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ค าน า 
  การสอนภาษาไทยในปัจจุบัน ทั้งการสอนให้กับเยาวชนไทย คนไทยและชาวต่างชาตินั้น จึง
จ าเป็นต้องพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติอย่างมีประสิทธิภาพ จากการจัดการอบรม
การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติที่ผ่านมา ท าให้ผู้จัดได้ตระหนักถึงความส าคัญของการสอนภาษาไทยส าหรับ
ชาวต่างชาติ สู่การน าไปใช้ให้เกิดประสิทธิผล ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทยทั้งเยาวชนไทย 
คนไทยและชาวต่างชาติให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นได้ 

เพ่ือเป็นการติดตามผลความส าเร็จของโครงการอบรมการสอนภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ 
จึงได้จัดท ารายงานการประเมินข้ึน โดยได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลจากคณะกรรมการด าเนินงานวิเทศสัมพันธ์ 
จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
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บทน า 

 

ความเป็นมา 
 ประเทศไทยในปัจจุบัน มีการติดต่อกับต่างประเทศทั้งทางด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม 
การศึกษาและวัฒนธรรม ภาษาเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารที่ส าคัญ ภาษาไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และ
วัฒนธรรมของชาติไทย ซึ่งในปี 2558 นี้ประเทศในกลุ่มอาเซียนมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆเพ่ือเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนท าให้ชาวต่างชาติให้ความสนใจ ศึกษาภาษาต่างๆของกลุ่มประเทศอาเซียน ภาษาไทยเป็น
ภาษาหนึ่งที่ชาวต่างชาติให้ความสนใจศึกษามากยิ่งขึ้น เนื่องด้วยเหตุผลของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกัน เช่น เพ่ือ
เรียนรู้ภาษาอ่ืน เพ่ือใช้ในการติดต่อธุรกิจ เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวัน เพื่อประกอบอาชีพ เพ่ือเข้าสังคมและ
วัฒนธรรมไทยเมื่อต้องการใช้ชีวิตบั้นปลายในประเทศไทย เป็นต้น 
 การสอนภาษาไทยในปัจจุบัน ทั้งการสอนให้กับเยาวชนไทย คนไทยและชาวต่างชาตินั้น จึงจ าเป็นต้อง
พัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติอย่างมีประสิทธิภาพ จากการจัดการอบรมการสอน
ภาษาไทยให้ชาวต่างชาติที่ผ่านมา ท าให้ผู้จัดได้ตระหนักถึงความส าคัญของการสอนภาษาไทยส าหรับ
ชาวต่างชาติ สู่การน าไปใช้ให้เกิดประสิทธิผล ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทยทั้งเยาวชนไทย 
คนไทยและชาวต่างชาติให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นได้ 
 ผู้จัดได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงจัดโครงการอบรมการสอนภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ เพ่ือเตรียม
ความพร้อมและเป็นทางเลือกให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจการสอนภาษาไทย
สามารถน าเทคนิคการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติจากการอบรมไปพัฒนาศักยภาพในการสอนภาษาไทยให้
ชาวต่างชาติอย่างถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการจุดประกายเกี่ยวกับอาชีพทางเลือก
หากนักศึกษาต้องการประกอบอาชีพอิสระ เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้เรียน เป็นการเผยแพร่และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมไทย ทั้งยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การสอนภาษาไทยซึ่งกันและกันอีกด้วย 
 

วัตถุประสงค์ของการประเมิน 
1. เพ่ืออนุรักษ์สืบสานภาษา และวัฒนธรรมไทยในการเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2. เพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ 
3. เพื่อเพ่ิมศักยภาพด้านเทคนิคการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติสู่การน าไปใช้แก่ผู้อบรม 
4. เพ่ือเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพทางเลือกหรือประกอบอาชีพอิสระแก่ผู้อบรม 

วิธีการด าเนินการประเมิน 
1. ประเมินจากแบบสอบถาม 
2. ประเมินจากการสัมภาษณ์ 
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เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นในการเข้าร่วมโครงการอบรมการสอนภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 
โดยแจกแบบประเมินให้กับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมการสอนภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ 

การวิเคราะห์ข้อมูล   
สถิติที่ใช้  คือ  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

เกณฑ์การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง  4.51 - 5.00 หมายความว่า มากที่สุด 
               ค่าเฉลี่ยระหว่าง  3.51 - 4.50 หมายความว่า มาก 

     ค่าเฉลี่ยระหว่าง  2.51 - 3.50 หมายความว่า ปานกลาง 
     ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.51 - 2.50 หมายความว่า น้อย 
     ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.00 - 1.50 หมายความว่า น้อยที่สุด 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 โครงการอบรมการสอนภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ สามารถสรุปผลการด าเนินโครงการได้ดังนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามคือผู้ที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 13 คน ดังนี้ 

   - อาจารย์ จ านวน 5 คน    - บุคลากรทั่วไป จ านวน 2 คน 
   - บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 5 คน - นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย จ านวน 1 คน  
2. จากการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ที่เข้าร่วมโครงการอบรมการสอนภาษาไทยส าหรับ

ชาวต่างชาติ  สรุปผลการประเมินได้ดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางแสดงร้อยละความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ  
 

หัวข้อ ระดับความพึงพอใจ 

x̅ S.D. ระดับ 

1. ระยะเวลาการอบรมมีความเหมาะสม 4.58 0.49 มากท่ีสุด 
2. เนื้อหาการจัดอบรม มีความเหมาะสมเหมาะกับระดับของผู้เรียน 5 0 มากที่สุด 
3. สถานที่จัดอบรม มีความเหมาะสม 4.91 0.27 มากที่สุด 
4. วิทยากร มีความรู้ความสามารถ และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้
เป็นอย่างดี 

5 0  มากที่สุด 
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หัวข้อ ระดับความพึงพอใจ 

x̅ S.D. ระดับ 

5. มีความพร้อมสื่อและอุปกรณ์ประกอบการอบรม   4.91 0.27 มากที่สุด 
6. การจัดอาหาร และอาหารว่าง มีความเหมาะสม 4.91 0.27 มากที่สุด 
7. ท่านได้ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะทางด้านการสอน
ภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ 

5 0 มากที่สุด 

8. การน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการจักการเรียนการสอน 4.75 0.43 มากที่สุด 
9. ท่านต้องการให้มีการจัดโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง 4.91 0.27 มากที่สุด 

รวม 4.88 0.18 มากที่สุด 
 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลของการประเมินการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการจากการตอบแบบสอบถามความพึง
พอใจ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

 หัวข้อที่มีผลการประเมินความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ( 4.51 - 5.00) มี 9 รายการ เรียงล าดับ
จากมากไปหาน้อย ได้แก่  

ข้อค าถามที่ 2. เนื้อหาการจัดอบรม มีความเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน ( x̅ = 5)  
ข้อค าถามที่ 4. วิทยากร มีความรู้ความสามารถ และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี ( x̅ = 5)  
ข้อค าถามที่ 7. ท่านได้ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะทางด้านการสอนภาษาไทยส าหรับ
ชาวต่างชาติ ( x̅ = 5)  
ข้อค าถามที่ 3. สถานที่จัดอบรมมีความเหมาะสม ( x̅ = 4.91) 
ข้อค าถามที่ 5. ความพร้อม สื่อและอุปกรณ์ประกอบการอบรม ( x̅ = 4.91)  
ข้อค าถามที่ 9. ท่านต้องการให้จัดโครงการอย่างต่อเนื่อง (x̅ = 4.91)  
ข้อค าถามที่ 6. การจัดอาหาร และอาหารว่าง มีความเหมาะสม (x̅ = 4.91)  
ข้อค าถามที่ 8. การน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการจักการเรียนการสอน (x̅ = 4.75)  
ข้อค าถามที่ 1.ระยะเวลาการอบรมมีความเหมาะสม (x̅ = 4.58)  

   สรุปผลโดยรวมของการประเมินการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการอบรมการสอน
ภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 

ผลจากการสัมภาษณ์และสอบถามเพิ่มจากผู้เข้าร่วมโครงการเติมมีรายละเอียด ดังนี้  
ประเด็นที่ 1 ผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์/ความส าคัญในการเข้าร่วม

โครงการนี้ในประเด็นเรื่อง ได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย และเพ่ิมประสบการณ์ในการจัดสอนภาษาไทยให้
ชาวต่างชาติได้ รวมทั้งการเข้าใจภาษาไทยมากขึ้น  
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 “เป็นโครงการที่ดีช่วยส่งเสริมความรู้ด้านภาษาไทยที่จะน าไปสอนกับชาวต่างประเทศได้จริงๆมี
 ประโยชน์มาก” 
       (ผู้เข้าอบรมคนที ่1) 

“เป็นโครงการที่ดีและสามารถพัฒนาศักยภาพการสอนภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติให้ผู้เข้ารับการ
 อบรมได้เป็นอย่างดี ” 

      (ผู้เข้าอบรมคนที ่2) 

 
ประเด็นที่ 2 ผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดงความคิดเห็นต่อวิทยากรในเรื่องความรู้ความสามารถและ

เทคนิคในการสอน รวมทั้งการเชิญวิทยากรควรจะเป็นวิทยากรที่เชี่ยวชาญหลากหลาย 
 
 “อยากให้มีวิทยากรคนใหม่ๆ ด้วย เพื่อจะได้รู้แนวทางการสอนหลายๆแนว” 
      (ผู้เข้าอบรมคนที่ 3) 
“โครงการที่ดี วิทยากรสามารถท าให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และเทคนิคท่ีดีของการสอนภาษาไทยส าหรับ

 ชาวต่างชาติ” 
         (ผู้เข้าอบรมคนที่ 4) 
ประเด็นที่ 3 ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเห็นว่า ควรมีการเพิ่ม

ระยะเวลาการอบรมให้มากขึ้นจากเดิม เป็นการอบรม 5 สัปดาห์ ๆ ละ 6 ชั่วโมง และให้มีการฝึกปฏิบัติจริง 
อย่างไรก็ตามมีผู้เข้าร่วมโครงการเสนอแนะว่า เวลาเดิมเหมาะสมแล้วแต่ให้ปรับบางเวลาเป็นการฝึกปฏิบัติจริง 

 
             “เพ่ิมชั่วโมงเรียนอีก” 
          (ผู้เข้าอบรมคนที่ 5) 

ประเด็นที่ 4 ผู้เข้าร่วมโครงการได้เสนอแนะเพ่ิมเติมในการปรับเปลี่ยนส าหรับการด าเนินงาน ครั้ง
ต่อไป ในประเด็นของการจัดอาจารย์ชาวต่างชาติเข้าเป็นกลุ่มตัวอย่าง รวมทั้งการทดสอบความรู้เบื้องต้นใน
การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ ดังนี้ 

 
“อยากให้มีการสาธิตการสอนภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ โดยใช้ผู้เรียนชาวต่างชาติจริงๆมาสาธิต
การเรียนการสอนเพื่อเป็นตัวอย่าง” 
      (ผู้เข้าอบรมคนที ่6) 
“อาจมีการทดสอบความรู้เบื้องต้นผู้เข้าอบรมก่อนเพื่อที่จะได้ปรับเนื้อหา ให้เหมาะสมกับพ้ืน
ฐานความรู้ของผู้เข้าอบรมมากท่ีสุด” 
      (ผู้เข้าอบรมคนที ่7) 

     “ต้องการให้จัดโครงการต่อเนื่อง” 
      (ผู้เข้าอบรมคนที่ 8) 



 

 

 

5 
 ประเด็นที่ 5 ผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดงความคิดเห็นว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้พ้ืนฐานแตกต่างกัน 
หมายถึงผู้เข้าร่วมโครงการบางคนไม่ใช่จบวิชาเอกภาษาไทย หรือพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ และผู้เข้าร่วม
อบรมติดภารกิจอ่ืนท าให้เข้าร่วมโครงการไม่ครบตามหลักสูตร 
 
 “ภารกิจของผู้เข้าร่วมอบรม ท าให้มาอบรมได้ไม่ครบทุกวัน      

      (ผู้เข้าอบรมคนที ่9) 
“ผู้เข้าร่วมอบรมมีพ้ืนฐานความรู้ต่างกัน” 
      (ผู้เข้าอบรมคนที ่10) 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



 

 

 
 
 
 

 
 
 

ประมวลภาพกิจกรรม 



 

 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  ธรรมวินทร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวในพิธีเปิดโครงการ 

  

 
 

อาจารย์รัตน์เรขา  ฤทธิศร กล่าวทักทายผู้เข้าร่วมอบรมและเร่ิมอบรมการสอนภาษาไทยระดับต้น
ส าหรับชาวต่างชาติ 



 

 

 
 

กิจกรรมกลุ่ม บันไดขั้นที่ 1 (สาธิตการปฐมนิเทศผู้เรียนชาวต่างชาติ) 

 

 
 
 



 

 

     
 

กิจกรรมกลุ่ม บันไดขั้นที่ 1 (สาธิตการปฐมนิเทศผู้เรียนชาวต่างชาติ) 

 

     



 

 

                    

 
 

กิจกรรมกลุ่มบันไดขั้นที่ 3 สอนออกเสียง (สาธิตวิธีการจัดการเรียนการสอน) 

 

 



 

 

 
 

กิจกรรมกลุ่ม สาธิตการสอนด้วย Fidel Chart 

 

 
 



 

 

   
 

การฝึกปฏิบัติ วัฒนธรรมโดยการท าตุง 

 

    



 

 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิจิตรา  วงศ์อนุสิทธ์ิ รองผู้อ านวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
กล่าวในพิธีปิดโครงการอบรมการสอนภาษาไทย ส าหรับชาวต่างชาติ 

 

 
 

ถ่ายรูปร่วมกันในพิธีมอบเกียรติบัตร 


