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บทคัดย่อ  
  สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดําเนินการจัดทําโครงการ Happy English Hour by BUU 
Library โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรในสํานักหอสมุด รองรับ 
ความต้องการของ EEC 2) เพ่ือให้บุคลากรในสํานักหอสมุดมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการใช้ภาษาอังกฤษใน 
การสื่อสารกับผู้ใช้บริการชาวต่างชาติ 3) เพ่ือให้บุคลากรในสํานักหอสมุดสามารถให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ
ชาวต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีข้ันตอนการดําเนินการ 1) ศึกษาหาความรู้จากคู่มือภาษาอังกฤษเพ่ือ 
การบริการห้องสมุด หนังสือ เว็บไซต์ และยูทูบ รวมถึงวิธีการ On the job training สําหรับใช้ในการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 2) จัดทําแผนการสอน ซ่ึงประกอบไปด้วย หัวข้อการเรียนการสอน คําศัพท์ และประโยคท่ีเก่ียวข้อง 
3) จัดทําเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ (Worksheet) แต่ละบทเรียน 4) จัดทําแบบทดสอบก่อนเรียน-หลัง
เรียน 5) จัดทํารายช่ือผู้เข้าอบรม  ซ่ึงประกอบไปด้วยกลุ่มเจ้าหน้าท่ีห้องสมุดประจําเคาน์เตอร์ในแต่ละช้ันจํานวน 
21 คน 6) จัดทํากําหนดการเพ่ือช้ีแจงวัน เวลา และสถานท่ีเรียน 7) ดําเนินการทดสอบก่อนเรียน 8) ดําเนินการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยวิธีการ On the job training 9) ดําเนินการทดสอบหลังเรียน 10) ติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงาน โครงการ Happy English Hour by BUU Library ด้วยวิธีการ On the job training 
พบว่า ผลการทดสอบก่อนและหลังเรียนของผู้เข้าอบรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลคะแนน
ทดสอบหลังเรียนมีคะแนนสูงกว่าผลคะแนนทดสอบก่อนเรียน แสดงให้เห็นว่า โครงการฝึกอบรมดังกล่าวมีผลทําให้ผู้
เข้าอบรมมีความรู้เพ่ิมข้ึน 

 
คําสําคัญ: การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ, การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร, วิธีการ On the job training 

 
ABSTRACT  
  Burapha University Library has conducted a Happy English Hour by BUU Library 
project. The purposes of this project were as follows: 1) To prepare English for library staff in order 
to support the need of EEC. 2) To provide library staff knowledge and understanding of how to use 
English to communicate with foreign customers. 3) To provide library staff serving foreign customers 
effectively. The process of this project were as follows: 1) studying from English for library services 
manual, book, website and YouTube in order to use in English studying and teaching. 2) Making a 
lesson plan including topics, related vocabularies and sentences. 3) Preparing worksheet of each 
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lesson. 4) Making a pre-test & post-test. 5) Making a list of trainees that is consisting of 21 library 
staffs  at  the counter in each  floor. 6) Arranging the schedule of date, time  and place to study. 
7) Conducting pre-test. 8) Conducting English studying and teaching with based on the job training 
method. 9) Conducting post-test. 10) Monitoring and Evaluation. The study results revealed that 
pre-test and post-test results of library staff are different and statistically significant at the .05 level. 
Most post-test scores were higher than pre-test scores. This also shows that the project as 
mentioned above affects library staff to have more knowledge.  

 
Keyword: English studying and teaching, The use of English for communication, On the job  

                 training method  

 
บทนํา 
 ปัจจุบันการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
ถือว่ามีความสําคัญและจําเป็นอย่างมาก เน่ืองจาก EEC ได้เข้ามามีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี                    
ภาคตะวันออกของประเทศไทย ซ่ึงส่งผลต่อการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และการพัฒนาประสิทธิภาพของ
บุคคลากรในมหาวิทยาลัยบูรพา ดังน้ันสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาจึงจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในสํานักหอสมุดให้มีขีดความสามารถตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและสามารถ
แข่งขันตามยุทธศาสตร์ชาติได้ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวง, 2562) โดย
สํานักหอสมุดต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีกําลังเกิดข้ึน ต้องพัฒนาบุคลากรในด้านทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษท้ังการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน เพ่ือให้บุคลากรในสํานักหอสมุดได้มีโอกาสเพ่ิมพูนความรู้               
มีความเข้าใจเก่ียวกับการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษท่ีดี เน่ืองจาก
ภาษาอังกฤษมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อการเป็นสื่อกลางเพ่ือการบริการท่ีดีและมีประสิทธิภาพ สร้างความเข้าใจ               
ท่ีตรงกันระหว่างบุคลากรและผู้ใช้บริการ 
 ในการให้บริการของสํานักหอสมุดจะมีเจ้าหน้าท่ีห้องสมุดประจําเคาน์เตอร์ในแต่ละช้ัน                
ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีจํานวนหน่ึงไม่สามารถสื่อสารกับผู้ใช้บริการชาวต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร เน่ืองจากยัง
ขาดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ซ่ึงสะท้อนถึงปัญหาของการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน
สํานักหอสมุดท่ีผ่านมาว่าไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เข้าอบรมและบรรลุตามจุดประสงค์ท่ีวางไว้ได้ จึง
เกิดการนําวิธีการ On the job training มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
  วิธีการ On the job training คือ การเรียนรู้งานโดยการสังเกตการทํางานของพนักงานท่ีมี    
ความชํานาญและลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้หลักการสอนงาน 4 ข้ันตอน ได้แก่ (1) เตรียมการ เพ่ือให้ความรู้สึก                
เป็นกันเอง ลดอาการตื่นเต้น (2) แสดงให้เห็น คือ การบอกหรือทําให้เห็นเป็นตัวอย่าง รวมถึงการอธิบายและเน้นย้ํา
ในจุดท่ีสําคัญ (3) ลองให้ปฏิบัติ โดยให้พนักงานทดลองทํา หากไม่ถูกต้องให้ทําการแก้ไขข้อผิดพลาดทันที                    
(4) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจ และเปิดโอกาสให้พนักงานสอบถามในสิ่งท่ี              
ไม่เข้าใจได้ (BSI Group Thailand, 2562) 
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  ฝ่ายบริการสารสนเทศ ซ่ึงมีหน้าท่ีหลักในการให้บริการสารสนเทศของสํานักหอสมุด ได้เล็งเห็น
ถึงความสําคัญของภาษาอังกฤษเพ่ือการบริการแก่นิสิต อาจารย์ บุคลากร และบุคคลท่ัวไป จึงได้จัดทําโครงการ 
Happy English Hour by BUU Library ข้ึนเพ่ือจัดอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการบริการห้องสมุดแก่บุคลากร 
โดยจัดหาวิทยากรผู้สอน ซ่ึงได้แก่ นักเอกสารสนเทศ ของสํานักหอสมุด เป็นผู้มีคุณวุฒิในสาขาการสอนภาษาอังกฤษ 
มีความรู้ ความเข้าใจในงานและการบริการต่างๆ ของสํานักหอสมุดเป็นอย่างดี ทําให้บุคลากรผู้เข้ารับการอบรม               
ได้ศึกษาสําเนียงและได้รับความรู้ท่ีถูกต้องเก่ียวกับการใช้ภาษาอังกฤษ นอกจากน้ีการจัดอบรมยังมุ่งเน้นให้บุคลากร
เกิดความตระหนักถึงความสําคัญของภาษาอังกฤษ และพัฒนาทักษะการสื่อสารให้เกิดประโยชน์ต่อบุคลากรใน
สํานักหอสมุด  โดยบุคคลากรสามารถนําความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษมาประยุกต์ใช้ในการสื่อสารและ                           
การให้บริการกับผู้ใช้บริการชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี ทําให้สํานักหอสมุดสามารถพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึนอย่างมีคุณภาพและสามารถดําเนินการพัฒนาบุคลากรตาม
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพาและตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรในสํานักหอสมุด รองรับความต้องการ
ของ EEC สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพาและยุทธศาสตร์ของชาติ  
   2. เพ่ือให้บุคลากรในสํานักหอสมุดมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการใช้ภาษาอังกฤษใน                    
การสื่อสารกับผู้ใช้บริการชาวต่างชาติ     
 3. เพ่ือให้บุคลากรในสํานักหอสมุดสามารถให้บริการแก่ผู้ใช้บริการชาวต่างชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
  1. ศึกษาหาความรู้จากคู่มือภาษาอังกฤษเพ่ือการบริการห้องสมุด หนังสือ เว็บไซต์ และคลิป
วิดีโอจากยูทูบ รวมถึงวิธีการ On the job training สําหรับใช้ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 แหล่งข้อมูลท่ีใช้ในการเตรียมการเรียนการสอน 
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 2. จัดทําแผนการสอน ประกอบด้วย หัวข้อการเรียนการสอน คําศัพท์ และประโยคท่ีเก่ียวข้อง  
 
ตารางท่ี 1 แสดงแผนการจัดการเรียนการสอน โครงการ Happy English Hour by BUU Library  
              

คร้ังท่ี หัวข้อการเรียนการสอน คําศัพท์/ ประโยคท่ีเกี่ยวข้อง 

1 ทด สอ บ ก่ อ น เ รี ย น จํ า นว น  10  ข้ อ  แ ล ะ
เรี ยนรู้ คํ า ศัพ ท์  วลี  และประโยคเ ก่ียว กับ
การทักทาย บอกลา ถามไถ่สารทุกข์สุขดิบ  
การแนะนําตนเอง หน้าท่ี และความรับผิดชอบ 

Hello,  Good morning, I’m very well, fine,  due 
circulation desk, spell, How are you doing?, I’m 
all right, I’m not very well, See you, May I 
introduce myself?, I take care of …, etc. 

2 เรียนรูคํ้าศัพท์เก่ียวกับพ้ืนท่ีบริการ  
Café @Library ช้ัน 1 

beverages, food, juice, breakfast, lunch, coffee, 
steamed stuff bun, soy milk, etc. 

3 เรียนรูคํ้าศัพท์เก่ียวกับพ้ืนท่ีบริการช้ัน 2 locker, library sign, entrance gate, exit gate, 
security checkpoint, scanner, fine, etc. 

4 เรียนรูคํ้าศัพท์เก่ียวกับพ้ืนท่ีบริการช้ัน 3 relaxing room, photocopying service, 
computer, counter, Thai book collection, 
shelf, chandelier, fire extinguisher, etc. 

5 เรียนรูคํ้าศัพท์เก่ียวกับพ้ืนท่ีบริการช้ัน 4 periodical room, children book corner, journal, 
newspaper, magazine, volume, etc. 

6 เรียนรูคํ้าศัพท์เก่ียวกับพ้ืนท่ีบริการช้ัน 5 Individual study room for graduate student, 
Nap Zone, thesis, Thai reference book, LED 
screen, study room for lecturer, etc. 

7 เรียนรูคํ้าศัพท์เก่ียวกับพ้ืนท่ีบริการช้ัน 6 Computer service for internet searching, mini 
theatre, multimedia room, microphone, power 
strip, speaker, etc. 

8 ทดสอบการเขียนคําศัพท์ภาษาอังกฤษ office chair, fire exit, steamed stuff bun, exit 
gate, LED screen, counter, power strip, 
magazine, chandelier, flap barrier, locker, etc. 

9 ทดสอบการอ่านคําศัพท์ภาษาอังกฤษ children book corner, display cabinet, steamed 
stuff bun, fire exit, greetings, etc. 

10 ทดสอบการฟังคําศัพท์ภาษาอังกฤษ office chair, fire exit, steamed stuff bun, exit 
gate, children book, display cabinet, etc.  

 
(สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557; หอสมุดสาขาวังท่าพระ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร,  

2554) 
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ตารางท่ี 1 แสดงแผนการจัดการเรียนการสอน โครงการ Happy English Hour by BUU Library (ต่อ) 
              

คร้ังท่ี หัวข้อการเรียนการสอน คําศัพท์/ ประโยคท่ีเกี่ยวข้อง 
11 เรียนรู้วลี/ ประโยค และบทสนทนาเก่ียวกับ

พ้ืนท่ีบริการ Café @Library ช้ัน ๑ 
What would you like to have/ eat/ drink?, What 
can I get you?, What size would you like?, I’ll 
have..., please., I’d like to have…, etc. 

12 เรียนรู้วลี/ ประโยค และบทสนทนาเก่ียวกับ 
การยืม-คืน 

Have you checked out a book before?,  
Do you have a library card?, You can check up 
to 15 books, You can renew it online, etc. 

13 เรียนรู้วลี/ ประโยค และบทสนทนาเก่ียวกับ
วิธีการแก้ปัญหาเวลาสื่อสาร บอกทาง และ
มารยาทในห้องสมดุ 

Pardon?, Can you spell that, please?, Come in, 
Please have a seat, Just a moment, please, 
Follow me, Use the elevator, etc. 

14 เรียนรู้วลี/ ประโยค และบทสนทนาเก่ียวกับ 
การเปิด-ปิดบริการ 

We open at…, We close at…, p.m., a.m., The 
library is closing in…minutes, Thank you for 
using our services, please hurry up, etc. 

15 เรียนรู้วลี/ ประโยค และบทสนทนาเก่ียวกับ 
การยืมระหว่างห้องสมดุและกรณมีีหนังสือ
เสียหายหรือสูญหาย 

We can order it from another library,  
How long does an interlibrary loan usually 
take?, When will I receive the book?, etc. 

16 ทดสอบการพูดบทสนทนาภาษาอังกฤษ This is not in the library, We can order it from 

another library, Do you want me to order it?, 
Yes, I want you to order it for me?, etc. 

17 ทดสอบหลังเรียน (คําศัพท์, วลี, ประโยค และ
บทสนทนา) จํานวน 10 ข้อ 

Good morning, Good afternoon, I’m very well, 
beverage, check out, circulation desk, sausage, 
spell, fine, baht, third floor, due, etc. 

 
(สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557;  หอสมุดสาขาวังท่าพระ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร,  
         2554) 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET คร้ังท่ี 10 : Library Transformation in a Disrupted World, 8-9 มกราคม 2563, สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

 3. จัดทําเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ (Worksheet) แต่ละบทเรียน 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 2 เอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ (Worksheet) แต่ละบทเรียน 
 
   4. จัดทําแบบทดสอบภาษาอังกฤษก่อนเรียน-หลังเรียน  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 3 แบบทดสอบภาษาอังกฤษก่อนเรียน-หลังเรียน 
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   5. จัดทํารายช่ือผู้เข้าอบรม ซ่ึงประกอบไปด้วยกลุ่มเจ้าหน้าท่ีห้องสมุดประจําเคาน์เตอร์                            
ในแต่ละช้ัน จํานวน 21 คน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4 รายช่ือผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษจํานวน 21 คน 
 
 6. จัดทํากําหนดการเพ่ือช้ีแจงวัน เวลา และสถานท่ีเรียน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5 กําหนดการวัน เวลา และสถานท่ีเรียนภาษาอังกฤษ 
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   7. ดําเนินการทดสอบก่อนเรียน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพท่ี 6 ผู้เข้าอบรมทําการทดสอบก่อนเรียนภาษาอังกฤษ 
 
 

   8. ดําเนินการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยวิธีการ On the job training  
  

  
 

 
 
 
 
 
ภาพท่ี 7 ดําเนินการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้แก่ผู้เข้าอบรม 
 
   9. ดําเนินการทดสอบหลังเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 8 ผู้เข้าอบรมทําการทดสอบหลังเรียนภาษาอังกฤษ 
 

   10. ติดตามและประเมินผลการดาํเนินงาน โครงการ Happy English Hour by BUU Library 
ด้วยวิธีการ On the job training 
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หมายเหตุ ตัวเลขสีนํ้าเงิน หมายถึง  ได้คะแนนเตม็ ตัวเลขสดีําหมายถึง คะแนนผ่านเกณฑ์ และตัวเลขสีแดง  
             หมายถึง คะแนนต่ํากว่าเกณฑ์  
 

ภาพท่ี 9 ผลคะแนนสอบและฝึกปฏิบัต ิ    
        
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน์ 
  สรุปผล  
  หลังจากท่ีได้ดําเนินการโครงการ Happy English Hour by BUU Library แล้วน้ัน สามารถ
สรุปผลได้ว่า ผลคะแนนทดสอบหลังเรียนมีคะแนนสูงกว่าผลคะแนนทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ                    
ท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยจะเห็นว่า คะแนนเฉลี่ยของผู้เข้าอบรมจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน             
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.95 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของผู้เข้าอบรมจากการทําแบบทดสอบก่อนเรียน ซ่ึงมีค่าเท่ากับ 7.14          
มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานคะแนนสอบก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ 2.265 มีการกระจายมากกว่า ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
คะแนนสอบหลังเรียนมีค่าเท่ากับ 0.805 ค่า t-test ตารางมีค่าเท่ากับ -4.114 แสดงให้เห็นว่า โครงการฝึกอบรม                   
ดังกล่าว มีผลทําให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน 
 
ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยใช้คําสั่ง    
             Paired-Sample T Test ในโปรแกรม SPSS 

 

Paired Samples Statistics 
  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
Pre-test 7.14 21 2.265 .494 

Post-test 8.95 21 .805 .176 
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ตารางท่ี 3 แสดงค่าความสัมพันธ์ของผลคะแนนทดสอบก่อนและหลังเรียน โดยใช้คําสั่ง Paired-Sample T Test  
             ในโปรแกรม SPSS 
 

Paired Samples Correlations 
  N Correlation Sig. 

Pair 
1 

Pre-test & 
Post-test 

21 .470 .031 

 
ตารางท่ี 4 แสดงค่าเฉลี่ยสถิติ t-test dependent ในการเปรียบเทียบผลคะแนนทดสอบก่อนและหลังเรียน 
 

 
   อภิปรายผล  
   จากผลการดําเนินการโครงการ Happy English Hour by BUU Library ดังท่ีปรากฏข้างต้น 
ทําให้สามารถอภิปรายผลได้ว่า ผลคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบหลังเรียนของผู้เข้าอบรมสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของ 
การทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 น้ัน อาจเป็นผลเน่ืองมาจากการใช้วิธีการ On the job 
training ซ่ึงผู้เข้าอบรมมีโอกาสได้ลงมือปฏิบัติจริง และซักถามในสิ่งท่ีไม่เข้าใจได้ จึงส่งผลให้ผู้เข้าอบรมเกิดการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพหลังจากได้รับการจัดการเรียนการสอน 
   ข้อเสนอแนะ  
   จากผลการดําเนินการโครงการ Happy English Hour by BUU Library เพ่ือให้เกิดประโยชน์
ต่อการพัฒนาบุคลากรในอนาคต ผู้จัดทําจึงมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
 1. นอกจากเจ้าหน้าท่ีห้องสมุดประจําเคาน์เตอร์ในแต่ละช้ันแล้ว ควรเพ่ิมการจัดการเรียน                 
การสอนสําหรับเจ้าหน้าท่ีประจําสํานักงานและบรรณารักษ์ด้วย เพ่ือให้บุคลากรทุกคนในสํานักหอสมุดได้รับโอกาส                            
ในการฝึกฝนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างสม่ําเสมอ 
 2. ควรฝึกให้บุคลากรจดจําและพูดบทสนทนาโดยไม่ดูจากเอกสารประกอบการเรียน 
 3. ควรสร้างบทบาทสมมติการปฏิบัติงาน ณ สถานท่ีปฏิบัติงานจริง 
 

Paired Samples Test 
  Paired Differences t df Sig.  

(2-tailed) Mean Std. 
Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
Lower Upper 

Pair 1 Pre-test & 
Post-test 

-1.810 2.015 .440 -2.727 -.892 -4.114 20 .001 
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  การนําไปใช้ประโยชน์ 
  1.  บุคลากรได้รับความรู้ใหม่ ๆ ท่ีสามารถนําไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา                    
การให้บริการแก่ผู้ใช้บริการชาวต่างชาติได้อย่างประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
  2. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับผู้ใช้บริการ
ชาวต่างชาติ และเกิดความชํานาญในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องได้ดียิ่งข้ึน 
  3. อาจารย์หรือนิสิตต่างชาติสามารถมาร่วมสอน แสดงบทบาทสมมติ และทดสอบการพูด                 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในห้องสมุด เพ่ือให้บุคลากรมีความมั่นใจ กล้าแสดงออก และเกิดทักษะในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษอย่างเป็นประจําและต่อเน่ือง 
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