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        รายงานผลการด าเนินงานโครงการ จากงบยุทธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัด 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 จัดท าข้ึนเพือ่รายงานผลการด าเนินงานกจิกรรมโครงการส่งเสริม
การเรียนการสอนภาษาอาเซียน (ภาษาไทย ภาษาเมียนมาและภาษาอังกฤษ) เพื่อการสื่อสาร ภายใต้
แผนงาน โครงการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มเปา้หมาย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
นักเรียน ครู ผูบ้รหิารและบุคลากรได้รับการพฒันาการใช้ทกัษะภาษาอาเซียนเพือ่การสื่อสาร  
(ภาษาเมียนมาและภาษาอังกฤษ) สามารถน ามาใช้ในชีวิตจริงและน าไปสู่การประกอบอาชีพใน
อนาคตได้ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมกัน ได้แก่ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรเีขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 1-4 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบรุี และส านักงานการสง่เสรมิศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดกาญจนบรุ ี

 โอกาสนี้ขอขอบคุณจังหวัดกาญจนบรุีที่ได้ให้ความส าคัญและจัดสรรงบประมาณท าใหเ้กิด
ความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาจังหวัดกาญจนบรุีและคณะกรรมการ
ด าเนินงานกจิกรรมโครงการสง่เสริมการเรียนการสอนภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร ภายใต้โครงการ
เสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ 
ภาษาอาเซียน (ภาษาเมียนมาและภาษาอังกฤษ) เพื่อการสือ่สารในชีวิตประจ าวันได ้ตลอดจนน า
ข้อเสนอแนะปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานโครงการไปปรบัปรุงและพฒันาการด าเนินงาน 
ในอนาคตต่อไป 
 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุ ี
     พฤษภาคม 2561 
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 หน้า 

ค าน า ก 
สารบัญ ข 
รายงานผลการด าเนินงานโครงการ  

ส่วนที่ 1 บทน า 1 
ส่วนที่ 2 การด าเนินงาน 5 
ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงาน 15 
ส่วนที่ 4 สรปุผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ 61 

คณะผู้จัดท า 67 
ภาคผนวก 69 

ภาคผนวก ก ภาพกิจกรรมโครงการ 
 ภาพประชุมคณะกรรมการ 
 ภาพโครงการอบรมคร ู
 ภาพโครงการอบรมนักเรียน 
- โรงเรียนอนบุาลศรีสวัสดิ ์
- โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 
- โรงเรียนวัดสาลวนาราม 
- โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 
- โรงเรียนบ้านไร ่
- โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 
- โรงเรียนไทยรัฐวิทยา21 
- โรงเรียนบ้านวังด้ง 
- โรงเรียนประชามงคล 
- โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 
- วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบรุ ี
- กศน.อ าเภอเมืองกาญจนบุร ี
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 หน้า 
ภาคผนวก ก ภาพกิจกรรมโครงการ (ตอ่) 

- กศน.อ าเภอไทรโยค 
- โรงเรียนบ้านพุเลียบ 
- โรงเรียนวัดหนองตะโก 
- โรงเรียนวัดส านักคร้อ 
- โรงเรียนอนบุาลวัดลูกแก 
- โรงเรียนบ้านดินโส 
- โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 
- โรงเรียนบ้านล าอซี ู
- โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 
- โรงเรียนเทพศิรินลาดหญ้า 
- โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุร ี
- วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุร ี
- กศน.อ าเภอเมืองกาญจนบุร ี
- กศน.อ าเภอท่ามะกา 

 
 

ภาคผนวก ข เอกสารประกอบโครงการ  
 ค าสั่งจงัหวัดกาญจนบรุี ที่ 2825 /๒๕60 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2560          

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานกจิกรรมโครงการส่งเสริมการเรียน 
การสอนภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร ภายใต้โครงการโครงการสง่เสรมิและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มเป้าหมาย  
 

        ภาคผนวก ค เครื่องมือนเิทศ 
 แผนนิเทศติดตาม 
 ปฏิทินการนเิทศ 
 แบบประเมินต่างๆ 
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ในการด าเนินโครงการสง่เสรมิการเรียนการสอนภาษาอาเซยีน  
(ภาษาไทย ภาษาเมียนมาและภาษาอังกฤษ) เพื่อการสือ่สาร ภายใต้โครงการสง่เสรมิและพัฒนา
คุณภาพชีวิตทุกกลุ่มเป้าหมาย  ในครั้งนีส้ านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุี มีข้ันตอนการ
ด าเนินงาน ดังนี ้

1. การเตรียมการ/การวางแผนการด าเนินงาน   
1.1 กลุ่มเป้าหมาย  
1.2 เนื้อหา/กจิกรรม  

2.  การน าหลกัสูตรการอบรมภาษาอาเซียน (ภาษาเมียนมาและภาษาอังกฤษ) เพื่อการ 
สื่อสารระดับเบื้องต้น ไปใช้ 

2.1 ประชุมเชิงปฏิบัตกิารการใช้หลกัสูตร (ภาษาเมียนมาและภาษาอังกฤษ)  
เพื่อการสื่อสารระดบัเบื้องต้น ส าหรบั ครู ผู้บรหิาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

    2.2 ครูที่ผ่านการอบรมน าเอกสารหลักสูตรไปใช้จัดการเรียนรู้กับนักเรียนใน
สถานศึกษาตามกลุ่มเป้าหมาย 

3. การประเมินผล   
4. การสรุปรายงานผล  

 
1. การเตรียมการ/การวางแผนการด าเนินงาน   

1.1 กลุ่มเป้าหมาย 
รับสมัครสถานศึกษาที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ จ านวน 26 สถานศึกษา  จ านวน 

 1,558 คน ประกอบด้วย 
1) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุีเขต 1-4 จ านวน 881 คน 
2) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จ านวน    จ านวน 235 คน  
3) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  จ านวน 208 คน 
4) ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ านวน 216 คน 
5) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุี จ านวน 18 คน 
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1.2 ก าหนดเนื้อหา/กจิกรรม 
การพัฒนาเอกสารหลักสูตรการอบรมภาษาอาเซียน (ภาษาเมียนมา และภาษาอังกฤษ) 

เพื่อการสื่อสารระดบัเบื้องต้น ส าหรบันักเรียน ครู ผูบ้รหิาร และบุคลากร นั้นส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุร ีเชิญผู้เช่ียวชาญด้านภาษาเมียนมาและภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี คณะศึกษานิเทศก์ และผูเ้กี่ยวข้อง ร่วมกันก าหนดเนื้อหาหลกัสูตรและกิจกรรมที่ใช้ในการ
อบรมนักเรียน ครู ผู้บรหิารและบุคลากร จ านวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรภาษาเมียนมาเพือ่การ
สื่อสารระดับเบื้องต้น จ านวน 30 ช่ัวโมง และหลกัสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับเบื้องต้น 
จ านวน 30 ช่ัวโมง โดยเนื้อหามุ่งเน้นเสริมทักษะการพูดเพือ่การสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ดังนี้ 

1) หลักสูตรภาษาเมียนมาเพื่อการสื่อสารระดบัเบื้องต้น จ านวน 30 ช่ัวโมง  
เนื้อหาในแต่ละเรื่อง  ประกอบด้วย เนื้อหา บทสนทนา และคลิปวีดีโอ ตามสถานการณ์ต่างๆ 
 

หน่วย
ท่ี 

เน้ือหา จ านวน
ชั่วโมง 

การวัดผลประเมินผล 

1 สาธารณรัฐสหภาพเมยีนมา 
1.1 อาณาเขตติดต่อ 
1.2 ลักษณะทางกายภาพ 
1.3 การเมืองและการปกครอง 
1.4 ภูมิอากาศ 
1.5 ประชากร เช้ือชาติ ศาสนา ภาษา และการแต่งกาย 
1.6 เมืองหลวง 
1.7 สิ่งศักดิส์ิทธ์ิของประเทศเมียนมา 
1.8 เศรษฐกจิ 

2 1.การเข้าร่วมกจิกรรม 
2.ทดสอบ Pre/Post 
3.สัมภาษณ์ 
4.การแสดงบทบาท
สมมุต ิ
 

2 ภาษาเมียน : พยัญชนะ สระ และการแต่งประโยค  
2.1 การรูจ้ักตัวพยัญชนะเมียนมา  
2.2 โครงสร้างประโยค 

5 1.การเข้าร่วมกจิกรรม 
2.ทดสอบ Pre/Post 
3.สัมภาษณ์ 

3 การทักทายและการแนะน าตัว 
3.1 การทักทาย 
3.2 ค าสรรพนาม 
3.3 การท าความรูจ้ัก 
3.4 มารยาทที่ควรรู้ของชาวเมียนมา 

5 1.การเข้าร่วมกจิกรรม 
2.ทดสอบ Pre/Post 
3.สัมภาษณ์ 
4.การแสดงบทบาท
สมมุต ิ
 

4 สถานท่ี  
4.1 บ้าน 
4.2 โรงเรียน 
4.3 อาหาร 
4.4 จ านวนนับ 

5 1.การเข้าร่วมกจิกรรม 
2.ทดสอบ Pre/Post 
3.สัมภาษณ์ 
4.การแสดงบทบาท
สมมุต ิ
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หน่วย
ท่ี 

เน้ือหา จ านวน
ชั่วโมง 

การวัดผลประเมินผล 

 4.5 การบอกหมายเลข   
5 การสนทนาในชีวิตประจาวัน 

5.1 กาลเวลา 
5.2 การบอกเวลา 
5.3 การถามเวลา 
5.4 วัน เดือน ปี 
5.5 การถามวัน 
5.6 การถามเดือน 
 

5 1.การเข้าร่วมกจิกรรม 
2.ทดสอบ Pre/Post 
3.สัมภาษณ์ 
4.การแสดงบทบาท
สมมุต ิ
 

6 การซื้อขายสินค้า 
6.1 ผักและผลไม ้
6.2 การถามเกี่ยวกับผักและผลไม ้
6.3 การตั้งค าถาม 
6.4 การต่อรองราคา 

5 1.การเข้าร่วมกจิกรรม
สถานการณ์จ าลองการ
ซื้อขาย 
2.ทดสอบ Pre/Post 
3.สัมภาษณ์ 

7 ค าศัพท์ 
7.1 สถานที ่   
7.2 อาชีพ 
7.3 สัตว์ 
7.4 ของหวาน/อาหารว่าง 
7.5 เครื่องดืม่  

3 1.การเข้าร่วมกจิกรรม 
2.ทดสอบ Pre/Post 
3.สัมภาษณ์ 
4.การแสดงบทบาสมมุต ิ
 

 รวม 30  
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                2) หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดบัเบื้องต้น จ านวน 30 ช่ัวโมง  
เนื้อหาในแต่ละเรื่อง  ประกอบด้วย  บทสนทนาตามสถานการณ์  คลิปวีดีโอ ความหมายบทสนทนา 
และส านวนแนวคิด (Concept) 

 

หน่วย
ที่ 

เนื้อหา จ านวน
ช่ัวโมง 

การวัดผลประเมินผล 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

Let’s get something to eat.         
 Let's get something to drink.        
 Can I have the menu, please?       
Can I take your order, please?      
The canteen opens at 8.30 am.       
 How much are those shirts?        
 Can I get a discount?          
We can give you 3 for 100 baht…        
 How can I get there?         
Go past the traffic lights…        
I want to go to the war cemetery.       
 How much do I owe you?   
 I can give you a lift to your place. 
 Could I have a lift?         
 When does the bus leave?         

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1.การเข้าร่วมกิจกรรม 
2.ทดสอบ Pre/Post  
3.สัมภาษณ์ 
4.การแสดงบทบาท
สมมุต ิ

 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

When does the next train arrive?   
The Erawan Waterfall is about 70 km from here.     
An hour by bus.           
Two tickets for adults, please.  We have a lot of 
good resorts here.       
Can I get through, please?        
I’m under the weather.          
What’s the matter?         
I’m sorry to hear that.         
Tommy is with long brown hair and a red T-shirt.     
 You look lost! Do you need help?      
 Smoking is not allowed here!        
 You are not wearing a helmet. 
 Don’t give up!          
 Could you tell him to call Jane back?       

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1.การเข้าร่วมกิจกรรม 
2.ทดสอบ Pre/Post  
3.สัมภาษณ์ 
4.การแสดงบทบาท
สมมุต ิ
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            3)  การหาคุณภาพหลักสูตรโดยวิธีการสนทนากลุม่ (Focus  Group) เพื่อให้บุคลากรร่วม
วิพากษ์และแสดงความคิดเห็นแนวทางการปรับปรงุเอกสารหลักสูตรภาษาอาเซียน (ภาษาเมียนมา
และภาษาอังกฤษ) เพื่อการสื่อสารระดับเบื้องต้น ส าหรับนกัเรียน ครู ผูบ้รหิาร และบุคลากร และน า
ผลการวิพากษ์น ามาปรบัปรุงแก้ไขหลักสูตร  จ านวน 2 ครั้งๆละ 3 วัน  ครั้งที่ 1 วันที่ 10-12 
พฤศจิกายน 2560 ครั้งที่ 2 วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมราชศุภมิตร อ าเภอเมือง
กาญจนบุรี จงัหวัดกาญจนบรุี พบว่า เอกสารหลักสูตรการอบรมภาษาอาเซียน (ภาษาเมียนมาและ
ภาษาอังกฤษ) ประกอบด้วย ด้านหลักการ และวัตถุประสงค์ มีความสอดคล้องกับยทุธศาสตรจ์ังหวัด
กาญจนบุรี ประเด็นยทุธศาสตร์ของจงัหวัดที่ ๑ เสริมสร้างสงัคมเป็นสุขและสงัคมแหง่การเรียนรู้  
กลยุทธ์ที่ ๓ สง่เสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มเป้าหมาย และสอดคลอ้งกบัหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ด้านโครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย เนื้อหา  ที่ใช้ในการ
อบรม แบ่งออกเป็นหน่วยการเรยีนรู้  ในแต่ละหน่วยการเรยีนรู้ มีการก าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการ
อบรม แนวทางในการจัดกิจกรรม และแนวทางการวัดผลประเมินผล ไว้อย่างชัดเจน ครบถ้วนทุก
ตัวช้ีวัด ภาษาที่ใช้ถูกต้องตามหลักของภาษา สามารถน าไปใช้ในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสารได้อย่างมปีระสทิธิภาพ  
 
2. การน าหลักสูตรการอบรมภาษาอาเซียน (ภาษาเมียนมาและภาษาอังกฤษ) เพ่ือการสื่อสาร
ระดับเบ้ืองต้น น าไปใช้ แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม มีดังนี ้

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัตกิารการใช้หลักสูตรภาษาอาเซียน (ภาษาไทย ภาษาเมียนมา 
และภาษาอังกฤษ) เพื่อการสื่อสาร ส าหรบัครูแกนน า และกรรมการด าเนินงาน 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุี จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการการใช้หลักสูตรภาษา
อาเซียน (ภาษาไทย ภาษาเมียนมา และภาษาอังกฤษ) เพื่อการสือ่สาร ส าหรับครูแกนน า และ
กรรมการด าเนินงาน ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2560  ณ ห้องประชุมโรงแรมราชศุภมิตร  
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี ผูเ้ข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ครู ผู้บริหาร และบุคลากร จากสถานศึกษา 
จ านวน 26 แห่ง จ านวน 75 คน ดังนี ้

1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 1-4      จ านวน 32 คน 
2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                        จ านวน 7 คน  
3. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา                                  จ านวน 8 คน 
4. ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย     จ านวน 10 คน   
5. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุี                                     จ านวน 18 คน   

 

กิจกรรมที่ 2 ครูที่ผ่านการอบรมน าเอกสารหลักสูตรไปใช้จัดการเรียนรู้กับนักเรียน 
ในสถานศึกษาตามกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้  

1. กิจกรรมค่ายภาษาเมียนมาเพื่อการสื่อสารส าหรับนักเรียนและบุคลากร มีสถานศึกษา 
จ านวน 13 สถานศึกษา จ านวน 722 คน ประกอบด้วย 

1.1  โรงเรียนบ้านพุเลียบ   จ านวน 58 คน 
1.2  โรงเรียนวัดหนองตะโก   จ านวน 62 คน 
1.3  โรงเรียนวัดส านักคร้อ   จ านวน 50 คน 
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1.4  โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกฯ   จ านวน 50 คน 
1.5  โรงเรียนบ้านดินโส    จ านวน 50 คน 
1.6  โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย   จ านวน 50 คน 
1.7  โรงเรียนบ้านล าอีซ ู   จ านวน 50 คน 
1.8  โรงเรียนบ้านหนองแสลบ   จ านวน 50 คน 
1.9  กศน.อ าเภอท่ามะกา   จ านวน 50 คน 
1.10 กศน.อ าเภอเมือง    จ านวน 50 คน 
1.11 โรงเรรียนเทพศิรินทรล์าดหญ้า  จ านวน 50 คน 
1.12 โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุร ี  จ านวน 52 คน 
1.13 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุร ี  จ านวน 100 คน 

 

                2. กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับนกัเรียนและบุคลากร มสีถานศึกษา 
จ านวน 13 แห่ง จ านวน 761 คน ประกอบด้วย 
  2.1  โรงเรียนอนุบาลศรสีวัสดิ ์   จ านวน 70 คน 
  2.2  โรงเรียนบ้านหนองเป็ด   จ านวน 56 คน 

2.3  โรงเรียนวัดสาลวนาราม   จ านวน 50 คน 
2.4  โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 จ านวน 50 คน 

 2.5  โรงเรียนบ้านไร ่    จ านวน 50 คน 
 2.6  โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย   จ านวน 50 คน 
 2.7  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21    จ านวน 51 คน 
 2.8  โรงเรียนบ้านวังดง้    จ านวน 52 คน 
          2.9   กศน.อ าเภอเมืองกาญจนบรุ ี   จ านวน 50 คน 
 2.10 กศน.อ าเภอไทรโยค   จ านวน 50 คน 
 2.11 โรงเรียนประชามงคล   จ านวน 76 คน 
 2.12 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิททยาคม  จ านวน 50 คน 
 2.13 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุร ี  จ านวน 100 คน 
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3. การประเมินผล 
ในการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอาเซียน (ภาษาไทย ภาษาเมียนมา 

และภาษาอังกฤษ) เพื่อการสื่อสาร ภายใต้โครงการสง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มเป้าหมาย  
มีดังนี ้

1. การก าหนดแนวทางการประเมิน      
คณะกรรมการประเมินผลโครงการที่โครงการแต่งตัง้ได้ประชุม  วางแผนและ ก าหนดรปูแบบ  

และแนวทางการประเมิน  บทบาทหน้าที่ในการด าเนินการ  ตลอดจนกรอบในการประเมิน มดีังนี้  
1.1 ประเมินผลการพฒันาหลักสูตรภาษาอาเซียน (ภาษาเมยีนมาและภาษาอังกฤษ) เพือ่

การสือ่สารระดบัเบื้องต้น จากการประเมินเอกสารหลักสูตรการอบรมภาษาอาเซียน (ภาษาเมียนมา
และภาษาอังกฤษ) โดยวิธีการวิพากษ์จากผูเ้ช่ียวชาญด้านภาษาเมียนมาและภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบรุี และบุคลากรทีเ่กี่ยวข้อง 

1.2 ประเมินด้านความรู้ความเข้าใจการใช้ภาษาเมียนมาและภาษาอังกฤษ ด าเนินการ
ประเมินระหว่างการอบรม โดยวิทยากร ประเมินจากการสังเกตการเข้าร่วมกจิกรรม การทดสอบ 
และผลจากการฝึกทักษะการพูดและการฟงั ของผูเ้ข้ารบัการอบรม เป็นรายบุคคล   

1.3 ประเมินผลด้านทกัษะการใช้ภาษาเมียนมาและภาษาองักฤษ ด าเนินการประเมิน
ระหว่างการอบรม โดยวิทยากร ประเมินจากการสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม การทดสอบ และผลจาก
การฝกึทักษะการพูดและการฟัง ของผู้เข้ารับการอบรม เป็นรายบุคคล   

1.4  การประเมินผลโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอาเซียน (ภาษาไทย  
ภาษาเมียนมา และภาษาอังกฤษ) เพื่อการสื่อสาร โดยการประเมินความพึงพอใจ  

 

 2. เครื่องมือท่ีใช้ 
 2.1 แบบทดสอบ จ านวน 20 ข้อ 
 2.2 แบบสมัภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง 
 2.3 แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

    การรวบรวมข้อมูล  ได้ด าเนินการ ดังนี้       
    ประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรภาษาอาเซียน (ภาษาเมียนมาและภาษาอังกฤษ) เพือ่การ

สื่อสารระดับเบื้องต้น จากการประเมินเอกสารหลักสูตรการอบรมภาษาอาเซียน (ภาษาเมียนมาและ
ภาษาอังกฤษ) โดยวิธีการวิพากษ์จากผู้เช่ียวชาญด้านภาษาเมียนมาและภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัย
ราชภัฎกาญจนบรุี และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จ านวน 2 ครั้งละ 3 วัน 

    ประเมินด้านความรู้ความเข้าใจการใช้ภาษาเมียนมาและภาษาอังกฤษ และด้านทักษะการ
ใช้ภาษาเมียนมาและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด าเนินการประเมินระหว่างการอบรม โดยวิทยากร 
ประเมินจากการสงัเกตการเข้าร่วมกจิกรรม การทดสอบ และผลจากการฝึกทักษะการพูดและการฟัง 
ของผู้เข้ารับการอบรม เป็นรายบุคคล   
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    การรวบรวมข้อมูลการประเมินโครงการ ด าเนินการโดยสถานศึกษาทุกแหง่เกบ็รวบรวม
ข้อมูล ในวันสุดท้ายของการอบรม ก่อนพิธีปิดการประชุมสมัมนา โดยด าเนินการ ดังนี้  

    1) แจกแบบสอบถามให้ผูเ้ข้าร่วมอบรมทุกคนในวันสุดทา้ยของการอบรม 
    2) ช้ีแจงการตอบแบบสอบถาม  
    3) เกบ็รวบรวมแบบสอบถามคืนทุกฉบับ 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล  และการแปลผลการวิเคราะห์ 

     4.1 แบบประเมินทักษะวิเคราะห์ข้อมลู โดยแบ่งระดบัคะแนน ดังนี้ 
  16 – 20 คะแนน  ระดับดีมาก 
  11 – 15 คะแนน  ระดับด ี
  6 – 10 คะแนน   ระดับพอใช้ 
  0 – 5 คะแนน   ระดับปรบัปรุง 
     4.2 แบบประเมินความพงึพอใจ 

          วิเคราะห์ข้อมูลโดยน า แบบสอบถามมาตรวจสอบความเรียบร้อย  ถูกต้อง  และ
น าไปวิเคราะหโ์ดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมลูประกอบด้วย 

 - ข้อมูลเบื้องต้น  ใช้ค่าสถิติ  ร้อยละ   
   - ข้อมูลแบบ  Rating  Scale  ใช้ค่าสถิติ  x  , SD  
          การแปลผลน าผลการวิเคราะห์ข้อมลูมาแปลผลโดยข้อมูลแบบ  Rating  Scale  มา

แปลผลตามเกณฑม์าตรฐาน  ซึ่งปรบัมาจาก  เกณฑ์มาตราวัดของไลเคิอร์ท  (Likert  Scale)   
(อ้างใน โกวิทย์  ประวาลพฤกษ์  และสมศักดิ์  สินธุระเวชญ ์: 2527)  ดังนี้  

 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
                 x                ความหมาย 

4.51 – 5.0     มีความพึงพอใจในระดบั  มากที่สุด  
3.51 – 4.50     มีความพึงพอใจในระดบั  มาก  
2.51 – 3.50     มีความพึงพอใจในระดบั  ปานกลาง  
1.50 – 2.50     มีความพึงพอใจในระดบั  น้อย  
1.00 – 1.50     มีความพึงพอใจในระดบั  น้อยที่สุด 
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4. การรายงานผล 
การรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมลูจากการแปลผล  น าเสนอเป็น 3  ส่วนคือ 
ส่วนท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตรภาษาอาเซียน (ภาษาเมียนมาและภาษาอังกฤษ) เพื่อการ

สื่อสารข้อมลูจาการบันทึกการวิพากษ์ ของผูเ้ช่ียวชาญ ศึกษานิเทศก์ และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง วิเคราะห์
เนื้อหา จัดระบบประเด็นที่ส าคัญ น าเสนอในรูปแบบบรรยายความ 

ส่วนท่ี 2 ผลการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้หลักสูตรภาษาอาเซียน (ภาษาเมียนมาและ
ภาษาอังกฤษ) เพื่อการสื่อสารระดับเบือ้งต้น ส าหรบัครู ผูบ้ริหาร และบุคลากร  ด้านความรู้ความ
เข้าใจภาษาเมียนมาและภาษาอังกฤษ ด้านทักษะการใช้ภาษาเมียนมาและภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร โดย วิเคราะหผ์ลคะแนนการเข้าร่วมกจิกรรม น าเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย
ความ และข้อเสนอแนะของคณะวิทยากร หลงัจาก วิเคราะห์เนื้อหา น าเสนอในรูปแบบบรรยายความ 

ส่วนท่ี 3  ผลการน าหลักสูตรไปใช้ในการจัดกจิกรรมค่ายภาษาอาเซียน (ภาษาเมียนมาและ
ภาษาอังกฤษ) เพื่อการสื่อสารระดับเบือ้งต้น ส าหรบันักเรียน และบุคลากร ด้านความรู้ความเข้าใจ
ภาษาเมียนมาและภาษาอังกฤษ ด้านทักษะการใช้ภาษาเมียนมาและภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร โดย 
วิเคราะหผ์ลคะแนนการเข้าร่วมกจิกรรม น าเสนอในรปูแบบตารางประกอบการบรรยายความ และ
ข้อเสนอแนะของคณะวิทยากร หลงัจาก วิเคราะห์เนือ้หา น าเสนอในรูปแบบบรรยายความ   
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โครงการสง่เสรมิการเรียนการสอนภาษาอาเซียน (ภาษาไทย ภาษาเมียนมา และ 

ภาษาอังกฤษ) เพื่อการสื่อสาร  ให้กบันักเรียน ครู ผูบ้รหิาร บุคลากรในจังหวัดกาญจนบรุี                
มีวัตถุประสงค์  1) พัฒนาหลักสูตรภาษาอาเซียน (ภาษาเมยีนมาและภาษาอังกฤษ) ใช้ในการอบรม 
ครู ผู้บริหาร และบุคลากร ในการน าไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้กบัผูเ้รียนและการสือ่สารในชีวิต 
ประจ าวัน   2) เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพฒันาทักษะการใช้ภาษาอาเซียนเพือ่การสื่อสาร 
(ภาษาเมียนมาและภาษาอังกฤษ) ส าหรับนกัเรียนและบุคลากร ในการน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน และ
การประกอบอาชีพได ้ กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียน ครู ผู้บรหิาร และบุคลากร ในสถานศึกษาสงักัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุีเขต 1-4  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 ในเขตจังหวัดกาญจนบรุี ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จ านวน 28 แห่ง  จ านวน ๑,๔80 คน   
การรายงานผลโครงการจ าแนกออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 สรุปผลการพฒันาหลักสูตรภาษาอาเซียน (ภาษาเมียนมาและภาษาอังกฤษ) 
เพื่อการสื่อสารระดบัเบื้องต้น ส าหรบัครู ผูบ้รหิาร และบุคลากร   

ส่วนท่ี 2 สรุปผล ประเมินผล และรายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้หลักสูตรภาษา
อาเซียน (ภาษาเมียนมาและภาษาอังกฤษ) เพื่อการสื่อสารระดับเบื้องต้น ส าหรบัครู ผูบ้รหิาร และ
บุคลากร  ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มเป้าหมาย 

2.1  ด้านความรู้ความเข้าใจภาษาเมียนมาและภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 
2.2 ด้านทักษะการใช้ภาษาเมียนมา และภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 

  2.3 ด้านความพึงพอใจที่มีต่อการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอาเซียน  
(ภาษาเมียนมา และภาษาอังกฤษ) เพื่อการสื่อสาร  
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ส่วนท่ี 3   สรุปผล ประเมินผล และรายงานผลการน าหลกัสูตรไปใช้ในการจัดกจิกรรมค่าย
ภาษาอาเซียน (ภาษาเมียนมาและภาษาอังกฤษ) เพื่อการสือ่สารระดับเบื้องต้น ส าหรับนกัเรียน และ
บุคลากร ภายใต้โครงการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มเป้าหมาย 
    3.1 ด้านความรู้ความเข้าใจภาษาเมียนมาและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
    3.2 ด้านทักษะการใช้ภาษาเมียนมาและภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 

    3.3 ด้านความพึงพอใจที่มีต่อการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอาเซียน  
(ภาษาเมียนมาและภาษาอังกฤษ) เพื่อการสือ่สาร  

 
ส่วนท่ี 1 สรุปผลการพัฒนาหลักสูตรภาษาอาเซียน (ภาษาเมียนมาและภาษาอังกฤษ) 
           เพ่ือการสื่อสารระดับเบ้ืองต้น ส าหรับครู ผู้บริหาร และบุคลากร   

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุี ร่วมกบัมหาวิทยาลยัราชภัฎกาญจนบรุี จัดท า
หลักสูตรภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสารระดบัเบือ้งต้น จ านวน 2 หลักสูตร  คือ 1) หลักสูตรภาษา
เมียนมาเพื่อการสือ่สารระดบัเบื้องต้น ส าหรบันักเรียน ครู และบุคลากร โดยมีเนื้อหา จ านวน       
30 ช่ัวโมง  จัดท าจ านวน 1,000 เล่ม พร้อมแผ่นซีดี   2) หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ระดับเบื้องต้น ส าหรับนกัเรียน ครู และบุคลากร โดยมีเนื้อหา จ านวน 30 ช่ัวโมง จัดท าจ านวน 
1,000 เลม่ พร้อมแผ่นซีดี    โดยมีรายละเอียดดังนี ้

1.1 กรอบเนื้อหาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดบัเบือ้งต้น จ านวน 30 หน่วย 
จ านวน 30 ช่ัวโมง เนื้อหาประกอบด้วย 

1. บทสนทนาตามสถานการณ์  
2. คลิปวีดีโอตามสถานการณ์ 
3. ความหมายบทสนทนา 
4. ส านวนแนวคิด (Concept) 

หน่วยที่ 1 เรื่อง Let’s get something to eat.  
หน่วยที่ 2 เรื่อง Let's get something to drink.        
หน่วยที่ 3 เรื่อง Can I have the menu, please?  
หน่วยที่ 4 เรื่อง Can I take your order, please?     
หน่วยที่ 5 เรื่อง The canteen opens at 8.30 am.       
หน่วยที่ 6 เรื่อง How much are those shirts? 
หน่วยที่ 7 เรื่อง Can I get a discount? 
หน่วยที่ 8 เรื่อง We can give you 3 for 100 baht 
หน่วยที่ 9 เรื่อง How can I get there? 
หน่วยที่ 10 เรื่อง Go past the traffic lights 
หน่วยที่ 11 เรื่อง I want to go to the war cemetery. 
หน่วยที่ 12 เรื่อง How much do I owe you? 
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หน่วยที่ 13 เรื่อง I can give you a lift to your place. 
หน่วยที่ 14 เรื่อง Could I have a lift? 
หน่วยที่ 15 เรื่อง When does the bus leave? 
หน่วยที่ 16 เรื่อง When does the next train arrive? 
หน่วยที่ 17 เรื่อง The Erawan Waterfall is about 70 km from here. 
หน่วยที่ 18 เรื่อง An hour by bus. 
หน่วยที่ 19 เรื่อง Two tickets for adults, please. 
หน่วยที่ 20 เรื่อง We have a lot of good resorts here. 
หน่วยที่ 21 เรื่อง Can I get through, please? 
หน่วยที่ 22 เรื่อง I’m under the weather. 
หน่วยที่ 23 เรื่อง What’s the matter? 
หน่วยที่ 24 เรื่อง I’m sorry to hear that. 
หน่วยที่ 25 เรื่อง Tommy is 6 with long brown hair and a red T-shirt. 
หน่วยที่ 26 เรื่อง You look lost! Do you need help? 
หน่วยที่ 27 เรื่อง Smoking is not allowed here! 
หน่วยที่ 28 เรื่อง You are not wearing a helmet. 
หน่วยที่ 29 เรื่อง Don’t give up!   
หน่วยที่ 30 เรื่อง Could you tell him to call Jane back? 

1.2 กรอบเนื้อหาหลักสูตรภาษาเมียนมาเพื่อการสื่อสารระดับเบือ้งต้น จ านวน 7 หน่วย 
เนื้อหาในแต่ละเรื่อง  ประกอบด้วย เนื้อหา บทสนทนา และคลิปวีดีโอ ตามสถานการณ์ต่างๆ         
จ านวน 30 ช่ัวโมง รายละเอียดดงัต่อไปนี ้

หน่วยที่ 1 เรื่องสาธารณรฐัสหภาพเมียนมา จ านวน 2 ช่ัวโมง ประกอบด้วย 
1.1 อาณาเขตติดต่อ 
1.2 ลักษณะทางกายภาพ 
1.3 การเมืองและการปกครอง 
1.4 ภูมิอากาศ 
1.5 ประชากร เช้ือชาติ ศาสนา ภาษา และการแต่งกาย 
1.6 เมืองหลวง 
1.7 สิ่งศักดิส์ิทธ์ิของประเทศเมียนมา 
1.8 เศรษฐกจิ 
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หน่วยที่ 2 เรื่อง พยญัชนะ สระ และการแต่งประโยค จ านวน 5 ช่ัวโมง 
ประกอบด้วย 

                               2.1 การรู้จักตัวพยัญชนะเมียนมา  
2.2 โครงสร้างประโยค 

หน่วยที่ 3 เรื่องการทักทายและการแนะน าตัว จ านวน 5 ช่ัวโมง ประกอบด้วย 
3.1 การทักทาย 
3.2 ค าสรรพนาม 
3.3 การท าความรูจ้ัก 
3.4 มารยาทที่ควรรู้ของชาวเมียนมา 

หน่วยที่ 4 เรื่องสถานที ่จ านวน 5 ช่ัวโมง ประกอบด้วย 
4.1 บ้าน 
4.2 โรงเรียน 
4.3 อาหาร 
4.4 จ านวนนับ 
4.5 การบอกหมายเลข 

หน่วยที่ 5 เรื่อง การสนทนาในชีวิตประจาวัน จ านวน 5 ช่ัวโมง ประกอบด้วย 
5.1 กาลเวลา 
5.2 การบอกเวลา 
5.3 การถามเวลา 
5.4 วัน เดือน ปี 
5.5 การถามวัน 
5.6 การถามเดือน 

หน่วยที่ 6 เรื่องการขายสินค้า จ านวน 5 ช่ัวโมง ประกอบดว้ย 
6.1 ผักและผลไม ้
6.2 การถามเกี่ยวกับผักและผลไม ้
6.3 การตั้งค าถาม 
6.4 การต่อรองราคา 

หน่วยที่ 7 เรื่องค าศัพท์พื้นฐาน จ านวน 3 ช่ัวโมง ประกอบด้วย 
7.1 สถานที ่   
7.2 อาชีพ 
7.3 สัตว์ 
7.4 ของหวาน/อาหารว่าง 
7.5 เครื่องดืม่ 
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ส่วนท่ี 2 สรุปผล ประเมินผล และรายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้หลักสูตรภาษาอาเซียน 
           (ภาษาเมียนมาและภาษาอังกฤษ) เพื่อการสื่อสารระดับเบื้องต้น ส าหรบัครู ผูบ้รหิาร และ 
           บุคลากร  ภายใต้โครงการสง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มเป้าหมาย 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้เข้ารับการอบรม 

ตารางท่ี 1 ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 6 8.00 
หญิง 69 92.00 
รวม 75 100.00 

 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรมมากที่สุด คือ เพศหญิง จ านวน 69 คน  
คิดเป็นร้อยละ 92.80 รองลงมา คือ เพศชาย จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 2 ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรม จ าแนกตามหน่วยงานทีส่ังกัด 

หน่วยงาน จ านวน ร้อยละ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 1 8 10.67 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 2 8 10.67 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 3 8 10.67 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 4 8 10.67 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 7 9.32 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุร ี 8 10.67 
ส านักงานการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดกาญจนบุร ี

10 13.33 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุ ี 18 24.00 
รวม 75 100.00 

  
จากตารางที่ 2 พบว่า ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรม สังกัดหนว่ยงาน ส านักงานศึกษาธิการ

จังหวัดกาญจนบุรี มากที่สุด จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00 รองลงมา คือ ส านักงานการ
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจงัหวัดกาญจนบรุี จ านวน 10 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13.33 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1-4 มีผู้เข้ารับการอบรม
เท่ากัน จ านวนเขตพื้นที่ละ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 10.67 และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 9.32 ตามล าดับ 
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1.2 ความรู้ความเข้าใจภาษาเมียนมาและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 

ตารางท่ี 3 ระดับความรู้ความเข้าใจการใช้หลกัสูตรภาษาเมียนมาและภาษาอังกฤษ ของครู ผูบ้รหิาร 
               และบุคลกร  

ระดับคะแนน จ านวน ร้อยละ 
16-20 ดีมาก 56 74.67 
11-15 ดี 19 25.33 
6-10 พอใช้ 0 0.00 
0-5 ปรับปรงุ 0 0.00 

รวม 75 100 
 
จากตารางที่ 3 พบว่า ระดับความรู้ความเข้าใจการใช้หลกัสตูรภาษาเมียนมาและภาษา 

อังกฤษของผู้เข้าร่วมอบรม ในระดับดีข้ึนไป จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และระดับความรู้
ความเข้าใจการใช้หลักสูตรภาษาเมียนมาและภาษาอังกฤษ ที่มากทีสุ่ด คือ ระดับดีมาก จ านวน65 
คน คิดเป็นร้อยละ 74.67 รองลงมาคือ ระดบัดี จ านวน 19 คน  คิดเป็นร้อยละ 25.33 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4 ร้อยละของระดับคะแนนความรู้ความเข้าใจการใช้หลักสูตรภาษาเมียนมาและภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารของ ครู ผู้บริหารและบุคลากร (แยกสังกัด) 

ที่ ชื่อสถานศึกษา 
จ านวน    
ผู้เข้า
ทดสอบ 

ระดับคะแนนความรู้ความเข้าใจการใช้หลักสูตรภาษาเมียนมาและภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร 

0 - 5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

จ านวนคน ร้อยละ จ านวนคน ร้อยละ จ านวนคน ร้อยละ จ านวนคน ร้อยละ 

1. 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 

8 0 0 0 0 1 1.33 7 9.33 

2. 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 

8 0 0 0 0 2 2.67 6 8.00 

3. 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 

8 0 0 0 0 3 4.00 5 6.67 

4. 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 

8 0 0 0 0 2 2.67 6 8.00 

5. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 7 0 0 0 0 1 1.33 6 8.00 

6. 
ส านักงานการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี 

10 0 0 0 0 2 2.67 8 10.67 

7. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 8 0 0 0 0 3 4.00 5 6.67 

8 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 18 0 0 0 0 5 6.66 13 17.33 

 รวม 75 0 0 0 0 19 25.33 56 74.67 



 

              รายงานผลโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอาเซียน ศธจ.กาญจนบรุี            23 
 
 

 

1.3 ด้านทักษะการใช้ภาษาเมยีนมาและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
  

ตารางท่ี 5 ด้านทักษะการใช้ภาษาเมียนมาและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 

ระดับคะแนน จ านวน ร้อยละ 
16-20 ดีมาก 72 96.00 
11-15 ดี 3 4.00 
6-10 พอใช้ 0 0.00 
0-5 ปรับปรงุ 0 0.00 

รวม 75 100 
 
จากตารางที่ 5 พบว่า ด้านทักษะการใช้ภาษาเมียนมาและภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สารของ

ผู้เข้าร่วมอบรม ในระดบัดีข้ึนไป จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และด้านทักษะการใช้ภาษา
เมียนมาและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ที่มากทีสุ่ด คือ ระดับดีมาก  จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 
96.00 รองลงมาคือ ระดับดี จ านวน 3 คน  คิดเป็นร้อยละ 4.00 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 6 ร้อยละของระดับคะแนนทกัษะการใช้ภาษาเมียนมาและภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารของ ครู ผู้บริหาร และบุคลากร (แยกสงักัด) 

ที่ ชื่อสถานศึกษา 
จ านวน    
ผู้เข้า
ทดสอบ 

ระดับคะแนนทกัษะการใช้ภาษาเมียนมาและภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร 

0 - 5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

จ านวนคน ร้อยละ จ านวนคน ร้อยละ จ านวนคน ร้อยละ จ านวนคน ร้อยละ 

1. 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 

8 0 0 0 0 1 1.33 7 9.33 

2. 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 

8 0 0 0 0 0 0 8 10.67 

3. 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 

8 0 0 0 0 0 0 8 10.67 

4. 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 

8 0 0 0 0 0 0 8 10.67 

5. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 7 0 0 0 0 0 0 7 9.33 

6. 
ส านักงานการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี 

10 0 0 0 0 2 2.67 8 10.67 

7. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 8 0 0 0 0 0 0 8 10.66 

8 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 18 0 0 0 0 0 0 18 24.00 

 รวม 75 0 0 0 0 3 4.00 72 96.00 
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1.4 ด้านความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอาเซียน  
      (ภาษาเมียนมาและภาษาอังกฤษ) เพ่ือการสื่อสาร ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนา 
      คุณภาพชีวิตทุกกลุ่มเป้าหมาย   
  

ตารางท่ี 7 ระดับความพงึพอใจที่มีต่อการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอาเซียน  
(ภาษาเมียนมาและภาษาอังกฤษ) เพื่อการสือ่สาร  โดยภาพรวม 

รายการประเมิน x  S.D. การแปลผล 
1. ด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการจัดกจิกรรม 4.33 0.54 มาก 
2. ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรที่ให้บริการ 4.69 0.13 มากที่สุด 
3. ด้านวิทยากร 4.60 0.63 มากที่สุด 
4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.42 0.54 มาก 
5. ด้านคุณภาพการให้บรกิาร 4.39 0.60 มาก 

รวม 4.49 0.49 มาก 

จากตารางที่ 7 พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพงึพอใจตอ่การจัดโครงการสง่เสรมิการเรียน
การสอนภาษาอาเซียน (ภาษาเมียนมาและภาษาอังกฤษ) เพื่อการสื่อสาร ภายใต้โครงการสง่เสรมิและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( x =4.49) และหากพจิารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจในด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรที่ให้บริการ ในระดับ
มากที่สุด ( x =4.69) รองลงมา คือ ด้านวิทยากร ในระดับมากที่สุด ( x =4.60) ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก ในระดับมาก  ( x =4.42) ด้านคุณภาพการให้บริการในระดับมาก ( x =4.39) และด้าน
กระบวนการ/ข้ันตอนการจัดกจิกรรม ในระดับมาก ( x =4.33) ตามล าดับ 
 

ตารางท่ี 8 ระดับความพงึพอใจที่มีต่อการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอาเซียน  
(ภาษาเมียนมาและภาษาอังกฤษ) เพื่อการสือ่สาร ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการจัด
กิจกรรม 

 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการจัดกิจกรรม x  S.D. การแปลผล 
1. ข้ันตอนการจัดกจิกรรมมีความเหมาะสม 4.25 0.64 มาก 
2. กระบวนการจัดกิจกรรมตรงกับวัตถุประสงค์ของ
การจัดโครงการ 

4.59 0.44 มากที่สุด 

3. ความสะดวกในการเข้าร่วมกจิกรรม 4.40 0.56 มาก 
4. ข้ันตอนการจัดกจิกรรมมีความยืดหยุ่นเหมาะกับ
สถานการณ์ 

4.24 0.63 มาก 

รวม 4.33 0.54 มาก 
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จากตารางที่ 8 พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพงึพอใจตอ่การจัดโครงการสง่เสรมิการเรียน
การสอนภาษาอาเซียน(ภาษาเมียนมาและภาษาอังกฤษ) เพือ่การสื่อสาร ภายใต้โครงการสง่เสรมิและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มเป้าหมาย  ด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการจัดกิจกรรม โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก  ( x =4.33) และหากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพงึพอใจในเรือ่ง
กระบวนการจัดกิจกรรมตรงกับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ในระดบัมากที่สุด ( x =4.59) 
รองลงมา คือ ความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม ในระดบัมาก ( x =4.40) ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
มีความเหมาะสม ในระดับมาก ( x =4.25) และข้ันตอนการจดักิจกรรมมีความยืดหยุ่นเหมาะกับ
สถานการณ์ ในระดบัมาก ( x =4.24) ตามล าดับ 

 

ตารางท่ี 9 ระดับความพงึพอใจที่มีต่อการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอาเซียน 
              (ภาษาเมียนมาและภาษาอังกฤษ) เพือ่การสื่อสาร ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากรท่ีให้บริการ 
 

ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากรท่ีให้บริการ x  S.D. การแปลผล 
1. เจ้าหน้าที่/บุคลากรมีความสุภาพ บรกิารด้วย
ความเต็มใจและกระตือรือร้น 

4.67 0.47 มากที่สุด 

2. เจ้าหน้าที่/บุคลากร สามารถให้ความช่วยเหลือ
ในเรื่องต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

4.51 0.50 มากที่สุด 

รวม 4.59 0.44 มากท่ีสุด 
 

จากตารางที่ 9 พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพงึพอใจตอ่การจัดโครงการสง่เสรมิการเรียน
การสอนภาษาอาเซียน (ภาษาเมียนมาและภาษาอังกฤษ) เพื่อการสื่อสาร ภายใต้โครงการสง่เสรมิและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มเป้าหมาย  ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรที่ให้บริการ โดยภาพรวม อยู่ในระดับ
มากที่สุด ( x =4.59) และหากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผูเ้ข้าร่วมอบรมมีความพงึพอใจในเรื่อง
เจ้าหน้าที่/บุคลากรมีความสุภาพ บริการด้วยความเต็มใจและกระตือรือร้น ในระดับมากทีสุ่ด           
( x =4.67) รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่/บุคลากร สามารถให้ความช่วยเหลอืในเรือ่งต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม ในระดับมากทีสุ่ด ( x =4.51) ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 
 



 

              รายงานผลโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอาเซียน ศธจ.กาญจนบรุี            27 
 
 

 

ตารางท่ี 10 ระดับความพึงพอใจทีม่ีต่อการจัดโครงการสง่เสริมการเรียนการสอนภาษาอาเซียน  
(ภาษาเมียนมาและภาษาอังกฤษ) เพื่อการสือ่สาร ด้านวิทยากร 

 

ด้านวิทยากร x  S.D. การแปลผล 
1. วิทยากรมีวิธีบรรยายที่ท าให้ผูฟ้ังเข้าใจง่ายและ
น่าสนใจ 

4.53 0.66 มากที่สุด 

2. วิทยากรสามารถให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจ
เรื่องกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถ
น าไปใช้ในการสอนนักเรียนไดจ้รงิ 

4.58 0.68 มากที่สุด 

3. วิทยากรสามารถบรรยายเนื้อหาได้เช่ือมโยงให้
เข้ากับบริบทของโรงเรียนได้อย่างชัดเจน 

4.59 0.76 มากที่สุด 

4. วิทยากรสามารถตอบข้อซักถามของผูเ้ข้าร่วม
อบรมได้อย่างชัดเจน 

4.69 0.66 มากที่สุด 

รวม 4.60 0.63 มากท่ีสุด 

จากตารางที่ 10 พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพงึพอใจต่อการจัดโครงการสง่เสรมิการเรียน
การสอนภาษาอาเซียน (ภาษาเมียนมาและภาษาอังกฤษ) เพือ่การสื่อสาร ภายใต้โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มเป้าหมาย  ด้านวิทยากร โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ( x =4.60) 
และหากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจในเรื่องวิทยากรสามารถตอบ  
ข้อซักถามของผู้เข้าร่วมอบรมได้อย่างชัดเจนในระดับมากทีสุ่ด ( x =4.69) รองลงมา คือ วิทยากร
สามารถบรรยายเนื้อหาได้เช่ือมโยงใหเ้ข้ากับบรบิทของโรงเรยีนได้อย่างชัดเจน ในระดับมากทีสุ่ด      
( x =4.59) และวิทยากรสามารถให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจเรือ่งกจิกรรมการสอนภาษาเมียนมา  
ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการสอนนักเรียนไดจ้รงิในระดบัมากทีสุ่ด ( x =4.58) ตามล าดับ 

 

ตารางท่ี 11 ระดับความพึงพอใจทีม่ีต่อการจัดโครงการสง่เสริมการเรียนการสอนภาษาอาเซียน  
(ภาษาเมียนมาและภาษาอังกฤษ) เพื่อการสือ่สาร  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก x  S.D. การแปลผล 

1. อุปกรณ์/เอกสารที่ใช้ในการด าเนินโครงการมี
ความเหมาะสม 

4.38 0.65 มาก 

2. โสตทัศนูปกรณ์ มีความเหมาะสม/พร้อมใช้งาน 4.36 0.64 มาก 
3. สถานที่จัดกจิกรรม/โครงการ มีความเหมาะสม 4.51 0.66 มากที่สุด 

รวม 4.42 0.54 มาก 
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จากตารางที่ 11 พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพงึพอใจต่อการจัดโครงการสง่เสรมิการเรียน
การสอนภาษาอาเซียน (ภาษาเมียนมาและภาษาอังกฤษ) เพือ่การสื่อสาร ภายใต้โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มเป้าหมาย ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก        
( x =4.42) และหากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผูเ้ข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจในเรื่องสถานทีจ่ัด
กิจกรรม/โครงการ มีความเหมาะสมในระดับมากทีสุ่ด ( x =4.51) รองลงมา คือ อุปกรณ์/เอกสาร   
ที่ใช้ในการด าเนินโครงการมีความเหมาะสม ในระดบัมากทีสุ่ด ( x =4.38) และโสตทัศนูปกรณ์       
มีความเหมาะสม/พร้อมใช้งาน ในระดับมากทีสุ่ด ( x =4.36) ตามล าดับ 
 
 

ตารางท่ี 12 ระดับความพึงพอใจทีม่ีต่อการจัดโครงการสง่เสริมการเรียนการสอนภาษาอาเซียน  
              (ภาษาเมียนมาและภาษาอังกฤษ) เพือ่การสื่อสาร ด้านคุณภาพการให้บริการ 
 

ด้านคุณภาพการให้บริการ x  S.D. การแปลผล 
1. ความรู้ที่ได้รับสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
ตรงกบัความต้องการ 

4.42 0.68 มาก 

2. ท่านสามารถเช่ือมโยงความรูท้ี่ได้รบัจากการอบรม
ไปต่อยอดอบรมนักเรยีนของทา่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.27 0.73 มาก 

3. การด าเนินกจิกรรม/โครงการมีความน่าสนใจ 
และสนกุสนาน 

4.45 0.68 มาก 

4. ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการโดยภาพรวม 4.40 0.78 มาก 
รวม 4.39 0.60 มาก 

จากตารางที่ 12 พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพงึพอใจต่อการจัดโครงการสง่เสรมิการเรียน
การสอนภาษาอาเซียน (ภาษาเมียนมาและภาษาอังกฤษ) เพือ่การสื่อสาร ภายใต้โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มเป้าหมายด้านคุณภาพการใหบ้รกิาร โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก 
( x =4.39) และหากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผูเ้ข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจในระดบัมาก      
ทุกด้าน ดังนี่ ด้านการด าเนินกจิกรรม/โครงการมีความน่าสนใจ และสนกุสนาน ( x =4.45)  
รองลงมา คือ ความรู้ที่ได้รับสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จรงิ ตรงกบัความต้องการ ( x =4.42) และ
ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการโดยภาพรวม ( x =4.40) ตามล าดับ 
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ส่วนท่ี 2   สรุปผล ประเมินผล และรายงานผลการน าหลักสูตรไปใช้ในการจัดกิจกรรมค่ายภาษา 
             เมียนมาและภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียน และบุคลากร ภายใต้โครงการส่งเสริมและ 
             พัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.1 ด้านความรู้ความเข้าใจภาษาอาเซียน (ภาษาเมียนมาและภาษาอังกฤษ) เพื่อการ 
สื่อสาร ของนักเรียน และบุคลากร   
     1) ด้านความรู้ความเข้าใจภาษาเมียนมาเพื่อการสื่อสาร ของนกัเรียน และบุคลากร 

ตารางท่ี 13 ด้านความรู้ความเข้าใจภาษาเมียนมา เพื่อการสื่อสาร ของนักเรียน และบุคลากร 
                โดยภาพรวม 
 

ระดับคะแนน จ านวน ร้อยละ 
16-20 ดีมาก 462 63.99 
11-15 ดี 172 23.82 
6-10 พอใช้ 75 10.39 
0-5 ปรับปรงุ 13 1.80 
รวม 722 100 

จากตารางที่ 13 พบว่า ด้านความรู้ความเข้าใจภาษาเมียนมา เพื่อการสื่อสารของผูเ้ข้าร่วม
อบรม ในระดับพอใช้ข้ึนไป จ านวน 709 คน คิดเป็นร้อยละ 98.20 และด้านความรู้ความเข้าใจ
ภาษาเมียนมา เพื่อการสื่อสาร ที่มากทีสุ่ด คือ ระดับดมีาก จ านวน 462 คน คิดเป็นร้อยละ 63.99 
รองลงมาคือ ระดับดี จ านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 23.82 ระดับพอใช้จ านวน 75 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.39  และระดบัปรับปรงุ จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 1.80  ตามล าดับ 
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            1) ด้านความรู้ความเข้าใจภาษาเมียนมา เพือ่การสือ่สารของนักเรียนและบุคลากร 
 

ตารางท่ี 14 ร้อยละของระดับความรู้ความเข้าใจภาษาเมียนมา เพือ่การสื่อสารของนกัเรียนและบุคลากร (แยกรายโรงเรียน) 
 

ที่ ชื่อสถานศึกษา จ านวนผู้เข้าทดสอบ 

ร้อยละของระดับคะแนนความรู้ความเข้าใจภาษาเมียนมา 

0 - 5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

จ านวนคน ร้อยละ 
จ านวน
คน 

ร้อยละ 
จ านวน
คน 

ร้อยละ จ านวนคน ร้อยละ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

1. โรงเรียนบ้านพุเลียบ 58 0 0 0 0 45 77.59 13 22.41 

2. โรงเรียนวัดหนองตะโก 62 0 0 0 0 16 25.81 46 74.19 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

3. โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกฯ 50 0 0 0 0 1 2.00 49 98.00 

4. โรงเรียนวัดส านักคร้อ 50 0 0 0 0 12 24.00 38 76.00 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

5. โรงเรียนบ้านดินโส 50 0 0 0 0 0 0 50 100 

6. โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 50 0 0 0 0 5 10.00 45 90.00 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

7. โรงเรียนบ้านล าอีซู 50 0 0 3 6.00 17 34.00 30 60.00 

8. โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 50 0 0 0 0 6 12.00 44 88.00 
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ตารางท่ี 14 (ต่อ) 

ที่ ชื่อสถานศึกษา จ านวนผู้เข้าทดสอบ 

ร้อยละของระดับคะแนนความรู้ความเข้าใจภาษาเมียนมา 
0-5 6-10 11-15 16-20 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
จ านวนคน ร้อยละ จ านวนคน ร้อยละ จ านวนคน ร้อยละ จ านวนคน ร้อยละ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
9. โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า 50 0 0 46 92.00 4 8.00 0 0 

10. โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี 52 0 0 0 0 0 0 52 100 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 

11 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี 100 9 9.00 21 21.00 60 60.00 10 10.00 
           
ส านักงานการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี 
13 ส านักงานกศน.อ าเภอเมือง 50 0 0 0 0 0 0 50 100 

14 ส านักงานกศน.อ าเภอท่ามะกา 50 4 8.00 5 10.00 6 12.00 35 70.00 

รวม 722 13 1.80 75 10.39 172 23.82 462 63.99 
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 2) ด้านความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ของนักเรียน และบุคลากร 

ตารางท่ี 15 ร้อยละของระดับความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียน และ 
  บุคลากร โดยภาพรวม 

 
ระดับคะแนน จ านวน ร้อยละ 

16-20 ดีมาก 197 25.89 
11-15 ดี 349 45.86 
6-10 พอใช้ 210 27.59 
0-5 ปรับปรงุ 5 0.66 

รวม 761 100 
 

จากตารางที่ 15 พบว่า ร้อยละของระดับความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของ
ผู้เข้าร่วมอบรม ในระดบัพอใช้ข้ึนไป จ านวน 756 คน คิดเป็นร้อย 99.34 และร้อยละของระดบั
ความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ที่มีค่ามากทีสุ่ด คือ ระดับดี จ านวน 349 คน คิดเป็น
ร้อยละ 45.86 รองลงมาคือ ระดับพอใช้ จ านวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 27.59  ระดับดมีาก 
จ านวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 25.89  และระดับปรบัปรุง จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 0.66 
ตามล าดับ 
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       2) ด้านความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ของนักเรียน และบุคลากร 
 

ตารางท่ี 16 ร้อยละของระดับความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนกัเรียนและบุคลากร (แยกรายโรงเรียน) 

ที่ ชื่อสถานศึกษา 
จ านวนผู้เข้า
ทดสอบ 

ร้อยละของระดับคะแนนความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษ 

0-5 6-10 11-15 16-20 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

จ านวนคน ร้อยละ 
จ านวน

คน 
ร้อยละ 

จ านวน
คน 

ร้อยละ จ านวนคน ร้อยละ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

1. โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ 70 2 2.86 47 67.14 18 25.71 3 4.29 

2. โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 56 0 0 3 5.36 37 66.07 16 28.57 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

3. โรงเรียนวัดสาลวนาราม 50 0 0 9 18.00 24 48.00 17 34.00 

4. โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่105 50 0 0 0 0 27 54.00 23 46.00 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

5. โรงเรียนบ้านไร่ 50 0 0 0 0 16 32.00 34 68.00 

6. โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 50 0 0 19 38.00 20 40.00 11 22.00 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

7. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา21 51 0 0 12 23.53 17 33.33 22 43.14 

8. โรงเรียนบ้านวังด้ง 52 0 0 5 9.61 31 59.62 16 30.77 
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ตารางท่ี 16 (ต่อ) 

ที่ ชื่อสถานศึกษา จ านวนผู้เข้าทดสอบ 

ร้อยละของระดับคะแนนความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษ 
0-5 6-10 11-15 16-20 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
จ านวนคน ร้อยละ จ านวนคน ร้อยละ จ านวนคน ร้อยละ จ านวนคน ร้อยละ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
9. โรงเรียนประชามงคล 76 0 0 56 73.68 20 26.32 0 0 

10. โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 50 0 0 0 0 43 86.00 7 14.00 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 

11 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 100 0 0 20 20.00 53 53.00 27 27.00 
           
ส านักงานการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี 

13 
ส านักงานกศน. 
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี 

56 0 0 7 12.50 30 53.57 19 33.93 

14 ส านักงานกศน.อ าเภอไทรโยค 50 3 6.00 32 64.00 13 26.00 2 4.00 

รวม 761 5 0.66 210 27.59 349 45.86 197 25.89 
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ส่วนท่ี 2   สรุปผล ประเมินผลและรายงานการด าเนินงานการน าหลักสูตรไปใช้ในการจัดกิจกรรม 
             ค่ายภาษาเมียนมาและภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียน และบุคลากร ภายใต้โครงการ 
             ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 

2.2 ด้านทักษะการใช้ภาษาอาเซียน (ภาษาเมียนมาและภาษาอังกฤษ) เพ่ือการสื่อสาร 
      1) ด้านทักษะการใช้ภาษาเมียนมาเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียน และบุคลากร 

ตารางท่ี 17 ร้อยละของระดับคะแนนทกัษะการใช้ภาษาเมยีนมาเพื่อการสื่อสารของนักเรียน และ 
  บุคลากร โดยภาพรวม 

 
ระดับคะแนน จ านวน ร้อยละ 

16-20 ดีมาก 331 45.84 
11-15 ดี 344 47.65 
6-10 พอใช้ 46 6.37 
0-5 ปรับปรงุ 1 0.14 

รวม 722 100 
 
จากตารางที่ 17 พบว่า ร้อยละของระดับคะแนนทกัษะการใช้ภาษาเมียนมาเพื่อการสื่อสาร   

ของผู้เข้าร่วมอบรม ในระดับพอใช้ข้ึนไป จ านวน 721 คน คิดเป็นร้อยละ 99.86 และร้อยละของ
ระดับคะแนนทกัษะการใช้ภาษาเมียนมาเพื่อการสื่อสาร ที่มค่ีามากที่สุด คือระดับดี จ านวน 344 คน  
คิดเป็นร้อยละ 47.65 รองลงมาคือ ระดับดีมาก จ านวน 331 คน คิดเป็นร้อยละ 45.84       
ระดับพอใช้ จ านวน 46  คน คิดเป็นร้อยละ 6.37  และระดับปรบัปรุง จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.14  ตามล าดับ 
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       1) ด้านทักษะการใช้ภาษาเมียนมา เพื่อการสื่อสาร ของนกัเรียนและบุคลากร 
 

ตารางท่ี 18 ร้อยละของระดับคะแนนทกัษะการใช้ภาษาเมียนมา เพื่อการสื่อสารของนักเรียนและบุคลากร (แยกรายโรงเรียน) 

ที่ ชื่อสถานศึกษา จ านวนผู้เข้าทดสอบ 

ร้อยละของระดับคะแนนทกัษะการใช้ภาษาเมียนมาเพื่อการสื่อสาร 

0-5 6-10 11-15 16-20 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

จ านวนคน ร้อยละ 
จ านวน

คน 
ร้อยละ 

จ านวน
คน 

ร้อยละ จ านวนคน ร้อยละ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

1. โรงเรียนบ้านพุเลียบ 58 1 1.72 2 3.45 0 0 55 94.83 

2. โรงเรียนวัดหนองตะโก 62 0 0 15 24.19 37 59.68 10 16.13 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

3. โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกฯ 50 0 0 25 50.00 13 26.00 12 24.00 

4. โรงเรียนวัดส านักคร้อ 50 0 0 0 0 10 20.00 40 80.00 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

5. โรงเรียนบ้านดินโส 50 0 0 0 0 32 64.00 18 36.00 

6. โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 50 0 0 2 4.00 45 90.00 3 6.00 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

7. โรงเรียนบ้านล าอีซู 50 0 0 0 0 49 98.00 1 2.00 

8. โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 50 0 0 0 0 32 64.00 18 36.00 
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ตารางท่ี 18 (ต่อ) 

ที่ ชื่อสถานศึกษา จ านวนผู้เข้าทดสอบ 

ร้อยละของระดับคะแนนทกัษะการใช้ภาษาเมียนมาเพื่อการสื่อสาร 
0-5 6-10 11-15 16-20 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
จ านวนคน ร้อยละ จ านวนคน ร้อยละ จ านวนคน ร้อยละ จ านวนคน ร้อยละ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
9. โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า 50 0 0 0 0 36 72.00 14 28.00 

10. โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี 52 0 0 0 0 47 90.38 5 9.62 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 

11 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี 100 0 0 2 2.00 43 43.00 55 55.00 
           
ส านักงานการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี 

13 
ส านักงานกศน. 
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี 

50 0 0 0 0 0 0 50 100 

14 ส านักงานกศน.อ าเภอท่ามะกา 50 0 0 0 0 0 0 50 100 

รวม 722 1 0.14 46 6.37 344 47.65 331 45.84 
 
 



              รายงานผลโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอาเซียน ศธจ.กาญจนบรุี            38 

 

2) ด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 

ตารางท่ี 19 ร้อยละของระดับคะแนนทกัษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร ของนักเรียน และ 
                บุคลากร โดยภาพรวม 
 

ระดับคะแนน จ านวน ร้อยละ 
16-20 ดีมาก 170 22.34 
11-15 ดี 355 46.65 
6-10 พอใช้ 231 30.35 
0-5 ปรับปรงุ 5 0.66 

รวม 761 100 
 

จากตารางที่ 19 พบว่า ร้อยละของระดับคะแนนทกัษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร 
ของผู้เข้าร่วมอบรม ในระดับพอใช้ข้ึนไป จ านวน 756 คน คิดเป็นร้อย 99.34 และรอ้ยละของระดับ
คะแนนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสือ่สาร ที่มีค่ามากที่สุด คือ ระดบัดี จ านวน 355 คน  
คิดเป็นร้อยละ 46.65 รองลงมาคือ ระดับพอใช้ จ านวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 30.35       
ระดับดีมาก จ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 22.34  และ ระดับปรับปรงุ จ านวน 5 คน           
คิดเป็นร้อยละ 0.66 ตามล าดับ
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       2)  ด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร ของนักเรียนและบุคลากร 
 

ตารางท่ี 20 ร้อยละของระดับคะแนนทกัษะการใช้ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร ของนักเรียนและบุคลากร (แยกรายโรงเรียน) 

ที่ ชื่อสถานศึกษา 
จ านวนผู้เข้า
ทดสอบ 

ร้อยละของระดับคะแนนทกัษะการใช้ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 

0-5 6-10 11-15 16-20 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

จ านวนคน ร้อยละ 
จ านวน

คน 
ร้อยละ 

จ านวน
คน 

ร้อยละ จ านวนคน ร้อยละ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

1. โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ 70 2 2.86 57 81.43 8 11.43 3 4.28 

2. โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 56 0 0 3 5.36 37 66.07 16 28.57 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

3. โรงเรียนวัดสาลวนาราม 50 0 0 9 18.00 24 48.00 17 34.00 

4. โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่105 50 0 0 0 0 27 54.00 23 46.00 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

5. โรงเรียนบ้านไร่ 50 0 0 0 0 46 92.00 4 8.00 

6. โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 50 0 0 19 38.00 20 40.00 11 22.00 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

7. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา21 51 0 0 12 23.53 13 25.49 26 50.98 

8. โรงเรียนบ้านวังด้ง 52 0 0 5 9.62 32 61.54 15 28.84 
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ตารางท่ี 20 (ต่อ) 

ที่ ชื่อสถานศึกษา จ านวนผู้เข้าทดสอบ 

ร้อยละของระดับคะแนนทกัษะการใช้ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 
0-5 6-10 11-15 16-20 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
จ านวนคน ร้อยละ จ านวนคน ร้อยละ จ านวนคน ร้อยละ จ านวนคน ร้อยละ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
9. โรงเรียนประชามงคล 76 0 0 56 73.68 20 26.32 0 0 

10. โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 50 0 0 0 0 43 86.00 7 14.00 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 

11 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 100 0 0 20 20.00 53 53.00 27 27.00 
           
ส านักงานการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี 

13 
ส านักงานกศน. 
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี 

56 0 0 7 12.50 30 53.57 19 33.93 

14 ส านักงานกศน.อ าเภอไทรโยค 50 3 6.00 42 84.00 3 6.00 2 4.00 

รวม 761 5 0.66 231 30.35 355 46.65 170 22.34 
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ส่วนท่ี 2   สรุปผล ประเมินผลและรายงานการด าเนินงานการน าหลักสูตรไปใช้ในการจัดกิจกรรม 
              ค่ายภาษาอังกฤษและภาษาเมียนมา ส าหรับนักเรียน และบุคลากร ภายใต้โครงการ 
              ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 

2.3 ด้านความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอาเซียน 
     (ภาษาอังกฤษและภาษาเมียนมา) เพ่ือการสื่อสาร (แยกตามหลักสูตร)   

1) ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอาเซียน (ภาษาอังกฤษ) 
 เพื่อการสื่อสาร ภายใต้โครงการสง่เสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ตารางท่ี 21 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 314 41.26 
หญิง 447 58.74 
รวม 761 100 

 

จากตารางที่ 21  พบว่า ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด คือเพศหญงิ จ านวน  
447 คน คิดเป็นร้อยละ 58.74 รองลงมา คือ เพศชาย จ านวน 314 คน คิดเป็นร้อยละ 41.26 
ตามล าดับ 
 

ตารางท่ี 22 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามโรงเรียน 
 

โรงเรียน รวม  ร้อยละ 

อนุบาลศรีสวัสดิ ์ 70 9.20 
บ้านหนองเป็ด 56 7.36 
วัดสาลวนาราม 50 6.57 
บ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 50 6.57 
บ้านไร ่ 50 6.57 
บ้านห้วยมาลัย 50 6.57 
ไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านล าเหย) 51 6.70 
บ้านวังด้ง 52 6.83 
กศน.อ าเภอเมืองกาญจนบุร ี 56 7.36 
กศน.อ าเภอไทรโยค 50 6.57 
ประชามงคล 76 9.99 
ด่านมะขามเตี้ยพิทยาคม 50 6.57 
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบรุ ี 100 13.14 

รวม 761 100.00 
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จากตารางที่ 22 พบว่า ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด คือวิทยาลัยอาชีวศึกษา
กาญจนบุรี จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 13.14 รองลงมาคือ โรงเรียนประชามงคล จ านวน    
76 คน คิดเป็นร้อยละ 9.99 และโรงเรียนอนบุาลศรสีวัสดิ ์จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 9.20 
ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 23 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับช้ัน 
 

ระดับช้ัน จ านวน ร้อยละ 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 106 13.93 
มัธยมศึกษาตอนต้น 552 72.54 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 3 0.39 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และ        
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวส.) 

100 13.14 

รวม 761 100 
 

จากตารางที่ 23 พบว่า ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด คือ ศึกษาอยู่ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 552 คน  คิดเป็นร้อยละ 72.54 รองลงมา คือ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 13.93 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 13.14 และ
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.39  ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 24 ระดับความพึงพอใจทีม่ีต่อการจัดโครงการสง่เสริมการเรียนการสอนภาษาอาเซียน 
                (ภาษาอังกฤษ)เพื่อการสือ่สาร ส าหรับนกัเรียน และบุคลากร ภายใต้โครงการสง่เสรมิ 
                และพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยภาพรวม 
 

รายการประเมิน x  S.D. การแปลผล 

1. ด้านวิทยากร 4.57 0.63 มากที่สุด 
2. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.43 0.43 มาก 
3. ด้านคุณภาพการให้บรกิาร 4.56 0.54 มากที่สุด 

รวม 4.52 0.53 มากที่สุด 
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 จากตารางที่ 24 พบว่า ระดับความพึงพอใจตอ่การจัดโครงการสง่เสรมิการเรียนการสอน
ภาษาอาเซียน (ภาษาอังกฤษ) เพื่อการสือ่สาร ภายใต้โครงการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตทุก
กลุ่มเป้าหมาย โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมากที่สุด ( x =4.52) และหากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้านวิทยากร ในระดบัมากทีสุ่ด ( x =4.57) รองลงมา คือ ด้าน
คุณภาพการให้บริการ ในระดับมากที่สุด ( x =4.56) และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ในระดบัมาก  
( x =4.43) ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 25 ระดับความพึงพอใจที่มีตอ่การจัดโครงการสง่เสริมการเรียนการสอนภาษาอาเซียน 
                (ภาษาอังกฤษ) เพื่อการสื่อสาร ภายใต้โครงการสง่เสริมและพฒันาคุณภาพชีวิต 
                ทุกกลุ่มเป้าหมาย  ด้านวิทยากร 

                 
ด้านวิทยากร x  S.D. การแปลผล 

1.วิทยากรมีวิธีการบรรยายเข้าใจง่ายและน่าสนใจ 4.58 0.81 มากที่สุด 
2.วิทยากรสามารตอบค าถามของผู้เข้าร่วมอบรมอย่างชัดเจน 4.56 0.59 มากที่สุด 

รวม 4.57 0.70 มากที่สุด 
 
จากตารางที่ 25 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการสง่เสริมการ

เรียนการสอนภาษาอาเซียน (ภาษาอังกฤษ) เพือ่การสื่อสาร ภายใต้โครงการสง่เสรมิและพัฒนา
คุณภาพชีวิตทุกกลุ่มเป้าหมาย ด้านวิทยากรโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากทีสุ่ด ( x =4.57) และหาก
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพงึพอใจในเรื่องวิทยากรมีวิธีบรรยายเข้าใจ
ง่ายและน่าสนใจ  ในระดับมากทีสุ่ด ( x =4.58) รองลงมา คือ วิทยากรสามารถตอบค าถามของ
ผู้เข้าร่วมอบรมได้อย่างชัดเจน ในระดับมากทีสุ่ด ( x =4.56) ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 26 ระดับความพึงพอใจที่มีตอ่การจัดโครงการสง่เสริมการเรียนการสอนภาษาอาเซียน 
                (ภาษาอังกฤษ) เพื่อการสื่อสาร ภายใต้โครงการสง่เสริมและพฒันาคุณภาพชีวิต 
                ทุกกลุ่มเป้าหมาย ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

                 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก x  S.D. การแปลผล 

1.อุปกรณ์/เอกสารที่ใช้ในการด าเนินโครงการมีความเหมาะสม 4.42 0.28 มาก 
2.โสตทัศนปูกรณ์มีความเหมาะสม/พร้อมใช้งาน 4.44 0.43 มาก 

รวม 4.43 0.30 มาก 
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จากตารางที่ 26 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการส่งเสริม 
การเรียนการสอนภาษาอาเซียน (ภาษาอังกฤษ) เพื่อการสื่อสาร ภายใต้โครงการสง่เสรมิ 

และพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มเป้าหมาย ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก  
( x =4.43) และหากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในเรื่อง
โสตทัศนูปกรณ์     มีความเหมาะสม/พร้อมใช้งาน ในระดับมาก ( x =4.44) รองลงมา  
คือ อุปกรณ์/เอกสารที่ใช้ในการด าเนินโครงการมีความเหมาะสม ในระดบัมากที่สุด ( x =4.42) 
ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 27 ระดับความพึงพอใจที่มีตอ่การจัดโครงการสง่เสริมการเรียนการสอนภาษาอาเซียน 
                (ภาษาอังกฤษ) เพื่อการสื่อสาร ภายใต้โครงการสง่เสริมและพฒันาคุณภาพชีวิต 
                ทุกกลุ่มเป้าหมาย   ด้านคุณภาพการให้บรกิาร 
 

ด้านคุณภาพการให้บริการ x  S.D. การแปลผล 

1.ความรู้ที่ได้รบัสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จรงิตรงกับความ
ต้องการ 

4.55 0.28 มากที่สุด 

2.การด าเนินกิจกรรม/โครงการมีความน่าสนใจและสนุกสนาน 4.59 0.43 มากที่สุด 
3.ความรู้ความเข้าใจที่ได้รบัสามารถน าไปพฒันาทกัษะการ
สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ 

4.56 0.44 มากที่สุด 

4.ความพึงพอใจตอ่การจัดกจิกรรมโดยภาพรวม 4.56 0.47 มากที่สุด 
รวม 4.56 0.25 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 27 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการส่งเสริมการ

เรียนการสอนภาษาอาเซียน (ภาษาอังกฤษ) เพือ่การสื่อสาร ภายใต้โครงการสง่เสรมิและพัฒนา
คุณภาพชีวิตทุกกลุ่มเป้าหมาย  ด้านคุณภาพการให้บริการโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากทีสุ่ด           
( x =4.56) และหากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในเรื่องการ
ด าเนินกิจกรรม/โครงการมีความน่าสนใจ และสนกุสนาน ในระดับมากทีสุ่ด ( x =4.59) รองลงมา 
คือ ความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับสามารถน าไปพฒันาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ และความ
พึงพอใจตอ่การจัดกจิกรรมโดยภาพรวม ในระดับมากทีสุ่ด( x =4.56) และความรู้ที่ได้รบัสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้จริงตรงกบัความต้องการ ในระดับมากที่สุด ( x =4.55) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 28 ระดับความรูค้วามเข้าใจเนือ้หาหลกัสูตรภาษาอังกฤษ กอ่นและหลงัการเข้าร่วมอบรม  
                ของผูเ้ข้าร่วมอบรม 
 

ระดับความรู้ความเข้าใจการใช้ภาษาอังกฤษ x  S.D. การแปลผล 
1. ก่อน เข้าร่วมอบรม 3.26 0.47 ปานกลาง 
2. หลัง เข้าร่วมอบรม 4.52 0.44 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 28 พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรม มีระดับความรู้ความเข้าในเนื้อหาหลักสูตร

ภาษาองักฤษ ก่อนการเข้าอบรม อยู่ในระดับปานกลาง ( x =3.26) และหลังการเข้าร่วมอบรม        
มีระดับความรู้ความรู้ความเข้าใจเนื้อหาหลักสูตรภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับมากทีสุ่ด ( x =4.52) 
ตามล าดับ 
 
 
2.3.2  ระดบัความพึงพอใจทีม่ีต่อการจัดโครงการสง่เสรมิการเรียนการสอนภาษาอาเซียน 
          (ภาษาอังกฤษ) เพื่อการสือ่สาร ส าหรับนกัเรียน และบุคลากร ภายใต้โครงการสง่เสรมิและ 
          พัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มเป้าหมาย (แยกตามโรงเรียน) 
ตารางท่ี 29 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
 

โรงเรียน เพศชาย เพศหญิง รวม  
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

อนุบาลศรีสวัสดิ ์ 36 51.43 34 48.57 70 100 
บ้านหนองเป็ด 30 53.57 26 46.43 56 100 
วัดสาลวนาราม 25 50.00 25 50.00 50 100 
บ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 23 46.00 27 54.00 50 100 
บ้านไร ่ 17 34.00 33 66.00 50 100 
บ้านห้วยมาลัย 27 54.00 23 46.00 50 100 
ไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านล าเหย) 28 56.00 23 44.00 51 100 
บ้านวังด้ง 22 42.31 30 57.69 52 100 
กศน.อ าเภอเมืองกาญจนบุร ี 16 28.57 40 71.43 56 100 
กศน.อ าเภอไทรโยค 29 58.00 21 42.00 50 100 
ประชามงคล 19 25.00 57 75.00 76 100 
ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 17 34.00 33 66.00 50 100 
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบรุ ี 25 25.00 75 75.00 100 100 

รวม 314 41.26 447 58.74 761 100 
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ตารางท่ี 30 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับช้ัน 
 

โรงเรียน 

ระดับชั้น (จ านวน/ร้อยละ) 

กศน. มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย ปวช./ปวส. 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านว
น ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

อนุบาลศรีสวัสดิ ์ - - 70 9.20 - - - - 
บ้านหนองเป็ด - - 56 7.36 - - - - 
วัดสาลวนาราม - - 50 6.57 - - - - 
บ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 - - 50 6.57 - - - - 
บ้านไร ่ - - 50 6.57 - - - - 
บ้านห้วยมาลัย - - 50 6.57     
ไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านล าเหย) - - 51 6.70 - - - - 
บ้านวังด้ง - - 52 6.83 - - - - 
กศน.อ าเภอเมืองกาญจนบุร ี 56 7.36 - - - - - - 
กศน.อ าเภอไทรโยค 50 6.57 - - - - - - 
ประชามงคล -  73 9.59 3 0.39 - - 
ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม - - 50 6.57 - - - - 
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบรุ ี - - - - - - 100 13.14 

รวม 106 13.93 552 72.54 3 0.39 100 13.14 
รวมจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 761 คน 

คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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ตารางท่ี 31 ระดับความพึงพอใจทีม่ีต่อการจัดโครงการสง่เสริมการเรียนการสอนภาษาอาเซียน 
                (ภาษาอังกฤษ) เพื่อการสื่อสาร ภายใต้โครงการสง่เสริมและพฒันาคุณภาพชีวิต 
                ทุกกลุ่มเป้าหมาย  ด้านวิทยากร 
 

โรงเรียน วิทยากรมีวิธี
บรรยายเขา้ใจง่าย
และน่าสนใจ 

วิทยากรสามารถ
ตอบค าถามของ
ผู้เข้าร่วมอบรมได้
อย่างชัดเจน 

 
สรุปรวมรายด้าน  

x  
การแปล

ผล x  
การแปล

ผล x  
การแปลผล 

อนุบาลศรีสวัสดิ ์ 4.74 มากที่สุด 4.64 มากที่สุด 4.69 มากที่สุด 
บ้านหนองเป็ด 4.84 มากที่สุด 4.82 มากที่สุด 4.83 มากที่สุด 
วัดสาลวนาราม 4.60 มากที่สุด 4.68 มากที่สุด 4.64 มากที่สุด 
บ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 4.56 มากที่สุด 4.60 มากที่สุด 4.58 มากที่สุด 
บ้านไร ่ 4.74 มากที่สุด 4.52 มากที่สุด 4.63 มากที่สุด 
บ้านห้วยมาลัย 4.60 มากที่สุด 4.68 มากที่สุด 4.64 มากที่สุด 
ไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านล าเหย) 4.52 มากที่สุด 4.40 มาก 4.46 มาก 
บ้านวังด้ง 4.44 มาก 4.44 มาก 4.44 มาก 
กศน.อ าเภอเมือง 4.64 มากที่สุด 4.93 มากที่สุด 4.79 มากที่สุด 
กศน.อ าเภอไทรโยค 4.46 มาก 4.75 มากที่สุด 4.61 มากที่สุด 
ประชามงคล 4.36 มาก 4.00 มาก 4.18 มาก 
ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 4.72 มากที่สุด 4.64 มากที่สุด 4.68 มากที่สุด 
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบรุ ี 4.35 มาก 4.27 มาก 4.31 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.58 มากท่ีสุด 4.56 มากท่ีสุด 4.57 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 32  ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอาเซียน  
                  (ภาษาอังกฤษ) เพื่อการสื่อสาร ภายใต้โครงการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิต 
                  ทุกกลุ่มเป้าหมาย   ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

 
โรงเรียน อุปกรณ์/เอกสารท่ีใช้

ในการด าเนิน
โครงการมีความ
เหมาะสม 

โสตทัศนูปกรณ์  
มีความเหมาะสม/
พร้อมใช้งาน 

 
สรุปรวมรายด้าน  

x  
การแปล

ผล x  
การแปล

ผล x  
การแปล

ผล 

อนุบาลศรีสวัสดิ ์ 4.69 มากที่สุด 4.70 มากที่สุด 4.70 มากที่สุด 
บ้านหนองเป็ด 4.84 มากที่สุด 4.82 มากที่สุด 4.83 มากที่สุด 
วัดสาลวนาราม 4.46 มาก 4.40 มาก 4.43 มาก 
บ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 4.32 มาก 4.38 มาก 4.35 มาก 
บ้านไร ่ 4.56 มากที่สุด 4.46 มาก 4.51 มากที่สุด 
บ้านห้วยมาลัย 4.35 มาก 4.27 มาก 4.31 มาก 
ไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านล าเหย) 4.34 มาก 4.34 มาก 4.34 มาก 
บ้านวังด้ง 4.31 มาก 4.31 มาก 4.31 มาก 
กศน.อ าเภอเมืองกาญจนบุร ี 4.71 มากที่สุด 4.32 มาก 4.52 มากที่สุด 
กศน.อ าเภอไทรโยค 4.75 มากที่สุด 4.37 มาก 4.56 มากที่สุด 
ประชามงคล 3.53 มาก 4.66 มากที่สุด 4.10 มาก 
ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 4.44 มาก 4.52 มากที่สุด 4.48 มาก 
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบรุ ี 4.18 มาก 4.17 มาก 4.18 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.42 มาก 4.44 มาก 4.43 มาก 
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ตารางท่ี 33   ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการจัดโครงการสง่เสริมการเรียนการสอนภาษาอาเซียน  
                   (ภาษาอังกฤษ) เพื่อการสื่อสาร ภายใต้โครงการสง่เสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                   ทุกกลุ่มเป้าหมาย   ด้านคุณภาพการให้บรกิาร 

                      
โรงเรียน ความรู้ที่ได้รับ

สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง 
ตรงกับความ
ต้องการ 

การด าเนิน
กิจกรรม/โครงการมี
ความน่าสนใจ และ
สนุกสนาน 

ความรู้ ความ
เข้าใจที่ได้รับ
สามารถน าไป
พัฒนาทักษะการ
สื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษได้ 

ความพึงพอใจต่อ
การจัดกิจกรรม
โดยภาพรวม 

 
สรุปรวมรายด้าน  

x  
การแปล

ผล x  
การแปล

ผล x  
การแปล

ผล x  
การแปล

ผล x  
การแปล

ผล 

อนุบาลศรีสวัสดิ์ 4.61 มากที่สุด 4.69 มากที่สุด 4.40 มาก 4.73 มากที่สุด 4.61 มากที่สุด 
บ้านหนองเป็ด 4.82 มากที่สุด 4.95 มากที่สุด 4.84 มากที่สุด 4.82 มากที่สุด 4.86 มากที่สุด 
วัดสาลวนาราม 4.52 มากที่สุด 4.54 มากที่สุด 4.54 มากที่สุด 4.50 มาก 4.53 มากที่สุด 
บ้านตลาดเขต
มิตรภาพที่ 105 

4.48 มาก 4.48 มาก 4.50 มาก 4.36 มาก 4.46 มาก 

บ้านไร่ 4.58 มากที่สุด 4.76 มากที่สุด 4.60 มากที่สุด 4.44 มาก 4.60 มากที่สุด 
บ้านห้วยมาลัย 4.54 มากที่สุด 4.52 มากที่สุด 4.54 มากที่สุด 4.50 มาก 4.53 มากที่สุด 
ไทยรัฐวิทยา 21 
(บ้านล าเหย) 

4.40 มาก 4.78 มากที่สุด 4.40 มาก 4.62 มากที่สุด 4.55 มากที่สุด 

บ้านวังด้ง 4.38 มาก 4.38 มาก 4.38 มาก 4.38 มาก 4.38 มาก 
กศน.อ าเภอเมือง 
กาญจนบุรี 

4.84 มากที่สุด 4.82 มากที่สุด 4.75 มากที่สุด 4.86 มากที่สุด 4.82 มากที่สุด 

กศน.อ าเภอไทรโยค 4.82 มากที่สุด 4.71 มากที่สุด 4.84 มากที่สุด 4.85 มากที่สุด 4.81 มากที่สุด 
ประชามงคล 4.25 มาก 4.17 มาก 4.61 มากที่สุด 4.28 มาก 4.33 มาก 
ด่านมะขามเตี้ย
วิทยาคม 

4.64 มากที่สุด 4.68 มากที่สุด 4.70 มากที่สุด 4.72 มากที่สุด 4.69 มากที่สุด 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
กาญจนบุรี 

4.25 มาก 4.13 มาก 4.17 มาก 4.14 มาก 4.17 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.55 มากที่สุด 4.59 มากที่สุด 4.56 มากที่สุด 4.56 มากที่สุด 4.56 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 34 ระดับความรู้ก่อนและหลังการเข้าร่วมอบรมของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

โรงเรียน ก่อน เข้าร่วมอบรม หลัง เข้าร่วมอบรม  เพิ่มข้ึน  
  ลดลง x  การแปลผล x  การแปลผล 

อนุบาลศรีสวัสดิ ์ 2.62 ปานกลาง 4.57 มากที่สุด  เพิ่มข้ึน 

บ้านหนองเป็ด 3.18 ปานกลาง 4.95 มากที่สุด  เพิ่มข้ึน 

วัดสาลวนาราม 2.92 ปานกลาง 4.54 มากที่สุด  เพิ่มข้ึน 

บ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 3.20 ปานกลาง 4.18 มาก  เพิ่มข้ึน 

บ้านไร ่ 3.30 ปานกลาง 4.68 มากที่สุด  เพิ่มข้ึน 

บ้านห้วยมาลัย 3.64 มาก 4.46 มาก  เพิ่มข้ึน 

ไทยรัฐวิทยา 21  2.62 ปานกลาง 4.40 มาก  เพิ่มข้ึน 

บ้านวังด้ง 3.75 มาก 4.04 มาก  เพิ่มข้ึน 
กศน.อ าเภอเมืองกาญจนบุร ี 3.18 ปานกลาง 4.54 มากที่สุด  เพิ่มข้ึน 
กศน.อ าเภอไทรโยค 3.18 ปานกลาง 4.88 มากที่สุด  เพิ่มข้ึน 

ประชามงคล 3.99 มาก 4.92 มากที่สุด  เพิ่มข้ึน 

ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 3.64 มาก 4.46 มาก  เพิ่มข้ึน 

วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบรุ ี 3.94 มาก 4.20 มาก  เพิ่มข้ึน 
รวมเฉลี่ย 3.26 ปานกลาง 4.52 มากท่ีสุด  เพิ่มข้ึน 
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2.3.3 ความพึงพอใจทีม่ีต่อการจัดโครงการสง่เสรมิการเรียนการสอนภาษาอาเซียน (ภาษาเมียนมา) 
         เพื่อการสื่อสาร ภายใต้โครงการสง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 
ตารางท่ี 35 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 308 42.66 
หญิง 414 57.34 
รวม 722 100 

 
จากตารางที่ 35 พบว่า ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรมมากที่สุด คือ เพศหญิง จ านวน 414 คน        

คิดเป็นร้อยละ 57.34 รองลงมา คือ เพศชาย จ านวน 308 คน คิดเป็นร้อยละ 42.66 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 36 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามโรงเรียน 
 

โรงเรียน รวม  ร้อยละ 

บ้านพุเลียบ 58 8.03 
วัดหนองตะโก 62 8.58 
วัดส านักคร้อ 50 6.93 
อนุบาลวัดลกูแกฯ 50 6.93 
บ้านดินโส 50 6.93 
บ้านห้วยมาลัย 50 6.93 
บ้านล าอซี ู 50 6.93 
บ้านหนองแสลบ 50 6.93 
กศน.อ.ท่ามะกา 50 6.93 
กศน.อ.เมอืงกาญจนบุร ี 50 6.93 
เทพศิรินทรล์าดหญ้า 50 6.93 
ร่มเกล้ากาญจนบุร ี 52 7.20 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุร ี 100 13.82 

รวม 722 100.00 
 

จากตารางที่ 36 พบว่า ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ทีม่ากที่สุด คือวิทยาลัยเทคนิค
กาญจนบุรี จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 13.82 รองลงมา คือ โรงเรียนวัดหนองตะโก จ านวน 
62 คน คิดเป็นร้อยละ 8.58 โรงเรียนบ้านพุเลียบ จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 8.03  และ
โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 7.20 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 37 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับช้ัน 
 

ระดับช้ัน จ านวน ร้อยละ 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) 100 13.93 
ประถมศึกษา 30 4.16 
มัธยมศึกษาตอนต้น 492 68.14 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) 

100 13.85 

รวม 761 100 
 

จากตารางที่ 37 พบว่า ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ทีม่ากที่สุด คือศึกษาอยู่ในระดบั
มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 492 คน  คิดเป็นร้อยละ 68.14 รองลงมา คือ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 13.85 วิทยาลัยเทคนิค
กาญจนบุรี จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 13.85  และประถมศึกษา จ านวน 30 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 4.16 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 38 ระดับความพึงพอใจทีม่ีต่อการจัดโครงการสง่เสริมการเรียนการสอนภาษาอาเซียน 
                (ภาษาเมียนมา) เพื่อการสื่อสาร ส าหรบันักเรียน และบุคลากร ภายใต้โครงการสง่เสรมิ 
                และพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยภาพรวม 
 

รายการประเมิน x  S.D. การแปลผล 

1.ด้านวิทยากร 4.65 0.47 มากที่สุด 
2.ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.60 0.59 มากที่สุด 
3.ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.68 0.63 มากที่สุด 

รวม 4.64 0.50 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 38 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการสง่เสริมการ
เรียนการสอนภาษาอาเซียน (ภาษาเมียนมา) เพื่อการสือ่สาร ภายใต้โครงการส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพชีวิตทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( x =4.64) และหากพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้านคุณภาพการให้บริการ ในระดับมากที่สุด   
( x =4.68) รองลงมา คือ ด้านวิทยากร ในระดับมากทีสุ่ด ( x =4.65) และด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก ในระดับมาก ( x =4.60) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 39 ระดับความพึงพอใจทีม่ีต่อการจัดโครงการสง่เสริมการเรียนการสอนภาษาอาเซียน 
                (ภาษาเมียนมา) เพื่อการสื่อสาร ภายใต้โครงการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิต 
                ทุกกลุ่มเป้าหมาย    ด้านวิทยากร 
 

ด้านวิทยากร x  S.D. การแปลผล 

1.วิทยากรมีวิธีการบรรยายเข้าใจง่ายและน่าสนใจ 4.65 0.44 มากที่สุด 
2.วิทยากรสามารตอบค าถามของผู้เข้าร่วมอบรมอย่างชัดเจน 4.64 0.43 มากที่สุด 

รวม 4.65 0.26 มากที่สุด 
 
จากตารางที่ 39 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการสง่เสริมการ

เรียนการสอนภาษาอาเซียน (ภาษาเมียนมา) เพื่อการสือ่สาร ภายใต้โครงการส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพชีวิตทุกกลุ่มเป้าหมาย ด้านวิทยากรโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากทีสุ่ด ( x =4.65) และหาก
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพงึพอใจในเรื่องวิทยากรมีวิธีบรรยายเข้าใจ
ง่ายและน่าสนใจ  ในระดับมากทีสุ่ด ( x =4.65)  รองลงมา คือ วิทยากรสามารถตอบค าถาม      
ของผู้เข้าร่วมอบรมได้อย่างชัดเจน ในระดบัมากที่สุด ( x =4.64) ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 40 ระดับความพึงพอใจทีม่ีต่อการจัดโครงการสง่เสริมการเรียนการสอนภาษาอาเซียน 
                (ภาษาเมียนมา) เพื่อการสื่อสาร ภายใต้โครงการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิต 
                ทุกกลุ่มเป้าหมาย ด้านสิง่อ านวยความสะดวก 

                
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก x  S.D. การแปลผล 

1.อุปกรณ์/เอกสารที่ใช้ในการด าเนินโครงการมีความเหมาะสม 4.60 0.81 มากที่สุด 
2.โสตทัศนปูกรณ์มีความเหมาะสม/พร้อมใช้งาน 4.61 0.54 มากที่สุด 

รวม 4.60 0.33 มากที่สุด 
 
จากตารางที่ 40 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการส่งเสริมการ

เรียนการสอนภาษาอาเซียน (ภาษาเมียนมา) เพื่อการสือ่สาร ภายใต้โครงการส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพชีวิตทุกกลุ่มเป้าหมาย ด้านสิง่อ านวยความสะดวก โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( x =4.60) 
และหากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามพึงพอใจในเรื่องโสตทัศนูปกรณ์     
มีความเหมาะสม/พร้อมใช้งาน ในระดับมาก ( x =4.61) รองลงมา คือ อุปกรณ์/เอกสารที่ใช้ในการ
ด าเนินโครงการมีความเหมาะสม ในระดับมากทีสุ่ด ( x =4.60) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 41 ระดับความพึงพอใจทีม่ีต่อการจัดโครงการสง่เสริมการเรียนการสอนภาษาอาเซียน 
                (ภาษาเมียนมา) เพื่อการสื่อสาร ภายใต้โครงการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิต 
                ทุกกลุ่มเป้าหมาย   ด้านคุณภาพการให้บรกิาร 
 

ด้านคุณภาพการให้บริการ x  S.D. การแปลผล 

1.ความรู้ที่ได้รบัสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จรงิตรงกับความ
ต้องการ 

4.67 0.43 มากที่สุด 

2.การด าเนินกิจกรรม/โครงการมีความน่าสนใจและสนุกสนาน 4.71 0.54 มากที่สุด 
3.ความรู้ความเข้าใจที่ได้รบัสามารถน าไปพฒันาทกัษะการ
สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ 

4.68 0.63 มากที่สุด 

4.ความพึงพอใจตอ่การจัดกจิกรรมโดยภาพรวม 4.67 0.81 มากที่สุด 
รวม 4.68 0.45 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 41 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการส่งเสริมการ 

เรียนการสอนภาษาอาเซียน (ภาษาเมียนมา) เพื่อการสือ่สาร ภายใต้โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ด้านคุณภาพการให้บริการโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากทีสุ่ด ( x = 4.68) และหาก
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพงึพอใจในเรื่องการด าเนินกิจกรรม/
โครงการมีความน่าสนใจ และสนุกสนาน ในระดับมากทีสุ่ด ( x = 4.71) รองลงมา คือ  
ความรู้ความเข้าใจที่ได้รบัสามารถน าไปพฒันาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ ในระดับ      
มากที่สุด ( x =4.68) และความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมโดยภาพรวม ในระดับมากที่สุด และ
ความรู้ที่ได้รับสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงตรงกับความต้องการ ในระดับมากที่สุด  
( x = 4.67) ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 42 ระดับความรู้ความเข้าใจเนื้อหาหลักสูตรภาษาเมียนมา ก่อนและหลังการเข้าร่วม 
                    อบรม ของผู้เข้าร่วมอบรม 
 

ระดับความรู้ความเข้าใจภาษาเมียนมา x  S.D. การแปลผล 
1. ก่อน เข้าร่วมอบรม 1.44 0.43 ปานกลาง 
2. หลัง เข้าร่วมอบรม 4.33 0.54 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 42 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม มีระดับความรูค้วามเข้าใจเนื้อหาหลักสูตรภาษา

เมียนมา ก่อนการเข้าอบรม อยู่ในระดบัน้อยทีสุ่ด ( x = 1.44) และหลงัการเข้าร่วมอบรม  
มีระดับความรู้ความเข้าใจ  อยู่ในระดบัมาก ( x = 4.33) 
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2.3.4  ระดบัความพึงพอใจทีม่ีต่อการจัดโครงการสง่เสรมิการเรียนการสอนภาษาอาเซียน 
          (ภาษาเมียนมา)เพื่อการสือ่สาร ส าหรับนกัเรียน และบุคลากร ภายใต้โครงการสง่เสรมิและ 
          พัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มเป้าหมาย (แยกตามโรงเรียน) 
 
ตารางท่ี 43 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
 

โรงเรียน เพศชาย เพศหญิง รวม  
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

บ้านพุเลียบ 27 46.55 31 53.45 58 
วัดหนองตะโก 29 46.77 33 53.23 62 
วัดส านักคร้อ 22 44.00 28 56.00 50 
อนุบาลวัดลกูแกฯ 15 30.00 35 70.00 50 
บ้านดินโส 28 56.00 22 44.00 50 
บ้านห้วยมาลัย 16 32.00 34 68.00 50 
บ้านล าอซี ู 17 34.00 33 66.00 50 
บ้านหนองแสลบ 19 38.00 31 62.00 50 
กศน.อ.ท่ามะกา 26 52.00 24 48.00 50 
กศน.อ.เมอืงกาญจนบุร ี 14 28.00 36 72.00 50 
เทพศิรินทรล์าดหญ้า 22 44.00 28 56.00 50 
ร่มเกล้ากาญจนบุร ี 14 26.92 38 73.08 52 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุร ี 59 59.00 41 41.00 100 

รวม 308 42.66 414 57.34 722 
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ตารางท่ี 44 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับช้ัน 
 

โรงเรียน 
ระดับชั้น (จ านวน/ร้อยละ) 

กศน. ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ปวช./ปวส. 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

บ้านพุเลียบ - - 26 3.60 32 4.32 - - 
วัดหนองตะโก - - - - 62 8.58 - - 
วัดส านักคร้อ - - 4 0.55 46 6.37 - - 
อนุบาลวัดลกูแกฯ - - - - 50 6.93 - - 
บ้านดินโส - - - - 50 6.93 - - 
บ้านห้วยมาลัย - - - - 50 6.93 - - 
บ้านล าอซี ู - - - - 50 6.93 - - 
บ้านหนองแสลบ - - - - 50 6.93 - - 
กศน.อ.ท่ามะกา 50 6.93 - - - - - - 
กศน.อ.เมอืงกาญจนบุร ี 50 6.93 - - - - - - 
เทพศิรินทรล์าดหญ้า - - - - 50 6.93 - - 
ร่มเกล้ากาญจนบุร ี - - - - 52 7.20 - - 
วิทยาลัยเทคนิค
กาญจนบุร ี

- - - - - - 100  

รวม 100 13.85 30 4.16 492 68.14 100 13.85 
รวมจ านวนผู้ตอบ

แบบสอบถาม 722 คน 

คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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ตารางท่ี 45   ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการจัดโครงการสง่เสริมการเรียนการสอนภาษาอาเซียน  
                  (ภาษาเมียนมา) เพื่อการสื่อสาร ภายใต้โครงการสง่เสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                  ทุกกลุ่มเป้าหมาย  ด้านวิทยากร 
 

โรงเรียน วิทยากรมีวิธีบรรยาย
เข้าใจง่ายและ
น่าสนใจ 

วิทยากรสามารถตอบ
ค าถามของผู้เข้าร่วม
อบรมได้อย่างชัดเจน 

 
สรุปรวมรายด้าน  

x  การแปลผล x  การแปลผล x  การแปลผล 
บ้านพุเลียบ 4.50 มาก 4.60 มากที่สุด 4.55 มากที่สุด 
วัดหนองตะโก 4.71 มากที่สุด 4.58 มากที่สุด 4.65 มากที่สุด 
วัดส านักคร้อ 4.50 มาก 4.40 มาก 4.45 มาก 
อนุบาลวัดลกูแกฯ 4.50 มาก 4.60 มากที่สุด 4.55 มากที่สุด 
บ้านดินโส 4.60 มากที่สุด 4.56 มากที่สุด 4.58 มากที่สุด 
บ้านห้วยมาลัย 4.70 มากที่สุด 4.73 มากที่สุด 4.72 มากที่สุด 
บ้านล าอซี ู 5.00 มากที่สุด 4.90 มากที่สุด 4.95 มากที่สุด 
บ้านหนองแสลบ 4.40 มาก 4.50 มาก 4.45 มาก 
กศน.อ.ท่ามะกา 4.90 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 4.95 มากที่สุด 
กศน.อ.เมอืงกาญจนบุร ี 4.73 มากที่สุด 4.70 มากที่สุด 4.72 มากที่สุด 
เทพศิรินทรล์าดหญ้า 4.60 มากที่สุด 4.50 มาก 4.55 มากที่สุด 
ร่มเกล้ากาญจนบุร ี 4.73 มากที่สุด 4.70 มากที่สุด 4.72 มากที่สุด 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุร ี 4.58 มากที่สุด 4.71 มากที่สุด 4.65 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.65 มากท่ีสุด 4.64 มากท่ีสุด 4.65 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 46    ระดับความพึงพอใจที่มีตอ่การจัดโครงการสง่เสริมการเรียนการสอนภาษาอาเซียน  
                    (ภาษาเมียนมา) เพื่อการสื่อสาร ภายใต้โครงการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิต 
                    ทุกกลุ่มเป้าหมาย  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

 
โรงเรียน อุปกรณ์/เอกสารท่ีใช้ใน

การด าเนินโครงการมี
ความเหมาะสม 

โสตทัศนูปกรณ์ มี
ความเหมาะสม/
พร้อมใช้งาน 

 
สรุปรวมรายด้าน  

x  การแปลผล x  การแปลผล x  การแปลผล 
บ้านพุเลียบ 4.40 มาก 4.48 มาก 4.44 มาก 
วัดหนองตะโก 4.37 มาก 4.34 มาก 4.35 มาก 
วัดส านักคร้อ 4.56 มากที่สุด 4.22 มาก 4.39 มาก 
อนุบาลวัดลกูแกฯ 4.40 มาก 4.48 มาก 4.44 มาก 
บ้านดินโส 4.32 มาก 4.70 มากที่สุด 4.51 มากที่สุด 
บ้านห้วยมาลัย 4.73 มากที่สุด 4.70 มากที่สุด 4.72 มากที่สุด 
บ้านล าอซี ู 4.90 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 4.95 มากที่สุด 
บ้านหนองแสลบ 4.50 มาก 4.40 มาก 4.45 มาก 
กศน.อ.ท่ามะกา 4.98 มาก 5.00 มาก 4.99 มากที่สุด 
กศน.อ.เมอืงกาญจนบุร ี 4.75 มากที่สุด 4.69 มากที่สุด 4.72 มากที่สุด 
เทพศิรินทรล์าดหญ้า 4.50 มาก 4.60 มากที่สุด 4.55 มากที่สุด 
ร่มเกล้ากาญจนบุร ี 4.75 มากที่สุด 4.69 มากที่สุด 4.72 มากที่สุด 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุร ี 4.71 มากที่สุด 4.58 มากที่สุด 4.65 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.60 มากท่ีสุด 4.61 มากท่ีสุด 4.60 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 47    ระดับความพึงพอใจที่มีตอ่การจัดโครงการสง่เสริมการเรียนการสอนภาษาอาเซียน  
                   (ภาษาเมียนมา) เพื่อการสือ่สาร ภายใต้โครงการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิต 
                   ทุกกลุ่มเป้าหมาย  ด้านคุณภาพการให้บริการ 
 

โรงเรียน ความรู้ที่ได้รับ
สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง 
ตรงกับความ
ต้องการ 

การด าเนิน
กิจกรรม/โครงการมี
ความน่าสนใจ และ
สนุกสนาน 

ความรู้ ความ
เข้าใจที่ได้รับ
สามารถน าไป
พัฒนาทักษะการ
สื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษได้ 

ความพึงพอใจต่อ
การจัดกิจกรรม
โดยภาพรวม 

 
สรุปรวมรายด้าน  

x  
การแปล

ผล x  
การแปล

ผล x  
การแปล

ผล x  
การแปล

ผล x  
การแปล

ผล 
บ้านพุเลียบ 4.52 มากที่สุด 4.78 มากที่สุด 4.48 มาก 4.62 มากที่สุด 4.60 มากที่สุด 

วัดหนองตะโก 4.71 มากที่สุด 4.66 มากที่สุด 4.65 มากที่สุด 4.44 มาก 4.61 มากที่สุด 

วัดส านักคร้อ 4.52 มากที่สุด 4.74 มากที่สุด 4.37 มากที่สุด 4.44 มาก 4.52 มากที่สุด 

อนุบาลวัดลกูแกฯ 4.52 มากที่สุด 4.78 มากที่สุด 4.48 มาก 4.62 มากที่สุด 4.60 มากที่สุด 

บ้านดินโส 4.64 มากที่สุด 4.92 มากที่สุด 4.58 มากที่สุด 4.88 มากที่สุด 4.76 มากที่สุด 

บ้านห้วยมาลัย 4.48 มาก 4.52 มากที่สุด 4.78 มากที่สุด 4.62 มากที่สุด 4.60 มากที่สุด 

บ้านล าอซี ู 4.84 มากที่สุด 4.82 มากที่สุด 4.75 มากที่สุด 4.86 มากที่สุด 4.82 มากที่สุด 

บ้านหนองแสลบ 4.82 มากที่สุด 4.71 มากที่สุด 4.84 มากที่สุด 4.85 มากที่สุด 4.81 มากที่สุด 

กศน.อ.ท่ามะกา 4.84 มากที่สุด 4.92 มากที่สุด 4.96 มากที่สุด 4.96 มากที่สุด 4.92 มากที่สุด 
กศน.อ.เมืองกาญจนบุรี 4.67 มากที่สุด 4.65 มากที่สุด 4.65 มากที่สุด 4.62 มากที่สุด 4.62 มากที่สุด 
เทพศิรินทร์ลาดหญ้า 4.62 มากที่สุด 4.48 มาก 4.78 มากที่สุด 4.52 มากที่สุด 4.60 มากที่สุด 
ร่มเกล้ากาญจนบุร ี 4.65 มากที่สุด 4.67 มากที่สุด 4.62 มากที่สุด 4.65 มากที่สุด 4.65 มากที่สุด 

วิทยาลัยเทคนิค
กาญจนบุร ี

4.88 มากที่สุด 4.58 มากที่สุด 4.92 มากที่สุด 4.64 มากที่สุด 4.76 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.67 มากที่สุด 4.71 มากที่สุด 4.68 มากที่สุด 4.67 มากที่สดุ 4.68 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 48  ระดับความรู้ก่อนและหลังการเข้าร่วมอบรมของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 

โรงเรียน ก่อน เข้าร่วมอบรม หลัง เข้าร่วมอบรม  เพิ่มข้ึน  
  ลดลง x  การแปลผล x  การแปลผล 

บ้านพุเลียบ 1.62 น้อย 4.34 มาก  เพิ่มข้ึน 

วัดหนองตะโก 1.11 น้อยที่สุด 3.50 ปานกลาง  เพิ่มข้ึน 

วัดส านักคร้อ 1.28 น้อยที่สุด 4.20 มาก  เพิ่มข้ึน 

อนุบาลวัดลกูแกฯ 1.62 น้อย 4.34 มาก  เพิ่มข้ึน 

บ้านดินโส 1.34 น้อยที่สุด 4.58 มากที่สุด  เพิ่มข้ึน 

บ้านห้วยมาลัย 1.64 น้อย 4.46 มาก  เพิ่มข้ึน 

บ้านล าอซี ู 1.62 น้อย 4.40 มาก  เพิ่มข้ึน 

บ้านหนองแสลบ 1.75 น้อย 4.04 มาก  เพิ่มข้ึน 
กศน.อ.ท่ามะกา 1.00 น้อยที่สุด 4.60 มากที่สุด  เพิ่มข้ึน 
กศน.อ.เมอืง 1.10 น้อยที่สุด 4.56 มากที่สุด  เพิ่มข้ึน 

เทพศิรินทร์ลาดหญ้า 1.64 น้อย 4.46 มาก  เพิ่มข้ึน 

ร่มเกล้ากาญจนบุร ี 1.94 น้อย 4.20 มาก  เพิ่มข้ึน 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุร ี 1.10 น้อยที่สุด 4.56 มากที่สุด  เพิ่มข้ึน 
รวมเฉลี่ย 1.44 น้อยท่ีสุด 4.33 มาก  เพิ่มข้ึน 
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ผลการด าเนินโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอาเซยีน (ภาษาไทย ภาษา 
เมียนมาและภาษาอังกฤษ)เพื่อการสื่อสาร ภายใต้โครงการสง่เสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่ม    
เป้าหมาย มีวัตถุประสงค์เพื่อพฒันาหลักสูตรภาษาอาเซียน (ภาษาเมียนมาและภาษาอังกฤษ) ใช้ใน
การอบรม ครู ผูบ้รหิาร และบุคลากร ในการน าไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้กับผู้เรียนและ 
การสือ่สารในชีวิตประจ าวัน  และเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ละพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอาเซียน
เพื่อการสื่อสาร (ภาษาเมียนมาและภาษาอังกฤษ) ส าหรับนกัเรียนและบุคลากร ในการน ามาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และการประกอบอาชีพได ้ กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียน ครู ผู้บรหิาร และบุคลากร  
ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุีเขต 1-4  ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ในเขตจังหวัดกาญจนบรุ ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
และส านักงานสง่เสรมิการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จ านวน 26 สถานศึกษา  
จ านวน ๑,558 คน ก าหนดการด าเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนเมษายน 2561 
ไดผ้ลการด าเนินงานดงันี ้

1. ผลการพฒันาหลักสูตรภาษาอาเซียน (ภาษาเมียนมาและภาษาอังกฤษ) เพื่อการ 
สื่อสารระดับเบื้องต้น จากการประเมินเอกสารหลักสูตรการอบรมภาษาอาเซียน (ภาษาเมียนมา และ
ภาษาอังกฤษ) โดยวิธีการวิพากษ์จากผู้เช่ียวชาญด้านภาษาเมียนมาและภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัย
ราชภัฎกาญจนบรุี และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จ านวน 2 ครั้ง  ครั้งที่ 1 วันที่ 10 - 12 พฤศจิกายน 
2560 ครั้งที่ 2 วันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมราชศุภมิตร อ าเภอเมืองกาญจนบรุี 
จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า เอกสารหลักสูตรการอบรมภาษาอาเซียน (ภาษาเมียนมาและภาษาอังกฤษ) 
ประกอบด้วย ด้านหลักการ และวัตถุประสงค์  มีความสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์จงัหวัดกาญจนบรุี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของจงัหวัดที่ ๑ เสรมิสร้างสังคมเป็นสุขและสงัคมแหง่การเรียนรู้ กลยทุธ์ที่ ๓ 
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มเป้าหมาย และสอดคล้องกบัหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ด้านโครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย เนื้อหา  ที่ใช้ในการอบรม แบ่ง
ออกเป็นหน่วยการเรียนรู้  ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ มกีารก าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม  
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แนวทางในการจัดกิจกรรม และแนวทางการวัดผลประเมินผล ไว้อย่างชัดเจน ครบถ้วนทุกตัวช้ีวัด 
ภาษาที่ใช้ถูกต้องตามหลักของภาษา สามารถน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษา
อาเซียนเพื่อการสื่อสารได้อย่างมปีระสิทธิภาพ และสามารถน าไปใช้ในการอบรมครูและบุคลากรได้ 

2. ผลการน าหลักสูตรไปใช้กบัครู ผูบ้รหิารและบุคลากร โดยการอบรมอบรม 
เชิงปฏิบัติการการใช้หลกัสูตรภาษาอาเซียน (ภาษาเมียนมา และภาษาอังกฤษ) เพื่อการสื่อสารระดับ
เบื้องต้น  

  ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดกาญจนบรุี จัดอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ 
หลักสูตรภาษาอาเซียน (ภาษาเมียนมา และภาษาอังกฤษ) เพื่อการสื่อสารระดับเบื้องต้น มผีูเ้ข้าร่วม
อบรมทั้งหมดจ านวน 75 คน ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 92.80     
เพศชาย จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 สังกัดหน่วยงาน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี
จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00 ส านักงานการสง่เสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุร ีจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - 4 มีผู้เข้ารับการอบรมเท่ากัน จ านวนเขตพื้นที่ละ 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.67 และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 
9.32 การประเมินแบง่เป็น 3 ด้านดังนี้ 

ผลการประเมินด้านความรู้ความเข้าใจภาษาเมียนมาและภาษาอังกฤษเพื่อการ 
สื่อสารของครู ผู้บริหารและบุคลากร พบว่า ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
ในการใช้ภาษาอาเซียน (ภาษาเมียนมาและภาษาอังกฤษ) เพื่อการสื่อสารในระดับพอใช้ข้ึนไป โดย
สามารถจ าแนกเป็นรายระดับคะแนน ได้ดังนี้ ร้อยละ 74.67 ของผู้เข้ารบัการอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจในการใช้ภาษาอาเซียน (ภาษาเมียนมาและภาษาอังกฤษ) เพื่อการสื่อสารในระดับดีมาก และ
ร้อยละ 25.33 ของผูเ้ข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาอาเซียน (ภาษาเมียนมา
และภาษาอังกฤษ) เพื่อการสื่อสารในระดับดี แสดงว่าผู้เข้ารบัการอบรมบรรลุตามตัวช้ีวัดความส าเรจ็
ของโครงการที่ตัง้ไว้ (ร้อยละ 80 ของผูเ้ข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจภาษาเมียนมา และ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดบัพอใช้ข้ึนไป) 

   ผลการประเมินด้านทักษะการใช้ภาษาเมียนมา และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
พบว่า ร้อยละ100 ของผูเ้ข้ารับการอบรมมีทกัษะการใช้ภาษาอาเซียน (ภาษาเมียนมาและ
ภาษาอังกฤษ) เพื่อการสื่อสารในระดับพอใช้ข้ึนไป โดยสามารถจ าแนกเป็นรายระดบัคะแนน ได้ดังนี้ 
ร้อยละ 96.00 ของผูเ้ข้ารับการอบรมมีทกัษะการใช้ภาษาอาเซียน (ภาษาเมียนมาและภาษาอังกฤษ) 
เพื่อการสื่อสารในระดบัดีมาก ร้อยละ 4.00 ของผู้เข้ารับการอบรมมทีักษะการใช้ภาษาอาเซียน 
(ภาษาเมียนมาและภาษาอังกฤษ) เพื่อการสือ่สาร ในระดับด ีแสดงว่าผู้เข้ารบัการอบรมบรรลุตาม
ตัวช้ีวัดความส าเรจ็ของโครงการที่ตัง้ไว้ (ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะการใช้ภาษา  
เมียนมา และภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สารระดบัพอใช้ข้ึนไป) 

ผลการประเมินด้านความพึงพอใจ พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมมคีวามพึงพอใจต่อการ 
จัดโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอาเซียน (ภาษาเมียนมาและภาษาอังกฤษ) เพื่อการสือ่สาร 
ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก        
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( x =4.49) และหากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผูเ้ข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจในด้านเจ้าหน้าที่/
บุคลากรที่ใหบ้รกิาร ในระดบัมากที่สุด ( x =4.69) รองลงมา คือ ด้านวิทยากร ในระดับมากที่สุด     
( x =4.60) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ในระดับมาก  ( x =4.42) ด้านคุณภาพการให้บรกิารใน
ระดับมาก ( x =4.39) และด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการจัดกจิกรรม ในระดบัมาก ( x =4.33) 
ตามล าดับ 

3. ผลการน ากจิกรรมพฒันาทกัษะภาษาอาเซียนไปใช้ในการจัดการเรียนรูก้ับ 
นักเรียน โดยการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอาเซียน (ภาษาเมียนมาและภาษาอังกฤษ) เพือ่การสื่อสาร 
ระดับเบื้องต้น ส าหรับนกัเรียนและบุคลากร  ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน 2560 โดย
แบ่งจัดกจิกรรมเป็น 2 กิจกรรม คือกจิกรรมค่ายภาษาเมียนมา และกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ การ
ประเมินแต่ละกิจกรรมแบง่เป็น 3 ด้านดังนี้ 

3.1  กิจกรรมค่ายภาษาเมียนมาเพื่อการสื่อสารส าหรบันักเรียนและบุคลากร 
นักเรียนและบุคลากรที่เข้าร่วมกจิกรรมค่ายภาษาเมียนมาเพื่อการสื่อสาร จ านวน 

722 คนโดยแยกตามสังกัดดงันี ้สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวน 522 
คน  คิดเป็นร้อยละ 72.30 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 13.85 และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน    
100 คน คิดเป็นร้อยละ 13.85  การประเมินแบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี ้ 

ผลการประเมินด้านความรู้ความเข้าใจภาษาเมียนมาเพื่อการสื่อสาร พบว่า  
ผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 722 คน ร้อยละ 98.20 ของผูเ้ข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจภาษาเมียน
มาเพื่อการสื่อสารในระดบัพอใช้ข้ึนไป โดยสามารถจ าแนกเป็นรายระดับคะแนน ได้ดังนี้            
ร้อยละ 63.99 ของผูเ้ข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจภาษาเมียนมาเพื่อการสื่อสารในระดับดมีาก 
ร้อยละ 23.82 ของผูเ้ข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจภาษาเมียนมาเพื่อการสื่อสารในระดับดี   
ร้อยละ 10.39  ของผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจภาษาเมียนมาเพื่อการสื่อสารในระดับพอใช้ 
และ ร้อยละ ของผูเ้ข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจภาษาเมียนมาเพือ่การสื่อสารในระดับปรบัปรุง 
1.80 ตามล าดับ แสดงว่าผู้เข้ารับการอบรมบรรลุตามตัวช้ีวัดความส าเรจ็ของโครงการที่ตัง้ไว้     
(ร้อยละ 80ของผู้เข้ารบัการอบรมมีความรู้ความเข้าใจภาษาเมียนมาเพื่อการสื่อสารระดบัพอใช้ข้ึนไป) 

  ผลการประเมินด้านทกัษะการใช้ภาษาเมียนมาเพื่อการสื่อสาร พบว่า ผู้เข้าร่วม 
อบรมจ านวน 722 คน ร้อยละ 99.86 ของผู้เข้ารับการอบรมมทีักษะการใช้ภาษาเมียนมาเพื่อการ
สื่อสาร ในระดบัพอใช้ข้ึนไป โดยสามารถจ าแนกเป็นรายระดับคะแนน ได้ดังนี้ ร้อยละ 47.65 ของ  
ผู้เข้ารบัการอบรมมทีักษะการใช้ภาษาเมียนมาเพือ่การสื่อสารในระดับดี  ร้อยละ 45.84 ของผู้เข้า
รับการอบรมมีทักษะการใช้ภาษาเมียนมาเพื่อการสื่อสารในระดับดีมาก ร้อยละ 6.37  ของผูเ้ข้า   
รับการอบรมมีทักษะการใช้ภาษาเมียนมาเพื่อการสื่อสาร ในระดับพอใช้ และร้อยละ 0.14  ของผูเ้ข้า
รับการอบรมมีทักษะการใช้ภาษาเมียนมาเพื่อการสื่อสาร ในระดับปรบัปรุง ตามล าดับ แสดงว่า       
ผู้เข้ารบัการอบรมบรรลุตามตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการที่ตั้งไว้ (ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการ
อบรมมีทักษะการใช้ภาษาเมียนมาเพื่อการสื่อสารระดับพอใช้ข้ึนไป) 
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  ผลการประเมินด้านความพึงพอใจ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อ 
การจัดโครงการสง่เสริมการเรียนการสอนภาษาอาเซียน (ภาษาเมียนมา) เพือ่การสื่อสาร ภายใต้
โครงการสง่เสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุม่เป้าหมาย โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากทีสุ่ด          
( x =4.64) และหากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้านคุณภาพ
การใหบ้ริการ ในระดบัมากทีสุ่ ( x =4.68) รองลงมา คือด้านวิทยากร ในระดบัมากที่สุด ( x =4.65) 
และด้านสิง่อ านวยความสะดวกในระดบัมาก ( x =4.60) ตามล าดับ 

3.2  กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสารส าหรับนกัเรียนและบุคลากร  
   นักเรียนและบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จ านวน 

761 คน โดยแยกตามสังกัดดังนี ้ สงักัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวน    
555 คน  คิดเป็นร้อยละ 72.93 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
จ านวน 106 คน  คิดเป็นร้อยละ 13.93  และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน    
100 คน คิดเป็นร้อยละ 13.14  การประเมินแบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี ้

ผลการประเมินด้านความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พบว่า  
ผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 761 คน ร้อย 99.34 ของผูเ้ข้ารบัการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับพอใช้ข้ึนไป โดยสามารถจ าแนกเป็นรายระดับคะแนนได้ดังนี้ 
ร้อยละ 45.86 ของผูเ้ข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับดี 
รองลงมาคือ ร้อยละ 27.59  ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร
ในระดับพอใช้ ร้อยละ 25.89 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในระดับดีมาก และร้อยละ 0.66 ของผู้เข้ารับการอบรมมคีวามรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษ   
เพื่อการสื่อสารในระดบัปรับปรุง ตามล าดับ แสดงว่าผู้เข้ารบัการอบรมบรรลุตามตัวช้ีวัดความส าเรจ็
ของโครงการที่ตัง้ไว้ (ร้อยละ 80 ของผูเ้ข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารระดับพอใช้ข้ึนไป) 

ผลการประเมินด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พบว่า ผู้เข้าร่วม 
อบรมจ านวน 761 คน ร้อยละ 99.34 ของผู้เข้ารับการอบรมมทีักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในระดับพอใช้ข้ึนไป โดยสามารถจ าแนกเป็นรายระดบัคะแนนได้ดังนี้ ร้อยละ 45.65 ของผู้
เข้ารับการอบรมมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับดี รองลงมาคือ ร้อยละ 30.35  
ของผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สารในระดับพอใช้  ร้อยละ 22.34  
ของผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สารในระดับดมีาก และ ร้อยละ 0.66 
ของผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สารในระดับปรบัปรุง ตามล าดับ 

ผลการประเมินด้านความพึงพอใจ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อ 
การจัดโครงการสง่เสริมการเรียนการสอนภาษาอาเซียน (ภาษาอังกฤษ) เพื่อการสือ่สาร ภายใต้
โครงการสง่เสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุม่เป้าหมาย โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากทีสุ่ด          
( x =4.52) และหากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้าน
วิทยากร ในระดับมากทีสุ่ด ( x =4.57) รองลงมา คือ ด้านคุณภาพการให้บริการ ในระดับมากทีสุ่ด    
( x =4.56) และด้านสิง่อ านวยความสะดวก ในระดบัมาก ( x =4.43) ตามล าดับ 
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ข้อเสนอแนะ  

 โดยสรปุ ผู้เข้าร่วมอบรมมีความเห็นว่า โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษา
อาเซียน (ภาษาไทย ภาษาเมียนมา และภาษาอังกฤษ) เพื่อการสือ่สาร เป็นโครงการที่ดี  
มีกระบวนการและกจิกรรม   ที่กระชับ ชัดเจน สนุกและมปีระสทิธิภาพ สามารถพฒันานักเรียน ครู 
ผู้บริหาร และบุคลากรได้จรงิ มีประโยชน์ต่อวิชาชีพครู และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ตลอดจนน าไปประกอบวิชาชีพได้ จึงควรให้มีการจัดข้ึนอีกให้ต่อเนื่องทุกปี 

การประเมินความคุ้มค่าของโครงการ 
ผลจากการประเมินความคุ้มค่าของโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอาเซียน

(ภาษาไทย ภาษาเมียนมา และภาษาอังกฤษ)เพื่อการสือ่สาร ภายใต้โครงการ ส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพชีวิตทุกกลุ่มเป้าหมาย พบว่า  

1. จากผลการทดสอบหลงัการเข้ารบัการฝึกอบรมการใช้ภาษาเมียนมาเพื่อการ 
สื่อสารนักเรียนและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 98.20 มีทักษะการใช้ภาษาเมียนมาเพื่อการ
สื่อสารได้ในระดบัพอใช้ข้ึนไป เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ (ร้อยละ 80)  

2. จากผลการทดสอบหลงัการเข้ารบัการฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ 
สื่อสารนักเรียนและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ รอ้ยละ 99.34 มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารได้ในระดบัพอใช้ข้ึนไป เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ (ร้อยละ 80)  

3. ครูในโรงเรียนแกนน าที่เข้าร่วมโครงการ รอ้ยละ 100 มีทักษะการใช้ภาษา 
อาเซียน(ภาษาเมียนมาและภาษาอังกฤษ) เพื่อการสือ่สารในระดับพอใช้ข้ึนไป เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
(ร้อยละ 80) นอกจากนี้ครูในโรงเรียนแกนน าที่ผ่านการอบรมสามารถใช้ภาษาอาเซียน (ภาษาเมียน
มาและภาษาอังกฤษ) ขยายผลในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนให้กับนกัเรียนในรุ่นต่อๆ ไป 

4. จากการเปรียบเทียบผลประโยชน์และต้นทุนของโครงการ ณ จุดที่เป็น 
ผลประโยชน์เท่ากบัต้นทุนของโครงการ ผูเ้ข้ารบัการอบรมได้รับประโยชนจ์ากโครงการจึงเป็นสิ่งที่มา
ของความคุ้มค่า นอกจากนี้ผลที่ได้รับมมีูลค่าสูงกว่าต้นทุนของทรพัยากรที่ต้องใช้เพื่อการลงทุนใน
โครงการ เนื่องจากโรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรเีป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา 
ภาษาที่ใช้ก็มีหลากหลายเช้ือชาติ โครงการนีจ้ึงเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชนเป็นอย่างยิง่เป็นที่
ยอมรบัแก่ทุกฝ่ายทีเ่กี่ยวข้อง 

5. ความคุ้มค่าของโครงการในเชิงคุณภาพ ส่งเสริมผู้เข้ารบัการอบรมให้ได้รบั 
ความรู้การพฒันาการใช้ทกัษะภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร (ภาษาเมียนมาและภาษาอังกฤษ) 
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้จรงิและน าไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคตได้  ผู้เข้าร่วมอบรม 
มีความมั่นใจในการใช้ภาษา รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาเมียนมาและภาษาอังกฤษ โดย    
ผู้เข้ารบัการอบรมมีความพงึพอใจในระดบัมากที่สุดต่อการจดัโครงการ 
 

 

 



 

              รายงานผลโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอาเซียน ศธจ.กาญจนบรุี            67 
 

 

 

 

 

 

ที่ปรึกษา 

นายจีระเกียรติ  ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 
นายณรงค์  รักร้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 
นายอนันต์  กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   
นายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุ ี

ประมวลข้อมูล/เขียนรายงาน 

นายชาลี ส ารองทรัพย์ ผู้อ านวยการกลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผล 
นายนิวัตน์ โชติสวัสดิ์   รองผู้อ านวยการกลุม่นิเทศ ติดตามและประเมินผล 
นางวารินทร์ สุขกุล   รองผู้อ านวยการกลุม่นิเทศ ติดตามและประเมินผล 
นางพูลทรัพย์ หินอ่อน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
นางรุ่งอรุณ หัสชู   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
นางสาวศศิพิมพ์ แพทย์วงษ์   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
นางเมตตา สุกใส   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
นางสาวถวิล หวังกุ่ม   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
นางพิชญาภัค อารีรอบ   ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
นางสาวสัทธา สืบดา   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
นายชัยวัตร ทองบ่อ   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
นางวราภรณ์ เนาวราช   ศึกษานิเทศก์ช านาญ 
นางสาลินี อุดมผล   ครูโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์ 
นางทัศนวรรณ ศักดิ์กาญจนเดช   ครูโรงเรียนบ้านแก่งจอ ปฏิบัตหิน้าที่ศึกษานิเทศก ์
นางสาวจิราภา อ่ าแจ้ง ครูโรงเรียนวัดสาลวนาราม 
นางสาวฉัตรกุล ตรงคมาลี เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 
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บรรณาธิการกิจ 

นายชาลี ส ารองทรัพย์ ผู้อ านวยการกลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผล 
นายนิวัตน์ โชติสวัสดิ์   รองผู้อ านวยการกลุม่นิเทศ ติดตามและประเมินผล 
นางสาวถวิล หวังกุ่ม   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
นางสาวสัทธา  สืบดา   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
นายชัยวัตร ทองบ่อ   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
นางทัศนวรรณ ศักดิ์กาญจนเดช   ครูโรงเรียนบ้านแก่งจอ ปฏิบัตหิน้าที่ศึกษานิเทศก ์

ออกแบบปก/รูปเล่ม 

นางสาวถวิล หวังกุ่ม   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
นางสาวสัทธา  สืบดา   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
         
 


