาความคิดเห็นของผูเขา
รับการอบรมที่มีตอการใชหลักสูตร ตลอดจนศึกษาพฤติกรรมในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการ
ทองเที่ยวของผูเขารับการอบรม 
                           การประเมินความสามารถ  โดยการเปรียบเทียบความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว ทั้งกอนและหลังการใชหลักสูตรของผูเขารับการอบรม ทั้งนี้ผูเขา
อบรมทั้งหมดทําการทดสอบกอนเรียน (Pre-test) เพื่อวัดความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อ
การทองเที่ยวกอนรับการฝกอบรม ชนิด 3 ตัวเลือก a b c ซ่ึงมีทั้งหมด 30 ขอ 30 คะแนน  (ดู
ภาคผนวก ฉ) 
                           4.2.1   การสรางแบบทดสอบ 
                                      4.2.1.1   ศึกษาเกณฑในการสรางแบบทดสอบจากเอกสารและงานวิจัย เพื่อ
นํามาวิเคราะหในการกําหนดประเด็นในการสรางแบบทดสอบใหคลอบคลุมความสามารถในการ
ใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว เพื่อนํามาใชในการวัดความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อ
การทองเที่ยวกับตํารวจผูเขารับการอบรม กอนและหลังการใชหลักสูตร 
                                      4.2.1.2   สรางแบบทดสอบเพื่อวัดความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อ
การทองเที่ยว ซ่ึงเปนแบบเลือกตอบชนิด 3 ตัวเลือก โดยวัดจุดประสงคและเนื้อหาเดิม  
                                      4.2.1.3   สรางเกณฑการประเมินแบบทดสอบ เพื่อใชเปนคูมือประกอบการ
ตรวจสอบใหคะแนน โดยกําหนดแนวทางการตอบคําถามของแตละขอ เปน 1 คะแนน เมื่อตอบถูก 
และ 0 คะแนน เมื่อตอบผิด 
                                      4.2.1.4   นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ตรวจสอบ และใหขอเสนอแนะ เพื่อนํามาปรับปรุงแกไข เชน การเพิ่มภาพประกอบเนื้อหา ปรับ
แบบฝกหัดใหเปนภาษาอังกฤษ เปนตน 
                                      4.2.1.5   นําแบบทดสอบที่ไดรับการตรวจสอบเรียบรอยแลว ไปทดลองใช
กับตํารวจที่เหลือจากกลุมประชากรที่ไมไดเปนผูเขารับการอบรม จํานวน 20 นาย (ไมใชกลุม
ตัวอยาง) เพื่อนําผลการวิเคราะหขอสอบรายขอโดยหาความยากงาย คา (P) คาอํานาจจําแนก (r) โดย
เลือกขอสอบที่มีคาความยากงาย 0.20 - 0.80 และคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ขึ้นไป โดยคัดเลือก
ขอสอบไว 30 ขอ  พบวา แบบทดสอบวัดความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวมีคา
ความยากงายอยูระหวาง 0.37 ถึง 0.80 และ คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.20 ถึง 0.58 
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                                      4.2.1.6   นําแบบทดสอบที่หาคาความเชื่อมั่นตามสูตร    K21    พบวา 
แบบทดสอบวัดความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.85 
ดังตารางที่ 9 
 
ตารางที่ 9    แสดงการหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการ     
                   ทองเที่ยว 
 จํานวนขอ ความยากงาย  (P) อํานาจจําแนก (r) ความเชื่อมั่น 
แบบทดสอบ 30 0.37 - 0.80 0.20 - 0.58 0.85 
 
                                      4.2.1.7   นําแบบทดสอบที่ไดจากการประเมินกอนและหลังการฝกอบรมมา
หาเฉลี่ย (X) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) โดยมีเกณฑ ดังนี้ 
          < 15  คะแนน    หมายถึง ตองปรับปรุง 
   16 - 20 คะแนน    หมายถึง พอใช 
   21 - 25  คะแนน    หมายถึง ดี 
   26 - 30 คะแนน    หมายถึง ดีมาก 
 
                           4.2.2   ศึกษาความคิดเห็นในการจัดหลักสูตรฝกอบรม  และขอเสนอแนะที่มีตอ
หลักสูตรฝกอบรม  โดยผูเขารับการอบรมทั้งหมดทําแบบสอบถามผลการใชหลักสูตรภายหลังการ
ใชหลักสูตรฝกอบรม     ขั้นตอนในการสรางแบบสอบถามการใชหลักสูตร ดังนี้ 
                                      4.2.2.1   ศึกษาเกณฑในการสรางแบบสอบถามจากเอกสารการวัดผล และ
ประเมินผลตางๆ  
                                      4.2.2.2   สรางแบบสอบถามโดยใชวิธีของลิเคอรท (Likert rating) จาก
หนังสือคูมือการทําวิจัยของรวีวรรณ ชินะตระกูล (2531)โดยเนื้อหาในแบบสอบถามประกอบดวย 
ความคิดเห็นตอหลักสูตร ความคิดเห็นตอวิทยากร ความคิดเห็นตอเนื้อหาและกิจกรรมการฝกอบรม 
ตลอดจนขอเสนอแนะ และขอคิดเห็นอ่ืนๆ ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไวโดยใชคาดัชนี
ความสอดคลอง (IOC) จากผลการวิเคราะห IOC ไดคาเทากับ 0.95 แสดงวาแบบทดสอบที่ผูวิจัย
สรางขึ้นมีความสอดคลองระหวางเนื้อหากับจุดประสงคการเรียนรู 
                                      4.2.2.3   นําแบบสอบถามที่สรางขึ้น ใหอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ 
จํานวน 3 ทานตรวจสอบความเหมาะสม 
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                                      4.2.2.4  ปรับปรุงแกไขตามการตรวจสอบของอาจารยที่ปรึกษาและ
ผูเชี่ยวชาญ เชน การเพิ่มภาพประกอบ ปรับเนื้อหาบางสวนใหเปนภาษาอังกฤษ เปนตน 
                                      4.2.2.5   นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่ปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว   ไป
ทดลองกับผูเขารับการฝกอบรม 
                                      4.2.2.6   วิเคราะห  โดยการกําหนดความเหมาะสมจากแบบสอบถามมาตรา
สวนประมาณคา 3 ระดับ และคําถามปลายเปด โดยมีเกณฑ ดังนี้ 
                                      คาเฉลี่ย 1.00 - 1.49    หมายถึง    ความคิดเห็นอยูในระดับต่ํา 
                                                    1.50 - 2.49    หมายถึง    ความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 
                                                     2.50 - 3.00    หมายถึง   ความคิดเห็นอยูในระดับสูง 
                           4.2.3   ประเมินความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการเที่ยวทองของผูเขารับ
การอบรม โดย แบงเปน 2 ระยะ ดังนี้ 
                                      4.2.3.1   ระหวางการอบรม โดยการ 
                                                   1)   สังเกตการมีสวนรวมในกิจกรรมระหวางการจัดการฝกอบรม 
                                                   2)   สังเกตการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวของผูเขารับการ
อบรม จากสถานการณที่กําหนดให ในวันสุดทายของการอบรม และรายงานผลโดยการบรรยาย
แบบพรรณนาความ  
                                      4.2.3.2   หลังการอบรม (Follow up)  
                                                   1)   ติดตามผลความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการ
ทองเที่ยวของตํารวจผูเขาอบรมหลังการอบรมประมาณ 1 สัปดาห โดยการสรางสถานการณจําลอง
จากวิทยากรชาวตางชาติ เชน การบอกทิศทาง การรับแจงความ การบรรยายบุคลิกลักษณะบุคคล 
และการใหขอมูลเกี่ยวกับทองถิ่น ใหตํารวจผูเขาอบรมใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวแกปญหาที่
เกิดขึ้น ณ สถานีตํารวจที่ผูเขาอบรมปฏิบัติงานอยูสถานีละ 1 นาย จํานวน 4 สถานี คือ สถานี
ตํารวจภูธรอําเภอเมืองเพชรบุรี สถานีตํารวจภูธรอําเภอชะอํา สถานีตํารวจภูธรอําเภอทายาง สถานี
ตํารวจภูธรอําเภอบานแหลม โดยอาศัยแบบบันทึกพฤติกรรมการเรียนการสอนเฉพาะกิจ (Ad-hoc 
approach to observation) ซ่ึงประกอบดวยเกณฑดานความถูกตองในการใชภาษาอังกฤษในการ
สนทนาเพื่อการทองเที่ยว  เชน  ดานการซักถาม  การตอบคําถาม การแนะนํา และการใหขอมูลโดย
ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เปนตน 
                                                   2)   ประเมินความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว
หลังการใชหลักสูตรของผูเขารับการอบรม โดยการทําแบบทดสอบหลังการฝกอบรม (Post-test) 
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ชนิด 3 ตัวเลือก a b c ซ่ึงมีทั้งหมด 30 ขอ 30 คะแนน  เปนฉบับเดียวกับแบบทดสอบกอนการ
ฝกอบรม  (Pre-test)  แตมีการสลับขอ (ดูภาคผนวก ฉ) 
                           4.2.4   การสรางแบบประเมินพฤติกรรมการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 
                                      4.2.4.1   ศึกษาเกณฑในการสรางแบบประเมินจากเอกสารและงานวิจัย เพื่อ
นํามาวิเคราะหในการกําหนดประเด็นในการสรางแบบประเมินใหคลอบคลุมความสามารถในการ
ใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว เพื่อนํามาใชในการประเมินพฤติกรรมในการใชภาษาอังกฤษเพื่อ
การทองเที่ยวกับตํารวจผูเขารับการอบรมหลังการใชหลักสูตร 
                                      4.2.4.2   นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาประมวลเพื่อกําหนดโครงสราง และ
ขอบขายเนื้อหาของแบบประเมินพฤติกรรมในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวกับตํารวจผูเขา
รับการอบรมหลังการใชหลักสูตร 
                                      4.2.4.3   นําเครื่องมือไปใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบ และให
ขอเสนอแนะ เพื่อนํามาปรับปรุงแกไข และใหขอเสนอแนะ 
                                      ผูวิจัยไดสรุปวิธีดําเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ 4 การประเมินผล  
ดังตารางที่ 10 
 
ตารางที่ 10  สรุปวิธีดําเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ 4 การประเมินผล 

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย เคร่ืองมือ / สถิติ 
1. ประเมินความสามารถใน
การใชภาษาอังกฤษเพื่อการ
ทองเที่ยว 

- กอนการอบรม 
ใชแบบทดสอบ (Pre-test) วัด
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ
เพื่ อการทอง เที่ ย ว  กอนรับการ
ฝกอบรม จํานวน 30 ขอ 
- หลังการอบรม 
ใชแบบทดสอบ (Post test) วัด
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ
เพื่อการทองเที่ยว หลังการฝกอบรม
จํานวน 30 ขอ (เปนฉบับเดียวกับ
แบบทดสอบกอนการฝกอบรม  
(Pre-test)  แตมีการสลับขอ) 

ตํารวจ 50 นาย 
 

- แบบทดสอบ 
-  การวิเคราะห
โดยหาคา X, SD 
และคา t – test 

dependent 
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ตารางที่ 10 (ตอ)    
วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย เคร่ืองมือ / สถิติ 

2. ประเมินความคิดเห็นที่
มีตอการใชหลักสูตร
ฝกอบรม 

แบบประเมินความคิดเห็นการใช
หลักสูตร  
 

ตํารวจ 50 นาย 
 

-  แบบสอบถาม
ความคิด เห็นต อ
หลักสูตรฝกอบรม 
-  การวิเคราะห
โดยหาคา X,  SD 
-  การวิเคราะห
เนื้อหา (Content 
Analysis) 

3. ประเมินพฤติกรรมใน
การใชภาษาอังกฤษเพื่อ
การเที่ยวทอง 

1. ระหวางการอบรม 
1.1 สังเกตการมีสวนรวมใน
กิจกรรมระหวางการฝกอบรม  
1.2 สังเกต การใชภาษาอังกฤษใน
ช้ันเรียนของผูเขาฝกอบรม 
2. หลังการฝกอบรม 
2.1 สังเกตจากการใชภาษาอังกฤษ
เพื่อการทองเที่ยวจากสถานการณ
จําลอง ณ สถานีตํารวจนั้นๆ หลัง
การฝกอบรม 

1. ระหวางการ
อบรม 
ตํารวจ 50 นาย 
2. หลังการ
ฝกอบรม 
 
2.1 ตํารวจ 4 
นาย 
 

- แบบบันทึกพฤติ 
กรรมการเรียนการ
สอนเฉพาะกิจ 
(Ad-hoc approach 
to observation) 
-  การวิเคราะห
เนื้อหา (Content 
Analysis) 
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บทท่ี 4 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 
                   ผลการวิเคราะหขอมูล การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว
สําหรับตํารวจภูธร จังหวัดเพชรบุรี ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปน 4 ขั้นตอน คือ 
ขั้นตอนที่ 1  ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐาน  ขั้นตอนที่ 2 ผลการพัฒนาหลักสูตร  ขั้นตอนที่ 3 ผลการ
ทดลองใชหลักสูตร  และขั้นตอนที่ 4 ผลการประเมินผลหลักสูตร  ดังนี้ 
 
1.   ขั้นตอนที่ 1 ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐาน 
                   ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการ
ทองเที่ยวสําหรับตํารวจภูธร จังหวัดเพชรบุรีนั้น แบงออกเปน 3 ตอน คือ 1) ผลการศึกษาเอกสาร 
ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 2) ผลการศึกษาความตองการหลักสูตรฝกอบรมเกี่ยวกับเนื้อหาและ
รูปแบบแนวทางในการจัดการอบรมของตํารวจ 3) ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญดาน
การจัดการฝกอบรมภาษาอังกฤษและการทองเที่ยว ตํารวจระดับผูบังคับการ และนักทองเที่ยวและ
ชาวตางชาติที่อาศัยอยูในจังหวัดเพชรบุรีเกี่ยวกับการจัดการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว
สําหรับตํารวจภูธร 
 
                   1.1   ผลการศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
                           จากการศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เชน  การศึกษาความสามารถ
ในการรูความหมายของศัพทภาษาอังกฤษ และปญหาการใชภาษาอังกฤษของตํารวจทองเที่ยว 
บริเวณภาคกลางตอนลางของประเทศไทย โดยนันทพร พรหมรัตน (2540 : บทคัดยอ) พบวา 
ภาษาอังกฤษมีความจําเปนตอการปฏิบัติงานของตํารวจในการสื่อสารกับชาวตางชาติเปนอันมาก 
ทั้งนี้เนื่องมาจากชื่อเสียงของประเทศในดานการทองเที่ยว ความสามารถในการสื่อสารทางภาษา
ชวยสรางภาพพจนที่ดีใหกับตํารวจและประเทศชาติ ในสวนของเนื้อหาหรือหัวขอทางภาษาที่
ตํารวจมีปญหาและมีความตองการใหมีการจัดการอบรมมากก็ไดแก การสอบปากคํา (คดีจี้ ปลน ชิง
ทรัพย) คําศัพท หลักไวยากรณ สํานวน และบทสนทนาทั่วๆ ไปที่เกี่ยวของกับงานตํารวจกับการ
ทองเที่ยว ตลอดจนประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน โดยการจัดการเรียนการสอนควรมีชาวตางชาติ
เปน 
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อาจารยผูสอนดวย และไมควรจัดผูเรียนเกินกลุมละ 20 คน และควรเนนทักษะการฟงและพูดเปน
สวนมาก ปญหาอื่นๆ ที่สําคัญคือ ตํารวจสวนมากไมกลาใชภาษากับชาวตางชาติ ใชคําศัพทไม
ถูกตอง ไมรูความหมายของคําศัพท และฟงสําเนียงไมออก (มัณฑนา มีมาก 2545 : บทคัดยอ) 
 
                   1.2   ผลการศึกษาความตองการหลักสูตรฝกอบรมเกี่ยวกับเนื้อหา และรูปแบบแนวทาง
ในการจัดการอบรมของตํารวจ   
                           ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลจากการใชแบบสอบถามความตองการในการจัดการ
อบรมของตํารวจ การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ  การสัมภาษณผูบังคับการตํารวจ การสัมภาษณ
นักทองเที่ยว และชาวตางชาติที่อาศัยในจังหวัดเพชรบุรี เพื่อรวบรวมขอมูลที่ไดมาสรางเปนโครง
รางหลักสูตร  โดยผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง จากการสํารวจขอมูลข้ันพื้นฐาน
เพื่อการสรางโครงรางหลักสูตร  ผลการวิจัยมีดังนี้ 
                           การสํารวจความตองการของตํารวจ ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามความตองการของ
ตํารวจ  เพื่อใชสอบถามตํารวจภูธร จังหวัดเพชรบุรี  จํานวน 130 คน ลักษณะแบบสอบถามแบงเปน 
2 ตอน คือ 
                           ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
                           ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชภาษาอังกฤษ 
 
                           ตอนที่ 1 การสอบถามขอมูลท่ัวไป    ปรากฏผลการสอบถามดังตารางที่ 11 
 
ตารางที่ 11 สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพและขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 
อายุ 
     21-30 ป 
     31-40 ป 
     41-50 ป 
     51 ปขึ้นไป 

 
18 
64 
36 
12 

 
13.85 
49.23 
27.69 
9.23 

รวม 130 100 
วุฒิการศึกษา 
     ต่ํากวาปริญญาตรี 
     ปริญญาตรี 

 
81 
46 

 
62.3 
35.4 
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ตารางที่ 11 (ตอ) 
สถานภาพและขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

     ปริญญาโท 
     ปริญญาเอก 

3 
- 

2.3 
- 

รวม 130 100 
  อายุราชการ 
     1-3 ป 
     4-6 ป 
     7-10 ป 
     10 ปขึ้นไป 

 
4 
6 

26 
94 

 
3.1 
4.6 

20.0 
72.3 

รวม 130 100 
  
                           จากตารางที่ 9 สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 130 คน จําแนก
ตามอายุสวนใหญอยูระหวาง 31-40 ป   โดยคิดเปนรอยละ 49.23 ในสวนของวุฒิการศึกษาสวน
ใหญต่ํากวาระดับปริญญาตรี  โดยคิดเปนรอยละ 62.3  และอายุราชการในการรับราชการเปนตํารวจ
ของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ 10 ปขึ้นไป  โดยคิดเปนรอยละ 72.3 
 
                           ตอนท่ี 2    การสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชภาษาอังกฤษ    เพื่อทราบ
ปญหา ความตองการเกี่ยวกับการใชภาษาอังกฤษ ตลอดจนวิธีการอบรมที่ตํารวจมีความตองการ 
จากผลการตอบแบบสอบถามตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี  ผลดังตารางที่ 12   
 
ตารางที่ 12 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชภาษาอังกฤษของผูตอบแบบสอบถามจํานวน  130  คน 

ความคิดเห็นเก่ียวกับการใชภาษาอังกฤษ มาก ปาน
กลาง 

นอย ลําดับจาก
มาก-นอย 

1.โอกาสในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 24/18.46 86/66.15 20/15.39  
2. ปญหาในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 
     - ดานการฟง 
         - การซักถาม 
         - การโตตอบ 
         - การแนะนําตัว 
         - การอธิบาย 

 
 

88/67.70 
85/65.38 
81/62.31 
90/69.23 

 
 

38/29.23 
41/31.55 
47/36.15 
34/26.15 

 
 

4/3.07 
4/3.07 
2/1.54 
6/4.62 
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ตารางที่ 12 (ตอ) 
ความคิดเห็นเก่ียวกับการใชภาษาอังกฤษ มาก ปาน

กลาง 
นอย ลําดับจาก

มาก-นอย 
         - การรองเรียน/การแจงความ 
     - ดานการพูด 
         - การซักถาม 
         - การโตตอบ 
         - การแนะนําตัว 
         - การอธิบาย 
         -การรองเรียน/การแจงความ 
     - ดานการอาน 
         - การซักถาม 
         - การโตตอบ 
         - การแนะนําตัว 
         - การอธิบาย 
         -การรองเรียน/การแจงความ 
     - ดานการเขียน 
         - การซักถาม 
         - การโตตอบ 
         - การแนะนําตัว 
         - การอธิบาย 
         - การรองเรียน/การแจงความ 

92/70.77 
 
90/69.23 
93/71.54 
87/66.92 
90/69.23   
95/73.07 

 
72/55.38 
80/61.54 
7053.85 
85/65.38 
85/65.38 

 
91/70 

96/73.85 
89/68.46 

91/70 
108/83.08 

36/27.69 
 

38/29.23 
31/23.85 
31/23.85 
36/27.69 
32/24.62 

 
43/33.08 

39/30 
50/38.46 
30/23.88 
28/21.54 

 
36/27.69 
32/24.62 

39/30 
36/27.69 
20/15.38 

2/1.54 
 

2/1.54 
6/4.61 
12/9.23 
4/3.07 
3/2.31 

 
15/11.54 
11/8.46 

20/15.38 
15/11.54 
17/13.08 

 
3/2.31 
2/1.54 
2/1.54 
3/2.31 
2/1.54 

5 
 
 

4 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 

1 
3. ความตองการในการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 
     - ดานการฟง 
         - การซักถาม 
         - การโตตอบ 
         - การแนะนําตัว 
         - การอธิบาย 
         - การรองเรียน/การแจงความ 
     - ดานการพูด 
         - การซักถาม 
         - การโตตอบ 
         - การแนะนําตัว 
         - การอธิบาย 

 
 

77/59.23 
73/55.38 
62/47.69 
60/59.23 
75/67.54 

 
102/78.46 
107/82.31 
88/61.70 

91/70 

 
 

33/25.38 
33/25.38 
40/30.77 
58/29.23   
51/27.69 

 
21/16.15 
12/9.23 

33/25.38 
28/21.54 
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ตารางที่ 12 (ตอ) 
ความคิดเห็นเก่ียวกับการใชภาษาอังกฤษ มาก ปาน

กลาง 
นอย ลําดับจาก

มาก-นอย 
  - การรองเรียน/การแจงความ 
      - ดานการอาน 
         - การซักถาม 
         - การโตตอบ 
         - การแนะนําตัว 
         - การอธิบาย 
         - การรองเรียน/การแจงความ 
      - ดานการเขียน 
         - การซักถาม 
         - การโตตอบ 
         - การแนะนําตัว 
         - การอธิบาย 
        - การรองเรียน/การแจงความ 

119/91.54 
 

70/53.85 
73/56.15 
68/52.31 

65/50 
63/46.15 

 
56/43.08 
51/39.23 
60/46.15 
57/43.85 
60/46.15 

11/8.46 
 

43/33.85 
54/36.15 

56/40 
43/33.85 
60/44.62 

 
52/40 

54/41.54 
52/40 
52/40 
52/40 

- 
 

22/12.31 
18/7.69 
18/7.69 

26/16.15 
10/9.23 

 
22/16.92 
25/19.23 
18/13.85 
21/16.15 
18/13.85 

1 

4. ความตองการฝกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 81/62.31 46/35.38 3/2.31  
5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการฝกอบรมภาษาอังกฤษ
เพื่อการทองเที่ยว 

81/62.31 32/24.62 17/13.08  

ตารางที่ 12 (ตอ) 
ความคิดเห็นเก่ียวกับการใชภาษาอังกฤษ จํานวน รอยละ ลําดับจาก

มาก-นอย 
6. ประสบการณในการอบรมภาษาอังกฤษ 
    - มี 
    - ไมม ี

 
76 
54 

 
58.46 
41.54 

 

7. รูปแบบในการฝกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว     
     - การบรรยายโดยวิทยากรชาวไทย 
     - การบรรยายโดยวิทยากรชาวไทยและ ชาวตางชาติ 
     - แบงกลุมฝกการแกปญหาจากสถานการณจําลอง 
     - ฝกการแกปญหาจากสถานการจําลองเปนรายบุคคล 
     - การแสดงบทบาทสมมุติ 
     - วิทยากรพูดนํา ผูเขาอบรมพูดตาม 
     -พูดซักถามขอมูลจากวิทยากรชาวตางชาติแลวกรอกขอมูล 
     - ศึกษาเนื้อหากอนฝกปฏิบัติ 

 
70 

120 
58 
62 
75 
55 
60 
76 

 
53.85 
92.31 
44.62 
47.69 
57.69 
42.31 
46.15 
58.46 

 
4 
1 
 
5 
3 
 
 
2 
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ตารางที่ 12 (ตอ) 
ความคิดเห็นเก่ียวกับการใชภาษาอังกฤษ จํานวน รอยละ ลําดับจาก

มาก-นอย 
     - จับคูประโยคที่ใชสถานการณตาง  ๆ ที่เปนภาษาไทย 
        กับภาษาอังกฤษ 
     - ฝกจากสถานการณจําลองนอกสถานที่ 
8. เนื้อหาที่เหมาะสมในการนํามาฝกอบรม 
    ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว    
     - การใชภาษาอังกฤษเพื่อการทักทาย 
     - การใชภาษาอังกฤษเพื่อการแนะนําตัว 
     - การใชภาษาอังกฤษเพื่อการบอกเวลาและการใชตัวเลข 
     - การใชภาษาอังกฤษเพื่อการบอกทิศทาง 
     - การใชภาษาอังกฤษเพื่อเขียนจดหมายโตตอบ 
     - การใชภาษาอังกฤษเพื่ออานขาว 
     - การใชภาษาอังกฤษเพื่อแสดงความรูสึก 
     - การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสืบสวน และซักถามขอมูล 
     - การใชภาษาอังกฤษเพื่อการบรรยายบุคลิกลักษณะบุคคล 
     - การใชภาษาอังกฤษเพื่อการขอรองและใหคําแนะนํา   
     - การใหขอมูลเกี่ยวกับทองถิ่นและวัฒนธรรม 
     - การใชภาษาอังกฤษเพื่อการใหขอมูลเกี่ยวกับปายและ       
        สัญญาณตางๆ 

66 
 

69 
 
 

94 
87 
58 

118 
31 
25 
37 

125 
96 

103 
105 
91 

 

50.77 
 

53.08 
 
 

72.31 
66.92 
44.62 
90.77 
23.85 
19.23 
28.46 
96.15 
73.85 
79.23 
80.77 
70.08 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
1 
5 
4 
3 
 
 

9. ระยะเวลาที่เหมาะสมในการจัดการฝกอบรมภาษาอังกฤษ 
    เพื่อการทองเที่ยว 
     - 1  วัน 
     - 2  วัน 
     - 3  วัน 
     - 4  วัน 
     - 5  วัน 

 
 

4 
23 
30 
17 
56 

 
 

3.07 
17.69 
23.88 
13.08 
43.08 

 
 
5 
3 
2 
4 
1 

 
                           จากตารางที่ 12 ตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีจํานวน 130 คน ตอบแบบสอบถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชภาษาอังกฤษ เรื่อง โอกาสในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 
พบวา ตํารวจภูธรสวนใหญมีโอกาสในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวปานกลาง คิดเปนรอย
ละ 66.15 นอกจากนี้ผูวิจัยไดจําแนกปญหาการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวออกเปน 4 ทักษะ 
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ไดแก การฟง การพูด การอาน การเขียน โดยปญหาของตํารวจผูตอบแบบสอบถามเรียงจากมากไป
นอย 5 อันดับไดดังนี้  
                           1.   ดานการเขียนรองเรียน/การแจงความ (83.08) 
                           2.   ดานการเขียนโตตอบ  (73.85) 
                           3.   ดานการพูดรองเรียน/การแจงความ  (73.07) 
                           4.   ดานการพูดโตตอบ  (71.54) 
                           5.   ดานการฟงการรองเรียน/การแจงความ (70.77) 
                           ในสวนของความตองการในการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวจําแนก
ออกเปน 5 อันดับไดดังนี้  
                           1.   ดานการพูดรองเรียน/การแจงความ (91.54) 
                           2.   ดานการพูดโตตอบ  (82.31) 
                           3.   ดานการพูดซักถาม  (78.46) 
                           4.   ดานการพูดอธิบาย  (70) 
                           5.   ดานการฟงรองเรียน/การแจงความ (67.54) 
                           สําหรับรูปแบบในการจัดการอบรม เรียงตามลําดับจากมากไปนอย 5 อันดับได
ดังนี้ 
                           1.   การบรรยายโดยวิทยากรชาวไทยและ ชาวตางชาติ (92.31) 
                           2.   จับคูประโยคที่ใชสถานการณตางๆ ที่เปนภาษาไทย กับภาษาอังกฤษ  (58.46) 
                           3.   การแสดงบทบาทสมมุติ (57.69) 
                           4.   การบรรยายโดยวิทยากรชาวไทย (53.85) 
                           5.   แบงกลุมฝกการแกปญหาจากสถานการณจําลอง (53.77) 
                           ในสวนของความตองการดานเนื้อหาในการจัดอบรม เรียงตามลําดับจากมากไป
นอย 5 อันดับไดดังนี้ 
                           1.   การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสืบสวน และซักถามขอมูล (96.15) 
                           2.   การใชภาษาอังกฤษเพื่อการบอกทิศทาง (90.77) 
                           3.    การใหขอมูลเกี่ยวกับทองถ่ินและวัฒนธรรม (80.77) 
                          4.   การใชภาษาอังกฤษเพือ่การขอรองและใหคําแนะนํา (79.23) 
                           5.  การใชภาษาอังกฤษเพือ่การบรรยายบุคลิกลักษณะบุคคล (73.85) 
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                   1.3   ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานการจัดการฝกอบรมภาษาอังกฤษ
และการทองเที่ยว   ตํารวจระดับผูบังคับการ  นักทองเท่ียวและชาวตางชาติท่ีอาศัยอยูในจังหวัด
เพชรบุรี เก่ียวกับการจัดการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวสําหรับตํารวจภูธร 
                           1.3.1   ผลการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานการจัดการฝกอบรมภาษาอังกฤษ ไดแก 
ผศ. ศรชัย เย็นเปรม อาจารยประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และ
รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน และดร.สุทัศน นาคจั่น ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  พบวา  การจัดการฝกอบรม
ภาษาอังกฤษถือเปนวิธีการหนึ่งในการเพิ่มประสบการณ สามารถกระตุนใหผูเขาอบรมไดพัฒนา
ศักยภาพในการใชภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการจัดการฝกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการ
ทองเที่ยว นับเปนวิธีการหนึ่งในการที่จะพัฒนาการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวใหแกตํารวจ
ไดเปนอยางดี สําหรับรูปแบบของการจัดการฝกอบรม เห็นวาควรมุงเนนใหผูเขาอบรมไดฝกปฏิบัติ
มากกวาจะเนนการใหความรูเพียงอยางเดียว ซ่ึงการเปดโอกาสใหตํารวจผูเขาอบรมไดฝกปฏิบัติจะ
สงผลใหตํารวจเกิดความเชื่อมั่น กลาที่จะใชภาษาเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งวิธีการฝกอบรมควรมีวิทยากร
ชาวตางชาติเขารวมกับวิทยากรชาวไทยก็จะเปนการดี และควรจัดใหมีการติดตามผล (Follow up) 
โดยการสังเกตการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวภายหลังการอบรม 
                           1.3.2   ผลการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยเชิงทองเที่ยว ดร. โฉมยง  โตะทอง 
อดีตประธานสาขาวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลยั
ราชภัฎเพชรบุรี พบวา จากการทํางานของตํารวจที่เนนการใหบริการประชาชน อีกทั้งงานสวนใหญ
ยังเปนการสอบสวนประชาชนระดับชาวบาน ความรูในการใชภาษาอังกฤษจึงไมสูงเทาที่ควร 
ประกอบกับตํารวจที่มีความรูในการใชภาษาอังกฤษสวนใหญอยูในระดับสัญญาบัตร หรือระดับ
ผูบังคับบัญชาซ่ึงเปนกลุมที่ไมคอยไดใกลชิดกับประชาชนมากเทากับตํารวจชั้นประทวน จึงเห็น
ดวยหากมีการจัดการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวใหกับตํารวจ ความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวของตํารวจนับเปนสวนหนึ่งที่กอใหเกิดความประทับใจแก
นักทองเที่ยว และอาจสงผลใหอยากกลับมาเยือนอีก ในสวนของรูปแบบการจัดการฝกอบรมเห็นวา
ควรเนนดานการสื่อสาร โดยควรมีการทําแบบสอบถามเกี่ยวกับเนื้อหาที่เหมาะสมในการจัดการ
อบรมเพื่อใหการจัดอบรมบรรลุผลสูงสุด  นอกจากนี้การจัดอบรมในลักษณะนี้ยังสามารถใหตํารวจ
ในแตละพื้นที่ไดมีการแลกเปลี่ยนประสบการณในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวในดาน
ตางๆ เชน ปญหา ขอเสนอแนะ เปนตน ตลอดจนไดนําขอมูลเหลานั้นมาปรับใชในการปฏิบัติงาน
ในพื้นที่ของตน 
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                           1.3.3   ผลการสัมภาษณสารวัตรฝายอํานวยการ สังกัดกองบังคับการตํารวจภูธร 
จังหวัดเพชรบุรี พ.ต.ต. ตุลย สุนทรวิภาต พบวา การพัฒนาศักยภาพตํารวจในดานตางๆ ยอม
กอใหเกิดความสะดวกแกประชาชนเพราะตํารวจภูธรนับเปนหนวยงานหนึ่งที่มีความใกลชิดกับ
ประชาชนมากที่สุดหนวยงานหนึ่ง และการใชภาษาอังกฤษของตํารวจภูธรถือเปนปญหาที่สําคัญ
ที่สุดประการหนึ่งที่ควรไดรับการพัฒนา ตํารวจภูธรสวนใหญขาดความรูในการใชภาษาอังกฤษ อีก
ทั้งจังหวัดเพชรบุรีถือเปนจังหวัดหนึ่งที่มีช่ือเสียงดานการทองเที่ยวอยางมาก ฉะนั้นการจัดการ
ฝกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวนับเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาการปฏิบัติงานใหมีศักยภาพ
สูงขึ้น อีกทั้งหนวยงานของตํารวจก็มีความตองการจะเขารับการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการ
ทองเที่ยว เพื่อใหเกิดความรู ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว เพื่อให
นักทองเที่ยวไดรับความสะดวกสบาย กอใหเกิดความประทับใจในการทองเที่ยว พรอมทั้งยัง
สามารถสรางภาพพจนอันดีใหแกทองถ่ินไดอีกดวย โดยเสนอใหจัดในลักษณะกลุมยอย เพื่อตํารวจ
ทุกคนจะไดรับการฝกอยางทั่วถึง 
                           1.3.4   ผลการสัมภาษณชาวตางชาติที่อาศัยในจังหวัดเพชรบุรี Mr. Charie Porter 
ชาวอังกฤษ และ Mr. William Booth ชาวอเมริกัน อาจารยประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พบวา ปญหาสวนใหญที่ชาวตางชาติ
ประสบในการสื่อสารกับตํารวจ ไดแก ตํารวจสวนใหญไมกลาใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับ
ชาวตางชาติ และไมทราบความหมายของศัพทจึงสงผลใหการสื่อสารไมสัมฤทธิ์ผล หาก
ชาวตางชาติประสบปญหา หรือตองการความชวยเหลือจากตํารวจ จะพบวา ตํารวจสวนใหญไม
สามารถสื่อสารไดชัดเจนเทาที่ควรจึงเห็นดวยเปนอยางยิ่งวา ตํารวจควรมีความรู ความสามารถใน
การใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว และควรจัดใหมีการจัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว
ใหแกตํารวจ เพื่อกอใหเกิดความสะดวก เพื่อความปลอดภัยของนักทองเที่ยวในการสอบสวน
สืบสวนคดีตางๆ และเพื่อใหสามารถใหขอมูลในการเดินทาง รายละเอียดการทองเที่ยวในทองถ่ิน 
เปนการสรางความประทับใจ และสงผลใหนักทองเที่ยวอยากกลับมาเยือนอีก โดยรูปแบบหรือ
เนื้อหาควรนํามาจากสถานการณจริงที่สามารถนํามาใชในชีวิตประจําวันได 

 
                           ผูวิจัยไดสรุปผลการสัมภาษณออกเปนประเด็นๆ ดังตารางที่ 13 
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ตารางที่ 13 สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ 
 

ประเด็น  
ผลการสัมภาษณ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ใ น ก า ร ใ ช

ภาษาอังกฤษของตํารวจ 
ความคิดเห็นในการจัดการ
อบรม 

รูปแบบในการจัดอบรม และ
ขอเสนอแนะ 

1. ผูเชี่ยวชาญดาน
การจัดการฝกอบรม
ภาษาอังกฤษ 

จัดการฝกอบรมภาษาอังกฤษ
สามารถกระตุนใหผูเขาอบรม
ไดพัฒนาศักยภาพในการใช
ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น 

การจัดการฝกอบรม
ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 
นับเปนวิธีการหนึ่งในการที่จะ
พัฒนาการใชภาษาอังกฤษเพื่อ
การทองเที่ยวใหแกตํารวจได
เปนอยางด ี

ควรมุงเนนใหผูเขาอบรมไดฝก
ปฏิบัติ 
ควรมีวิทยากรชาวตางชาติเขา
รวมกับวิทยากรชาวไทย 
ควรจัดใหมีการติดตามผล 
(Follow up) ภายหลังการ
อบรม 

2. ผูเชี่ยวชาญดาน
การวิจัยเชิงทองเที่ยว 

ตํารวจที่มีความรูในการใช
ภาษาอังกฤษสวนใหญอยูใน
ระดับสัญญาบัตร ซึ่งเปนกลุม
ที่ไมคอยไดใกลชิดกับ
ประชาชนมากนัก 

เห็นดวยในการจัดการอบรม
ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว
ใหกับตํารวจเพื่อกอใหเกิด
ความประทับใจแก
นักทองเที่ยว 

- ควรเนนดานการสื่อสาร 
- ควรมีการทําแบบสอบถาม
เกี่ยวกับเนื้อหาเพือ่ใหตรงกับ
ความตองการ 

3. สารวัตรฝาย
อํานวยการ สังกัด 
กองบังคับการ
ตํารวจภูธร จังหวัด
เพชรบุรี 

การใชภาษาอังกฤษของ
ตํารวจภูธรถือเปนปญหาที่
สําคัญที่สุดประการหนึ่งที่ควร
ไดรับการพัฒนา 

การจัดการฝกอบรม
ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว
นับเปนสวนหนึ่งในการ
พัฒนาการปฏิบัติงานใหมี
ศักยภาพสูงขึ้น 

ควรจัดในลักษณะกลุมยอย 
เพื่อตํารวจทุกคนจะไดรับการ
ฝกอยางทั่วถึง 
 

4. ชาวตางชาติที่
อาศัยในจังหวัด
เพชรบุรี 

ตํารวจสวนใหญไมกลาใช
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับ
ชาวตางชาติและไมทราบ
ความหมายของศพัท 

ควรจัดใหมีการจัดอบรม
ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว
ใหแกตํารวจ เพื่อกอใหเกิด
ความสะดวก และปลอดภัยแก
นักทองเที่ยว 

ควรนํามาจากสถานการณจริง
ที่สามารถนํามาใชใน
ชีวิตประจําวันได 
 

 
                           ผลการสํารวจขอมูลพื้นฐานในการสรางหลักสูตร  จากแบบสอบถามความตองการ
ของตํารวจภูธร จังหวัดเพชรบุรี พบวา  
                           1.   ตํารวจสวนใหญมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวใน
ระดับนอย 
                           2.   มีความตองการใหมีการจัดการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวในระดับ
มาก  
                           3.   ปญหาเกี่ยวกับการใชภาษาอังกฤษสวนใหญที่ตํารวจพบไดแก การสอบปากคํา 
บทสนทนาเกี่ยวกับการซักถามขอมูล และการออกเสียง  
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                           ผลจากการตอบแบบสอบถามของตํารวจภูธร จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 130 นาย 
พบวา 
                           1.   การเขียน และการฟงเปนปญหาสวนใหญในการสื่อสารของตํารวจ 
                           2.   ความตองการในการพัฒนาภาษาอังกฤษของตํารวจสวนมากเปนดานการพูด 
                           3.   เนื้อหาที่ตํารวจตองการใหจัดอบรม ไดแก เนื้อหาที่เกี่ยวของกับการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน เชน การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสืบสวน และซักถามขอมูล การบอกทิศทาง เปนตน 
                           ผลจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ตํารวจระดับผูบังคับการ และนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติ พบวา   
                           1.   ตองการใหมีการพัฒนาความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว
ใหแกตํารวจ  
                           2.   ควรเนนรูปแบบการอบรมในลักษณะเพื่อการสื่อสาร  
                           3.   ควรมีการฝกปฏิบัติการใชภาษากับชาวตางชาติโดยตรง  

 
2.   ขั้นตอนที่ 2 ผลการพัฒนาหลักสูตร 
 
                   ในการพัฒนาหลักสูตร ผูวิจัยแบงออกเปน 3 ขั้นตอน คือ การสรางโครงรางหลักสูตร 
การประเมินโครงรางหลักสูตร และการปรับปรุงแกไขโครงรางหลักสูตร ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 
                   2.1   การสรางโครงรางหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเรื่อง “ภาษาอังกฤษเพื่อ
การทองเที่ยวสําหรับตํารวจภูธร จังหวัดเพชรบุรี” โดยการนําผลจากการสํารวจขอมูลพื้นฐานใน
ขั้นตอนที่1 มา สังเคราะหและจัดทําเปนโครงรางหลักสูตร ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

 
หลักสูตร “เร่ืองภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวสําหรับตํารวจภูธร  

จังหวัดเพชรบรีุ” 
 
หลักการของหลักสูตร 

1. มุงเนนใหตํารวจไดตระหนักถึงประโยชน ความสําคัญ และความจําเปนในการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวในการปฏิบัติงานในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ  

2. มุงเนนใหผูเขาอบรมไดเรียนรู ฝก และลงมือปฏิบัติการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว
ใหไดมากที่สุด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

101  

 

3. มุงเนนใหผูเขาฝกอบรมนําความรูไปใชในสถานการณจริง 
จุดมุงหมายของหลักสูตร 

เพื่อใหตํารวจผูเขาอบรม :  
1. ไดตระหนักถึงประโยชน ความสําคัญ และความจําเปนในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการ

ทองเที่ยวในการปฏิบัติงานในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2. สามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 
3. สามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานการณจริง 

 
เนื้อหาของหลักสูตร 
 เนื้อหาของหลักสูตรเรื่อง “ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวสําหรับตํารวจภูธร จังหวัด
เพชรบุรี” ประกอบดวยเนื้อหา 2 สวน คือ เนื้อหาหลักสูตรภาคทฤษฎี และเนื้อหาหลักสูตร
ภาคปฏิบัติ 
 1. เนื้อหาหลักสูตรภาคทฤษฎี ประกอบดวย 

Unit 1 Asking for and Offering Helps 
Content: 1. Greeting and asking for help 

         2. Introducing yourself and others and offering help 
        2.1 In person 

       2.2 On telephone 
 3. Making requests 
 4. Parting 

Unit 2 Expressing Feelings and Describing People 
  Content: 1. Expressing Feelings 
        1.1 Showing Sympathy 
        1.2 Apologizing 
        1.3 Responding 
         2. Describing People 
        2.1 Appearance 
        2.2 Dress/Costume 
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Unit 3 Asking and Reporting Information 
  Content: 1. Asking for information 

     1.1 About loss and getting a refund 
     1.2 About robberies 
     1.3 About accidents 
2. Reporting 

Unit 4 Asking and Giving Directions 
  Content: 1. Directions 
        1.1 Asking for directions 
        1.2 Giving directions   

Unit 5 Tourist Attractions in the local 
Content: 1. Giving Advice 

 2. Tourist Attractions in Phetchaburi 
 

 2. เนื้อหาหลักสูตรภาคปฏิบัติ ประกอบดวยเนื้อหาเชนเดียวกับภาคทฤษฎี โดยเนื้อหาที่
ศึกษาจากภาคทฤษฎีในชวงเชาจะฝกปฏิบัติในชวงบายกับวิทยากรชาวตางชาติโดยตรง เนนฝกการ
สนทนา ใชรูปประโยคที่หลากหลาย แสดงบทบาทสมมุติจากสถานการณจําลอง  
 
กิจกรรมฝกอบรม 
 1. จัดการอบรมโดย แบงกลุมผูเขาอบรม ศึกษาเนื้อหากับวิทยากรชาวไทย โดยแบง
ออกเปน  5 กลุมตามจํานวนหัวขอ 5 หนวย กลุมละ 10 คนโดยการสุมแบบเจาะจง (ดูภาคผนวก ญ) 
 2. จัดการอบรมโดย ผูเขาอบรมแตละกลุมฝกปฏิบัติตามเนื้อหาของแตละกลุมกับวิทยากร
ชาวตางประเทศ โดยมีวิทยากรชาวไทยคอยชวยช้ีแนะ 
 3. วิทยากรใหขอเสนอแนะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูเขารับการอบรมเพื่อเปนแนวทาง
ในการปรับปรุงแกไข 
 4. จัดการอบรมโดย ใหผูเขาอบรมเปลี่ยนกลุมไปศึกษาหัวขออ่ืนๆ ตอไปในลักษณะ
หมุนเวียน 
สื่อท่ีใชในการอบรม 
 เครื่องฉายภาพขามศีรษะ (Overhead Projector) 
 เอกสารประกอบการใชหลักสูตร 
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 เครื่องเลนเทป และตลับเทป 
 ส่ืออ่ืนๆ เชน รูปภาพ แผนที่ ส่ือของจริง เปนตน 
 
การวัดผลและประเมินผล 

การวัดผลและประเมินผลพิจารณาจากการประเมินกอนและหลังการใชหลักสูตรฝกอบรม 
โดยการทําขอสอบวัดความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวจํานวน 30 ขอ และโดย
การสังเกตการเรียนการสอนในชั้นเรียนของตํารวจผูเขาอบรม  และสังเกตจากการใชภาษาอังกฤษ
เพื่อการทองเที่ยวจากสถานการณจําลอง ณ สถานีตํารวจนั้นๆ หลังการฝกอบรม 1 สัปดาห 

 
                   2.2   ผลการประเมินโครงรางหลักสูตร 
                           การประเมินโครงรางหลักสูตรเปนการประเมินโครงรางหลักสูตรที่สรางขึ้นมาเพื่อ
ประเมินความเหมาะสม ความสมบูรณของหลักสูตร ผูวิจัยไดทําโครงรางหลักสูตรไปใหผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบ และทําการสัมภาษณดวยตนเอง ผลการประเมินโครงรางหลักสูตรซึ่งเปนขอคิดเห็น และ
ขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน พบวา มีความสอดคลองในเนื้อหาที่ประเมิน โดยมีคาความ
สอดคลอง (IOC) เทากับ 0.95  คาความยากงายอยูระหวาง 0.37 ถึง 0.80 และ คาอํานาจจําแนกอยู
ระหวาง 0.20 ถึง 0.58 ผูวิจัยไดนําขอมูลมาวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และสรุปเปน
รายละเอียดดังนี้ 
                            2.2.1   ประเด็นเกี่ยวกับรูปเลม  ควรมีรายละเอียดแตละบทใหชัดเจน ภายใน
รูปเลมควรประกอบดวย 
                                      2.2.1.1   คํานํา 
                                      2.2.1.2   คําแนะนําในการใชหลักสูตร 
                                      2.2.1.3   หลักการ 
                                      2.2.1.4   ความคาดหวังของหลักสูตร 
                                      2.2.1.5   ผูเขารับการอบรม 
                                      2.2.1.6   เนื้อหาหลักสูตรการอบรม 
                                      2.2.1.7   วิธีการฝกอบรม 
                                      2.2.1.8   อุปกรณ/ส่ือ 
                                      2.2.1.9   การวัดผลและประเมินผล 
                                      2.2.1.10   ผูรับผิดชอบการอบรม 
                                      2.2.1.11   ตารางการอบรม 
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                                      2.2.1.12   หนวยความรู 
                                      2.2.1.13   บรรณานุกรมแตละบท 
                           ควรมีการแทรกรูปภาพ หรือการตูน เพื่อใหเนื้อหาในหลักสูตรฝกอบรมงายตอการ
เขาใจยิ่งขึ้น และทําใหผูอบรมสนใจ 
                           2.2.2   ประเด็นเกี่ยวกับเนื้อหา 
                                      2.2.2.1    การจัดเนื้อหาในแตละเรื่องควรใหเกี่ยวเนื่องกัน 
                                      2.2.2.2    ควรเรียงลําดับเนื้อหาในแตละเรื่องจากงายไปหายาก 
                                      2.2.2.3   ควรใหมีการตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา เชน การสะกด 
ไวยากรณ จากชาวตางชาติโดยตรงกอนนําไปใชจริง 
                           2.2.3   ประเด็นเกี่ยวกับวิธีการวัดผลประเมินผล 
                                      2.2.3.1   ควรเพิ่มรายละเอียดวิธีการวัดผลประเมินผลแตละหนวยใหชัดเจน  
                           จากขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ ผูวิจัยไดพิจารณาประมวลผลขอมูลเพื่อนํามา
ปรับปรุงโครงสรางหลักสูตรเพิ่มเติมเพื่อใหสมบูรณยิ่งขึ้น 
 
                   2.3   ผลการปรับปรุงโครงรางหลักสูตร 
                           หลังจากที่ผูเชี่ยวชาญไดใหขอคิดเห็น และขอเสนอแนะแลว ผูวิจัยไดนําขอมูล
ทั้งหมดมาสังเคราะหเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรใหมีความสมบูรณโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
                           2.3.1   เพิ่มคําแนะนําการใชหลักสูตร 
                           2.3.2   ปรับโครงสรางหลักสูตร  ในรายละเอียดดังนี้ 
                                      2.3.2.1   ปรับเนื้อหาหลักสูตรโดยการ จัดลําดับขั้นตอนจากงายไปยาก และ
เพิ่มรูปภาพประกอบเนื้อหามากขึ้น 
                                      2.3.2.2   ตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาโดยอาจารยชาวตางประเทศ 
                                      2.3.2.3   ปรับวิธีการอบรมโดยเนนใหผูเขาอบรมไดมีสวนรวมในกิจกรรม
มากที่สุด 
                                      2.3.2.4   เพิ่มส่ือและอุปกรณที่ใชประกอบการฝกอบรม เชน เครื่องฉายภาพ
ขามศีรษะ เครื่องเลนเทป และตลับเทป เปนตน 
                                      2.3.2.5   ระบุถึงวิธีการวัดผล และประเมินผลการฝกอบรม     เชน การ
ประเมินความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวของตํารวจผูเขาอบรม โดยการทํา
แบบทดสอบกอน/หลัง การอบรม เปนตน 
                                      2.3.2.6   ระบุผูรับผิดชอบการอบรม ซ่ึงไดแกตัวผูวิจัย 
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                                      2.3.2.7  เพิ่มรายละเอียดในตารางการอบรม โดยระบุ หัวขอ วิทยากร 
สถานที่ และเวลาในการการอบรมแตละหัวขอ 
                   ผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขหลักสูตรตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญกอนการฝกอบรม โดย
พยายามปรับเนื้อหาสาระในแตละหนวยใหคลอบคลุม ตรงตามความตองการ และความจําเปนของ
ผูเขารับการอบรม เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดฝกปฏิบัติจนเกิดทักษะ และสามารถนําไปใชไดจริง
ในการปฏิบัติงานประจําวัน  
 
3.   ขั้นตอนที่ 3 ผลการทดลองใชหลักสูตร 
 
                   การทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมเรื่อง  “ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวสําหรับ
ตํารวจภูธร จังหวัดเพชรบุรี” ผูวิจัยไดดําเนินการ ทดลองใชหลักสูตรโดยดําเนินการฝกอบรม
ตํารวจภูธร จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 50 นาย จากสถานีตํารวจภูธรอําเภอ 6 อําเภอ และสถานี
ตํารวจภูธรตําบล 1 ตําบล เปนเวลา 5 วัน ในระหวางวันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2549 ณ อาคาร 11 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี โดยมีรายละเอียดในการดําเนินการ ดังนี้ 
                   3.1   การดําเนินการวางแผนงาน โดยการติดตอประสานงานกับผูเกี่ยวของ ไดแก  
                           3.1.1   นําเสนอโครงการจัดการฝกอบรมตอผูบริหาร เพื่อเสนอขออนุมัติในเรื่อง
ตางๆ เชน สถานที่ ระยะเวลา งบประมาณ เปนตน 
                           3.1.2   ติดตอผูบังคับการตํารวจภูธร จังหวัดเพชรบุรี เพื่อประสานงานกับตํารวจผู
เขารับการอบรม โดยแนบตารางเวลาการอบรม และรายละเอียดตางๆ  
                           3.1.3   เชิญวิทยากร และปฐมนิเทศดานรายละเอียดวิธีการอบรม โดยวิทยากรใน
การอบรมไดแก คณาจารยชาวไทย และชาวตางประเทศที่ปฏิบัติงาน ณ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
                           3.1.4   จัดทํารายชื่อลงทะเบียนผูเขาอบรม 
                           3.1.5   เตรียมหองสําหรับจัดการอบรม ตลอดจนสื่อ และอุปกรณที่ใชในการอบรม 
                           3.1.6   จัดเอกสารประกอบการอบรม แบบทดสอบกอน/หลัง และวุฒิบัตร 
                           3.1.7   จัดเตรียมเรื่องอาหารและอาหารวาง 
                           3.1.8   ตรียมพิธีเปด-ปด โดยเชิญ ผศ. ศรชัย เย็นเปรม รองอธิการบดีฝายนโยบาย
และแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปนประธานในพิธีเปด-ปดการอบรมในครั้งนี้ 
                   3.2   การทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมกับตํารวจภูธร จังหวัดเพชรบุรีจํานวน 50 นาย 
จากสถานีตํารวจภูธร 6 อําเภอ และ 1 ตําบล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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                           3.2.1   การลงทะเบียนเขารับการอบรม  ผูวิจัยไดจัดใหมีการลงทะเบียนผูเขารับ
การอบรมตลอดระยะเวลาการอบรมทั้งในชวงเชาและบาย โดยการลงทะเบียนในวันแรกเริ่ม 08.00 
น. ผูลงทะเบียนเขารับการอบรมทั้งสิ้น 50 นาย โดยจัดแบงรายชื่อผูเขาอบรมออกเปนกลุมๆ ละ 10 
นาย ตามจํานวนหัวขอที่ใชในการอบรม 5 บท (ดูภาคผนวก ญ) 
                           3.2.2   พิธีเปดการอบรม พิธีเปดการอบรมจัดขึ้นในวันที่ 1 สิงหาคม 2549 เวลา 
08.30 น. ณ หองประชุมคุณแมบุญรวม เสนาดิสัย อาคาร11 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีโดยมี ดร.
สุทัศน นาคจั่น ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เปนผูกลาวรายงานวัตถุประสงคการจัดการอบรม  
และเชิญ ผศ. ศรชัย เย็นเปรม รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปน
ประธานในพิธีเปด 
                           3.2.3   การดําเนินการอบรม หลังพิธีเปดผูเขารับการอบรมทั้งหมดทําแบบทดสอบ
วัดความสามารถในการภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว จํานวน 30 ขอ โดยใชเวลาในการทํา
แบบทดสอบประมาณ 60 นาที หลังจากนั้นก็ใหผูเขาอบรมแยกศึกษาเนื้อหาตามกลุมที่แบงใน
ชวงแรก โดยวิธีการฝกอบรมดําเนินไปตามหลักสูตร คือ แบงเปนการบรรยายเนื้อหาโดยวิทยากร
ชาวไทย และฝกปฏิบัติโดยวิทยากรชาวตางประเทศโดยมีวิทยากรชาวไทยคอยชวยช้ีแนะ ซ่ึง
วิทยากรผูใหการอบรมไดเตรียมเอกสาร อุปกรณ ส่ือที่ใชในการอบรมบางสวนนอกเหนือจากที่
ผูวิจัยไดจัดเตรียมไวให ในสวนของเอกสารประกอบดวย 
                                      3.2.3.1   เอกสารประกอบการอบรมเรื่อง Unit 1 Asking for and Offering 
Helps 
                                      3.2.3.2   เอกสารประกอบการอบรมเรื่อง Unit 2 Expressing Feelings and 
Describing People 
                                      3.2.3.3   เอกสารประกอบการอบรมเรื่อง Unit 3 Asking and Reporting 
Information 
                                      3.2.3.4   เอกสารประกอบการอบรมเรื่อง    Unit 4   Asking and Giving 
Directions 
                                      3.2.3.5   เอกสารประกอบการอบรมเรื่อง Unit 5 Tourist Attractions in the 
local 
                                      3.2.3.6   ส่ือ - อุปกรณที่ใชในการอบรมประกอบดวย กระดาษ ปากกา แผน
ที่ รูปภาพ เครื่องเลนเทป ตลับเทป และอุปกรณจริง เชน เส้ือผา 
                   3.3   รายละเอียดการอบรม การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นระหวางวันที่ 1- 5 สิงหาคม 2549 โดย
มีรายละเอียดดังนี้ 
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                           3.3.1   การอบรมภาคทฤษฎี เปนการใหความรูโดยการบรรยาย ลักษณะการ
บรรยาย คือ การใหความรูกอนเพื่อเปนการทบทวน และเปนพื้นฐานในการฝกปฏิบัติในขั้นตอไป 
โดยผูบรรยายคือ วิทยากรชาวไทย เนื่องมาจากพื้นฐานความรูของตํารวจผูเขาอบรมที่แตกตางกัน 
จึงมีการทบทวนเนื้อหาโดยวิทยากรชาวไทยในชวงแรก ลักษณะการอบรมแบงเปน 5 กลุมๆ ละ 10 
นาย (ดูภาคผนวก ญ) เพื่อใหตํารวจผูเขาอบรมไดซักถามขอสงสัยไดอยางทั่วถึง มีการยกตัวอยาง 
อธิบายรูปประโยค ใหฝกแตงประโยคถาม – ตอบ ลองทําแบบฝกหัด โดยระยะเวลาในการอบรม
ภาคทฤษฎีแตละหัวขอใชเวลา 3 ช่ัวโมง หลังจากนั้นก็จะเปนการอบรมภาคปฏิบัติในขั้นตอนตอไป  
                           3.3.2   การอบรมโดยการปฏิบัติ    การปฏิบัติเปนการฝกโดยวิทยากรชาว
ตางประเทศภายหลังจากการอบรมภาคทฤษฎีจากวิทยากรชาวไทยแลว ในขั้นตอนนี้ผูเขาอบรมจะ
ไดฝกใชภาษาอังกฤษจากสถานการณจําลอง ไดแสดงบทบาทสมมุติ เนื่องจากผูเขาอบรมแตละกลุม
มีจํานวนเพียง 10 นาย ผูเขาอบรมทุกคนจึงสามารถฝกใชภาษาอังกฤษกับวิทยากรชาวตางประเทศ
ไดอยางทั่วถึง หลังจากการฝกในแตละหัวขอ ผูเขารับการอบรมก็จะหมุนเวียนไปอบรมในหัวขอ
อ่ืนๆ ตอไปเวียนเปนวงกลมโดยแตละหัวขอใชเวลา 3 ช่ัวโมงเชนเดียวกับในภาคทฤษฎี 
                           3.3.3   ขอมูลพื้นฐานของตํารวจผูเขารับการอบรม  ผูเขารับการอบรมทั้งหมด คือ 
ตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี จํานวน 50 นาย โดยแบงเปน สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองเพชรบุรี
จํานวน 10 นาย สถานีตํารวจภูธรอําเภอชะอําจํานวน 10 นาย  สถานีตํารวจภูธรอําเภอทายางจํานวน 
6 นาย สถานีตํารวจภูธรอําเภอเขายอยจํานวน 6 นาย  สถานีตํารวจภูธรอําเภอบานแหลมจํานวน 6 
นาย  สถานีตํารวจภูธรอําเภอแกงกระจานจํานวน 6 นาย สถานีตํารวจภูธรตําบลหาดเจาสําราญ
จํานวน 6 นาย (ดูภาคผนวก ญ) 
                           โดยแบงเปนเพศชาย 49 นาย หญิง 1 นาย สวนใหญมีอายุระหวาง 31-40 ป คิดเปน
รอยละ 38  และอายุระหวาง 41-50 ป คิดเปนรอยละ 38 เชนกัน ผูเขารับการอบรมสวนใหญมีวุฒิ
การศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีคิดเปนรอยละ 70  มีอายุราชการในการเปนตํารวจ 16 ปขึ้นไป คิดเปน
รอยละ 40   
                           ภาคปฏิบัติผูเขารับการอบรมมีความสนใจ มีสวนรวมในกิจกรรมอยางเต็มที่ มี
บางสวนที่ยังทําความเขาใจเนื้อหาไดชา และไมกลาซักถาม หากไมมีวิทยากรชาวไทยคอยชวย
ช้ีแนะ  ความแตกตางดานอายุของผูเขารับการอบรมถือเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีผลในการทําความ
เขาใจเนื้อหา จึงสงผลใหในบางหัวขอเวลาอาจนอยเกินไป ในสวนของการอบรมภาคทฤษฎีซ่ึง
วิทยากรเปนชาวไทยผูเขารับการอบรมจะกลาซักถามมากกวา โดยรวมผลการฝกปฏิบัติในการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวกับวิทยากรชาวตางชาติเปนที่นาพอใจเนื่องจากผูเขารับการอบรม
พยายามฝกใชภาษาอังกฤษทั้งกับผูเขารับการอบรมดวยกัน และวิทยากรชาวตางประเทศอยางเต็มที่ 
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4.   ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลหลักสูตร 
 
                   หลังจากการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมเรื่อง “ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวสําหรับ
ตํารวจภูธร จังหวัดเพชรบุรี” ผูวิจัยไดทําการประเมินผลการทดลองใชหลักสูตรโดยแบงการ
ประเมินออกเปน 3 สวน ดังนี้ 
                   4.1   ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวของตํารวจผูเขารับการ
อบรม โดยเปรียบเทียบความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว กอนและหลังการใช
หลักสูตรของผูเขารับการอบรม 
 
ตารางที่14  ผลการประเมินความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวของตํารวจผูเขา 
                  รับการอบรมจํานวน 50 คน 

คะแนนกอนอบรม คะแนนหลังอบรม แบบทดสอบ คะแนน
เต็ม ต่ําสุด สูงสุด X S.D. ต่ําสุด สูงสุด X S.D 

t-test Sig 

ความสามารถ
ในการใช
ภาษาอังกฤษ
เพื่อการ
ทองเที่ยว 

30 6 21 14.92 3.41 16 27 23.74 2.29 15.18 .00 

  
                             จากตารางที่ 14 พบวา ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวของ
ตํารวจผูเขารับการอบรมกอนและหลังการเขารับการอบรม ตํารวจมีความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับ
สมมติฐานการวิจัยที่กําหนดไว โดยหลังการเขารับการอบรมมีคะแนนความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษ (X = 23.74, S.D. = 2.29) สูงกวากอนการอบรม (X = 14.92 ,  S.D. = 3.41)  

 
                             ผูวิจัยไดสรุปผลการทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อ
การทองเที่ยวรายหนวยไว ดังตารางที่ 15 
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ตารางที่ 15 สรุปผลการทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการ 
                  ทองเที่ยวรายหนวย 

 
คาเฉลี่ย 

 
รอยละ 

Pre - test Post - test 

 
หนวยท่ี 

 
คะแนน
เต็ม 

x S.D. x S.D. 
Pre - 
test 

Post - 
test 

 
คาความ
แตกตาง 
(รอยละ) 

1 Asking for and Offering Helps 6 2.77 .67 3.46 .58 50 66.66 (2) 16.66 
2 Expressing Feelings and 
Describing People 

6 1.76 .70 2.83 .76 33.33 50 (4) 16.67 

3 Asking and Reporting 
Information 

6 1.59 .64 2.11 .84 33.33 50 (4) 16.67 

4 Asking and Giving Directions 6 1.85 .62 3.55 .67 3333 66.66 (2) 33.33 
5 Tourist Attractions in the local 6 2.97 .69 3.94 .63 50 83.33 (1) 33.33 

  
                           จากตารางที่ 15 พบวา ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวราย
หนวย หนวยที่ 4 Asking and Giving Directions และ หนวยที่ 5 Tourist Attractions in the local มี
คาความแตกตางสูงสุด (33.33) และหนวยที่ 1 Asking for and Offering Helps มีคาความแตกตาง
ต่ําสุด (16.66) และหนวยที่ผูเขารับการอบรมไดคะแนนสูงสุด ไดแก หนวยที่ 5 Tourist Attractions 
in the local หนวยที่ไดคะแนนต่ําสุด ไดแก หนวยที่ 2 Expressing Feelings and Describing People 
และหนวยที่ 3 Asking and Reporting Information 
 
                   4.2   ความคิดเห็นของตํารวจของตํารวจผูเขารับการฝกอบรมที่มีตอการใชหลักสูตร 
โดยตํารวจผูเขารับการอบรมทั้งหมดทําแบบประเมินผลการใชหลักสูตรภายหลังการใชหลักสูตร
ฝกอบรมผลการประเมินความคิดเห็นของตํารวจผูเขารับการอบรมที่มีตอการใชหลักสูตร (ดังตาราง
ที่ 16) มีดังนี้ 
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ตารางที่ 16 แสดงผลการประเมินความคิดเห็นเปนคาเฉลี่ย (X) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
                  ของตํารวจผูเขารับการอบรมที่มีตอการใชหลักสูตร  

 
หนวยที่  

ความคิดเห็น 1 2 3 4 5 
 

เฉลี่ยรวม 
 

ระดับ 
ลําดับ
ที่ 

1. ความเหมาะสมงายตอการเขาใจ   
    ของเนื้อหา 

2.41 
(.54) 

2.47 
(.54) 

2.37 
(.53) 

2.45 
(.54) 

2.39 
(.53) 

2.42 
(.54) 

ปาน
กลาง 

7 

2. การเรียงลาํดับของเนือ้หาจากงาย 
    ไปสูยาก 

2.42 
(.50) 

2.43 
(.50) 

2.37 
(.57) 

2.41 
(.58) 

2.44 
(.55) 

2.44 
(.54) 

ปาน
กลาง 

5 

3. ความเหมาะสมของสื่อท่ีใชในการ 
    อบรม 

2.39 
(.53) 

2.35 
(.56) 

2.40 
(.54) 

2.31 
(.55) 

2.40 
(.59) 

2.37 
(.54) 

ปาน
กลาง 

9 

4. ความเหมาะสมของกิจกรรมกับ 
    เนือ้หา 

2.57 
(.54) 

2.52 
(.62) 

2.52 
(.54) 

2.48 
(.62) 

2.54 
(.54) 

2.53 
(.58) 

มาก 2 

5. การบรรยายของวิทยากร 2.76 
(.48) 

2.60 
(.57) 

2.71 
(.50) 

2.71 
(.50) 

2.73 
(.50) 

2.70 
(.51) 

มาก 1 

6. การฝกกิจกรรมภายในกลุมยอย 2.35 
(.52) 

2.41 
(.54) 

2.47 
(.50) 

2.43 
(.50) 

2.47 
(.50) 

2.43 
(.51) 

ปาน
กลาง 

6 

7. เอกสารหลักสูตรที่ใชประกอบการ 
    อบรม 

2.47 
(.62) 

2.46 
(.62) 

2.50 
(.62) 

2.52 
(.62) 

2.50 
(.55) 

2.49 
(.48) 

ปาน
กลาง 

4 

8. ระยะเวลาที่ใชในการอบรม 1.83 
(.72) 

1.85 
(.73) 

1.91 
(.78) 

1.91 
(.76) 

1.90 
(.74) 

1.88 
(.74) 

ต่ํา 10 

9. สถานที่ที่ใชในการอบรม 2.45 
(.65) 

2.40 
(.65) 

2.39 
(.64) 

2.41 
(.67) 

2.43 
(.65) 

2.41 
(.65) 

ปาน
กลาง 

8 

10. ความรูที่ทานไดรับเปน     
       ประโยชนตอการปฏิบัติงาน 

2.51 
(.51) 

2.48 
(.55) 

2.47 
(.51) 

2.49 
(.51) 

2.57 
(.50) 

2.50 
(.51) 

มาก 3 

รวม 2.42 
(.56) 

2.40 
(.59) 

2.41 
(.57) 

2.41 
(.59) 

2.44 
(.57) 

2.41 
(.56) 

ปาน
กลาง 

 

ระดับ ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

   

 
                   จากตารางที่ 16 พบวา โดยภาพรวมตํารวจมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง  ( X = 
2.41, S.D. = .56 ) และบทที่ตํารวจผูเขารับการอบรมใหระดับความคิดเห็นเฉลี่ยสูงสุดไดแก Unit 5 
Tourist Attractions in the Local ( X = 2.44, S.D. = .57 ) สวนบทที่ไดรับระดับความคิดเห็นเฉลี่ย
ต่ําสุดไดแก Unit 2 Expressing Feelings and Describing People ( X = 2.40, S.D. = .59 ) 
                   จากการศึกษาคาระดับเฉลี่ยรายขอพบวา ขอท่ีไดระดับคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก และ
อยูในระดับมากไดแก ขอที่ 5. การบรรยายของวิทยากร ( X = 2.70, S.D. = .51) รองลงมาคือ ขอ4. 
ความเหมาะสมของกิจกรรมกับเนื้อหา ( X = 2.53, S.D. = .58) และขอ10. ความรูที่ไดรับเปน
ประโยชนตอการปฏิบัติงาน  ( X = 2.50, S.D. = .51) สวนขอท่ีไดระดับคาเฉลี่ยนอยที่สุด 3 ลําดับ 
คือ ขอ8. ระยะเวลาที่ใชในการอบรม ( X = 1.88, S.D. = .74 ) ขอ3. ความเหมาะสมของสื่อท่ีใชใน
การอบรม ( X = 2.37, S.D. = .54 ) และขอ9. สถานที่ที่ใชในการอบรม ( X = 2.41, S.D. = .65 ) 
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                   นอกจากนี้ตํารวจผูเขารับการอบรมยังไดเสนอแนะความคิดเห็นในการอบรม และ
ปญหาที่พบ ดังนี้  ควรจัดทําคําศัพทและคําแปลที่ใชบอย ๆ  มาอธิบาย  ผูที่เขารวมอบรมควรมี
พื้นฐานภาษาอังกฤษเปนอยางดี  จึงจะทําใหการอบรมมีประสิทธิภาพ  ควรเพิ่มเวลาในการอบรมให
มากกวานี้  ควรมีการจัดอบรมที่โรงพัก  โดยจัดสงอาจารยไปอบรมใหอยางตอเนื่อง  

  
                   4.3   การประเมินพฤติกรรมในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว แบงผลของ
การศึกษาพฤติกรรมในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวออกเปน 2 ลักษณะ ดังนี้ 
                            4.3.1   ผลของการสังเกตการมีสวนรวมในกิจกรรมการฝกอบรม พบวา ตํารวจ
สวนใหญมีความกระตือรือรนในการรวมกิจกรรม เนื่องจากการจัดอบรมในครั้งนี้ไดแบงผูเขาอบรม
ออกเปนกลุมๆ ละ 10 คน โดยในสวนแรกของการอบรมจะเปนการบรรยายโดยวิทยากรชาวไทย 
ตํารวจสวนใหญมีการซักถาม และตอบคําถาม  หลังจากนั้นก็จะเปนการฝกปฏิบัติตามหัวขอที่ฟง
การบรรยายไปแลวในชวงแรกโดยวิทยากรชาวตางประเทศ  ตํารวจผูเขารับการอบรมบางสวน
สามารถเขาใจเนื้อหาไดทันที ในขณะที่บางสวนตองใชเวลาในการทําความเขาใจเนื้อหามากกวา 
สาเหตุเนื่องมาจากความแตกตางของพื้นฐานทางภาษาและความแตกตางทางอายุของตํารวจผูเขารับ
การอบรม  นอกจากนี้ในชวงทายของการจัดกิจกรรม ตํารวจสวนใหญจะมีการแสดงความคิดเห็น 
และแลกเปลี่ยนประสบการณในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวของตน กับตํารวจผูเขารับการ
อบรม และวิทยากรชาวตางประเทศโดยมีวิทยากรชาวไทยคอยชวยช้ีแนะ 
                           4.3.2   ผลของการสังเกตการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวของตํารวจผูเขารับ
การอบรม ภายหลังไดรับการอบรม 1 สัปดาห โดยผูวิจัยทําการสุมติดตามผลตํารวจ 4 นาย จาก 4 
สถานีตํารวจ ทั้งผูวิจัยตองการเปรียบเทียบความแตกตางดานโอกาสในการใชภาษาอังกฤษของ
ตํารวจ 4 สถานีนี้ ไดแก สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมือง  สถานีตํารวจภูธรอําเภอบานแหลม  สถานี
ตํารวจภูธรอําเภอชะอํา และสถานีตํารวจภูธรอําเภอทายาง แหงละ 1 นาย มีรายละเอียดดังนี้
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   ตารางที่ 17  แสดงผลการสังเกตการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวหลังการอบรมของตํารวจผูเขารับการอบรม 
Observation 

สถานีตํารวจภูธร 
อําเภอเมือง 

สถานีตํารวจภูธร 
อําเภอบานแหลม   

สถานีตํารวจภูธร 
อําเภอชะอํา   

สถานีตํารวจภูธร 
อําเภอทายาง   

 
Topics 

Tallies Time Tallies Time Tallies Time Tallies Time 
1. Asking and Offering Helps 
    - Asking Questions  
    - Answering Questions 
    - Making Requests 

 
 
 

1 

 
 
 

5 

 
1 
 
 

 
10 

 
 

2 
 

 
 

10 

  

2. Expressing Feelings and 
Describing  
     People 
    - Showing Sympathy 
    - Apologizing 
    - Responding 
    - Describing People 

 
1 
 
 

 

 
1 
 
 

 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

25 

    

3. Asking for Information 
    - About loss and getting a refund 
    - About robberies 
    - About accidents 

 
 

3 

 
 

15 

      

4. Giving Directions     3 15 1 10 
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   ตารางที่ 17  (ตอ) 
Observation 

สถานีตํารวจภูธร 
อําเภอเมือง 

สถานีตํารวจภูธร 
อําเภอบานแหลม   

สถานีตํารวจภูธร 
อําเภอชะอํา   

สถานีตํารวจภูธร 
อําเภอทายาง   

 
Topics 

Tallies Time Tallies Time Tallies Time Tallies Time 
5. Tourist Attractions in the local 
    - Giving Advices or Suggestions 
    - Giving Information about 
places 

       
2 
2 

 
15 
15 

6. ปฏิสัมพันธระหวางตํารวจและ
ชาวตางชาติ 

ตํารวจมีความกระตือรือรนใน
ก า ร ใ ห ค ว า ม ช ว ย เ ห ลื อ
ชาวต า งชาติ  และมี ก ารจด
บันทึกขอมูลที่ซักถามอยางเปน
ธรรมชาติ  มีการซักถามและ
ตอบคําถามไดอยางชัดเจน 

ตํารวจมีความตื่นเตน ทําใหการ
ออกเสียงคํ าศัพทบางตัวไม
ชัด เจน  จึงตองออกเสียงซ้ํ า
หลายครั้งสงผลใหชาวตางชาติ
ไมเขาใจคําถามบางขอ แตมี
การแสดงทาทางประกอบเพื่อ
ชวยใหชาวตางชาติเขาใจมาก
ยิ่งขึ้น 

ตํารวจมีความกระตือรือรนใน
การสนทนาซักถาม  - ตอบ
คําถามกับชาวตางชาติ ใหความ
เป นกั น เ อ ง และมี ก า ร ว า ด
ภาพประกอบการอธิบาย ทําให
ชาวต างชาติสามารถเข าใจ
ประโยคที่ตํารวจอธิบายไดงาย
และชัดเจนขึ้น 

ตํารวจและชาวตางชาติใชเวลา
ในการสนทนานานพอสมควร 
เนื่องจากตํารวจนึกคําศัพทบาง
คําไมออก  และออกเสียงไม
ชัดเจนสงผลใหชาวตางชาติ
ตองใช เวลาในการเดาศัพท
หลายครั้ง 

สถานการณ แจงความเกี่ยวกับการโดน
โจรกรรม  

แจงความเกี่ยวกับการโดนทํา
รายรางกาย 

สอบถามขอมูลเกี่ยวกับทิศทาง สอบถามขอมูลเกี่ยวสถานที่
ทองเที่ยวในทองถิ่น 
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 จากตารางที่ 17 แสดงผลจากการเขาสังเกตการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวของ
ตํารวจผูเขารับการอบรมสังกัด สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมือง จํานวน 1 นาย พบวา มีการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวในหัวขอ การขอรอง (Making Requests) ประมาณ 5 นาที  มีการ
ซักถามขอมูลเกี่ยวกับการแจงเรื่องขโมยของและทํารายรางกาย (Asking for Information about 
Robberies) ประมาณ 15 นาที และมีการแสดงความรูสึกเสียใจกับเหตุการณที่เกิดขึ้นกับชาวตางชาติ 
(Showing Sympathy) ประมาณ 1 นาที โดยปฏิสัมพันธระหวางตํารวจและชาวตางชาติ เปนดังนี้  
ตํารวจมีความกระตือรือรนในการใหความชวยเหลือชาวตางชาติ และมีการจดบันทึกขอมูลที่
ซักถามอยางเปนธรรมชาติ มีการซักถามและตอบคําถามไดอยางชัดเจน  จากการไดพูดคุยและ
สอบถามถึงปญหาในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวของตํารวจผูเขารับการอบรมสังกัด 
สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมือง กลาววา ปญหาในการใชภาษาอังกฤษสวนใหญคือการไมรูคําศัพท 
หรือฟงไมทัน จึงสงผลใหการติดตอส่ือสารกับชาวตางชาติในบางครั้งตองใชเวลามาก อีกทั้ง
สําเนียงที่แตกตางของชาวตางชาติแตละประเทศก็มีสวนทําใหการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว
เกิดปญหาไดเชนกัน  และนอกจากการที่มีนักทองเที่ยวชาวตางชาติเขามาเที่ยวในพื้นที่อําเภอเมือง
มากพอสมควรจึงอยากใหมีการจัดอบรมภาษาอังกฤษใหแกตํารวจทุกป 
            จากการเขาสังเกตการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวของตํารวจผูเขารับการอบรมสังกัด 
สถานีตํารวจภูธรอําเภอบานแหลม จํานวน 1 นาย พบวา มีการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวใน
หัวขอ การซักถามเกี่ยวกับลักษณะบุคคล (Describing People) ประมาณ 25 นาที และมีการซักถาม
ขอมูลเกี่ยวกับชาวตางผูมาแจงความ (Asking Questions) ประมาณ 10 นาที โดยปฏิสัมพันธระหวาง
ตํารวจและชาวตางชาติ เปนดังนี้  ตํารวจมีความตื่นเตน ทําใหการออกเสียงคําศัพทบางตัวไมชัดเจน 
จึงตองออกเสียงซ้ําหลายครั้งสงผลใหชาวตางชาติไมเขาใจคําถามบางขอ แตมีการแสดงทาทาง
ประกอบเพื่อชวยใหชาวตางชาติเขาใจมากยิ่งขึ้น จากการไดพูดคุยและสอบถามถึงปญหาในการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวของตํารวจผูเขารับการอบรมสังกัด สถานีตํารวจภูธรอําเภอบาน
แหลม กลาววา ปญหาในการใชภาษาอังกฤษสวนใหญคือ ไมคอยมีโอกาสในการใชภาษาอังกฤษ
กับชาวตางชาติมากนัก เนื่องจากแหลงทองเที่ยวในอําเภอบานแหลมอยูไกลจากอําเภอเมือง  และ
การเดินทางไมคอยสะดวกจึงสงผลใหภาษาอังกฤษของตนเองไมแนนมากนัก 
           ผลจากการเขาสังเกตการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวของตํารวจผูเขารับการอบรม
สังกัด สถานีตํารวจภูธรอําเภอชะอํา จํานวน 1 นาย พบวา มีการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวใน
หัวขอ การบอกทิศทาง (Giving Directions) ประมาณ 15 นาที มีการตอบขอซักถาม (Answering 
Questions) ประมาณ 10 นาที โดยปฏิสัมพันธระหวางตํารวจและชาวตางชาติ เปนดังนี้  ตํารวจมี
ความกระตือรือรนในการสนทนาซักถาม - ตอบคําถามกับชาวตางชาติ ใหความเปนกันเองและมี
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การวาดภาพประกอบการอธิบาย ทําใหชาวตางชาติสามารถเขาใจประโยคที่ตํารวจอธิบายไดงายขึ้น
และชัดเจนขึ้น จากการไดพูดคุยและสอบถามถึงปญหาในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวของ
ตํารวจผูเขารับการอบรมสังกัด สถานีตํารวจภูธรอําเภอชะอํา กลาววา ปญหาในการใชภาษาอังกฤษ
ที่เกิดขึ้นสวนมาก คือ การไมรูคําศัพท มีศัพทในคลังสมองแคในระดับที่ใชเปนประจําซึ่งสวนมากก็
อยูในระดับพื้นฐาน ทําใหไมสามารถสื่อสารกับชาวตางชาติไดหลากหลาย นอกจากนี้ยังอยากใหมี
การจัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวสม่ําเสมอทุกป เนื่องจากในอําเภอชะอํามีนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติจํานวนมาก ภาษาอังกฤษจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง 
             ผลจากการเขาสังเกตการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวของตํารวจผูเขารับการอบรม
สังกัด สถานีตํารวจภูธรอําเภอทายาง จํานวน 1 นาย  พบวา มีการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว
ในหัวขอ การใหขอมูลเกี่ยวกับทองถ่ิน (Tourist Attractions in the local) โดยมีการใหขอมลูเกีย่วกบั
สถานที่ (Giving Information about places) ประมาณ 15 นาที มีการใหคําแนะนําและขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับการทองเที่ยว (Giving Advices or Suggestions) ประมาณ 15 นาที และมีการอธิบายทิศทาง
ในการเดินทางไปยังสถานที่นั้นๆ (Giving Directions) ประมาณ 10 นาที  โดยปฏิสัมพันธระหวาง
ตํารวจและชาวตางชาติ เปนดังนี้ ตํารวจและชาวตางชาติใชเวลาในการสนทนานานพอสมควร 
เนื่องจากตํารวจนึกคําศัพทบางคําไมออก และออกเสียงไมชัดเจนสงผลใหชาวตางชาติตองใชเวลา
ในการเดาศัพทหลายคร้ัง  จากการไดพูดคุยและสอบถามถึงปญหาในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการ
ทองเที่ยวของ ตํารวจผูเขารับการอบรมสังกัด สถานีตํารวจภูธรอําเภอทายาง กลาววา ปญหาในการ
ใชภาษาอังกฤษที่เกิดขึ้นสวนมาก คือ การไมกลาใชภาษาอังกฤษกับชาวตางชาติ กลัวผิด อีกทั้ง
อําเภอทายางมีนักทองเที่ยวชาวตางชาตินอย ทําใหความสามารถในการใชภาษาอังกฤษไมสูง
เทาที่ควร 
             สรุปการเขาสังเกตการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวภายหลังการไดรับการฝกอบรม
จากตํารวจทั้ง 4 นาย พบวา ตํารวจสวนใหญมีปญหาเรื่องการออกเสียงคําศัพทซ่ึงสวนใหญอยูใน
ระดับพื้นฐาน ทั้งนี้ความแตกตางในดานความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวของ
ผูเขารับการอบรมอาจมาจากจํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติในแตละอําเภอแตกตางกัน จึงอาจ
สงผลใหผูเขารับการอบรมบางสวนมีโอกาสในการใชภาษาอังกฤษเพียงเล็กนอย นอกจากนี้ ตํารวจ
ยังมีความสนใจ และตองการใหมีการจัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวสม่ําเสมอ อยางนอยป
ละครั้ง 
             ในสวนของการปรับปรุงแกไขหลักสูตรตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญกอนการฝกอบรม 
ผูวิจัยไดพยายามปรับเนื้อหาสาระในแตละหนวยใหคลอบคลุม ตรงตามความตองการและจําเปน
ของผูเขารับการอบรม เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดฝกปฏิบัติจนเกิดทักษะ และสามารถนําไปใชได
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จริงในการปฏิบัติงานประจําวัน และเนนใหผูเขารับการอบรมไดฝกปฏิบัติกับชาวตางชาติโดยนํา
เนื้อหาที่อาจเกิดขึ้นจริงมาใหผูเขารับการอบรมไดฝกปฏิบัติใหมากที่สุด 
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บทท่ี 5 

 
สรุป อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 
 
                   การวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวสําหรับ
ตํารวจภูธร จังหวัดเพชรบุรี เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ซ่ึงประกอบดวย 
4 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research) การศึกษาขอมูลพื้นฐานเบื้องตน ขั้นตอนที่ 2 พัฒนา 
(Development) การพัฒนาหลักสูตร ขั้นที่ 3 การวิจัย (Research) การทดลองใชหลักสูตร  ขั้นที่ 4 
พัฒนา (Development) การประเมินผลหลักสูตร  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ฝกอบรมตํารวจเร่ืองภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวสําหรับตํารวจภูธร จังหวัดเพชรบุรี  โดย
ดําเนินการวิจัยใน 4 ขั้นตอนดังที่กลาวขางตน ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการสรางหลักสูตร
ขึ้นใหมโดยอาศัยการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาโครงรางหลักสูตร นํามาสังเคราะหและ
นํามาสรางโครงรางหลักสูตรซึ่งเปนหลักสูตรฉบับทดลองใช นํามาทดลองใชกับตํารวจภูธร จังหวัด
เพชรบุรี จํานวน 50 นาย จากสถานีตํารวจภูธรอําเภอ 6 อําเภอ  และสถานีตํารวจภูธรตําบล 1 ตําบล  
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 
                   1.   หลักสูตรฝกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 
                   2.   เคร่ืองมือสําหรับศึกษาขอมูลพื้นฐานเพือ่การพัฒนาโครงรางหลักสูตร  ไดแก 
                         2.1   แบบสอบถามความคิดเหน็ในการจัดการฝกอบรมภาษาองักฤษเพื่อการ
ทองเที่ยว 
สําหรับตํารวจภูธร จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 130 นาย จากสถานีตํารวจภูธรอําเภอ 8 อําเภอ และ
สถานีตํารวจภธูรตําบล 1 ตําบล 
                         2.2   แบบสัมภาษณตํารวจระดับผูบังคับการ จังหวดัเพชรบุรี จํานวน 1 คน 
                         2.3 แบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานการจดัการฝกอบรมภาษาอังกฤษ และการ
ทองเที่ยว  จํานวน 1 คน 
                         2.4   แบบสัมภาษณชาวตางชาติที่อาศัยในจังหวดัเพชรบรีุ จํานวน 2 คน 
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                  3.   เครื่องมือในการวัดและประเมินผลหลักสูตรสําหรับผูเขารับการอบรม ไดแก 
                        3.1  แบบทดสอบกอนหลัง (Pretest – Posttest) การเขารับการอบรม เกีย่วกับการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเทีย่วสําหรับตํารวจจํานวน 30 ขอ  ผูวิจัยไดสรางและพัฒนาขึ้นโดยให
อาจารยที่ปรึกษาและผูเชีย่วชาญเปนผูตรวจสอบ  
                        3.2   แบบสอบถามความคิดเห็นผูเขารับการอบรมที่มีตอหลักสูตร ผูวิจยัไดสรางและ 
พัฒนาขึ้นโดยใหอาจารยที่ปรึกษาและผูเชีย่วชาญเปนผูตรวจสอบ  
                        3.3   แบบบันทึกพฤติกรรมการใชภาษาองักฤษเพื่อการทองเที่ยว สําหรับการเขา
สังเกตการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเทีย่วของผูเขารับ   การอบรมภายหลังจากทีไ่ดรับ การอบรม
เปนเวลา 1 สัปดาห ผูวิจยัไดสรางและพัฒนาขึ้นโดยใหอาจารยที่ปรึกษาและผูเชีย่วชาญเปนผู
ตรวจสอบ  
                           ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมดดวยตนเอง       โดยนําขอมูลที่
เกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลทั่วไปมาวิเคราะหดวยคารอยละ (%)  ขอมูลเกี่ยวกับความสามารถใน
การใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว และความคิดเห็นที่มีตอหลักสูตรฝกอบรมวิเคราะหดวย 
คาเฉลี่ย (X) คาเบี่ยงเบนมาตราฐาน (S.D) และการเปรียบเทียบความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ
เพื่อการทองเที่ยว ใชการทดสอบคา t-test dependent สําหรับขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ นํามา
วิเคราะหโดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และนําเสนอโดยการพรรณาความ 
 
สรุปผลการวิจัย 
                   ผลการวิจัยสรุปตามขั้นตอนดังนี้ 
                   1.   จากการศึกษาขอมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการ
ทองเที่ยวสําหรับตํารวจภูธร จังหวัดเพชรบุรี  พบวา การสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 
จากสถาบันการศึกษาที่มีการสอนระดับการอาชีพข้ึนไป มุงเนนการฝกทักษะการพูดและการฟง 
เพื่อใหสามารถสื่อสารตามสถานการณที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวไดอยางเหมาะสม ซ่ึงการจัด
กิจกรรมตามแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สามารถนํามาใชเปนเครื่องมือในการ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนไดตรงตามวัตถุประสงค ดานปญหาในการใชภาษาอังกฤษของตํารวจ 
พบวา ตํารวจสวนมากไมกลาใชภาษาอังกฤษสื่อสารกับชาวตางชาติ ออกเสียงไมถูกตอง และฟง
สําเนียงไมออก สําหรับผลการศึกษาความตองการในการจัดการฝกอบรม เร่ือง ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ทองเที่ยวสําหรับตํารวจภูธร จังหวัดเพชรบุรี พบวา ตํารวจสวนใหญตองการใหมีการจัดอบรม โดย
เนนการฝกปฏิบัติจากสถานการณจริงจากวิทยากรชาวไทย และชาวตางประเทศ และมีความคิดเห็น
วาควรใชเวลาในการจัดการอบรม 5 วัน ในดานความคิดเห็นของตํารวจภูธร จังหวัดเพชรบุรี พบวา 
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ตํารวจสวนใหญคิดวาควรจัดเนื้อหาใหสามารถปรับใชในชีวิตประจําวัน ทางดานผูเชี่ยวชาญดาน
การฝกอบรมภาษาอังกฤษ มีความคิดเห็นวา ควรจัดใหมีการติดตามผล (Follow up) ภายหลังการ
อบรม  ทางดานผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยเชิงทองเที่ยว ใหความคิดเห็นวา ควรมีการทําแบบสอบถาม
เกี่ยวกับเนื้อหา เพื่อใหตรงกับความตองการของผูเขาอบรม  ทางดานสารวัตรฝายอํานวยการ สังกัด
กองบังคับการตํารวจภูธร จังหวัดเพชรบุรี ใหความคิดเห็นวา ควรจัดในลักษณะกลุมยอยเพื่อใหผู
เขาอบรมทั้งหมดไดฝกอยางทั่วถึง  ทางดานชาวตางชาติที่อาศัยในจังหวัดเพชรบุรี มีความคิดเห็นวา 
ควรนําเนื้อหามาจากสถานการณจริง เพื่อใหผูเขารับการอบรมใชในการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
                   2.   หลักสูตรฝกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวสําหรับตํารวจภูธร จังหวัดเพชรบุรี   
มีเนื้อหาหลักสูตรประกอบดวยหนวยความรู 5 หนวยไดแก  

Unit 1 Asking for and Offering Helps  
Unit 2 Expressing Feelings and Describing People  
Unit 3 Asking and Reporting Information 
Unit 4 Asking and Giving Directions  
Unit 5 Tourist Attractions in the local 

                   โดยมีองคประกอบในหลักสูตรคือ คํานํา คําแนะนําในการใชหลักสูตร หลักการ ความ
คาดหวังของหลักสูตร ผูเขารับการอบรม เนื้อหาหลักสูตรการอบรม   วิธีการฝกอบรม  ส่ือ อุปกรณ 
การวัดและการประเมินผลการฝกอบรม ผูรับผิดชอบการอบรม และตารางการอบรม โดยรูปแบบ
และเนื้อหาทั้งหมดในหลักสูตรนี้ไดผานการปรับปรุงแกไข ตามขอเสนอแนะที่ไดรับจากการ
ประเมินโดยอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ และมีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 0.95 
                   3.   การทดลองใชหลักสูตร  การทดลองใชหลักสูตรครั้งนี้ผูวิจัยไดทดลองใชหลักสูตร
กับตํารวจภูธร จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 50 นาย จากสถานีตํารวจภูธรอําเภอ 6 อําเภอ  และสถานี
ตํารวจภูธรตําบล 1 ตําบล เปนเวลา 5 วัน ระหวางวันที่ 1-5 สิงหาคม 2549 ณ อาคาร 11 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  พบวา  ตํารวจผูเขารับการอบรมใหความสนใจ และกระตือรือรนใน
การซักถาม ตอบคําถาม และมีสวนรวมในกิจกรรมการอบรมทั้งในสวนของการบรรยายโดย
วิทยากรชาวไทย และในสวนของกิจกรรมการฝกปฏิบัติโดยวิทยากรชาวตางชาติ ผูเขารับการอบรม
ไดรวมแสดงบทบาทสมมุติ จากสถานการณจําลองที่เกี่ยวของกับเนื้อหาในหลักสูตร ผลจากการฝก
ปฏิบัติโดยวิทยากรชาวตางชาติ สงผลใหผูเขารับการอบรมไดพัฒนาทักษะการออกเสียง และทักษะ
การฟง 
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                   4.   ผลการประเมินหลักสูตร  แบงหัวขอในการประเมินออกเปน 3 หัวขอคือ 1) ผลการ
ประเมินความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว พบวา กอนและหลังการฝกอบรม 
ตํารวจมีความสามารถแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ .05 โดยหลังการอบรมตํารวจมีความสามารถ
สูงกวากอนการอบรม ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่กําหนด 2) การประเมินพฤติกรรมใน
การใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว โดยแบงผลของการศึกษาพฤติกรรมออกเปน 2 ลักษณะ คือ 
ผลของการสังเกตการมีสวนรวมในกิจกรรมระหวางการฝกอบรม พบวา ตํารวจสวนใหญมีความ
กระตือรือรนในการรวมกิจกรรม และผลของการประเมินผลภายหลังการอบรม 1 สัปดาหโดยการ
สังเกตการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวจากสถานการณจําลอง โดยสุมจากสถานีตํารวจภูธร
ของตํารวจผูเขาอบรม พบวา ตํารวจที่ปฏิบัติงาน ณ สถานีตํารวจภูธรอําเภอทายาง และบานแหลม 
ไดนําความรูไดรับจากการอบรมมาใชในการสื่อสารกับชาวตางชาติไดพอสมควร ในขณะที่ตํารวจ
ที่ปฏิบัติงาน ณ สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมือง และชะอํา สามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวใน
การติดตอส่ือสารกับชาวตางชาติไดอยางชัดเจน และประโยคมีความหลากหลายมากขึ้น  3) ผลการ
ประเมินความคิดเห็นที่มีตอหลักสูตรของตํารวจผูเขารับการฝกอบรม พบวา หลักสูตรฝกอบรมมี
ความเหมาะสมในระดับปานกลาง โดยความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร พบวา ขอที่ไดระดับคาเฉลี่ย
สูงสุดไดแก ขอที่5. การบรรยายของวิทยากร  และขอที่ไดระดับคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ขอ8. 
ระยะเวลาที่ใชในการอบรม โดยผลการประเมินรายหนวย พบวา บทที่ตํารวจผูเขารับการอบรมให
ระดับความคิดเห็นเฉลี่ยสูงสุดไดแก Unit 5 Tourist Attractions in the Local สวนบทที่ไดรับระดับ
ความคิดเห็นเฉลี่ยต่ําสุดไดแก Unit 2 Expressing Feelings and Describing People  
 
อภิปรายผล 
                   การอภิปรายผลการวิจัย การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 
สําหรับตํารวจภูธร จังหวัดเพชรบุรี ผูวิจัยอภิปรายไดดังนี้ 
                   1.   ผลจากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานในการสรางหลักสูตร พบวา การสอน
รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว มุงเนนการจัดการเรียนการสอนดานการสื่อสารเปนสําคัญ 
โดยเนนใหผูเรียนสามารถใชภาษาไดจริงในสถานการณตางๆ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การสื่อสารถือ
เปนองคประกอบที่สําคัญที่ใชในการติดตอ สอบถาม และใหขอมูลเกี่ยวกับการทองเที่ยว สอดคลอง
กับ ปรารถนา ศรีสุข (2544 : 7) ที่กลาววา การสื่อสารถือเปนปจจัยสําคัญในการใหขอมูลเกี่ยวกับ
การทองเที่ยว โดยปญหาในการใชภาษาอังกฤษของตํารวจที่ปรากฏสวนมาก คือ ไมกลาแสดงออก 
ไมกลาพูดภาษาอังกฤษเพราะกลัวผิด ซ่ึงสอดคลองกับกานดา สุกชวง (2543:7-8) ที่กลาวถึงสาเหตุ
ที่ตํารวจตองการพัฒนาศักยภาพในการใชภาษาอังกฤษ เพราะไมมีความรูในการใชภาษาเทาที่ควร 
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ไมกลาใชภาษาอังกฤษกับชาวตางชาติในสถานการณจริง คลังศัพทที่ใชในการสื่อสารมีนอย มีอคติ
กับภาษาอังกฤษ และไมมีโอกาสในการพัฒนาภาษาอังกฤษของตนเองมากนัก และจากการสํารวจ
ความตองการของตํารวจภูธร จังหวัดเพชรบุรี พบวา ตองการใหมีการอบรมเนื่องจากตํารวจสวน
ใหญไมจบการศึกษาระดับปริญญาตรี  ซ่ึงสอดคลองกับขอมูลจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานการ
จัดการฝกอบรมภาษาอังกฤษ และผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยเชิงทองเที่ยว ตางมีความคิดเห็นรวมกันวา 
ตํารวจจําเปนตองมีการพัฒนาศักยภาพในการใชภาษาอังกฤษ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาภาษาอังกฤษมี
ความจําเปนในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะในการสื่อสารกับชาวตางชาติ ซ่ึงสอดคลองกับ มัณฑนา มี
มาก (2545 :110) ที่กลาววา ตํารวจสวนใหญมีความตองการในการที่จะพัฒนาศักยภาพในดานภาษา
ของตนเอง เพื่อกอใหเกิดความสะดวกในการติดตอส่ือสารกับนักทองเที่ยวชาวตางชาติ อีกทั้ง
ตํารวจที่มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษสวนใหญอยูในระดับสัญญาบัตร ซ่ึงเปนกลุมที่ไม
คอยไดใกลชิดกับประชาชนเทากับตํารวจระดับประทวน ซ่ึงเปนกลุมที่มีความใกลชิดกับประชาชน
มากกวา เหมือนดังที่สารวัตรฝายอํานวยการ จังหวัดเพชรบุรี กลาววา ตํารวจภูธรนับเปนหนวยงาน
หนึ่งที่มีความใกลชิดกับประชาชนมากที่สุดหนวยงานหนึ่ง และการใชภาษาอังกฤษถือเปนปญหาที่
สําคัญที่สุดประการหนึ่งที่ควรไดรับการพัฒนา ฉะนั้น การจัดการฝกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการ
ทองเที่ยวนับเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาการปฏิบัติงานใหมีศักยภาพสูงขึ้น และหนวยงานของ
ตํารวจก็มีความตองการจะเขารับการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวอีกดวย ซ่ึงสอดคลองกับ
ขอมูลจากการสัมภาษณชาวตางชาติที่อาศัยในจังหวัดเพชรบุรี ที่เห็นดวยหากมีการจัดการอบรม
ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวใหแกตํารวจภูธร จังหวัดเพชรบุรี เพื่อกอใหเกิดความสะดวกแก
นักทองเที่ยว และชาวตางชาติที่อาศัยในจังหวัดเพชรบุรี ในการดําเนินการสอบสวนคดีตางๆ และ
เพื่อใหสามารถใหขอมูลในการเดินทาง ตลอดจนรายละเอียดเกี่ยวกับการทองเที่ยวในทองถ่ิน เพื่อ
สรางความประทับใจ และสงผลใหนักทองเที่ยวอยากกลับมาเยือนอีก สอดคลองกับโศรดา แผว
ภักดี (2544:45) ที่กลาวถึงการฝกอบรมวาเปนวิธีการที่มุงที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเกิดความรู 
ความชํานาญ สามารถปฏิบัติตนในทางที่ดีขึ้นอันจะเปนประโยชนตอหนวยงานตอไป 
 
                   2.   การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว สําหรับตํารวจภูธร 
จังหวัดเพชรบุรี ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจากขั้นตอนที่ 1  มาสังเคราะหและดําเนินการสรางหลักสูตร 
โดยดําเนินการสรางหลักสูตรใน 4 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน  ขั้นตอนที่ 2 
การพัฒนาหลักสูตร ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใชหลักสูตร ขั้นตอนที่ 4 การประเมินหลักสูตร  และ
ในการพัฒนาหลักสูตรพบวา หลักสูตรจะมีประสิทธิภาพและเปนประโยชนตอผูเขารับการอบรม
จนสามารถนําไปใชไดจริงนั้น หลักสูตรจะตองเปนไปตามความตองการของผูเขารับการอบรม 
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เปนไปตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญในแตละเรื่อง และสามารถนํามาปรับใชในชีวิตประจําวัน
ได    
                   ซ่ึงในการพัฒนาหลักสูตร พบวา หลักสูตรประกอบดวย หลักการ จุดมุงหมาย เนื้อหา 
กิจกรรม และการประเมินผล ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ ทาบา (Taba1962 : 10 ) ที่ไดเสนอไววา
สวนสําคัญของหลักสูตรประกอบดวย 4 สวนสําคัญ คือ 1) จุดมุงหมาย 2) เนื้อหา 3) กิจกรรมและ
การจัดกิจกรรม 4) การประเมินผล และในสวนของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรอบรม พบวา ใน
การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม จะตองดําเนินการใน 4 ขั้นตอนเชนกัน คือ 1) การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน 
ไดแก การศึกษาคนควาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ 2) ศึกษาสภาพปญหาและความตองการ การ
สรางโครงรางหลักสูตร 3) การทดลองใชหลักสูตร และ 4) การประเมินผลหลักสูตร ซ่ึงสอดคลอง
กับผลการวิจัยของระพีพรรณ เจริญทัศนศิริ (2548 : 80) ศิริมาส พฤหัสนันท (2543 : 8) สรรเสริญ 
เลาหสถิตย (2546 :บทคัดยอ) และ จิตรา ชูมณี (2546 : บทคัดยอ) ที่มีการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 
4 ขั้นตอน เชนกัน คือ คือ 1) การสํารวจขอมูลพ้ืนฐาน 2) การสรางและการพัฒนาหลักสูตร 3) การ
ทดลองใชหลักสูตร และ4)การประเมินผลหลักสูตร ในสวนของการตรวจสอบโครงรางหลักสูตร
พบวา ผูเช่ียวชาญมีสวนสําคัญในการพัฒนาโครงรางหลักสูตร ใหถูกตองตามเนื้อหาหลักการและ
สอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย โดยตรวจสอบความสอดคลอง คือจุดมุงหมาย 
หลักการ เนื้อหา วิธีการฝกอบรม ส่ืออุปกรณ กิจกรรมการประเมินตองสอดคลองและเหมาะสม 
เพื่อนํามาสูการปรับปรุงครั้งตอไป ซ่ึงผลการตรวจสอบพบวา หลักสูตรฝกอบรมการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษโดยการเรียนแบบรวมมือ สําหรับครูมัธยมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี มีความ
เหมาะสม ตามขั้นตอนการสรางหลักสูตร ตามแนวคิดของสุภวรรณ สิงหคะ    (2545 : บทคัดยอ)     
สรรเสริญ เลาหสถิตย (2546 : บทคัดยอ)      และเครือวัลย ล่ิมอภิชาติ (2531 : 61-69)ไดกลาวถึง
ขั้นตอนในการสรางหลักสูตรวา จะตองเริ่มจาก1) การสํารวจขอมูลพ้ืนฐาน เพื่อวิเคราะหและระบุ
ความจําเปนในการฝกอบรม ซ่ึงกระทําไดโดยการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของและการสํารวจ
ขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยใชแบบสอบถาม  2) การสรางหลักสูตรฝกอบรม โดยการกําหนด
สวนประกอบสําคัญของหลักสูตร ไดแก วัตถุประสงค เนื้อหากิจกรรมและวิธีการประเมินผล 3) 
การทดลองใชหลักสูตร เปนกระบวนการของการนําหลักสูตรที่พัฒนาและผานการตรวจสอบจาก
ผูเช่ียวชาญ ไปทดลองใชผูเขารับการฝกอบรม และ 4) การประเมินผลหลักสูตร เปนขั้นตอนของ
การติดตามผลการใชหลักสูตร เพื่อวัดความเปลี่ยนแปลงของผูเขารับการอบรมวาตรงตามเปาหมาย
ที่กําหนดไวในหลักสูตรหรือไม และผูเขารับการอบรมไดมีการพัฒนาความสามารถ มีความเขาใจ
ในหลักสูตรมากนอยเพียงไร 
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                   3.   ผลการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวสําหรับ
ตํารวจภูธร จังหวัดเพชรบุรี ผูวิจัยไดนําหลักสูตรไปทดลองใชกับตํารวจภูธร จํานวน 50 นาย จาก
สถานีตํารวจภูธรอําเภอ 6 อําเภอ และสถานีตํารวจภูธรตําบล 1 ตําบล เปนเวลา 5 วัน โดยแบง
เนื้อหาหลักสูตรเปนภาคทฤษฎี และภาคการฝกปฏิบัติ พบวา การแบงกลุมยอย สงผลใหบรรยากาศ
เปนกันเอง มีการซักถาม และแลกเปลี่ยนประสบการณในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเทีย่วอยาง
หลากหลาย ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การจัดการฝกอบรมโดยการแบงกลุมยอย ทําใหตํารวจแตละคน
ไดฝกอยางทั่วถึง และสงผลใหตํารวจมีการพัฒนาทักษะในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวได
สูงสุด สอดคลองกับ วิน  เชื้อโพธ์ิหัก (2537 : 23) ที่กลาววา การจัดการฝกอบรม เปนกระบวนการ
ใหความรู ทักษะ เทคนิค และประสบการณ เร่ืองใดเรื่องหนึ่งแกกลุมเปาหมาย ซ่ึงรูปแบบในการ
ฝกอบรมจําเปนตองมีความหลากหลายกระตุนใหผูเขารับการอบรมเกิดความสนใจใครรู ในหัวขอที่
ทําการฝกอบรม ในสวนของภาคปฏิบัติ ผูเขารับการอบรมมีความกระตือรือรนดี ใหความสนใจใน
การฝกปฏิบัติมาก ไดมีสวนรวมในการฝกปฏิบัติจากสถานการณจําลองจากวิทยากรชาวตางชาติ 
โดยมีวิทยากรชาวไทยคอยชี้แนะ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การฝกปฏิบัติกับชาวตางชาติโดยตรง ถือ
เปนประสบการณจริงที่ตํารวจสามารถนํามาปรับใชในชีวิตประจําวันไดอยางแทจริง ซ่ึงสอดคลอง
กับงานวิจัยของฉวีวรรณ แผวตะคุ (2541 : 3) ที่กลาววา หลักสูตรควรเนนระบบที่เปนจริงในสังคม 
โดยพยายามจัดใหผูเรียนไดรับประสบการณตรงในเรื่องการประกอบอาชีพมากที่สุด 
                   4.   ผลการประเมินหลักสูตรและการปรับปรุงแกไข 1) จากการทดสอบความสามารถ
ในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวกอนและหลังการอบรม พบวา หลังการอบรม ตํารวจผูเขา
รับการอบรมมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว สูงกวากอนการอบรม 2)
สําหรับการประเมินพฤติกรรมการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว พบวา ตํารวจที่ปฏิบัติงาน ณ 
สถานีตํารวจภูธรอําเภอทายาง และบานแหลม ไดนําความรูไดรับจากการอบรมมาใชในการสื่อสาร
กับชาวตางชาติไดพอสมควร ในขณะที่ตํารวจที่ปฏิบัติงาน ณ สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมือง และ
ชะอํา สามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวในการติดตอส่ือสารกับชาวตางชาติไดอยางชัดเจน 
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ความแตกตางในดานโอกาสในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวอาจเปน
ปจจัยหนึ่งในการพัฒนาทักษะในการใชภาษา และอาจสงผลใหไมกลาใชภาษาเนื่องจากความไม
คุนเคย สอดคลองกับ กนกวรรณ วิริยะกูล (2541 : 12) ที่กลาววา ปจจัยที่สําคัญในการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ คือ ความกลาที่จะพูด กลาที่จะใช และโอกาสก็ถือเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีสวนในการ
พัฒนาความสามารถในการใชภาษา 3)สวนผลการประเมินความคิดเห็นตอหลักสูตรฝกอบรม พบวา 
ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจตอหลักสูตรฝกอบรมในระดับมาก  และมีขอเสนอแนะใหจัดการ
อบรมในลักษณะนี้อยางตอเนื่องสม่ําเสมอ จัดใหมีวิทยากรพี่เล้ียงประจํากลุม และเพิ่มระยะเวลาใน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

124

 

การอบรมใหมากขึ้น ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ลักษณะโดยทั่วไปของการอบรมที่มีเนื้อหาสอดคลอง
กับการนํามาปฏิบัติงานในชีวิตประจําวัน จึงอาจสงผลใหตํารวจผูเขารับการอบรมไดพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับนักรบ ระวังการณ (2539 : 4) ที่กลาววา 
การฝกอบรมจัดขึ้นเพื่อใหผูเขาอบรมเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ตลอดจนการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติในการทํางานใหบรรลุตามเปาหมายของหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ ในสวนของผลการ
ประเมินความคิดเห็นที่มีตอหลักสูตรรายหนวยของตํารวจผูเขารับการฝกอบรม พบวา Unit 5 
Tourist Attractions in the Local เปนหนวยที่ตํารวจผูเขารับการอบรมใหระดับความคิดเห็นเฉลี่ย
สูงสุด และหนวยที่ไดรับระดับความคิดเห็นเฉลี่ยต่ําสุดไดแก Unit 2 Expressing Feelings and 
Describing People  อาจเปนเพราะวา เนื้อหาในหนวยที่ 5 เนนดานขอมูลการทองเที่ยวในทองถ่ิน 
เปนเรื่องใกลตัว ขอมูลที่ปรากฏเปนเรื่องในทองถ่ิน ในขณะที่หนวยที่ 2 เนนดานการบรรยายบุคลิก 
ลักษณะของบุคคล ซ่ึงคําศัพทคอนขางเยอะ สงผลใหยากในการทําความเขาใจ ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวา เนื้อหาในหนวยที่ 5 เนนดานการใหขอมูลดานการทองเที่ยวในทองถ่ินซึ่งเปนเรื่องใกลตัว 
จึงมีผลใหตํารวจผูเขารับการอบรมเห็นความสําคัญมากกวา หนวยที่ 2 ซ่ึงเกี่ยวกับการอธิบาย
บุคลิกลักษณะของบุคคล และการแสดงความรูสึก ซ่ึงคอนขางใกลตัวจึงยากในการทําความเขาใจ 
สอดคลองกับ จิตรา  ชูมณี (2545 : 3)  ที่กลาววา การพัฒนาทักษะในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการ
ทองเที่ยว โดยการใชขอมูลในทองถ่ินกอใหเกิดความตื่นตัว และเปนการเรียนรูจากประสบการณ
ตรง ตลอดจนยังสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณที่เกิดขึ้นจริงจากแตละทองที่ไดอีกดวย  
 
ขอเสนอแนะ 
                   จากขอคนพบของการวิจัย และการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตร
ฝกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว สําหรับตํารวจภูธร จังหวัดเพชรบุรี ผูวิจัยไดสรุปแนวคิด 
และขอเสนอแนะออกเปน 2 สวน คือ ขอเสนอแนะในการนําหลักสูตรไปใช  และขอเสนอแนะเพื่อ
การวิจัยในครั้งตอไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
                   1.   ขอเสนอแนะในการนําหลักสูตรไปใช 
                          1.1 จากผลการวิจัยพบวา   ในสวนของการอบรมภาคทฤษฎีโดยวิทยากร
ชาวตางชาติ ไมควรใหวิทยากรชาวไทยชวยเหลือดานภาษามากจนเกินไปนัก เพื่อใหผูเขาอบรมได
ฝกมากที่สุด 
     1.2  จากผลการวิจยัพบวา ลักษณะการอบรมเปนกลุมยอยๆ สงผลใหผูอบรมไดฝก
อยางทั่วถึง ดังนั้นควรมีการจดัการเรื่องการแบงกลุมใหเหมาะสม ไมควรมากหรือนอยจนเกินไป 
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     1.3  จากผลการวิจยัพบวา เนื้อหาหลักสูตรที่ผูเขารับการอบรมใหระดับความ
คิดเห็นสูงสุด คือ Unit 5 Tourist Attractions in the Local  ซ่ึงเนนดานขอมูลการทองเที่ยวใน
ทองถ่ิน สามารถเพิ่มขอมูลในสวนของวัฒนธรรมใหแกผูเขารับการอบรมไดถายทอดใหแก
นักทองเที่ยวชาวตางชาต ิ
     1.4  จากผลการวิจัยพบวา ตํารวจผูเขารับการอบรมมีความคิดเห็นเรื่องระยะเวลา
ในการอบรมอยูในระดับต่ํา ดังนั้นควรจัดเวลาใหเหมาะสมกับเนื้อหาแตละเร่ืองไมควรมาก หรือ
นอยจนเกินไป 
 
                   2.   ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
                          2.1  ควรมีการศึกษาวิจัยตัวแปรในดานตางๆ ไดแก ตัวแปรดานอายุ การศึกษา ของ
ตํารวจผูเขาอบรม ที่สงผลตอความแตกตางในดานความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการ
ทองเที่ยว เพื่อจัดวิธีการอบรมใหเหมาะสมกับผูเขารับการอบรมแตละกลุม 

         2.2  ควรมีการศึกษาวิจยัเพื่อติดตามผลโดยการเขาสังเกตการใชภาษาอังกฤษเพื่อ 
การทองเที่ยวของผูเขารับการอบรมภายหลังการฝกอบรม (Follow up) เปนระยะ เพื่อใหไดขอมูล
เกี่ยวกับความแตกตางดานระยะเวลา และดานโอกาสในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวของ
แตละสถานี กับความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว  
            2.3  ควรมีการเปรียบเทียบความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ จําแนกตาม
สถานภาพของตํารวจ เชน ตํารวจระดับสัญญาบัตร ตํารวจระดับชั้นประทวน  
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ภาคผนวก ก 
แบบสัมภาษณเพื่อเปนพื้นฐานการวิจัย 

สําหรับตํารวจระดับผูบังคับการ จังหวัดเพชรบุรี 
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หัวขอในการสัมภาษณ ผูบังคับบัญชาการตํารวจภูธร จังหวัดเพชรบุรี 
วัตถุประสงค เพื่อสัมภาษณขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นในการจัดการฝกอบรม
ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวสําหรับตํารวจภูธร จังหวัดเพชรบุรี 
 
1. ช่ือ 
2. ตําแหนง 
3. วุฒิการศึกษา 
4. ปญหาของตํารวจกับการใชภาษาอังกฤษ 
5. แนวทางในการแกไข 
6. ความคิดเห็นในการใชภาษาอังกฤษของตํารวจภูธรกับการทองเที่ยวใน 
     ปจจุบัน 
7. ความคิดเห็นในการจัดการฝกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวสําหรับ 
     ตํารวจภูธร จังหวัดเพชรบุรี 
8. รูปแบบและแนวทางใดในการอบรมที่ทานเห็นวาเหมาะสมที่จะจัดใหแก 
     ตํารวจภูธร 
9. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการอบรม 
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ภาคผนวก ข 
แบบสัมภาษณเพื่อเปนพื้นฐานการวิจัย 

สําหรับผูเชี่ยวชาญดานการจัดการฝกอบรมภาษาอังกฤษและการทองเที่ยว 
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หัวขอในการสัมภาษณ ผูเชี่ยวชาญ 
วัตถุประสงค เพื่อสัมภาษณขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นในการจัดการฝกอบรม
ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวสําหรับตํารวจภูธร จังหวัดเพชรบุรี 
 
1. ช่ือ 
2. ตําแหนง 
3. ความคิดเห็นในการใชภาษาอังกฤษของตํารวจภูธรกับการทองเที่ยวใน 
     ปจจุบัน 
4. ความคิดเห็นในการจัดการฝกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวสําหรับ 
     ตํารวจภูธร จังหวัดเพชรบุรี 
5. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการอบรม 
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ภาคผนวก ค 
แบบสัมภาษณเพื่อเปนพื้นฐานการวิจัย 

สําหรับนักทองเที่ยว และชาวตางชาติที่อาศัยในจังหวัดเพชรบุรี  
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Questionnaire Form 
Objective : To survey the demand of police’ service. 
1. What is your name? 
2. What is your nationality? 
3. How long did you work in Thailand? (In case of working foreigner)  
    How often do to come to Thailand? (In case of tourist) 
4. Have you ever asked for assistance from the police? How? 
5. What are your problems when you communicate with Thai Police? 
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ภาคผนวก ง 
แบบสอบถามเพื่อเปนพื้นฐานการวิจัย 
สําหรับตํารวจภูธร จังหวัดเพชรบุรี 
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แบบสอบถาม 

 
เร่ือง  ความคิดเห็นในการจัดการฝกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว  

สําหรับตํารวจภูธร จังหวัดเพชรบุรี  
 
คําชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นใน 

การจัดการฝกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวสําหรับตํารวจภูธร
ที่ปฏิบัติงานในจังหวัดเพชรบุรี ดังนั้นผูวิจัยจึงใครขอความกรุณา
กรอกแบบสอบถามตามความเปนจริง เพื่อใหการตอบแบบสอบถาม
ตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัย จึงขอชี้แจงรายละเอียด ดังนี้ 

 
1.  ขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามนี้ใชเพื่อเปนฐานขอมูลในการที่จะ       
      นําไปใชในการวิจัยเทานั้น ไมสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานของผูตอบแต     
      อยางใดทั้งสิ้น 
2.  กรุณากรอกแบบสอบถามใหครบทุกขอ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดใน 
     การนําผลไปวิเคราะห 
 
 
 
 

                  นางสาวคนึงนิจ  ศรโีตกลิ่น 
นักศึกษาสาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ 

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน  คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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แบบสอบถามความคิดเห็นในการจัดการฝกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทองเท่ียว สําหรับ

ตํารวจภูธร จังหวัดเพชรบุร ี
คําชี้แจง  กรุณากรอกขอมูลใหชัดเจน และเลือกคําตอบที่ตองการโดยทําเครื่องหมาย(/)ลงใน
ชองที่ทานเลือก  
 
ขอมูลท่ัวไป 

1. อายุ ................... ป 
2. วุฒิการศึกษา 
         ต่ํากวา ป.ตรี โปรดระบุ...................................................... 
         ป.ตร ี สาขาวิชา................................................................ 

                     ป.โท  สาขาวิชา................................................................    
       3. อายุราชการ 
          1-3 ป                       4-6 ป           7-10 ป           10 ปขึ้นไป 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชภาษาอังกฤษ                                   มาก      ปานกลาง       นอย 
          1. โอกาสในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว                                
          2. ปญหาในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 
                - ดานการฟง                                                                             

- การซักถาม 
           - การโตตอบ 
                   - การแนะนําตัว 
                   - การอธิบาย 
  - การรองเรียน/การแจงความ 

           - ดานการพูด 
            - การซักถาม 

                   - การโตตอบ 
                   - การแนะนําตัว 
                   - การอธิบาย 
  - การรองเรียน/การแจงความ            

                                           เลขที่แบบสอบถาม  

ตอดานหลัง 
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    - ดานการอาน               มาก       ปานกลาง      
นอย 

                  - การซักถาม                                                                                                                             
                   - การโตตอบ         
                   - การแนะนําตัว 
                   - การอธิบาย 
  - การรองเรียน/การแจงความ 

           - ดานการเขียน 
              - การซักถาม 

                   - การโตตอบ 
                   - การแนะนําตัว 
                   - การอธิบาย 
  - การรองเรียน/การแจงความ 

3. ความตองการในการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 
     - ดานการฟง                                                                             

- การซักถาม 
           - การโตตอบ 
                   - การแนะนําตัว 
                   - การอธิบาย 
  - การรองเรียน/การแจงความ 

           - ดานการพูด 
               - การซักถาม 

                   - การโตตอบ 
                   - การแนะนําตัว 
                   - การอธิบาย 
  - การรองเรียน/การแจงความ 
                  
 ตอดานหลัง 
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- ดานการอาน             มาก        ปานกลาง     นอย          
                 - การซักถาม                                                                                                         
             - การโตตอบ 

- การแนะนําตัว 
                   - การอธิบาย 
  - การรองเรียน/การแจงความ 

           - ดานการเขียน 
              - การซักถาม    

                   - การโตตอบ 
                   - การแนะนําตัว 
                   - การอธิบาย 
  - การรองเรียน/การแจงความ 
      4. ประสบการณในการอบรมภาษาอังกฤษ                          มี            ไมมี 
          ถามี โปรดระบุ........................................................................................ 
      5. ความตองการในการฝกอบรมเชิงปฏิบัติ  
          เรื่องภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 
      6. รูปแบบในการฝกอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว  
             ที่ทานตองการ    (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
                    การบรรยายโดยวิทยากรชาวไทย 
                    การบรรยายโดยวิทยากรชาวไทยและชาวตางชาติ 
                    แบงกลุมฝกการแกปญหาจากสถานการณจําลอง 
                    ฝกการแกปญหาจากสถานการจําลองเปนรายบุคคล 
                    การแสดงบทบาทสมมุติ  

        วิทยากรพูดนํา ผูเขาอบรมพูดตาม 
                    พูดซักถามขอมูลจากวิทยากรชาวตางชาติแลวกรอกขอมูล 
                    ศึกษาเนื้อหากอนฝกปฏิบัติ 
                    จับคูประโยคที่ใชสถานการณตาง  ๆ ที่เปนภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ 

ตอดานหลัง 
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                    ฝกจากสถานการณจําลองนอกสถานที่ 
                    อ่ืน ๆ โปรดระบุ ............................................................................. 
     
  7. เนื้อหาที่เหมาะสมในการนํามาฝกอบรมเชิงปฏิบัติเรื่องภาษาอังกฤษเพื่อการ 
          ทองเที่ยว   (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
                    การใชภาษาอังกฤษเพื่อการทักทาย 
                    การใชภาษาอังกฤษเพื่อการแนะนําตัว 
                    การใชภาษาอังกฤษเพื่อการบอกเวลาและการใชตวัเลข 
                    การใชภาษาอังกฤษเพื่อการบอกทิศทาง 
                    การใชภาษาอังกฤษเพื่อเขียนจดหมายโตตอบ 
                    การใชภาษาอังกฤษเพื่ออานขาว 
                    การใชภาษาอังกฤษเพื่อแสดงความรูสึก 
                    การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสืบสวน และซักถามขอมูล 
                    การใชภาษาอังกฤษเพื่อการบรรยายบุคลิกลักษณะบุคคล 
                    การใชภาษาอังกฤษเพื่อการขอรองและใหคําแนะนํา 

        การใหขอมูลเกี่ยวกับทองถิ่นและวัฒนธรรม 
                    การใชภาษาอังกฤษเพื่อการใหขอมูลเกี่ยวกับปายและสัญญาณตาง 
                    อ่ืน ๆ โปรดระบุ .............................................................................                                                     
      8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการฝกอบรมเชิงปฏิบัติ      มาก        ปานกลาง      นอย 
          เรื่องภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 
      9. ระยะเวลาที่เหมาะสมในการจัดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติ  
          เรื่องภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 
              1 วัน                 2 วัน                     3 วัน                     4 วัน                 5 วัน 
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ภาคผนวก จ 
รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจแบบทดสอบกอนและหลังการทดลองใชหลักสูตร 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจแบบทดสอบกอนและหลังการทดลองการใชหลักสูตร 
 
1. ผูชวยศาสตราจารย ศรชัย  เย็นเปรม อาจารยประจําสาขาวิชาภาษาองักฤษ  
    รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
2. อาจารย ดร. พิมพระวี โรจนรุงสัตย หวัหนาสาขาวิชาการทองเที่ยว 
    คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
3. อาจารย Mr. Charie Porter อาจารยประจาํสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
    คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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ภาคผนวก ฉ  
แบบทดสอบกอน - หลังการอบรม 

วัดความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 
(Pre Test - Post Test) 
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Table of Test Specification 
 

Unit Topic Objective Test Type Test 
Technique 

Time No. of items Weight Scoring 

1 Asking and Offering 
Helps 

Comprehensive MC  6 20% 1-0 

2 Expressing Feelings and 
Describing People 

Comprehensive MC  6 20% 1-0 

3 Asking and Reporting 
Information 

Comprehensive MC 1 hour 6 20% 1-0 

4 Asking and Giving 
Directions 

Comprehensive MC  6 20% 1-0 

5 Tourist Attractions in the 
local 

 
 

To check the 
comprehension 

in using 
English for 

Tourism 

Comprehensive MC  6 20% 1-0 
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Choose the best answer (จงเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุด) 
1. What should you say when you see a tourist who needs help? 

a. Hello, please. 
b. Goodbye, sir. 
c. Do you need any help, ma’am? 

2. What should you say when you want a tourist to fill in the form? 
a. Please fill in this complaint form. 
b. Please call me next time. 
c. Please follow me this way. 

3. What should you say when you want a tourist to calm down? 
a. It’s ok. Take it easy. 
b. Hey you. Please shut up. 
c. You should be quite right now. 

4. Tourist : Could you help me get my passport back? 
Police : ………………………….. 
a. No way! 
b. Certainly, sir. 
c. I don’t know. 

5. Tourist  : Thanks so much for your kindness. 
Police : …………………………. 
a. Goodbye. 
b. That’s too bad. 
c. You’re welcome. 

6. What should you say when you receive a call from foreigner? 
a. Police station. May I help you? 
b. Hello. Nice to meet you. 
c. Who are you? 

7. should you say when you want to know the time something occured? 
a. What happened at time? 
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b. What time is it? 
c. What time was it? 

8. If a tourist wants to go to Bangkok, what should he do? 
a. Take a bus at the Bus Station 
b. Take a train at the Train Station 
c. Both a and b are correct 

 
 
 
 
 
 
 
9. The place marked (A) is a/an ………………? 

a. T- junction 
b. Sidewalk 
c. Intersection 

10. The Town hall is ……………… the police station. 
a. opposite 
b. next to 
c. behind 

11. The hospital is ……………… the bus station. 
a.  opposite 
b. next to 
c. in front of 

12. A foreigner calls the Banlaem Police Station. 
Police : สถานีตํารวจบานแหลม 
Foreigner : Can you speak English? 
Police : ………………………………. 

A 

HOSPITAL 

BUS 
TERMINAL 

POST 
OFFICE 
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a. Yes, sir. My name is Manop. 
b. No, sir. What can I do for you? 
c. Yes, a little. How can I help you? 

13. Sqt. Wichai : …………………………………. 
Tourist : I’m from England. 
a. How are you? 
b. Where are you from? 
c. Where are you going? 

14. Tourist : I’d like to file a complaint about a robbery. My purse was stolen,  
                 and I lost my passport and some money. 

Police : ………………………………………………….. 
Tourist : Yes, that’s right. 
a. Do you have enough money? 
b. You are a robber, aren’t you? 
c. You lost your passport and some money, right? 

15. Tourist : What’s the first place in Phetchaburi I should visit?  
     Police : ………………………………………………….. 
     a. You should visit Kao Wang. 
     b. You should go some where. 
     c. You should come alone. 
16. Police : What can I do for you? 

Tourist : I’m looking for a cheap hotel to stay. 
     Police : ………………………………………………….. 
 
     a. I suggest you to stay at Ra-Beang-Rim-Num. 
     b. I don’t know. 
     c. You should stay at my house. 
17. Tourist : Where can I  rent a motorcycle?  
     Police : At some shops along this road. 
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     Tourist : Do you have any warnings to give? 
     Police : ……………………………… 

a. I don’t know. 
b. Yes. Don’t drive while you’re drunk. 
c. Don’t drive too slow. 

18. Foreigner : I lost my traveller’s cheques.  
     Police :…………………………………….. 

a. That’s too bad. 
b. Thank you. 
c. Nice to meet you. 

19. Foreigner : I’d like to make a report. My pocket was picked.  
     Police :…………………………………….. 
     a. I’m sorry to hear that. 
     b. I’m glad to hear that. 

d. I think so. 
20. Police : Excuse me, but we can’t do anything if ……………………….. 
     Foreigner : O.K. I’ll give as much information as I can. 
     a. there is not enough evidence. 
     b. your report is clear. 
    c. you give me a lot information. 
 
21. Police : ……………………………………..? 
     Foreigner : He was about 19 and good – looking. His face was  
                    square with long black hair. 
     a. How does he do? 
     b. What did he do? 
     c. What did he look like? 
22. Police : ……………………………………..? 
     Foreigner : She wore blue jeans, a red T- shirt and a white cap.  
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                    She also carried a big black bag. 
     a. What did she look like? 
     b. How was she dressed? 
     c. How did she do? 
23. Police : ……………………………………..? 
     Tourist : I lost a camera and travelers’ cheques. 

a. What did you lose? 
b. What did you do? 
c. What are you doing? 

24. What should you say when you want to know the number of the robbers? 
     a. How many robbers were there? 
     b. How much is it? 
     c. Who were the robbers? 
25. Police : What happened? 
     Tourist : I bought a suitcase from a shop downtown but when I got back to  
                 the hotel room, the lock of the suitcase didn’t work. 
     Police : ……………………………………..? 
     Tourist : 2,400 baht. 
     Police : Could you please fill in the complaint form? 
     Tourist : Sure. 
     a. How many suitcases did you buy? 
     b. How much money did you have? 
     c. How much is it? 
26. How can you say 1,750 in English? 
     a. One hundred and seventy-five baht. 
     b. One thousand seven hundred and five baht. 
     c. One thousand seven hundred and fifty baht. 
27. How can you give the direction from Muang District to Cha-am? 
     a. Go south along the Phetkasem road about 30 kilometers. 
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     b. Drive to the north about 30 kilometers 
     c. Turn left at big C and drive about 50 kilometers. 
28. Where should you suggest the tourist to visit in Kao Yoi? 
     a. You should visit Fisherman’s Village. 
     b. I suggest you go to Kao Yoi Cave. It’s wonderful! 
     c. I think you should not go to Hot Spring. It’s very hot.  
29. Tourist : Excuse me. Could you tell me something about Phetchaburi? 
     Police : ……………………………………..? 
     a. I don’ t know. 
     b. It has beautiful beaches and ancient palaces.  
     c. It has nothing to visit. 
30. Tourist : What is famous in Kaengkrachan? 
     Police : ……………………………………..? 
     a. Camping and rafting. 
     b. Butterfly and bird watching. 
     c. Both a and b are correct. 
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ภาคผนวก ช 
แบบประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร 
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แบบประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรฝกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 

สําหรับตํารวจภูธร จังหวัดเพชรบุรี 
 

 
 
คําชี้แจง แบบประเมินนี้ แบงออกเปน 2 ตอน ดงันี้ 
1. แบบสอบถามสถานภาพทั่วไปของผูเขารับการอบรม 
2. แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรฝกอบรม 
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ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผูเขารับการอบรม 
คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ทานเลือก 
 

1. อายุ  
 1. 21-30 ป 
 2. 31-40 ป 
 3. 41-50 ป 
 4. 51 ปขึ้นไป 
2. วุฒิการศึกษา 
         1. ต่ํากวา ป.ตรี โปรดระบุ.................................................... 
          2. ป.ตรี สาขาวิชา............................................................... 

                    3. ป.โท สาขาวิชา............................................................... 
 3. อายุราชการในการเปนตํารวจ 

 1. 1-5 ป 
 2. 6-10 ป 
 3. 11-15 ป 
 4. 16 ปขึ้นไป 
 
 

                              เลขที่แบบสอบถาม        
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรฝกอบรม 
คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ทานเลือก โดยให 
  3  หมายถึง  มาก 
  2  หมายถึง  ปานกลาง 
  1  หมายถึง  นอย 

Unit 1 Unit 2 Unit 3 Unit 4 Unit 5  
รายการ 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

1. ความเหมาะสม งายตอการเขาใจของ 
    เนื้อหา 

               

2. การเรียงลาํดับของเนื้อหาจากงายไปสูยาก                
3. ความเหมาะสมของสื่อที่ใชในการอบรม                
4. ความเหมาะสมของกิจกรรมกับเนื้อหา                
5. การบรรยายของวทิยากร                
6. การฝกกิจกรรมภายในกลุมยอยของผูเขา 
    รับการอบรม 

               

7. เอกสารหลกัสูตรที่ใชประกอบการอบรม                
8. ระยะเวลาที่ใชในการอบรม                
9. สถานที่ที่ใชในการอบรม                
10. ความรูที่ทานไดรับเปนประโยชนตอการ 
      ปฏิบัติงาน 
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ขอเสนอแนะ/ปญหา 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 ขอบพระคุณอยางสูงคะ 
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ภาคผนวก ซ 
แบบบันทึกการสังเกตการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 
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ตารางแสดงผลการเขาสังเกตการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว  
 

ชื่อ………………………………………………………………………………………….. 
ณ สถานีตาํรวจภูธรอําเภอ...................................................  วันท่ี........................................ 
 

Total  
Topics Tallies Time 

1. Asking and Offering Helps 
    - Asking Questions  
    - Answering Questions 
    - Making Requests 

  

2. Expressing Feelings and Describing People 
    - Showing Sympathy 
    - Apologizing 
    - Responding 
    - Describing People 

  

3. Asking for Information 
    - About loss and getting a refund 
    - About robberies 
    - About accidents 

  

4. Giving Directions   
5. Tourist Attractions in the local 
    - Giving Advices or Suggestions 
    - Giving Information about places 

  

 
6. ปฏิสัมพันธระหวางตํารวจและชาวตางชาติ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก ฌ 
ตารางสรุปเนื้อหา (Table of Content Specification) 
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Table of Content Specification 
 

Unit Topic Objective Content Activity Material Evaluation 
1 Asking and 

Offering Helps 
1. To improve basic English in 
greeting and parting. 
2. To learn how to offer help 
and to make a requests. 

1. Greeting and asking for help 
2. Introducing yourself and others 
and offering help 
   2.1 In person 
   2.2 On telephone 
3. Making requests 
4. Parting 

1. Lecture 
2. Role play 
3. Information Gap 
4. Listening 
5. Speaking 
6. Writing 

1.Text 
2. Cassette Tape 
3.Whiteboard 
4. Marker pen 
 

1. The Evaluation after 
finish each class. 
2. Test 

2 Expressing Feelings 
and Describing 
People 

1. To learn how to express 
feelings in a variety of 
situations. 
2. To learn about how to 
describe people correctly. 

1. Expressing Feelings 
    1.1 Showing Sympathy 
    1.2 Apologizing 
    1.3 Responding 
2. Describing People 
    2.1 Appearance 
    2.2 Dress/Costume 

1. Lecture 
2. Role play 
3. Information Gap 
4. Listening 
5. Speaking 
6. Writing 

1.Text 
2. Cassette Tape 
3.Whiteboard 
4. Marker pen 
5. Pictures 
6. Real objects 
 

1. The Evaluation after 
finish each class. 
2. Test 

3 Asking and 
Reporting 
Information 

1. To learn how to ask for 
information. 
2. To learn about reporting 
information. 

1. Asking for information 
    1.1 About loss and getting a 
refund 
    1.2 About robberies 

1. Lecture 
2. Role play 
3. Information Gap 
4. Listening 

1.Text 
2. Cassette Tape 
3.Whiteboard 
4. Marker pen 

1. The Evaluation after 
finish each class. 
2. Test 
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    1.3 About accidents 
2. Reporting 

5. Speaking 
6. Writing 

5. Pictures 
6. Real objects 

4 Asking and Giving 
Directions 

1. To study how to ask for 
directions. 
2. To learn how to give 
directions. 

1. Directions 
    1.1 Asking for directions 
    1.2 Giving directions 

1. Lecture 
2. Role play 
3. Information Gap 
4. Listening 
5. Speaking 
6. Writing 

1.Text 
2. Cassette Tape 
3.Whiteboard 
4. Marker pen 
5. Maps 
 

1. The Evaluation after 
finish each class. 
2. Test 

5 Tourist Attractions 
in the local 

1. To study Local Attractions. 
2. To learn how to give advice 
about Local Tourist  
Attractions. 
3. To study how to give 
information about Local 
Tourist Attractions. 

1. Giving Advice 
2. Tourist Attractions in 
Phetchaburi 
 

1. Lecture 
2. Role play 
3. Information Gap 
4. Listening 
5. Speaking 
6. Writing 
7. Reading 

1.Text 
2. Cassette Tape 
3.Whiteboard 
4. Marker pen 
5. Pictures 
 

1. The Evaluation after 
finish each class. 
2. Test 
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ภาคผนวก ญ 
ตารางแสดงการแบงกลุม และลักษณะการฝกอบรม 
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ตารางแสดงการแบงกลุม และลักษณะการฝกอบรม 
 
การแบงกลุม  
 

กลุม สถานีตํารวจภูธร จํานวน 
1 อําเภอเมืองเพชรบุร ี 10 นาย 
2 อําเภอชะอํา 10 นาย 
3 อําเภอทายาง 

อําเภอเขายอย 
6 นาย 
4 นาย 

4 อําเภอเขายอย 
อําเภอบานแหลม 
อําเภอแกงกระจาน   

2 นาย 
 6 นาย 
2 นาย 

5 อําเภอแกงกระจาน  
 ตําบลหาดเจาสําราญ   

4 นาย 
6 นาย 
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ลักษณะการฝกอบรม 
 

กลุม / วันที่ วันที่ 1 วันที่ 2 วันที่ 3 วันที่ 4 วันที่ 5 
1 Unit 1 Asking and Offering 

Helps 
Unit 2 Expressing Feelings 
and Describing People 

Unit 3 Asking and Reporting 
Information 

Unit 4 Asking and Giving 
Direction 

Unit 5 Tourist Attractions in 
the Local 

2 Unit 2 Expressing Feelings 
and Describing People 

Unit 3 Asking and Reporting 
Information 

Unit 4 Asking and Giving 
Direction 

Unit 5 Tourist Attractions in 
the Local 

Unit 1 Asking and Offering 
Helps 

3 Unit 3 Asking and Reporting 
Information 

Unit 4 Asking and Giving 
Direction 

Unit 5 Tourist Attractions in 
the Local 

Unit 1 Asking and Offering 
Helps 

Unit 2 Expressing Feelings 
and Describing People 

4 Unit 4 Asking and Giving 
Direction 

Unit 5 Tourist Attractions in 
the Local 

Unit 1 Asking and Offering 
Helps 

Unit 2 Expressing Feelings 
and Describing People 

Unit 3 Asking and Reporting 
Information 

5 Unit 5 Tourist Attractions in 
the Local 

Unit 1 Asking and Offering 
Helps 

Unit 2 Expressing Feelings 
and Describing People 

Unit 3 Asking and Reporting 
Information 

Unit 4 Asking and Giving 
Direction 
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ภาคผนวก ฎ 
ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบวัดความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการ                          

ทองเที่ยวรายบุคคล 
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ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบวัดความสามารถในการใชภาษาองักฤษเพื่อการ                          
ทองเที่ยวรายบุคคล 

 
ผูเขาอบรม Pre - test Post - test  ผูเขาอบรม Pre - test Post - test 
คนที่ 1  18 22 คนที่ 26 11 22 
คนที่ 2 17 25 คนที่ 27 12 23 
คนที่ 3 16 21 คนที่ 28 6 17 
คนที่ 4 15 25 คนที่ 29 10 22 
คนที่ 5 17 25 คนที่ 30 6 16 
คนที่ 6 17 25 คนที่ 31 16 25 
คนที่ 7 16 23 คนที่ 32 19 26 
คนที่ 8 19 24 คนที่ 33 16 26 
คนที่ 9 16 23 คนที่ 34 15 27 
คนที่ 10 19 25 คนที่ 35 11 26 
คนที่ 11 17 20 คนที่ 36 17 27 
คนที่ 12 17 21 คนที่ 37 16 27 
คนที่ 13 21 27 คนที่ 38 12 25 
คนที่ 14 19 25 คนที่ 39 20 25 
คนที่ 15 18 25 คนที่ 40 16 22 
คนที่ 16 18 23 คนที่ 41 12 24 
คนที่ 17 16 23 คนที่ 42 14 23 
คนที่ 18 15 24 คนที่ 43 11 25 
คนที่ 19 19 23 คนที่ 44 13 23 
คนที่ 20 16 24 คนที่ 45 17 24 
คนที่ 21 14 23 คนที่ 46 12 20 
คนที่ 22 11 23 คนที่ 47 11 26 
คนที่ 23 11 23 คนที่ 48 11 26 
คนที่ 24 17 24 คนที่ 49 11 26 
คนที่ 25 17 24 คนที่ 50 15 24 
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ภาคผนวก ฏ 
หลักสูตรฝกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว สําหรับตํารวจภูธร  

จังหวัดเพชรบุรี 
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คํานํา 
  

การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของตํารวจมีอยูดวยกันหลายวิธี  ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับเนื้อหา หรือเรื่องที่ตองการพัฒนาโดยสามารถเลือกใชไดทั้งวิธีการบรรยาย 
และฝกปฏิบัติ  การพัฒนาความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการ
ทองเที่ยวใหแกตํารวจถือเปนวิธีการหนึ่งที่มีความสําคัญในการปฏิบัติงานของตํารวจ
ในปจจุบัน เพื่อกอใหเกิดความสะดวก และยังสามารถเผยแพรวัฒนธรรมทองถิ่น
ใหแกประชาชน และนักทองเที่ยวชาวตางชาติไดอีกดวย 

 โดยแนวทางหนึ่งในการใหความรูดังกลาว ไดแกการจัดการอบรม ซึ่งถือเปน
การพัฒนา ปรับปรุง และเปล่ียนแปลง ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการ
ทองเที่ยวได เนื่องจากการจัดอบรม ตํารวจผูเขาอบรมจะไดรับทั้งความรูในการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว และยังมีโอกาสไดฝก และทดลองใชภาษาอังกฤษ
เพื่อการทองเที่ยว ในการคนหาปญหา และวิธีการแกปญหาใหเหมาะสมกับแตละ
สถานการณ และนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันของตนเองตอไป 

ผูวิจัยหวังวา หลักสูตรฝกอบรมเรื่องภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว สําหรับ
ตํารวจภูธร จังหวัดเพชรบุรีเลมนี้ จะเปนแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการ
ใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวสําหรับตํารวจไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 

(นางสาวคนึงนิจ  ศรีโตกลิ่น) 
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คําแนะนําการใชหลักสูตร 
 
 หลักสูตรฝกอบรม เรื่องภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวสําหรับตํารวจภธูร 
จังหวัดเพชรบุรี ประกอบดวย 
    

หลักการ 
  

ความคาดหวังของหลักสูตร 
 

วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 

ผูเขารับการฝกอบรม 
 

เนื้อหาหลักสูตร 
 

วิธีการฝกอบรม 
 

อุปกรณ/สื่อ 
 

การวัดและประเมินผล 
 

ผูรับผิดชอบการอบรม 
 

ตารางการอบรม 
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หลักการ 
   

1. หลักสูตรนี้มุงเนนใหตํารวจไดตระหนักถึงประโยชน ความสําคัญ และความ 
    จําเปนในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวในการปฏิบัติงานใน 
    ชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ  
2. หลักสูตรนี้มุงเนนใหผูเขาอบรมไดเรียนรู ฝก และลงมือปฏิบัติการใช 
    ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวใหไดมากที่สุด 
3. หลักสูตรนี้มุงเนนใหผูเขาฝกอบรมนําความรูไปใชในสถานการณจริง 

 
ความคาดหวังของหลักสตูร 

  
เพื่อใหตํารวจผูเขาอบรม :  
1. ไดตระหนักถึงประโยชน ความสําคัญ และความจําเปนในการใช 
    ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวในการปฏิบัติงานในชีวิตประจําวัน 
    ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2. ไดรับความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 
3. นําความรูไปใชในสถานการณจริง 

 
ผูเขารับการฝกอบรม 

 
 

เจาหนาที่ตํารวจภูธร จังหวัดเพชรบุรี  
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เน้ือหาหลักสูตรการอบรม 
 
เนื้อหาหลักสูตร ประกอบดวย 5 หนวย ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
วิธีการฝกอบรม 

 
 1. การบรรยาย (Lecture) 
 2. กระบวนการกลุม (Group Process) 
 3. ฝกปฏิบัตกิาร (Workshop) 

 
 

Unit 1 Asking for and 
Offering Helps 

Unit 2 Expressing Feelings 
and Describing People 

Unit 3 Asking and Reporting 
Information 

 

Unit 4 Asking and Giving 
Directions 

Unit 5 Tourist Attractions  
in the local 
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สื่อและอปุกรณ 
 
 ประกอบดวย : 
 1. ไวทบอรด และปากกา 
 2. เครื่องฉายภาพขามศีรษะ แผนใส และปากกา 
 3. เกมและกิจกรรม 
 4. ใบความรู 
 5. กระดาษ และปากกา 
 

การวัดผลและประเมินผลการฝกอบรม 
 
 1. ประเมินความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว โดยการทํา
แบบทดสอบ กอน/หลังการอบรม 
 2. ประเมินความคิดเห็น จากการทําแบบประเมินหลักสูตร 

3. ประเมินความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวในการ
ปฏิบัติงาน โดยสรางสถานการณจําลองใหตํารวจผูเขาอบรมใชภาษาอังกฤษ
แกปญหาที่เกิดขึ้นจากชาวตางชาติ ภายหลังจากการอบรมประมาณ 1 สัปดาห 
 
 

ผูรับผิดชอบการอบรม 
 
 นางสาวคนึงนิจ  ศรีโตกลิ่น 
 อาจารยประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 
 นักศึกษาปริญญาโท สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ 
 ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน บัณฑิตวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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Unit 1 
 

 
Asking for and Offering Helps 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เวลา 09.00 - 16.30 น.   6  ช่ัวโมง 
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Unit 1 
Asking for and Offering Helps 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objectives : 1. To improve basic English in greeting and  
                     parting. 
          2. To be able to offer helps and to make requests. 
Content : 1. Greeting and asking for help 
      2. Introducing yourself and others and offering help 
  2.1 In person 
  2.2 On telephone 
      3. Making requests 

Part I : Vocabulary 
Offering help   การเสนอใหความชวยเหลือ 
Asking for help   การขอความชวยเหลือ 
Making a polite request  การขอรองอยางสุภาพ 
Greeting    การทักทาย 
Parting    การกลาวลา 
Giving details   ใหรายละเอียด 
Self introduction   แนะนําตัว 
Scene of incident   ที่เกิดเหต ุ
Passport    หนังสือเดนิทาง 
Tourist Information Center ศูนยชวยเหลือนักทองเที่ยว 
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Part II: Structure 
1. Greeting and asking for help (การทักทายและขอความชวยเหลือ) 

A : Hello,          Can/May I help you? 
           Good morning,     What can I do for you? 
           Good afternoon,     What can I do to help you? 

B: Would     you please….? 
         Could      you ……, please? 
         Can        you……..? 

Ex :  Would you help me get my passport back? 
               Could you tell me the way to downtown, please? 

 
2. Introducing yourself and others and offering help (การแนะนําตัว 
    และเสนอใหความชวยเหลือ) 
 2.1 In person 
      I) Self-introduction 
  A: Hello.                            My name is _______. 
      May I introduce myself?    I’m __________. 
 
  B: I’m glad                          My name is _______. 
                      Nice         to meet you.     I’m __________. 
      Pleased 
      How do you do? 
      II) Introducing people to other people 
   A: _____,   this is _____. 
                                   may I introduce you to _____? 
                                 I’d like you to meet _____. 
 
 

May I help you? 
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  B: I’m glad                         My name is _______. 
                      Nice        to meet you.     I’m __________. 
      Pleased 
      How do you do? 

C: I’m glad                         My name is _______. 
                      Nice         to meet you.    I’m __________. 
      Pleased 
      How do you do? 

2.2 On telephone 
      I) Receiving the call  
     Police: Hello, this is   Banlard Police Station. May I help you? 
                                   Cha-am Police Station. 
     Tourist: …………………. 
     II) Answering the call 

       Tourist: Hello, Is this……….? 
                          May I     talk to……….? 
                          Can I     speak with……….? 
                          Could I 
        Police:          moment, please. 

      Just a   minute, please. 
                    second, please. 
       Hold on, please. 

                         Speaking. 
                 III) Calling the wrong number. 
   Police:  I’m afraid you’ve got the wrong number. 
   Tourist: I’m sorry. 
   Police:  That’s O.K. 
                               Never mind. 

Is this Muang 
Police Station? 
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      IV) The person you want to talk to is not here. 
                    Police: Sorry, he’s  out. 
                                               on the phone. 
                                               in a meeting. 
                                    he isn’t   in. 
                                                    here at the moment. 
                                                    around. 
                V) Leaving a message. 
   Police: May I take a message? 
      Would you like to leave a message? 
 
3. Making requests (การขอรอง) 
 Can I have    your name                  
                                  your ID card                   please? 
                            your phone number 
 Could you 
 Would you    + __V.1__, please? 
 Can you    
 EX: - Would you fill in this form, please? 
         กรุณากรอกขอมลูลงในแบบฟอรมนี้ดวยครับ 

Response:  
- Certainly. 
- Sure. 

       - Of course. 
 
 
              ประโยคที่ใชในการถามชือ่อาจใชในลักษณะนี้ได คือ 

- Could you give me your name, please? 
- May I have your name, sir/ma’am? 

NOTE: 
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4. Parting (การกลาวลา) 
Bye. 
                  trip. 
Have a nice  holiday. 
                  vacation. 
  weekend 
Have a good time. 

Examples 
Conversation 1 (On the street) 
Police : Good morning , ma’am. I’m Sergeant Vichai from cha-am Police  
           station. Can I help you? 
Tourist : Yes, please. Could you tell me how to get to the train station? 
Police : Certainly. It’s….. 
Tourist : Thank you. 
Police : You’re welcome. 
 
Conversation 2 (At the police station) 
Tourist : Hi, I’m John Brown and I need your help? 
Police : OK. Would you please sit down and tell me what I can do for you? 
Tourist : I lost my passport on the bus. Could you help me get it 
back? 
Police :  Would you fill in this form , please? 
 
Conversation 3 (Introduction) 
Police : Captain Panya , may I introduce you to Mrs. 
Bush? 
Mrs. Bush : Glad to meet you, Captain Panya. 
Captain Panya : Glad to meet you too, Mrs. Bush. 
 

Don’t give up! 
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Part III Practices 
1) Match these topics with the sentences. 
_______1. Introducing yourself and          
               offering help on the phone. 
_______2. Asking a female tourist  

      to fill in a form. 
_______3. Offering help to a male  

      tourist on the street. 
_______4. Introducing your friend  

      to a foreigner. 
_______5. A tourist is asking for help. 
2) Complete the conversation using the words below. 
 
 
 
 
 A: Hi, I’m Jean Crogs and I need ___________ 
 B: O.K. Would you _________ sit down and _______ me what I can  
             do for you? 
 A: I lost my ________ on a bus. Could you help me ________  
             my money _______? 
 B: ___________. Could you give me some more _________? 
3) Make polite requests by using these sentences. 
 1. speak / could / please / you / slowly / ? 
 Could you speak slowly please? 
 2. I / name / can / your / have / ? / please 
 ________________________________________________________ 
  

a. Could you please fill in this  
     complaint form, madam? 
b. Hi, John. I would like you  
     to meet Vichai. 
c. Hello, this is the police station. 

What can I do for you? 
d. Could you help me get my camera    
     back? 
e. Hello, sir. May I help you? 

please  help  of course  back 
details  money  tell   get 
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3. 10 minutes/you/?/for/would/wait/ 
 ________________________________________________________ 
 4. take/ ? / would / the scene / you / to / me / of / the incident 
 ________________________________________________________ 
 5. ? / come / you / back / could / the tourist Information Center /  
             tomorrow 
 ________________________________________________________ 
4) Write the conversation into the correct order. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ________________________________________________________ 
 ________________________________________________________ 
 ________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 ________________________________________________________ 
 ________________________________________________________ 
 ________________________________________________________ 
 ________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

Police:  Is this 032426622? 
Tourist: I’m sorry. 
Police:  I’m afraid you’ve got the wrong number.  

  This is 032426662 
Tourist: That’s ok. 
Police: Tourist Assistant Center. 

Take a short break!  
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Unit 1 Asking for and Offering Helps 
 
Activities: 
1. Work in pairs. Introduce yourself, then introduce your partner to your  
    teacher. 
2. Work in pairs. Write a conversation, then do the role play in front of  
    class. 
    a) Jean Morgan, lost her passport on the street. How can you offer help? 
   b) You receive a call from a male tourist who dialed the wrong number. 
   c) You would like to introduce your co-worker to a foreign friend.  
       What do you say? 
3. Listen and complete the conversations 
    1) A: _________. John. 
        B: Hello. Nick. 
        A: John, I’d like you to_________ Cindy, a __________ of mine. 
        B: Glad to _________ you. 
        C: Glad to meet you, _________. 
    2) A: Oh! It’s __________ to go now. 
        B: ___________________. 
        A: Bye. Have a nice __________. 
    3) A: Good morning, ma’am. __________ can I do for you? 
        B: Yes, please. Could you __________ me get my luggage  
            __________? 
        A: ___________, ma’am. Could you give me more __________ and the  
            scene of incident? 
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4. Read the following letter then rewrite it using your own information in  
    the blanks below. 
     Dear Akemi 
 Let me introduce myself. 1) My name is Emiko Jean. 2) I am 25 years 
old. 3) I am a teacher at Jumjim lnternational School.  4) I’ve worked here for 
2 years. 5) I am interested in traveling and reading many kinds of books. 

I would like to hear from you soon. 
       Love, 
             Emiko Jean 

 
1______________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________ 
2______________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________ 
3______________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________ 
4______________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________ 
5______________________________________________________________    
  ______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The end of unit 1 
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APPENDIX  
Unit 1 

Practices 
1. 1) c  2) a  3) e  4) b  5) d 
2.  help    get 
    please    back 
    tell     of course 
    money    details 
3. 2) Can I have your name, please? 
    3) Would you wait for 10 minutes? 
    4) Would you take me to the scene of incident? 
    5) Could you come back to the Tourist Information Center tomorrow? 
4. Tourist: Is that Tourist Information Center? 
    Police:  I’m afraid you’ve got the wrong number.  

     This is Cha-am police station. 
    Tourist: Oh! I’m sorry. 
    Police:  That’s ok. 
Activities 
3.  1) A: Hello. John. 
        B: Hello. Nick. 
        A: John, I’d like you to meet Cindy, a friend of mine. 
        B: Glad to meet you. 
        C: Glad to meet you, too. 
    2) A: Oh! It’s time to go now. 
        B: Good bye. 
        A: Bye. Have a nice trip. 
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    3) A: Good morning, ma’am. What can I do for you? 
        B: Yes, please. Could you help me get my luggage back? 
        A: Certainly, ma’am. Could you tell me more details and the scene of  
            incident? 
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Unit 2 

 
 

Expressing Feelings and Describing People 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เวลา 09.00 - 16.30 น.   6  ชั่วโมง 
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Unit 2 
Expressing Feelings and Describing People 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objective : 1. To be able to express feelings in a variety of  
                    situations. 
         2. To be able to describe people correctly. 
Content : 1. Expressing Feelings 
  1.1 Showing Sympathy 
  1.2 Apologizing 
  1.3 Responding 
      2. Describing People 
  2.1 Appearance 

Part I : Vocabulary 
traveller’s cheques เช็คเดินทาง  bald   หัวลาน 
handbag  กระเปาถือ  bony face  หนาตอบ 
luggage  กระเปาเดินทาง  cross-eyed  ตาเหล 
tank top  เสื้อกลาม  distorted leg  ขาเป 
harelip(s)  ปากแหวง  tattoo   รอยสัก 
grey hair  ผมหงอก  complexion  สีผิว 
flap-eared  หูกาง   fair, light  ผิวขาว 
armless  แขนดวน  pale   ผิวซีด 
birthmark  ตําหน ิ   tan   ผิวสีน้ําตาล 
mole   ไฝ    dark   ผิวคล้ํา, เขม 
scar   แผลเปน   teenager  วัยรุน 
moustache  หนวด    early twenties  20-22 
beard   เครา    mid twenties  23-26 
goatee   หนวดคางแพะ   late twenties  27-29 
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Part II: Structure 
1. Expressing Feeling (การแสดงความรูสึก) 
    1.1 Showing sympathy (การแสดงความเสียใจ) 

I’m sorry to hear that. 
That’s too bad/awful/bad luck/terrible.     

Example:  
Tourist: I want to report a robbery. A man snatched my handbag. 
Police: I’m sorry to hear that.  

    1.2 Apologizing (การขอโทษ) 
 I’m sorry  to……… 
       that…… 
       but…….. 

I’m very sorry about this. 
      1.3 Respounding (การตอบรับ) 

Accepting (ยอมรับ): I see. 
   That’s all right/O.K.     
Not accepting (ไมยอมรับ): That’s not a good reason. 
    It’s no excuse. 

2. Describing People (การบรรยายลักษณะบุคคล) 
    2.1 Appearance (จากบุคลิกลักษณะ) 
     A: What did he/she look like? 
         What was he/she like? 
         Can you describe him/her? 
         Tell me about him/her? 
 

    
 
 

      B: He’s   good looking with a    
                   beard and sunglasses. 
         She’s   quite beautiful. 
           not very attractive. 
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Age 
     A: How old do you think he/she was? 
              How old was he/she? 
      B: He was     about twenty. 
              She was    middle-aged. 
                              in mid-twenties. 
 

Height 
     A: How tall was he/she? 
              What was his/her height? 

 B: He was     about 160 centimeters. 
              She was    not very tall.      
                              Medium height. 
 

Weight 
     A: How much did he/she weigh? 
              What was his/her weight? 

 B: He    weighed   about 75 kilos. 
              She                138 pounds.     
                                   

  Face 
     A: What did his/her face look like?    

 B: He    had  a round              face. 
              She         a bony      
                                     an oval - shaped  
                                     a long 
                                     a square 
 
 

Can you 
guess? 

I’m very tall. 

I’m very slim! 
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   Hair 
     A: How was his/her hair?   
       What was his/her hair like?     

 B: She had long black hair. 
     His hair was brown, short and curly. 
     She wore her hair a bun 
 

Other Features 
          
  What color was his/her    complexion?          
                           eyes?         
                                           hair?      

             
   She/he had fair/tan/dark complexion.     

                She/he had black/brown/dark brown eyes. 
             She/he had gray/blond/black hair. 

 
            

 
 
     
 
        

 
 
    
 2.2 Dress/Costume (จากการแตงกาย) 
          A: What was he/she wearing? 
            How was he/she dressing? 
 

What else can you tell me 
about him/her? 
What special characteristics 
did He/she have? 

 

He     had  freckles. 
She           pimples. 
                a beard. 
                a mustache. 
        was   bald.                 
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        B: He was wearing     blue jeans and a white T-shirt. 
    She was wearing   a loose shirt and black pants. 
                                      a pink blouse and a blue skirt. 
 
Examples 
Conversation 1 (Expressing Feeling) 
Tourist: Hi. I’m Stela Myers. I want to report a loss. 
Police: What did you lose? 
Tourist: I lost my traveler’s cheques. 
Police: Oh! I’m sorry to hear that. 
 
Conversation 2 (Expressing Feeling) 
Police: Good morning, sir. I’m Sergeant Samart. What can I do for you? 
Tourist: Good morning. I’m Matt Norton and I want to report a robbery. 
Police: That’s too bad. Please fill in this complaint form. 
 
Conversation 3 (Describing People) 
A tourist is describing a thief. 
Police: Can you describe him? 
Tourist: He was about 6 ft. tall and thin with a moustache and short black  
           hair. 
Police: What about his face? 
Tourist: His face was round. He was flap-eared and had a distorted leg. 
Police: How was he dressed?  
Tourist: He wore blue jeans, a white T-shirt, a black jacket and brown shoes. 
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Part III Practices 
1) Match the questions and the answers. 
_______1. I think. He was middle-aged. 
_______2. She wore her hair a bun. 
_______3. She was quite young, good  
               looking and slim. 
_______4. He was bald. 
_______5. He was wearing a yellow  
               blouse and a white skirt. 
 
2) Complete the conversation by using the words below. 
 
 
 
 
 A: What did he look ___________? 
 B: He was in _________ twenties, rather __________ and fat with  
             short_________ brown hair. 
 A: What about his ___________? 
 B: His face was square with ___________ brown eyes and a scar on  
             his chin. 
 A: How was he ___________? 
 B: He ____________ black jeans, a white tank top and dark glasses. 
 
 
 
 
 

a.  What did she look like? 
b.  What was he wearing? 
c.  What special characteristics did    
    he have? 
d.  How old do you think he was? 
e.  What was her hair like? 

curly  dressed face  short 
like  wore  his  dark 
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3) Write each conversation into the correct order. 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ___________________________________________________________ 
     ___________________________________________________________ 
     ___________________________________________________________ 
     ___________________________________________________________ 
     ___________________________________________________________ 
     ___________________________________________________________ 
     ___________________________________________________________ 
     ___________________________________________________________ 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Police:  How about his dress? 
Police:  Can you describe him? 
Tourist: He wore dirty old blue jeans and a loose red and blue  
           striped T-shirt.. 
Police:  And what about his face and his hair? 
Tourist: He was about 18, medium height, about 6 feet 2 inches.  
           He weighs about 120 pounds. 
Tourist: He had and oval face with a moustache. His hair was black,  
           long and curly. He also wore glasses. 

Take a short 
break!  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

201

 Unit 2 Expressing Feelings and Describing People 
 
 

Activities: 
1.  Listen and choose the correct people. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) 
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The end 
of unit 2 

2.  Listen and Fill in the blanks with suitable words. 
     Police: Can you remember what the robber looked like? 
    Tourist: Well, he was about 30 years ________. 
    Police: And was he ________ or fair, do you remember? 
    Tourist: Yes, I think he was fair. 
    Police: How tall do you think he was? 
    Tourist: Well, he was of ________ height. 
    Police: And can you remember anything else about him a beard or  
               anything like that? 
    Tourist: Um, he had __________ and he was __________. 
    Police: That’s very helpful. Now what was he wearing? 
    Tourist: He was wearing __________, a _________ and long - sleeved  
                __________. Oh, and he was wearing dark __________. And he  
                had a __________ in his hand. It was very frightening. 
    Police: Well, that information will be very helpful. Thank you very much. 
 
3. Choose one of the people below and make the conversation as above. 
Then take turn. 
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APPENDIX  
Unit 2 

Practices 
1. 1) d  2) e  3) a  4) c  5) b 
 
2. A: What did he look like? 
   B: He was in his twenties, rather short and fat with short curly brown hair. 
   A: What about his face? 
   B: His face was square with dark brown eyes and a scar on his chin. 
   A: How was he dressed? 
   B: He wore black jeans, a white tank top and dark glasses.  
  
3.  Police:  Can you describe him? 
    Tourist: He was about 18, medium height, about 6 feet 2 inches.  
               He weighed about 120 pounds. 
    Police:  How about his dress? 
    Tourist: He wore dirty old blue jeans and a loose red and blue  
               striped T-shirt. 
     Police:  And what about his face and his hair? 
     Tourist: He had and oval face with a moustache. His hair was black,  
                long and curly. He also wore glasses. 
 
Activities 
1.  1) She was rather fat and short, about 5 feet tall. Her face was round with  
cooked nose and she was cross - eyed. She had long and brown hair. 
     2) His face was bony and he had a goatee. His hair was long and curly. 
He wore sunglasses and bracelet on his left wrist. 
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     3) He was about 20, with a well-built body. He had short blond hair and 
his eyes were blue. He wore glasses. He had a deep scar on his forehead. 
 
2.  Police: Can you remember what the robber looked like? 
    Tourist: Well, he was about 30 years old. 
    Police: And was he dark or fair, do you remember? 
    Tourist: Yes, I think he was fair. 
    Police: How tall do you think he was? 
    Tourist: Well, he was of medium height. 
    Police: And can you remember anything else about him a beard or  
              anything like that? 
    Tourist: Um, he had moustache and he was bald. 
    Police: That’s very helpful. Now what was he wearing? 
    Tourist: He was wearing blue jeans, a jacket and long - sleeved T-shirt. 
               Oh, and he was wearing dark glasses. And he had a gun in his  
               hand. It was very frightening. 
    Police: Well, that information will be very helpful. Thank you very much. 
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Unit 3  
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Unit 3 
Asking and Reporting Information  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Part II: Patterns 

Objective : 1. To be able to ask for information. 
         2. To learn reporting information. 
Content :   1. Asking for information 
     1.1 About loss and getting a refund 
     1.2 About robberies 
     1.3 About accidents 
         2. Reporting 

Part I : Vocabulary 
Type of Crime : ประเภทความผิด 

1. Crimes against Person   คดีชีวิต  รางกาย  และเพศ 
  1.1 Murder       ฆาผูอ่ืนโดยเจตนา 
   1.2 Non-Negligent Manslaughter    ฆาผูอ่ืนโดยไมเจตนา 
    1.3 Attempted Murder       พยายามฆา 
   1.4 Assault        ทํารายรางกาย 
   1.5 Rape       ขมขืนกระทําชําเรา 
2. Property of Crimes   คดีประทุษรายตอทรัพย 
   2.1 Theft        ลักทรัพย 
    2.2 Snatching      วิ่งราวทรัพย 
    2.3 Extortion      กรรโชก 
Suspect       ผูตองสงสัย, สงสัย 
Witnesses      พยาน 
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1. Asking for Information (การซักถามขอมูล) 
    1.1 About loss and getting a refund (เกี่ยวกับของหายและการชดเชย 
           สินคา) 
  What did you lose?            คุณทําอะไรหาย 
    How did it happen?            เหตุเกิดขึ้นไดอยางไร 
   Where did it happen?            เหตุเกิดที่ไหน 
  What time  did it happen?           เหตุเกิดเมื่อไหร 
    When 
  Where do you think your             คุณคิดวากระเปาถูกกรีดที่ไหน 

    bag was slashed?                    
  How much did it cost you?           ราคาเทาไหร 
  What do you want    then?           คุณตองการอะไร 
               us to do?      คุณตองการใหเราทําอะไร 
  Did you contact the shop?            คุณไดตดิตอรานหรอืเปลา 
   
  1.2 About robbery (เก่ียวกับการโดนขโมย) 
   What did he/she take?             เขาเอาอะไรไปไดบาง 
   What brand   was  it? 
            size            the camera? 
            color           the watch? 
           kind            etc. 
         What were you doing at that time? คณุกําลังทําอะไรขณะนัน้ 
   Did you see the robber(s)?     คุณเห็นหนาคนรายหรือเปลา 
   Can you describe the robber(s)?    คุณบอกรูปพรรณสณัฐานคนรายได 
                                                        หรอืไม 
   Was there anybody around there   มีใครอยูแถวนั้นขณะเกิดเหตุหรือเปลา 
              at that time?        
   Were there any witnesses?     มีพยานหรือเปลา 
  Do you suspect anyone?       คุณสงสัยใครหรือเปลา 
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  What was the number of your        หนังสือเดินทางของคณุหมายเลขอะไร 
                passport?        
     
      1.3 About Accident (การปลอบกรณีเกิดอุบัติเหต)ุ 
   Please stay clam   I can give you a ride to the hospital.    
                The ambulance is on its way.  
   ใจเย็นๆครับ   เดี๋ยวพาไปโรงพยาบาลครับ 
        รถพยาบาลกําลังมาครับ 
   Try not to panic   everything is going to be okay. 
   Don’t panic         we will do everything we can. 
  Don’t worry 
 
2.  Reporting (การแจงความ) 
 I   want            to report    a theft. 
             Would like    a robbery. 
      a loss. 
 I left my purse in a taxi. Please help me get it back! 
 There were two guys who hit me on my back, then they took my bag, 
my camera and my watch. 
 
Examples 
Conversation 1 
A tourist is reporting a robbery case at the Police Station. 
Tourist:  Hi. I’m Anne Morgan. I want to make a report. 
Police:    Please take a seat and fill in this complaint form. 
Tourist:  Thanks. 
    …………… 
    Here you are. 
Police:   Your bag was slashed on a bus, wasn’t it? 
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Tourist:  That’s right. 
Police:   Do you suspect anyone? 
Tourist:  I suspect a boy standing behind me. 
Police:   What happened then? 
Tourist:  I remember that whenever the bus stopped,  
            his hand was usually around my bag. 
Police:   Did he take anything? 
Tourist:  My purse, my camera and my hotel key card. 
Police:   That’s too bad. What brand was your camera? 
Tourist:  It was a Konica. 
Police:   What color was your purse? 
Tourist:  It was dark brown and it had about 120 dollars in it. 
Police:   Can you describe the robber? 
Tourist:  He was short and thin. I couldn’t see his face clearly, but he had  
            long curly hair. 
Police:   How was he dressed? 
Tourist:  He wore old short blue jeans and a white T-shirt. Oh! And he looked  
            like a drug addict. 
 
Part III Practices 
1) Fill in the blanks with appropriate word/words. 
    A. __________ was the number of your passport? 
        F 4007854 
    B. __________ you suspect anyone? 
        I suspect two Thai women standing behind me. 
    C. __________ did it cost? 
        It cost ten thousand baht. 
      D. __________ you describe her? 
        She was tall and fat with brown eyes and long brown hair. 

I need help! 
Don’t 
worry. 

What else? 

…… 
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    E. __________ did it happen? 
        About 10 P.M. 
 
2) Make questions in order to get the answers given by using the cues  
     given in parentheses. 
    A. ________________________________________________________ 
        It’s on Hard Jao Road, next to the gas station. (where, do, when, what) 
    B. ________________________________________________________ 
        Yes. I suspect the young man walking behind me. (how, can, do, what) 
    C. ________________________________________________________ 
        It was a Canon camera.          (where, do, when, what) 
    D. ________________________________________________________ 
        She was rather big and dark, and shabby-looking. (how, can, do, what) 
    E. ________________________________________________________ 
        I was waiting for my friend at the market.        (where, do, when, what) 
 
3) Match the questions and answers. 
_______a) What do you want then?             
_______b) At what time did it happen? 
_______c) It cost me 6,800 baht. 
_______d) Yes, I did but they refused to  
               give me a refund. 
_______e) What’s wrong with the camera? 
 
 
 
 
 
 

1. Did you contact the shop? 
2. How much did it cost? 
3. I found out that it broke inside  
    and I can’t focus it as well. 
4. It happened on June 5, 2006. 
5. I want you to catch them. 
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4) Write each conversation into the correct order. 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ___________________________________________________________ 
     ___________________________________________________________ 
     ___________________________________________________________ 
     ___________________________________________________________ 
     ___________________________________________________________ 
     ___________________________________________________________ 
     ___________________________________________________________ 
     ___________________________________________________________ 
     ___________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tourist: I bought a suitcase from a shop downtown but when I got  
            back to the hotel room, the lock of the suitcase didn’t work. 
Police: How much was it? 
Tourist: Sure. 
Police: Could you please fill in this complaint form? 
Police: What happened? 
Tourist: 2,400 baht. 

Take a short 
break!  
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Unit 3 Asking and Reporting Information 
 
 

Activities: 
1. Listen to the following dialogs and answer the questions. 
    Dialog 1 
   1) What is the name of the tourist? 
 a. Peter  Mores 
 b. Pat  Morgan 
 c. Patrick  Longman 
   2) What type of case that Mr. Mores made a report? 
 a. Robbery   b. Loss   c. Refund 
   3) Where is the Police Station? 

a. Had Chao Sam Ran b. Ban Lard   c. Cha-am 
   4) How did the tourist contact the police? 
 a. by letter   b. by telephone  c. in person 
   Dialog 2 
   5) What is Miss Jones nationality? 
 a. Australian   b. Hungarain   c. Canadian 
   6) What is her occupation? 
 a. reporter   b. programmer  c. engineer 
   7) When did she come to make a report? 
 a. on July 7   b. on July 8   c. on July 9 
   8) Where is she staying? 
  a. Jasmine Hotel  b. James Hotel  c. Jumjim Hotel 
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Complaint Form 
Date………………… 

Name……………………………....... Last name………………………………… 
Age………………. Sex…………….. Passport number………………………… 
Nationality…………………………… Occupation……………………………… 
Home address……………………………………………………………………… 
Residence in Thailand…………………………………………………………… 
Date of arrival……………………… Date of departure………………………… 
Date of incident……………………………………………………………………. 
Place of incident…………………………………………………………………… 
Detail of incident: 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 

2. Ask questions to get the necessary details to complete the report in  
    groups of  two. 

  
3. Divide the students into groups of three. Students A asks questions,  
    Students B answers questions and students C fills in the blanks with  
    the information between A and B in Thai. 
 
        Find the answer by using these questions. 
1. When did it happen?  _________________________________________ 
2. What time did it happen? ________________________________________ 
3. Where did it happen?  __________________________________________ 
4. What did you lose?  ____________________________________________ 

A 
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The end 
of unit 3 

      
       Give the answer according to the questions. 
1. It happened on July 20, 2006. 
2. At 2 o’clock in the afternoon. 
3. On the bus. 
4. a purse, a camera and my hotel key card. 
 
       Complete the detail in Thai with the information giving from B. 
 เมื่อวันที_่_________________ เวลาประมาณ _______________  
Miss Anne Morgan ถูกโจรกรรมทรพัยสิน ณ ________________ มีรายการ ดังนี้ 
______________________________________________ จึงมาแจงความไวเปน
หลักฐานเพื่อดําเนินการตอไป 
  
 Date__________________, time _______________ Miss Anne Morgan 
was robbed in ________________ the detail as follows __________________ 
________________________, so she came to report in order to get her 
belongings back later.  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

B 

C 
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APPENDIX  
Unit 3 

Practices 
1.  1) What  2) Do  3) How much  4) Can 5) When 
 
2.  A. Where did it happen? 
    B. Do you suspect anyone? 
    C. What brand was the watch? 
    D. What did she look like? 
    E. What were you doing at the time? 
 
3.  1) e  2) d  3) b  4) a  5) c 
 
4.  Police: What happened? 
    Tourist: I bought a suitcase from a shop downtown but when I got  
               back to the hotel room, the lock of the suitcase didn’t work. 
    Police: How much was it? 
    Tourist: 2,400 baht 
    Police: Could you please fill in this complaint form? 
    Tourist: Sure. 
 
Activities   
Dialog 1  
 Tourist: Hello. Is this Cha-am police station? 

Police: Yes. I’m Sergeant Major Piyapong. Can I help you? 
Tourist: I’m Peter Mores. I want to report a lost case. 
Police: O.K. Please come to the police station and fill in a complaint  
          form as soon as possible. 
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Dialog 2 
 Today July 9, 2006 at about 7.10 a.m., Miss Nicole James, age 28, of 
Australian nationality and citizenship, occupation: reporter, holding passport 
no. S729611, having entered Thailand on July 7, 2006, staying at Jumjim 
Hotel, Damneonkrasem Road, Phetchaburi, came to Muang police station to 
make a report about robbery case. 
 
2. 
Student A)  

Today July 9, 2006 at about 7.10 a.m., Miss Nicole James, age 28, of 
Australian nationality and citizenship, occupation: reporter, holding passport 
no. S729611, having entered Thailand on July 7, 2006 and planning to leave 
on July11, 2006, staying at Jumjum Hotel, Damneonkrasem Road, 
Phetchaburi, came to make a report about robbery.  
Student B)  

Today June 5, 2006, Mr. Hitachi Matoke, age 47, of Japanese 
nationality and citizenship, occupation: Businessman, holding passport no. 
T4284310, having entered Thailand on May 28, 2006 and planning to leave 
on June 25, 2006, staying at the WOW Guest House, Srilom Road, came to 
make a report about loss. 
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Unit 4  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Asking and Giving Directions 

เวลา 09.00 - 16.30 น.   6  ช่ัวโมง 
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Unit 4 
Asking and Giving Directions  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Part II: Patterns 

Objective : 1. To be able to ask for directions. 
         2. To be able to give directions. 
Content : 1. Directions 
  1.1 Asking for directions 
  1.2 Giving directions 
  

Part I : Vocabulary 
Eastern              Terminal  สถานีขนสงสายตะวันออก 
Northern    Bus    Station   เหนือ 
Southern    ใต 
Intersection    สี่แยก 
Junction    ทางแยก 
Take a bus    ขึ้นรถเมล 
Tour agency    บริษัทนําเทีย่ว 
Keep walking/driving until you      เดิน/ขับรถไปจนเห็นบิก๊ซี 
     see Big C   
On the right of/on the left of อยูทางขวามือ/ซายมือ (ของ) 
On the corner   อยูตรงมมุ 
Diagonally opposite   อยูเย้ืองๆ 
Between…and…   ระหวาง...และ... 
Opposite    ตรงขาม 
Next to    ถัดไป 
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1. Directions (เก่ียวกบัทิศทาง) 
    1.1 Asking for Directions (การซักถามเกี่ยวกับทิศทาง) 
 A: Excuse me.  Where is _________, please? 
      I’m looking for ___________. 
      I’m trying to find __________. 
      Could you    tell me    where __________ is? 
      Would you            the way to _________, please? 
              How to get to/go to_______? 
 B: Sure/ Yes/ O.K./ Of course/ Certainly 
  1.2 Giving Directions (การบอกทิศทาง) 
         Go along this street until you come to    the intersection. 
        see    the junction. 
        pass the big/small/blue building. 
 Go straight on and turn right on _________ Road/Street. 
 Go up/go down/walk past _____________. 
 It’s    on ___________ Road/Street. 
                 in front of _________ 
                 behind/in the back of __________ 
                 on the corner of ___________ 
                 on the left of/on the right of ____________ 
 
Examples 
Conversation 1 
A tourist would like to go to the Post Office, but he is lost. 
Tourist: Could you please tell me the way to the post office? 
Police:  Of course. Walk along this street until you see the second  
           intersection. The post office is on your left hand side. 
Tourist: Thanks a lot. 
Police:  You’re welcome. 

Keep going! 
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Conversation 2 
Tourist: Excuse me, how do I get to the bookshop, please? 
Police:  The bookshop? 
Tourist: Yes, that’s right. 
Police:  Turn right on Ratchada Road. Then walk past the intersection. The  
           bookshop is between the bank and the school on your left. 
Tourist: Thank you. 
Conversation 3 
Tourist: Excuse me, is there a museum near here? 
Police:  Yes, there is. There’s one on Damrongrak Street. 
Tourist: How can I get there? 
Police:  Take a local taxi over there. I’ll tell the driver for you. 
Tourist: Thank you very much. 
Police:  You’re welcome. 
 
Part III Practices 
1) Complete the conversation by using the words below. 
 
 
 
   
     Police:  Excuse me. I’m Pol. Corporal Kittipong Thongdee.Can I help you? 
     Tourist: Yes, please. I’m ___________ to find the Phetcharat Hospital. 
     Police:  O.K. Take a ____________ bus over there, and get off after you  
                pass Prommanusorn School. The Petcharat Hospital is on your  
                left hand side, on the ___________ of Phetchakrasem Road and  
                Kaow Sarn Road. 
     Tourist: ___________ before the _____________, right? 
     Police:  That’s right. 

corner  trying  intersection 

get off  local 
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2) Look at the map below and answer the questions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Where is the Flower Shop?     
 It’s ________________ the school on Moon St. 
2. Where is the Police Station?     
 It’s ________________ the Post Office and Town Hall. 
3. Where is the Theater?       
It’s ________________ of Star St. and Main St. 
4. What’s next to the Tour Agency?   
The _______________ is next to the Tour Agency. 
5. What’s diagonally opposite the Town Hall? 
The _______________ is diagonally opposite the Town Hall. 
 
 
 
 
 
 

Post Office 
Theater 

Police 
Station 

 
Town Hall 

Travel Agent 

Restaurant 

Park School Flower 
Shop 

Moon Street 

Star Street 
Main 
Street 

Walk down 
two blocks, 
and it’s next 
to the 

Where is the 
drugstore? 

Don’t 
give up! 
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3) Write each conversation into the correct order. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
     ___________________________________________________________ 
     ___________________________________________________________ 
     ___________________________________________________________ 
     ___________________________________________________________ 
     ___________________________________________________________ 
     ___________________________________________________________ 
     ___________________________________________________________ 
     ___________________________________________________________ 
     ___________________________________________________________ 
     ___________________________________________________________ 
 

 
                      Take a short break!  

 
 
 
 

Police:  You’re welcome. 
Tourist:  Did you say near the Clinic? 
Police: Yes, there are some on Surinreuchai Road. 
Tourist: Ok. And is there a Mini-mart near here? 
Police: Yes, that’s right. 
Tourist: I’m looking for a Bank. Are there any Banks around here? 
Police: Well, there is one near the clinic. 
Tourist: Thank you so much.    ส
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Unit 4 Asking and Giving Directions 
 
Activities: 
1. Listen carefully to the following directions and answer the questions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Answer _________________________ 
b. Answer _________________________ 
c. Answer _________________________ 
 
2. Use the map above to complete the answer for each question. 
     Examples: Is there a hospital near here? 
   Yes, there is. There’s one on Kaow Sarn Road next to the Post  
                        Office. 
   Are there any dress shops around here? 
   Yes, there’re some on Sukumvit Road opposite the hotel. 

 

Park Bank 

Bus 
Terminal 

 
School 

Dress 
Shop 

 
Tours 
agency 

 
 

Jumbo 
Depart
ment 
store 

911 

Book shop 

Hotel 

Post 
Office 

Police 
Statio

 
Rat 
cha 
da 
 

Road 

Patpong Road 

Kaow Sarn Road 

 
Su 

khum 
vit 

 
Road 

191 

Book shop 

Hospital 
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1. Is there a park around here? 

     _________________________________________________________ 

2. Are there any bars near here? 

__________________________________________________________ 

3. Are there any bookshops around here? 

__________________________________________________________ 

4. Is there a bus terminal around here? 

__________________________________________________________ 

5. Is there a travel agency near here? 

__________________________________________________________ 

3. Listen to the Following dialogs and answer the questions. 
    Dialog 1 
   1) What is the tourist looking for? 
 a. Travel Agent  b. News Agent  c. Supermarket 
   2) Where is that place? 
 a. It’s on Charie Street, next to the pub. 
 b. It’s on Church Street, next to the pub. 
 c. It’s on Church Street, next to the Music shop. 
   Dialog 2 
   3) What is the tourist looking for? 
 a. Chinese Restaurant b. Italian Restaurant      c. Indian Restaurant 
   4) How long does it take from the asking point? 
 a. Two minutes  b. Three minutes      c. Four minutes 
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4. Use the following maps to take turns giving directions. 
 

 
 

Maps of Phetchaburi 
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APPENDIX  
Unit 4 

 
Practices 
1.  trying    get off    
     local    intersection 
     corner  
 
2.  1) next to    4) restaurant 
    2) between   5) school 
    3) on the corner 
 
3. Tourist: I’m looking for a Bank. Are there any banks around here? 
   Police: Well, there is one near the clinic. 
   Tourist:  Did you say near the Clinic? 
   Police: Yes, that’s right. 
   Tourist: Ok. And is there a Mini-mart near here? 
   Police: Yes, there are some on Surinreuchai Road. 
   Tourist: Thank you so much. 
   Police:  You’re welcome. 
 
Activities 
1.  1) You are at the school, go along Patpong Road to the intersection. It’s 
on the corner of Sukhumvit Road and Patpong Road , opposite the Park. 
(Bank) 
    2) You are at 911 Bar, turn right to Kaow Sarn Road, keep going until you 
see the intersection, then turn left. It’s diagonally opposite the post office. 
(Bookshop) 
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    3) You are at Jumbo Hotel, go up Ratchada Road to the junction then turn 
left to Patpong Road. Go along Patpong Road. It’s next to the Bus terminal 
(Park) 
 
2.  1) Yes, there’s one on the corner of Patpong Road and Sukhumvit Road. 
    2) Yes, there’re some on Ratchada Road, opposite the Dress shop. 
    3) Yes, there’re some on Sukhumvit Road, opposite the Post Office. 
    4) Yes, there’s one on the corner of Kaow Sarn Road and Ratchada Road. 
    5) Yes, there’s one on Ratchada Road, between Dress shop and Jumbo  
        Department store. 
 
3.  Dialog 1  

A: Excuse me! Is there a supermarket near here? 
B: Yes. It’s on Church Street, next to the Music shop. 
A: O.K. Thank you very much. 
1) c  2) c 

     Dialog 2 
 A: Excuse me! Is there a Chinese Restaurant around here? 
 B: There’s one on this street next to the bank. 
 A: Is that one far? 
 B: No. Just two minutes, that’s all. 
 3) a  2) a 
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Unit 5 
 
 

Tourist Attractions in the Local 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เวลา 09.00 - 16.30 น.   6  ช่ัวโมง 
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Unit 5 
Tourist Attractions in the Local 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objective : 1. To be able to recommend local attractions. 
2. To be able to give advice about local tourist  

                    attractions. 
3. To be able to give information about local tourist  

                    attractions. 
Content :  

1. Giving Advice 
2. Tourist Attractions in Phetchaburi 

Part I : Vocabulary 
Advice         คําแนะนํา       Racing Bull วัวลาน 
Local taxi          รถเท็กซี่ทองถิ่น       Festival          เทศกาล 
Deserted area      ที่เปล่ียว ที่รกราง      Teak-wood ไมสัก 
Attraction        สถานที่ดึงดูดใจ นาสนใจ   Gulf of Thailand  อาวไทย 
Royal Hall         ทองพระโรง       Cave  ถ้ํา 
Wall Painting Art   จิตรกรรมฝาผนัง      Retreat          พักผอน 
Architecture         สถาปตยกรรม        Waterfall          น้ําตก 
Landmark        สัญลักษณของสถานที่นั้นๆ Dam  เข่ือน 
Ayuddhayan Age   สมยัอยุธยา       Sea foggy        ทะเลหมอก 
Pagoda        เจดีย ปรางค สถูป               
Historical place     สถานที่ประวัตศิาสตร 
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Part II: Structure 
1. Giving Advices (การใหคําแนะนํา) 
     You   should  
             should not  
     I suggest that you       +  V.1 
     Why don’t you 
     Don’t  
    First _______ second ________ then ________ next ________. 
   
Examples 
Conversation 
A tourist has just arrived in Phetchaburi. Pol. Sergeant Major Anan is 
giving him some useful advice while staying here. 
Tourist:  Where is a suitable hotel or guest house I could stay tonight? 
Police:   You could stay at Ra-Beang-Rim-Num guest house. 
Tourist:  How can I get there? 
Police:   You can take a local taxi from over there. 
Tourist:  But I don’t know where to get off. 
Police:   I’ll tell the local taxi driver to drop you at the guest house. 
Tourist:  Oh! Thank you very much. Do you have any more advice? 
Police:   Don’t leave your passport in your hotel room, carry it with you  
            wherever you go and don’t leave your room unlocked. If you need  
            help, call local police at 0-3240-0371 
Tourist:  Thanks for your useful advice. 
Police:   My pleasure. 
 
 
 

You should 
visit ……. 

Oh! Really? 

 

Don’t worry. 
I’ll help you. 
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1) Choose appropriate statements according to the situations.  
    A tourist wants to go to the waterfall, he asks for advice from a policeman. 
 
 
    Tourist:  I want to go to the waterfall near Phetchaburi  
 
 
    Police:  I suggest you go  
 
 
    Tourist: That sounds nice. Do you have any  
 
 
    Police: Yes. Don’t swim when you are drunk. 
 
 
    Tourist:  
 
 
2. Give advice by using the cues given. 
     Examples: What are the places in Phetchaburi I should visit? 
   (visit Kao Wang, Cha-am and Kengkrachan Dam.) 
   You should visit Kao Wang, Cha-am and Kengkrachan Dam. 
   What shouldn’t I miss while going to Kengkrachan Dam? 
   (not miss Panoentung Seafog. It’s very beautiful.) 
   You shouldn’t miss Panoentung Seafog. It’s very beautiful. 
 
 
 
 

a. What is it? 
b. Where is it? 
c. Where should I go? 

a. Cha-am Beach 
b. Palau Waterfall 
c. Kengkrachan Dam 

a. advice to give? 
b. money to give? 
c. problem? 

a. So long. 
b. No way! 
c. Thanks so much. 
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1. I’m interested in antiquities. Where should I go around Phetchaburi? 

(visit Wat Mahathatworawihan, Wat Kampanglang and Khao Wang) 

     _________________________________________________________ 

     _________________________________________________________ 

 

2. I’m going to spend a few days in Phetchaburi. Do you have any advice 

to give? 

(not carry much cash and walk alone in a deserted area at night) 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

3. What should I do while staying in Phetchaburi? 

(try Thai dessert called Mor Kaeng, it’s very famous. ) 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
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Take a short 
break!  

2. Tourist Attractions in Phetchaburi 
     Look at the pictures and match with the name of attractions places 
below. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
………….1. Phra Nakhon Khiri 
………….2. Kaeng Krachan Dam 
………….3. Lao Song (Thai Song Dam) 
...............4. Cha - am Beach 
………….5. Mangrove forest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. 
b. 

c. 

d. 
e. 

Very beautiful! 
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Unit 5 Tourist Attractions in the Local 
 
 

Activities: 
1.  Listen to the dialogue and fill in the blanks by using the words given. 
 
 
 
 
Tourist:  Excuse me. Could you suggest some ______________ in  
            Phetchaburi? 
Police:   In Phetchaburi, there are many attractions but one of the  
             _____________ places is Kengkrachan ____________. 
Tourist:   Where is it? 
Police:   In ____________ Kengkrachan. 
Tourist:  How far is it? 
Police:   It’s about 57 km. south from down town. 
Tourist:  What about ____________? 
Police:   There are lots of activities such as rafting, ____________, bird  
            watching and trekking.  
Tourist:  Thank you so much. 
Police:   You’re welcome. 
Tourist:  Good bye. 
Police:   Good bye. Have a nice trip. 
 
 
 
 
 

activities  amphoe  attractions 
    famous            camping      dam 
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2. Ask your friend who is student B and write the answer then do a role 
play. 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

From Bangkok, how far is it? 
 

Excuse me, could you tell me about your province, 
please? 

 

 

How many interesting places are there in 
Phetchaburi? 
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Answer student A and write the questions then do a role play. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

How many interesting places are there in 
Phetchaburi?  

 

 

Yes, of course. Phetchaburi is a 
province, which is situated on the 
western shore of the Gulf of Thailand. 

It’s about 160 kilometers south of Bangkok. 

There are many interesting places to visit, such 
as Phra Nakhon Khiri, Kaeng Kachan Dam, Wat 
Mahathatworawihan, Panoentung Foggy 
Moutains and Cha-am Beach. 
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 3. Do a role play, ask and answer the questions by using the information  
     below in pairs. Then take turns.  
      
         Example:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Butterfly Watching 
Where :  Kengkrachan National Park, Bangkrang Camp 

When :  Throughout the year 

Activities : enjoy watching butterflies  

Butterfly Watching 
Beautiful butterflies can be seen in Kengkrachan 

National Park. Many species of butterfly can be found 

throughout the year. Tourists can enjoy butterfly 

watching everywhere, especially at Bangkrang Camp. 
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A)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phra Nakhon Khiri Fair 

Where : ……………………………………………………… 

When : ………………………………………………………. 

Activities : …………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

Phra Nakhon Khiri Fair 

Phra Nakhon Khiri Fair is held regularly around 
the end of February at Khao Wang Compound , Muang 
District. There are exhibitions on Phetchaburi’s history; 
archaeological objects, cooking demonstrations on the 
provinces famous dishes and sweetmeats. 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

243

B)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thai Song Dam Festival 
Where : ……………………………………………………… 

When : ………………………………………………………. 

Activities : …………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

Thai Song Dam Festival 
 
This festival is held annually on April 18, in Song 

Dam Village, Khao Yoi district. Many villagers wear their 
traditional costumes a sight rarely seen today. The 
authentic cuisine of Thai Song Dam villagers is on offer. 
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C)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bull racing 

Where : ……………………………………………………… 

When : ………………………………………………………. 

Activities : …………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

Bull racing 

Bull racing in Banlad is really an entertaining 
activity at night , which can be found only in 
Phetchaburi. The two racing bulls will race in a circle. 
The focus is which bull, the inner or the outer one, is 
stronger and wins the race. 
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4. Listen to the tape and complete this passage by using the given words 
in pairs. 
 

PPrroossppeerriittyy  ooff  PPhheettcchhaabbuurrii  
FFrroomm  tthhee  ppaasstt  ttoo  tthhee  pprreesseenntt  ddaayy  

 

 Phetchaburi, locally known by Thais as Muang Phetch, is ___________ 
160 kilometers south of Bangkok. Phetchaburi is situated on the western 
shore of the ____________ of Thailand. A very old city, which used to be an 
important royal fort town, Phetchaburi had been given several _____________ 
such as, Phripphri, Phripphli or Phetchaphil.  
 During Sukhothai and Ayutthaya _____________, Phetchaburi was a 
strategic royal fort in the west. In Rattanakosin Era, Phetchaburi has changed 
its ______________ to a town of charming beauty, with peaceful seaside 
resorts and superb natural reserves. The three kings of the ______________ 
Period, King Rama IV, V and VI established their retreats here. They built the 
three palaces namely Phranakhonkhiri, Phraramrajanivet and 
Phrarajnivesmarugadayawan in Phetchaburi thus, Phetchaburi is also known 
as Muang Sam Wang (the city of the three ______________). The province is 
also well known for its splendid ______________ park, ancient temples, 
wonderful beaches and _____________, as well as a great variety of local 
and fresh _______________. 
 
 
 

character       Gulf             Rattanakosin       located              seafood   

names          Kingdoms      palaces          historical   caves 
          ส
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5. Read the story about the Palaces and the Temples in Phetchaburi. Then 
fill the information in the table. 
 
1. Phra Nakhon Khiri palace (Khao Wang)  
 A well-known Phetchaburi landmark, the locals  
refer to it as Khao Wang. The palace on the hill top is 
located in the city of Phetchaburi. It was built in 1859 by 
King Rama IV. The whole compound is comprised of a royal hall, temples and other 
buildings which were elegantly constructed in well-balanced Thai, neoclassical Western 
and Chinese architectural Styles. 
 

2. Maruekhathaiyawan Palace  
 Maruekhathaiyawan Palace is  a very unique place on the  
beach midway between Cha-am and Hua-Hin. It was built by King  
Rama VI for his summer vocation in 1923, It was designed by  
an Italianarchitect. The whole palace was built of teak-wood. 
 

3. Phra Ram Ratchaniwet (Wang Ban Pun) 
 Phra Ram Ratchaniwet was built by King Rama V for 
the rainy season, Originally called Wang Ban Pun,the 
European style palace is situated to the south of downtown.  

 

4. Wat Yai Suwannaram 
 Wat Yai Suwannaram was built in the Ayuddhayan Age, is located in town. 
Inside the ubosot, there are fine examples of Ayuddhayan murals, or wall painting art. 
Its wooden door has a memorial axe-mark left from the Thai-Myanmar War in the past.  

 
5. Wat Maha That Worawiharn 
 Situated by Maenam Phetchaburi in the town centre, the large 
white pagoda of Wat Maha That, which can be seen from a distance, 
is a mixture of the late Ayutthaya and early Rattanakosin styles with  
an adaptation of the prang of Lopburi. This Five Peak Prang housing 

the Lord Buddha's relics was constructed according to concept of Mahayana Buddhism. 
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The end 
of unit 5 

Palaces/Temples Located  Built (Period) Attractions 
1. Phra Nakhon Khiri 
palace (Khao Wang) 

 
 
 

  

2. 
Maruekhathaiyawan 
Palace 

 
 
 

  

3. Phra Ram 
Ratchaniwet (Wang 
Ban Pun) 

 
 
 

  

4. Wat Yai 
Suwannaram 

 
 
 

  

5. Wat Maha That 
Worawiharn 
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APPENDIX  
Unit 5 

Practices 
1.  C  B  A  C 
 
2. 1) You should visit Wat Mahathatworawihan, Wat Kampanglang and Khao 
Wang. 
    2) You shouldn’t carry much cash and walk alone in a deserted area at 
night. 
    3) You should try a Thai dessert called Mor Kaeng, it’s very famous. 
 
3.  1) a 2) d  3) c  4) e  5) b 
 
Activities 
1.  attractions    amphoe  
    famous     activities 
    dam     camping 
 
3.  A.  Where: Khao Wang Compound, Muang District. 
 When: Around the end of February 
 Activities: There are exhibitions on Phetchaburi’s history. 
     B. Where: In Song Dam Village, Khao Yoi district. 
 When: On April 18. 

Activities: The authentic cuisine of Thai Song Dam villagers is all on 
offer. 
     C.  Where: In Banlad. 
 When: At night. 
 Activities: The two racing bulls will race in a circle. 
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4. 
Prosperity of Phetchaburi 

From the past to the present day 
 
 
Phetchaburi, locally known by Thais as Muang Phetch, is located 160 
kilometers south of Bangkok. Phetchaburi is situated on the western shore of 
the Gulf of Thailand. A very old city, which used to be an important royal fort 
town, Phetchaburi had been given several names such as, Phripphri, 
Phripphli or Phetchaphil.  
 During Sukhothai and Ayutthaya Kingdoms, Phetchaburi was a 
strategic royal fort in the west. In Rattanakosin Era, Phetchaburi has changed 
its character to a town of charming beauty, with peaceful seaside resorts and 
superb natural reserves. The three kings of the Rattanakosin Period, King 
Rama IV, V and VI established their retreats here. They built the three 
palaces namely Phranakhonkhiri, Phraramrajanivet and 
Phrarajnivesmarugadayawan in Phetchaburi thus, Phetchaburi is also known 
as Muang Sam Wang (the city of the three Palaces). The province is also 
well known for its splendid historical park, ancient temples, wonderful 
beaches and caves, as well as a great variety of local and fresh seafood. 
 
5. 

Palaces/Temples Located  Built (Period) Attractions 
1. Phra Nakhon Khiri 
palace (Khao Wang) 

In the city of 
Phetchaburi. 

In 1859 by  
King Rama IV. 

The royal hall, 
temples and 
other buildings. 

2. 
Maruekhathaiyawan 

On the beach 
midway 

In 1923 by King 
Rama VI.  

The whole 
palace was built 
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Palace between Cha-
am and Hua-
Hin. 

with teak-wood. 

3. Phra Ram 
Ratchaniwet (Wang 
Ban Pun) 

In the south of 
the downtown.  
 

By King Rama V The European 
style palace. 

Palaces/Temples Located  Built (Period) Attractions 
4. Wat Yai 
Suwannaram 

In town. 
 
 

In the 
Ayuddhayan Age. 

The ubosot, its 
wooden door 
has memorial 
axe-mark left 
from a Thai-
Myanmar War in 
the past. 

5. Wat Maha That 
Worawiharn 

By Maenam 
Phetchaburi in 
the town 
centre. 
 
 

In the late 
Ayutthaya and 
early 
Rattanakosin. 

The Five Peak 
Prang housing 
the Lord 
Buddha's relics 
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