
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
แผนการสอน 
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แผนการสอน 
บทที่ 4 เทคนิคการฝึกอบรม 

 
 
หวัข้อเนือ้หา 
 

ความหมายของเทคนิคการฝึกอบรม 
ปัจจยัท่ีต้องค านงึถึงในการเลือกใช้เทคนิคการฝึกอบรม 
เทคนิคการฝึกอบรมท่ีเน้นบทบาทวิทยากร 
เทคนิคการฝึกอบรมท่ีเน้นบทบาทผู้ เข้าอบรม 
เทคนิคการฝึกอบรมท่ีเน้นบทบาทเฉพาะบคุคล 
เทคนิคการฝึกอบรมท่ีใช้รูปแบบการประชมุ 
กิจกรรมหรือเกมประกอบการฝึกอบรม 
เทคนิคการฝึกอบรมผู้บริหาร 
เทคนิคการฝึกอบรมโดยอาศยัเทคโนโลยี 

 
วัตถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 
 

1. ให้ความหมายของเทคนิคการฝึกอบรมได้ 
2. บอกปัจจยัท่ีต้องค านงึถึงในการเลือกใช้เทคนิคการฝึกอบรมได้ 
3. อธิบายความแตกตา่งระหวา่งเทคนิคการฝึกอบรมท่ีเน้นบทบาทวิทยากรและเทคนิค

การฝึกอบรมท่ีเน้นบทบาทผู้ เข้าอบรมได้ 
4. จ าแนกประเภทของเทคนิคการฝึกอบรมได้ 
5. ระบลุกัษณะของเทคนิคการฝึกอบรมแตล่ะเทคนิคได้ 
6. ตระหนกัถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องเลือกใช้เทคนิคการฝึกอบรมให้หลากหลาย 
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วิธีสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน 
 

1. วิธีสอน 
1.1 วิธีสอนแบบเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
1.2 วิธีสอนแบบบรรยาย 
1.3 วิธีสอนแบบอภิปราย 
1.4 วิธีสอนแบบแบง่กลุม่ท ากิจกรรม 
 

2. กิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1 ผู้ เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนเร่ืองเทคนิคการฝึกอบรม 
2.2 ผู้ เรียนศกึษาเนือ้หาเร่ืองเทคนิคการฝึกอบรม แล้วตอบค าถามท้ายบท 
2.3 ผู้ เรียนดวีูดทิศัน์ (เทคนิคการฝึกอบรมของพระมหาสมปอง ตาลปตฺุโต) 
2.4 ผู้สอนแบง่กลุม่ผู้ เรียน (ไมเ่กิน 4 คน) ให้ท าใบงานเร่ืองเทคนิคการ

ฝึกอบรมของพระมหาสมปอง ตาลปตฺุโต ในชัน้เรียน 
2.5 ผู้สอนและผู้ เรียนร่วมกนัอภิปรายความรู้ท่ีได้รับจากการดวีูดิทศัน์ และ

จากใบงาน 
2.6 ผู้สอนและผู้ เรียนร่วมกนัอภิปรายเนือ้หาเร่ืองเทคนิคการฝึกอบรม  

และเฉลยค าถามทบทวน 
2.7 ผู้สอนบรรยายสรุปเนือ้หาเร่ืองเทคนิคการฝึกอบรม 
2.8 ผู้ เรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนเร่ืองเทคนิคการฝึกอบรม 

 
ส่ือการเรียนการสอน 
 

1. แบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน 
2. เนือ้หาของบทเรียน 
3. ค าถามท้ายบท 
4. วีดทิศัน์ 
5. ใบงาน 
6. สไลด ์
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การวัดผลและประเมินผล 
 

1. ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน 
2. ตรวจการตอบค าถามทบทวน 
3. ตรวจใบงาน 
4. ตรวจแบบทดสอบหลงัเรียน 
5. แบบสอบถามความคิดเห็นหลงัท ากิจกรรมการเรียนการสอน 
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แผนการสอนกลุ่มเรียน 02 (จันทร์-ศุกร์) 
 

วันพุธที่ กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอน หมายเหตุ 
9 กรกฎาคม 2551 ผู้ เรียนท าแบบทดสอบ แบบทดสอบก่อนเรียน ใช้เวลา 45 นาที 
 มอบหมายให้ผู้ เรียนไป

ศกึษาเนือ้หาด้วยตนเอง 
และตอบค าถามท้ายบท 

เนือ้หาเร่ือง 
เทคนิคการฝึกอบรม 

การบ้าน 

16 กรกฎาคม 2551 ผู้สอนน าเข้าสูบ่ทเรียน 
แจ้งวตัถปุระสงค์เชิง
พฤตกิรรม และกิจกรรม
การเรียนการสอน 

แผนการสอน 
บทท่ี 4  
เทคนิคการฝึกอบรม 

ใช้เวลา 15 นาที 

 ผู้ เรียนวีดิทศัน์ วีดทิศัน์ ใช้เวลา 60 นาที 
 แบง่กลุม่ผู้ เรียนท าใบงาน ใบงานเร่ือง 

เทคนิคการฝึกอบรม
ของพระมหาสมปอง  
ตาลปตฺุโต 

ใช้เวลา 30 นาที 

 ผู้สอนและผู้ เรียนร่วมกนั
อภิปรายความรู้ท่ีได้รับ 
จากวีดิทศัน์ และใบงาน 

วีดทิศัน์และใบงาน ใช้เวลา 45 นาที 

23 กรกฎาคม 2551 ผู้สอนและผู้ เรียนร่วมกนั
อภิปรายเนือ้หา และเฉลย
ค าถามทบทวน 

เนือ้หา และค าถาม 
ท้ายบท เร่ือง เทคนิค
การฝึกอบรม 

ใช้เวลา 90 นาที 

 ผู้สอนบรรยายสรุปเนือ้หา สไลด์เร่ืองเทคนิคการ
ฝึกอบรม 

ใช้เวลา 45 นาที 

6 สิงหาคม 2551 ผู้ เรียนท าแบบสอบถาม 
 

แบบสอบถามความ
คดิเห็นหลงัท ากิจกรรม
การเรียนการสอน 

ใช้เวลา 15 นาที 

 ผู้ เรียนท าแบบทดสอบ แบบทดสอบหลงัเรียน ใช้เวลา 45 นาที 
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แผนการสอนกลุ่มเรียน 02 (เสาร์-อาทติย์) และ 04 (เสาร์-อาทติย์) 
 

วันเสาร์ที่ กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอน หมายเหตุ 
12 กรกฎาคม 2551 ผู้ เรียนท าแบบทดสอบ แบบทดสอบก่อนเรียน ใช้เวลา 45 นาที 
 มอบหมายให้ผู้ เรียนไป

ศกึษาเนือ้หาด้วยตนเอง 
และตอบค าถามท้ายบท 

เนือ้หาเร่ือง 
เทคนิคการฝึกอบรม 

การบ้าน 

19 กรกฎาคม 2551 ผู้สอนน าเข้าสูบ่ทเรียน 
แจ้งวตัถปุระสงค์เชิง
พฤตกิรรม และกิจกรรม
การเรียนการสอน 

แผนการสอน 
บทท่ี 4  
เทคนิคการฝึกอบรม 

ใช้เวลา 15 นาที 

 ผู้ เรียนวีดิทศัน์ วีดทิศัน์ ใช้เวลา 60 นาที 
 แบง่กลุม่ผู้ เรียนท าใบงาน ใบงานเร่ือง 

เทคนิคการฝึกอบรม
ของพระมหาสมปอง  
ตาลปตฺุโต 

ใช้เวลา 30 นาที 

 ผู้สอนและผู้ เรียนร่วมกนั
อภิปรายความรู้ท่ีได้รับ 
จากวีดิทศัน์ และใบงาน 

วีดทิศัน์และใบงาน ใช้เวลา 45 นาที 

26 กรกฎาคม 2551 ผู้สอนและผู้ เรียนร่วมกนั
อภิปรายเนือ้หา และเฉลย
ค าถามทบทวน 

เนือ้หา และค าถาม 
ท้ายบท เร่ือง เทคนิค
การฝึกอบรม 

ใช้เวลา 90 นาที 

 ผู้สอนบรรยายสรุปเนือ้หา สไลด์เร่ืองเทคนิคการ
ฝึกอบรม 

ใช้เวลา 45 นาที 

9 สิงหาคม 2551 ผู้ เรียนท าแบบสอบถาม 
 

แบบสอบถามความ
คดิเห็นหลงัท ากิจกรรม
การเรียนการสอน 

ใช้เวลา 15 นาที 

 ผู้ เรียนท าแบบทดสอบ แบบทดสอบหลงัเรียน ใช้เวลา 45 นาที 
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ภาคผนวก ข 
แบบทดสอบ 
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  แบบทดสอบ 
 

ค าสั่ ง  
1. ข้อสอบส่วนที่ 1 ข้อสอบปรนัย 5 ตัวเลือก มีทัง้หมด 32 ข้อ (32 คะแนน) และ

ข้อสอบส่วนที่ 2 ข้อสอบถูก-ผิด มีทัง้หมด 8 ข้อ (8 คะแนน) ให้เลือกค าตอบที่
ถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียว แล้วระบายลงในกระดาษค าตอบด้วยดนิสอด าอย่างต ่า
เบอร์ 2B หากต้องการแก้ไขให้ลบด้วยยางลบให้สะอาดอย่าใช้น า้ยาลบค าผิด 

2. ข้อสอบส่วนที่ 3 ข้อสอบอัตนัยมีทัง้หมด 2 ข้อ (5 คะแนน) ให้ท าลงในข้อสอบ 
 

 
 
 

ส่วนที่ 1 ปรนัย 32 ข้อ (32 คะแนน) 
 

1. ข้อใด คือ เทคนิคท่ีถกูใช้ในระหวา่งการฝึกอบรมพนกังานของบริษัทแลคตาซอย 
ก. การสาธิต 
ข. การสมัมนา      
ค. การประชมุใหญ่ 
ง. การบรรยายเป็นชดุ     
จ. การอภิปรายเป็นคณะ 

2.  “พระมหาสมปองฯ ให้ผู้ เข้าอบรมยกมือ 2 ข้างแล้วหมนุมือขึน้และลง” มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ…… 
ก. เพ่ือฝึกทกัษะด้านมนษุย์สมัพนัธ์ 
ข. เพ่ือสร้างความรู้จกัคุ้นเคยระหวา่งผู้ เข้าอบรม 
ค. เพ่ือสง่เสริมให้ผู้ เข้าอบรมเกิดความกล้าแสดงออก 
ง. เพ่ือสร้างทศันคตท่ีิดีตอ่โครงการฝึกอบรมและวิทยากร 
จ. เพ่ือกระตุ้นให้เกิดความสนใจกระตือรือร้นท่ีจะร่วมกิจกรรมฝึกอบรม 

3. “บวัหบุบวับาน” จดัเป็นกิจกรรมประเภทใด 
ก. กิจกรรมเข้าจงัหวะ    
ข. กิจกรรมละลายพฤตกิรรม   
ค. กิจกรรมการเรียนรู้ทางอ้อม 
ง. กิจกรรมสนัทนาการ หรือ นนัทนาการ 
จ. กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย 
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4. ข้อใดกลา่วผิด 
ก. กิจกรรมบวัหบุบวับานเป็นกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัสถานท่ี 
ข. กิจกรรมบวัหบุบวับานเป็นกิจกรรมท่ีใช้ระยะเวลาเหมาะสม 
ค. กิจกรรมบวัหบุบวับานเป็นกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัอายขุองผู้ เข้าอบรม 
ง. กิจกรรมบวัหบุบวับานเป็นกิจกรรมท่ีท่ีเหมาะสมกบัเพศของผู้ เข้าอบรม 
จ. กิจกรรมบวัหบุบวับานเป็นกิจกรรมท่ีสามารถสรุปสาระส าคญัและให้แง่คดิท่ีชดัเจน 

5. พระมหาสมปองใช้เทคนิคการฝึกอบรมโดยอาศยัเทคโนโลยีประเภทใด 
ก. เทคนิคการฝึกอบรมโดยใช้โฆษณา 
ข. เทคนิคการฝึกอบรมผา่นอินเตอร์เน็ต  
ค. เทคนิคการฝึกอบรมโดยใช้โสตทศันปูกรณ์ 
ง. เทคนิคการฝึกอบรมโดยใช้การประชมุทางไกล 
จ. เทคนิคการฝึกอบรมโดยใช้สถานการณ์จ าลอง  

6. บริษัทแลคตาซอยใช้รูปแบบใดในการฝึกอบรมพนกังานขาย 
ก. การฝึกอบรมในขณะท างาน      
ข. การฝึกอบรมภายในองค์การ  
ค. การฝึกอบรมนอกเวลาท างาน        
ง. การซือ้การฝึกอบรมจากภายนอก 
จ. ข้อมลูไมเ่พียงพอไมส่ามารถสรุปได้ 

7. การฝึกอบรมให้แก่พนกังานของบริษัทแลคตาซอยจดัเป็น...... 
ก. การฝึกอบรมเป็นรายบคุคล   
ข. การฝึกอบรมกลุม่ขนาดเล็ก  
ค. การฝึกอบรมกลุม่ขนาดยอ่ม 
ง. การฝึกอบรมกลุม่ขนาดใหญ่ 
จ. การฝึกอบรมกลุม่ขนาดกลาง 

8. เทคนิคการฝึกอบรมท่ีเหมาะสมที่สุดในกรณีท่ีเป็นการฝึกอบรมท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ
เพิ่มพนูความรู้ความเข้าใจในเนือ้หาวิชาท่ีเป็นทฤษฎีให้กบัผู้ เข้าอบรม 
ก. การสาธิต    ง.  เกมการบริหาร 
ข. การบรรยาย    จ.  การแสดงบทบาทสมมติ 
ค. การใช้กรณีศกึษา   
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9. ข้อใดไม่ใช่ปัจจยัท่ีต้องค านงึถึงในการเลือกเทคนิคการฝึกอบรม 
ก. สถานท่ีจดัฝึกอบรม   
ข. ลกัษณะของผู้ เข้าอบรม  
ค. ผู้ รับผิดชอบการฝึกอบรม 
ง. ขนาดของกลุม่ผู้ เข้าอบรม  
จ. ระยะเวลาของการฝึกอบรม 

10. เทคนิคการฝึกอบรมท่ีไม่เหมาะส าหรับผู้ เข้าอบรมท่ีมีจ านวนไมเ่กิน 5 คน คือ... 
ก. การอภิปรายเป็นคณะ  
ข. การฝึกปฏิบตัิ   
ค. การสอนงาน    
ง. การบรรยาย 
จ. การสาธิต 

11. ข้อใดจดัเป็นเทคนิคการฝึกอบรมท่ีเน้นบทบาทเฉพาะบคุคล 
ก. การบรรยาย    
ข. การสอนงาน    
ค. เกมการบริหาร 
ง. การใช้กรณีศกึษา   
จ. การแสดงบทบาทสมมติ 

12. การฝึกอบรมท่ีมีจ านวนผู้ เข้าอบรมจ านวน 20 คน จดัเป็น.... 
ก. การฝึกอบรมตวัตอ่ตวั   
ข. การฝึกอบรมกลุม่ขนาดเล็ก   
ค. การฝึกอบรมกลุม่ขนาดยอ่ม 
ง. การฝึกอบรมกลุม่ขนาดใหญ่ 
จ. การฝึกอบรมกลุม่ขนาดกลาง 

13. ข้อใดจดัเป็นเทคนิคการฝึกอบรมท่ีเน้นบทบาทวิทยากร 
ก. การศกึษานอกสถานท่ี  จ.  การฝึกปฏิบตัิ 
ข. การระดมความคดิ  
ค. การสมัมนา     
ง. การสาธิต     
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14. ความแตกต่างระหวา่งการบรรยายเป็นชดุ กบั การอภิปรายเป็นคณะ คือ 
ก. การบรรยายเป็นชดุใช้เวลามากกวา่การอภิปรายเป็นคณะ 
ข. การอภิปรายเป็นคณะใช้วิทยากรจ านวนมากกวา่การบรรยายเป็นชดุ 
ค. การบรรยายเป็นชดุมีพิธีกรหรือผู้ด าเนินรายการแตก่ารอภิปรายเป็นคณะไมมี่ 
ง. การบรรยายเป็นชดุวิทยากรจะไมมี่โอกาสแลกเปล่ียนความคดิเห็นระหวา่งกนั

เหมือนกบัการอภิปรายเป็นคณะ 
จ. การบรรยายเป็นชดุวิทยากรจะบรรยายร่วมกนัแตก่ารอภิปรายเป็นคณะวิทยากรจะ

สนทนาแลกเปล่ียนความคดิเห็นซึง่กนัและกนั 
15. ข้อใดกลา่วผิด 

ก. ในการประชมุปรึกษาหารืออาจจ ากดัจ านวนผู้ เข้าอบรมไว้ไมใ่ห้เกิน 20 คน 
ข. ในการประชมุกลุม่ยอ่ยอาจแบง่ผู้ เข้าอบรมออกเป็นกลุม่ใหญ่เกิน 15 คนได้ 
ค. ในการประชมุกลุม่ยอ่ยควรแบง่ผู้ เข้าอบรมออกเป็นกลุม่ๆละประมาณ 3-5 คน 
ง. ในการประชมุใหญ่ผู้ เข้าอบรมมกัเป็นกลุม่ของผู้บริหาร หรือผู้ด ารงต าแหนง่หวัหน้า 
จ. ไมมี่ข้อใดผิด 

16. “คณะวิทยาการจดัการจดัประชมุ............................เพ่ือให้แตล่ะสาขาวิชาวางแผน
จดัท าโครงการให้สอดคล้องกบังบประมาณประจ าปี 2551 ณ. บ้านกลางดอยรีสอร์ท อ.
หางดง      จ. เชียงใหม ่โดยมีคณบดีคณะวิทยาการจดัการบรรยายให้ความรู้แนวทางใน
การก าหนดโครงการให้สอดคล้องกบังบประมาณในชว่งแรก แล้วใช้เวลาสว่นใหญ่เพ่ือให้
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาตา่งๆ ใช้ในการระดมสมองก าหนดโครงการท่ีเหมาะสม และช่วง
สดุท้ายให้ประธานสาขาวิชาน าเสนอโครงการตอ่ท่ีประชมุสาขาวิชาละไมเ่กิน 15 นาที” 
ข้อมลูข้างต้นเก่ียวข้องกบัเทคนิคการฝึกอบรมท่ีใช้รูปแบบการประชมุข้อใด 
ก. การประชมุใหญ่   
ข. การประชมุกลุม่ยอ่ย   
ค. การประชมุปรึกษาหารือ  
ง. การประชมุเชิงปฏิบตักิาร 
จ. ถกูทัง้ข้อ ก และ ค 
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17. เทคนิคการฝึกอบรมผู้บริหารโดยให้ด ารงต าแหนง่ผู้ชว่ยจดัเป็นการฝึกอบรมรูปแบบใด 
ก. Internal Training   
ข. External Training   
ค. On the job Training    
ง. Off the job Training 
จ. ถกูทัง้ข้อ ข และ ค 

18. ภาพด้านลา่งนีเ้ก่ียวข้องกบัเทคนิคการฝึกอบรมผู้บริหารรูปแบบใด 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
ก. การฝึกปฏิบตัิ    
ข. การหมนุเวียนงาน    
ค. การเล่ือนต าแหนง่ชัว่คราว 
ง. การให้ด ารงต าแหนง่ผู้ชว่ย 
จ. การให้ปฏิบตัหิน้าท่ีเป็นคณะกรรมการท่ีปรึกษาของฝ่ายบริหารระดบัสงู 

19. เทคนิคการฝึกอบรมผู้บริหารรูปแบบใดท่ีต้องใช้เทคนิคการฝึกอบรมท่ีใช้รูปแบบการ
ประชมุเข้าไปเก่ียวข้องมากที่สุด 
ก. การฝึกปฏิบตัิ    
ข. การหมนุเวียนงาน    
ค. การเล่ือนต าแหนง่ชัว่คราว 
ง. การให้ด ารงต าแหนง่ผู้ชว่ย 
จ. การให้ปฏิบตัหิน้าท่ีเป็นคณะกรรมการท่ีปรึกษาของฝ่ายบริหารระดบัสงู 

 

ผู้บริหาร ก ผู้บริหาร ข ผู้บริหาร ค 

ฝ่ายจดัซือ้ ฝ่ายผลิต ฝ่ายขาย 
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ตวัเลือกนีใ้ช้ในการตอบค าถามข้อ 20-22 
ก. การสมัมนา   
ข. การใช้กรณีศกึษา  
ค. การระดมความคดิ  
ง. การบรรยายเป็นชดุ   
จ. การอภิปรายเป็นคณะ 

20. วิทยากรท าหน้าท่ีเป็นผู้กระตุ้นผู้ เข้าอบรมให้แสดงแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัประเดน็ตา่ง ๆ 
ได้อยา่งอิสระ โดยเน้นให้ได้ปริมาณความคิดมากกวา่ความถกูต้อง แล้วน าความคิดนัน้มา 
แล้วน ามาวิเคราะห์หาความคดิเห็นท่ีดีท่ีสดุ เหมาะสมท่ีสดุ 

21. เป็นเทคนิคท่ีให้วิทยากรมากกวา่ 1 คนมาร่วมสนทนาแลกเปล่ียนความคดิเห็นซึง่กนัและกนั
โดยแตล่ะคนจะน าเสนอความรู้ ข้อเท็จจริง และความคดิเห็นในมมุมองของตนแก่ผู้ เข้าอบรม 

22. หลงัจากวิทยากรบรรยายให้ความรู้เบือ้งต้นแล้วจะมอบหมายให้ผู้ เข้าอบรมแตล่ะกลุม่ไป
ค้นคว้าในหวัข้อท่ีก าหนดเพ่ือให้มาร่วมกนัอภิปรายแลกเปล่ียนความคดิเห็นซึง่กนัและกนั 

 
ตวัเลือกนีใ้ช้ในการตอบค าถามข้อ 23-25 

ก. การสาธิต     
ข. การสมัมนา     
ค. การฝึกปฏิบตัิ    
ง. เกมการบริหาร 
จ. การศกึษานอกสถานท่ี 

23. วิทยากรแสดงหรือลงมือท าเพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมได้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม 
24. ออกนอกห้องฝึกอบรม ให้เห็นของจริง ผู้ เข้าอบรมเกิดความสนใจไมเ่บื่อหน่าย 
25. ให้ผู้ เข้าอบรมได้ลงมือท าในสิ่งท่ีเรียนรู้ไปแล้วจากวิทยากร ภายใต้การควบคมุดแูลของวิทยากร 
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ตวัเลือกนีใ้ช้ในการตอบค าถามข้อ 26-29 
ก. การสาธิต     
ข. การบรรยาย     
ค. การสอนงาน  
ง. เกมการบริหาร    
จ. การสอนโดยแบบเรียนส าเร็จรูป 

26. วิทยากรถ่ายทอดความรู้ เนือ้หาสาระ และประสบการณ์โดยการพดู บอก เลา่ ชีแ้จง 
อธิบาย ขยายความเร่ืองราวตา่ง ๆ  

27. เป็นกิจกรรมท่ีเน้นให้ผู้ เข้าอบรมได้เรียนรู้ทางอ้อมในบรรยากาศท่ีสนกุสนานต่ืนเต้นเร้าใจ
ภายใต้กฎและกตกิาท่ีก าหนดไว้ 

28. ให้ผู้ เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตนเองจากส่ือท่ีจดัเตรียมไว้ให้ โดยเร่ิมต้นจากการศกึษาคูมื่อ
หรือค าแนะน าและปฏิบตัติามขัน้ตอนท่ีก าหนดไว้ตามล าดบั 

29. เป็นเทคนิคท่ีช่วยให้ผู้ เข้าอบรมได้รับค าแนะน าจากผู้ ท่ีมีประสบการณ์ วิทยากรมกัเป็น
หวัหน้างานหรือผู้บงัคบับญัชา และเป็นการถ่ายทอดความรู้แบบตวัตอ่ตวั 

 
ตวัเลือกนีใ้ช้ในการตอบค าถามข้อ 30-32 

ก. การฝึกปฏิบตัิ 
ข. การใช้กรณีศกึษา 
ค. การบรรยายเป็นชดุ    
ง. การอภิปรายเป็นคณะ   
จ. การแสดงบทบาทสมมติ 

30. มีวิทยากร 2-6 คน แตล่ะคนบรรยายเฉพาะหวัข้อท่ีตนเองถนดัทีละคน 
31. หลงัจากวิทยากรบรรยายทฤษฎีเสร็จแล้วจะให้ผู้ เข้าอบรมน าทฤษฎีท่ีได้เรียนรู้ไป

ประยกุต์ใช้แก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง หรือสถานการณ์ท่ีสมมตขิึน้ 
32. วิทยากรอธิบายโครงเร่ืองคร่าว ๆ แล้วให้ผู้ เข้าอบรมได้แสดงออกตามความรู้สกึนกึคิด

ของตนเองเพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมเห็นภาพท่ีชดัเจนของเร่ืองราวท่ีต้องการให้เรียนรู้ 
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ส่วนที่ 2 ถูก-ผิด 8 ข้อ (8 คะแนน) 
 
ตวัเลือกนีใ้ช้ในการตอบค าถามข้อ 33-40 

ก.  ถกู    
ข.  ผิด 

33. การเลือกใช้เทคนิคการฝึกอบรมหลาย ๆ เทคนิคประกอบกนัย่อมสง่ผลดีตอ่การฝึกอบรม
มากกวา่การใช้เพียงเทคนิคเดียว 

34. เทคนิคการฝึกอบรมท่ีเน้นบทบาทวิทยากรมีแนวโน้มวา่จะใช้เวลามากกว่าเทคนิคการ
ฝึกอบรมท่ีเน้นบทบาทผู้ เข้าอบรม 

35. ยิ่งผู้ เข้าอบรมมีจ านวนมากขึน้เทา่ใดเทคนิคการฝึกอบรมท่ีเน้นบทบาทวิทยากรย่อมมี
แนวโน้มว่าจะถกูน ามาใช้มากย่ิงขึน้เทา่นัน้ 

36. การฝึกอบรมท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือเสริมสร้างทกัษะให้กบัผู้ เข้าอบรมต้องใช้ระยะเวลา
ยาวนานกวา่การฝึกอบรมท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือเพิ่มพนูความรู้ความเข้าใจ 

37. วิทยากรควรเลือกเทคนิคการฝึกอบรมท่ีตนเองมีความถนดัมากกวา่เทคนิคท่ีเหมาะสม
ส าหรับผู้ เข้าอบรม 

38. ผู้ เข้าอบรมท่ีมีระดบัความรู้ความสามารถไมม่ากนกัจะเรียนรู้ได้ดีหากใช้เทคนิคเน้น
บทบาทผู้ เข้าอบรม 

39. เวลาในการบรรยายท่ีเหมาะสม คือ ชว่งละไมเ่กิน 4 ชัว่โมง และมีการหยดุพกั 
ทกุ 2 ชัว่โมง 

40. เทคนิคท่ีพระมหาสมปองใช้เป็นเทคนิคท่ีเน้นบทบาทของวิทยากร  
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ส่วนที่ 3 อัตนัย 2 ข้อ (5 คะแนน) 
 
เทคนิคการฝึกอบรม หมายถงึ............................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
...........................................................................................................................(2 คะแนน) 
 

 
เทคนิคการฝึกอบรมท่ีเน้นบทบาทวิทยากร และเทคนิคการฝึกอบรมท่ีเน้นบทบาทผู้เข้า
อบรมมีความแตกต่างกันอย่างไร จงอธิบาย....................................................................... 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
...........................................................................................................................(3 คะแนน) 

 

 
 
 

ช่ือ...........................................สกุล................................รหสั.............................. 
 
 

 ข อ ใ ห้ โ ช ค ดี ใ น ก า ร ส อ บ  
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ภาคผนวก ค 
แบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง 

การศึกษาผลการใช้กรณีศึกษาสอนเร่ืองเทคนิคการฝึกอบรม 
ในรายวิชาเทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม 

ผู้วิจยั : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวรรณ บญุมี 

 

ค าชีแ้จง 
 

1. แบบสอบถามแบง่ออกเป็น 2 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 ข้อมลูส่วนบคุคลของนกัศกึษา 
ตอนท่ี 2 ข้อมลูเก่ียวกบัความคดิเห็นของนกัศกึษา 

2. ค าตอบของทา่นมีความส าคญัอยา่งยิ่งตอ่การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ี
เหมาะสมตอ่ไป ผู้วิจยัใคร่ขอความร่วมมือจากท่านกรุณาตอบแบบสอบถามทกุข้อตาม
ความเป็นจริง 

3. แบบสอบถามฉบบันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือการศกึษาเทา่นัน้ ผู้วิจยัขอรับรองวา่จะไมส่ง่ผล
เสียหายใดๆ ตอ่ท่าน 

 
ขอขอบคุณท่ีได้ให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่องานวิจัย 

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา       ส าหรับเจ้าหน้าที่
   

1. กลุม่เรียน (     ) 1.  กลุม่เรียน 02 (เสาร์-เช้า)      group 
(     ) 2.  กลุม่เรียน 04 (เสาร์-บา่ย)   
(     ) 3.  กลุม่เรียน 02 (พธุ-เย็น) 

2. เพศ  (     ) 1.  ชาย      sex 
(     ) 2.  หญิง       

3. อาย.ุ.................ปี       age 
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4. เกรดเฉล่ียสะสม (     ) 1.  2.00 หรือต ่ากวา่    grade 
   (     ) 2.  2.01 – 2.50   

(     ) 3.  2.51 – 3.00 
(     ) 4.  3.01 – 3.50  
(     ) 5.  3.51 – 4.00 

5. ทา่นมีความรู้ความเข้าใจในเนือ้หาเร่ืองเทคนิคการฝึกอบรม  know 
ก่อนท่ีจะท าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) ในระดบัใด 

(     )  1.  น้อยท่ีสดุ  
(     )  2.  น้อย  
(     )  3.  ปานกลาง  
(     )  4.  มาก  
(     )  5.  มากท่ีสดุ 

6. ทา่นให้ความส าคัญกับการอ่านเนือ้หาเร่ืองเทคนิคการฝึกอบรม  read   
ด้วยตนเองในระดบัใด   

(     )  1.  น้อยท่ีสดุ  
(     )  2.  น้อย  
(     )  3.  ปานกลาง  
(     )  4.  มาก  
(     )  5.  มากท่ีสดุ 

7. ทา่นตัง้ใจท าการบ้าน (ตอบค าถามท้ายบทท่ี 4) ในระดบัใด      home 
(     )  1.  น้อยท่ีสดุ  
(     )  2.  น้อย  
(     )  3.  ปานกลาง  
(     )  4.  มาก  
(     )  5.  มากท่ีสดุ 
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8. ทา่นสนใจดูวีดทัิศน์ (เทคนิคการฝึกอบรมของพระมหาสมปอง ตาลปตฺุโต) watch 
ในระดบัใด 

(     )  1.  น้อยท่ีสดุ  
(     )  2.  น้อย  
(     )  3.  ปานกลาง  
(     )  4.  มาก  
(     )  5.  มากท่ีสดุ 

9. ทา่นมีส่วนร่วมในการท าใบงาน (กลุ่ม) หลังจากดูวีดิทัศน์   work 
(เทคนิคการฝึกอบรมของพระมหาสมปอง ตาลปตฺุโต)ในระดบัใด 

(     )  1.  น้อยท่ีสดุ  
(     )  2.  น้อย  
(     )  3.  ปานกลาง  
(     )  4.  มาก  
(     )  5.  มากท่ีสดุ 

10. ระดับความสนใจของทา่นในระหวา่งท่ีผู้สอนอภิปรายเนือ้หาในชัน้เรียน discuss 
(     )  1.  น้อยท่ีสดุ  
(     )  2.  น้อย  
(     )  3.  ปานกลาง  
(     )  4.  มาก  
(     )  5.  มากท่ีสดุ 

11. ระดับความสนใจของทา่นในระหวา่งรับฟังการบรรยายสรุปจากผู้สอน lecture 
(     )  1.  น้อยท่ีสดุ  
(     )  2.  น้อย  
(     )  3.  ปานกลาง  
(     )  4.  มาก  
(     )  5.  มากท่ีสดุ 
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12. ทา่นได้ทบทวนเนือ้หาเร่ืองเทคนิคการฝึกอบรมมาล่วงหน้า  review 
ก่อนท่ีจะท าแบบทดสอบหลงัเรียน (Post-Test) ในระดบัใด 

(     )  1.  น้อยท่ีสดุ  
(     )  2.  น้อย  
(     )  3.  ปานกลาง  
(     )  4.  มาก  
(     )  5.  มากท่ีสดุ 

 
ตอนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับความคิดเหน็ของนักศึกษา 
 
 

ความคดิเหน็ที่มีต่อกจิกรรม 
การเรียนการสอน 
ที่ใช้ในบทที่ 4 

ระดับความคิดเหน็ 

เหน็ด้วย
อย่างยิ่ง 

เหน็ด้วย ไม่แน่ใจ 
ไม่ 

เหน็ด้วย 

ไม่ 
เหน็ด้วย
อย่างยิ่ง 

1 ข้าพเจ้าชอบรูปแบบการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
ผู้สอนใช้ในบทท่ี 4 

     

2 ข้าพเจ้าอยากให้ผู้สอนจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนใน
รูปแบบเดียวกบับทท่ี 4 อีก 

     

3 ข้าพเจ้าอยากให้ผู้สอนน า
รูปแบบการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนในบทท่ี 4         
ไปประยุกต์ใช้ในบทอ่ืนๆ 

     

4 รูปแบบการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีผู้สอนใช้ในบทท่ี 
4 ชว่ยให้ข้าพเจ้ามีความรู้
ความเข้าใจในเนือ้หาวิชาได้
ง่ายยิ่งขึน้ 
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ความคดิเหน็ที่มีต่อกจิกรรม 
การเรียนการสอน 
ที่ใช้ในบทที่ 4 

ระดับความคิดเหน็ 

เหน็ด้วย
อย่างยิ่ง 

เหน็ด้วย ไม่แน่ใจ 
ไม่ 

เหน็ด้วย 

ไม่ 
เหน็ด้วย
อย่างยิ่ง 

5 รูปแบบการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีผู้สอนใช้ในบทท่ี 
4 ชว่ยให้ข้าพเจ้ามีความรู้
ความเข้าใจในเนือ้หาวิชาได้
รวดเร็วยิ่งขึน้ 

     

6 รูปแบบการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีผู้สอนใช้ในบทท่ี 
4 ชว่ยกระตุ้นให้ข้าพเจ้า 
เกิดความสนใจได้ดียิ่งขึน้ 

     

7 รูปแบบการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีผู้สอนใช้ในบทท่ี 
4 ท าให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ใน
บรรยากาศที่สนุกสนาน 

     

8 รูปแบบการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีผู้สอนใช้ในบทท่ี 
4 ชว่ยให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ใน
บรรยากาศที่ไม่น่าเบ่ือ 

     

กรุณาระบุระดับความพงึพอใจ
ที่มีต่อรูปแบบการจัดกจิกรรม

การเรียนการสอน 
เร่ือง เทคนิคการฝึกอบรม 

ระดับความพงึพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

1 การท าแบบทดสอบก่อนเรียน      

2 การศกึษาเนือ้หาวิชาด้วยตนเอง      

3 การตอบค าถามท้ายบท 
(การบ้าน) 

     

4 การดวีูดทิศัน์      
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กรุณาระบุระดับความพงึพอใจ
ที่มีต่อรูปแบบการจัดกจิกรรม

การเรียนการสอน 
เร่ือง เทคนิคการฝึกอบรม 

ระดับความพงึพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

5 การแบง่กลุม่ท าใบงาน 
หลงัจากดวีูดทิศัน์ 

     

6 การอภิปรายเนือ้หาในชัน้เรียน      

7 การรับฟังการบรรยายสรุป 
จากผู้สอน 

     

8 การท าแบบทดสอบหลงัเรียน      
 

 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาเทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม 
 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ขอขอบคุณที่ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจยั 
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ภาคผนวก ง 
ใบงาน 
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ใบงาน 
เร่ือง 

เทคนิคการฝึกอบรมของพระมหาสมปอง ตาลปุตโฺต 

 
ค าชีแ้จง ใบงานนีเ้ป็นงานกลุม่โดยให้มีสมาชิกในกลุม่ไมเ่กิน 4 คน และให้ประธานกลุม่เป็น 
 ผู้น าในการด าเนินกิจกรรม 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. ผู้ เรียนสามารถระบเุทคนิคการฝึกอบรมท่ีปรากฏอยูใ่นวีดิทศัน์ได้ 
2. ผู้ เรียนตระหนกัถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องเลือกใช้เทคนิคการฝึกอบรมให้หลากหลาย 
 

กจิกรรม  ผู้ เรียนปฏิบตักิิจกรรมดงัตอ่ไปนี ้
1. เลือกประธานและเลขานกุารของกลุม่ 
2. ประธานกลุม่อา่นค าถามจากใบงาน 
3. สมาชิกในกลุม่ระดมสมองร่วมกนัเพ่ือตอบค าถามจากใบงาน 

 
 

 
รายช่ือสมาชิกในกลุ่ม 

1…………………………………………………….รหสั.......................................(ประธาน) 
2…………………………………………………….รหสั.......................................(เลขานกุาร) 
3…………………………………………………….รหสั.......................................(สมาชิก) 
4…………………………………………………….รหสั.......................................(สมาชิก) 
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เทคนิคการฝึกอบรมที่ปรากฏอยู่ในวีดทิัศน์มีเทคนิคอะไรบ้าง 
1........................................................................................................................................... 
2........................................................................................................................................... 
3........................................................................................................................................... 
4........................................................................................................................................... 
5........................................................................................................................................... 
 
กลุ่มของท่านคิดว่าเทคนิคที่วิทยากรเลือกใช้นัน้มีความเหมาะสมหรือไม่ 
(กรณีที่ท่านคิดว่าเหมาะสมกรุณาอธิบายเพิ่มเตมิด้วยว่าเหมาะสมอย่างไร) 
(กรณีที่ท่านคิดว่าไม่เหมาะสมกรุณาอธิบายเพิ่มเตมิด้วยว่าไม่เหมาะสมอย่างไร) 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
 
การท่ีวิทยากรเลือกใช้เทคนิคการฝึกอบรมหลายๆ เทคนิคประกอบกันมีข้อดีอย่างไร 
1........................................................................................................................................... 
2........................................................................................................................................... 
3........................................................................................................................................... 
4........................................................................................................................................... 
5........................................................................................................................................... 
 
หากท่านมีโอกาสเป็นวิทยากร หรือเป็นผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรมท่านจะมีแนวทาง
ในการเลือกใช้เทคนิคการฝึกอบรมอย่างไร 
1........................................................................................................................................... 
2........................................................................................................................................... 
3........................................................................................................................................... 
4........................................................................................................................................... 
5........................................................................................................................................... 
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ประวัตผู้ิวจัิย 
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ประวัตผู้ิวิจัย 
 
 
ช่ือ – สกุล  :  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จิรวรรณ  บญุมี 
 

วัน  เดือน  ปีเกดิ  : 20  พฤษภาคม 2518 
 

สถานที่เกดิ  :   จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

การศึกษา  : - ส าเร็จการศกึษาในระดบัประถมศกึษา 
  โรงเรียนดาราวิทยาลยั  จงัหวดัเชียงใหม ่ พ.ศ. 2530 

- ส าเร็จการศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 
  โรงเรียนพระหฤทยั  จงัหวดัเชียงใหม ่ พ.ศ. 2533 
  ส าเร็จการศกึษาในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 
  สาขาการบญัชี  สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล   

 วิทยาเขตภาคพายพั  จงัหวดัเชียงใหม ่ พ.ศ. 2536 
- ส าเร็จการศกึษาในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) 
 สาขาการบญัชี  สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล   
 วิทยาเขตพายพั  จงัหวดัเชียงใหม ่ พ.ศ. 2538 
- ส าเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาตรี (เกียรตนิิยมอนัดบั 1) 
 สาขาการจดัการทัว่ไป  มหาวิทยาลยัแมโ่จ้   
 จงัหวดัเชียงใหม ่ พ.ศ. 2540 
- ส าเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาโท 
 สาขาบริหารธุรกิจ  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัแมโ่จ้   
 จงัหวดัเชียงใหม ่ พ.ศ. 2542 
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การท างาน  : -  ปีการศกึษา 1/2543 ต าแหน่งอาจารย์พิเศษ   
 คณะวิทยาการจดัการ  สถาบนัราชภฏัเชียงใหม่ 
- ปีการศกึษา 2/2543 – 3/2550 ต าแหนง่อาจารย์ 
 โปรแกรมวิชาการจดัการและการบริหารทรัพยากรมนษุย์  
 คณะวิทยาการจดัการ  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่
- ปีการศกึษา 1/2551 – ปัจจบุนั ต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 
 สาขาวิชาการจดัการและการบริหารทรัพยากรมนษุย์ 
 คณะวิทยาการจดัการ  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
 

ผลงานวิจัย  : -   โครงการวิจยัเชิงปฏิบตักิารติดตามสง่เสริม 
  การบริหารกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมืองแหง่ชาติ 
  (พ.ศ. 2545)  (ผลงานวิจยัร่วม) 
  (ได้รับทนุสนบัสนนุการวิจยัจากส านกัวิจยัและบริการวิชาการ 
  สถาบนัราชภฏัเชียงใหม)่ 
 - การศกึษาความพงึพอใจของนกัศกึษาท่ีมีตอ่ 
  วิธีสอนแบบบรรยายร่วมกบัวิธีสอนแบบแบง่กลุม่ท ากิจกรรม 
  กรณีศกึษา  วิชาองค์การและการจดัการ  (พ.ศ. 2545) 
  (ได้รับทนุสนบัสนนุการวิจยัจากส านกัวิจยัและบริการวิชาการ 
  สถาบนัราชภฏัเชียงใหม)่ 
 - การศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่ระดบัคะแนนของนกัศกึษา 
  กรณีศกึษา  วิชาการวิจยัทางธุรกิจ  (พ.ศ. 2546) 
  (ได้รับทนุสนบัสนนุการวิจยัจากส านกัวิจยัและบริการวิชาการ 
  สถาบนัราชภฏัเชียงใหม)่ 
 - การศกึษาความพงึพอใจในการปฏิบตังิาน ของอาจารย์ประจ า- 
  ตามสญัญา สถาบนัราชภฏัเชียงใหม ่(พ.ศ. 2547) 
  (ได้รับทนุสนบัสนนุการวิจยัจากส านกัวิจยัและบริการวิชาการสถาบนั

ราชภฏัเชียงใหม)่ 
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ผลงานวิจัย  : - การศกึษาปัจจยัสว่นบคุคลของนกัศกึษาท่ีมีระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม 
  ต ่ากว่า 2.00 : กรณีศกึษา นกัศกึษาภาคปกต ิคณะวิทยาการจดัการ 
  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่(พ.ศ. 2548)  
  (ผลงานวิจยัร่วมอาจารย์ธวชัชยั  บญุมี) 
  (ได้รับทนุสนบัสนนุการวิจยัจากสถาบนัวิจยัและพฒันา 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม)่ 
 - การศกึษาผลการใช้กรณีศกึษาสอนเร่ืองเทคนิคการฝึกอบรม 
  ในรายวิชาเทคนิคการฝึกอบรมและการประชมุ (พ.ศ. 2551) 
  (ได้รับทนุสนบัสนนุการวิจยัจากสถาบนัวิจยัและพฒันา 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม)่ 
 
 




