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บทคัดย่อ:
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ด้วยแบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เรื่อง การเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการทาข้อสอบวัดผล TOEIC ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเรียนรู้คาศัพท์
ภาษาอังกฤษ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1
ที่กาลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
จานวน 45 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจงมา1 ห้อง ดาเนินการทดลองแบบ One Group,
Pre-test Post-test Designเครื่ องมือที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ ประกอบด้ว ย แบบฝึ กพัฒ นาทักษะ
ภาษาอังกฤษ จานวน 10 แบบฝึก และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเรียนรู้คาศัพท์
ภาษาอังกฤษ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า
t-test แบบ Dependent Samples ก่อนเรียนและหลังเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
การเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษ เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่ าย (P)
ตั้งแต่ .20-.80 ค่าอานาจจาแนก (r) ตั้งแต่ .20-1.0
สรุปผลการพัฒนา 1) แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ
75.55/83.11 ซึ่งสู งกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด 75และ 2) ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเรียนรู้
คาศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สาหรับ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีคะแนนหลัง
เรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ , การเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษ
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The development of The improved English skill exercise on English
Vocabulary Learning for first year undergraduate students at Aviation
Personnel Development Institute, Kasem Bundit University.
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Abstract

The purpose of this research were to develop English skill with the improved English
skill exercises on English Vocabulary Learning taking abilityto test the TOEIC Test based on
the standard criteria 75/75 to compare learning achievement before and afterEnglish
Vocabulary Learning.The subjects were 45 students of first year undergraduate students in
the second semester of the academic year 2014 at Aviation Personnel Development
Institue , Kasem Bundit University.They were a class selected though the purposive random
sampling technique.The pocedure types were One Group,Pre test Post test Design.
The research instruments were 10 reforced English skill exercises and learning
achievement test on English Vocabulary Learning.
The research statistic used mean percentage standard deviation and t-test with Pre
test Post test Dependent Sample,four choises,40 itemsdifficulty level between.20-.80and
discrimination level lower than .20-1.0
Results of this research were as follows
1. The improved English skill exercises were highly effecfive and was higher than
the standard criteria 75
2. The achievvement score on English Vocabulary Learning after learning with the
improved English skill exercises for the first year undergraduate students were
significantly higher than before learning with the improved English skill exercises
at the 0.05 level
Key words: The improved English skill exercises , English Vocabulary Learning
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บทนา
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตและพัฒนา
บุคลากรส าหรั บ อุตสาหกรรมการบิ น ที่มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับของวงการอุตสาหกรรมการบินของ
ประเทศ และภูมิภาค โดยอาศัยองค์ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัย นอกจากนี้ยังได้มีนโยบายให้นักศึกษามี
ศักยภาพที่ดีในด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ การเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาเป็นเรื่องที่สถาบันพัฒนา
บุคลากรการบินให้ความสาคัญเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ทางสถาบันพัฒนาบุคลากร
การบิ น จึ งได้จั ด ให้ มีการเปิ ดสอนรายวิช าภาษาอังกฤษ หมวดวิช าศึกษาทั่ ว ไป กลุ่ มวิช าภาษาอังกฤษ 2
รายวิชา และหมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาวิชาชีพ กลุ่มวิชาเอกบังคับที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ ให้แก่นักศึกษา
ของสถาบันฯ (คู่มือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2557: 13) ซึ่งทาให้เกิดความเชื่อมั่นได้ในระดับหนึ่งว่า นักศึกษา
ที่เรียนจบไปจากสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่
นาไปใช้ได้ดี ขณะเดียวกันทางสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน ยังได้จัดเตรียมความพร้ อมในด้านต่าง ๆ ให้แก่
นักศึกษาในการเรียนภาษาอังกฤษ เช่น การจัดเตรียมเอกสารการเรียนที่เหมาะสม จัดหาครูผู้สอนที่มีคุณภาพ
และมีทักษะในการสอน รวมทั้งหาเทคนิคการสอนที่ มีประสิทธิภาพ และจัดเตรียมสื่อการสอนแบบต่าง ๆ ที่
เหมาะสมกับเนื้อหา หลักสูตรภาษาอังกฤษ (เอกสารการนาเสนอผลการดาเนินงานตามแผนประกันคุณภาพ
2556: 5-7)
จากโครงสร้างหลักสู ตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิช าธุรกิจการบิน ภาคภาษาไทยของสถาบัน
พัฒนาบุคลากรการบิน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ได้จัดเตรียมวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานสาหรับ
ธุรกิจการบิน (ES 101) เป็นวิชาบังคับพื้นฐานที่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จะต้องเรียนทุกคน มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
เตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษ พัฒนาความเชี่ยวชาญ เรียนรู้ทักษะต่าง ๆ เช่น ทักษะฟั ง พูด อ่าน
เขียนด้านภาษาอังกฤษ และฝึกสนทนาภาคปฏิบัติในชีวิตจริงพัฒนาความถูกต้องแม่นยาและประสิทธิผลซึ่ง
จาเป็นต่อการเรียนระดับปริญญาบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษา โดยที่หลักสูตรได้กาหนดขึ้นเป็นการเฉพาะ
เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษา และนาไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต (คู่มือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
2557: 17) สถาบันพัฒนาบุคลากรการบินแผนกวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรภาษาไทย ได้รับมอบหมายให้
จัดการสอบวัดระดับ TOEIC เพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครงานเมื่อนักศึกษาเรียนจบ ทางแผนก
ภาษาอังกฤษ จึงได้จัดหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อรองรับ และสอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในการสอบวัด
ระดับ TOEIC ลงในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานสาหรับธุรกิจ (ES 101 และ ES 102) สาหรับนักศึกษาชั้นปี
ที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้นักศึกษาได้คะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป การสอนมักเป็นการสอนแบบ
บรรยายในชั้นเรียน 3 ชั่วโมง / สัปดาห์ ตามโครงสร้ างหลักสูตรจัดให้นักศึกษาเรียน 15 สัปดาห์/ภาคเรียน (
Course Specification.2557) จากการวิเคราะห์เนื้อหาจากเอกสารที่ถูกกาหนดมานั้น เวลาในการจัดการ
เรียนการสอนอาจจะไม่เพียงพอ อีกทั้งไม่ครอบคลุมเนื้อหาที่ใช้ในการสอบวัดระดับ TOEIC เท่าที่ควรรวมถึง
การเรียนการสอนแบบบรรยายอย่างเดียว อาจจะไม่สามารถทาให้นักศึกษาได้รับการฝึกฝนทักษะต่าง ๆ เช่น
ทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อนามาบูรณาการ และเพิ่มพูนทักษะของตนก่อนทาการสอบ ทาให้นักศึกษา
ไม่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด
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จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาดังกล่าวในข้างต้น และจากการสังเกตของผู้วิจัย พบว่า
อาจมีอยู่หลายสาเหตุ ทั้งนี้ จากรายงานวิจัยเกี่ยวกับ สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ของกอง
วิจัยการศึกษา (2546) พบว่า การสอนภาษาอังกฤษ ผู้สอนจะยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง ใช้วิธีการสอนแบบ
บรรยายไปเรื่อย ๆ ซึ่งการสอนดังกล่าวนี้ จะไม่เอื้ออานวยต่อลักษณะการเรียนการสอนภาษา ไม่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ (กิตตา ปรัตถจริยา.2540) รายงานวิจัยจากกองวิจัยการศึกษา(2546) ที่พบว่า ใน
ปัจจุบันสภาพการเรี ยนการสอน เป็นการเรียนที่ไม่มุ่งเน้นการเสริมต่อการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนอย่างเพียงพอ
กล่าวคือ ในการเรียนการสอนนั้น ผู้สอนอาจไม่ได้ใช้กลวิธีต่าง ๆ เพื่อเสริมต่อการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่าง
เหมาะสมเท่าที่ควร ดังนั้นในการเรียนการสอนตลอดจนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ผู้สอนจะต้องคานึงถึงผู้เรียน
เป็นองค์ประกอบสาคัญ คือต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และเลือกกระบวนการสอนให้เหมาะสมกับวัย
ระดับความสามารถ และความต้องการของผู้เรียน ดังนั้นการจัดทาแบบฝึกพัฒนาทักษะหรือแบบฝึกหัด
ประกอบบทเรียน ที่สามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน เกิดเจตคติที่ดี ซึ่งแบบ
ฝึกพัฒนาทักษะ หรือแบบฝึกหัดประกอบบทเรียนนั้น มีความจาเป็นและเป็นสื่อที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นอันมาก เพราะแบบฝึกจะเป็นสื่อที่ช่วยเสริมทักษะทางภาษาที่นักศึกษา
ได้ มี โ อกาสฝึ ก ฝนตั ว เอง ตามความรู้ ค วามสามารถ ความสนใจของตนเองอย่ า งครอบคลุ ม เนื้ อ หา ดั ง
ข้อเสนอแนะของ สันทัดและพิมพ์ใจ ภิบาลสุข (2527) ที่กล่าวว่า แบบฝึกเป็นเครื่องมือที่ช่วยเสริมทักษะ
ทางการใช้ภาษา และเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะทางการใช้ภาษาให้ดีขึ้น ทั้งในการฟัง พูด
อ่าน เขียน และยังช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ สร้างความเชื่อมั่นในตนเอง รู้จักทางานร่วมกับผู้อื่น มี
เจตคติที่ดีต่อการเรียน ตลอดจนรู้จักศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองได้
จากการศึกษาความสาคัญปัญหาและวิธีสอนแบบต่างๆแบบฝึกจึงมีอิทธิพลต่อการพัฒนาทักษะ
ทางด้านภาษามาก (ศศิธรจ่างภากร 2537 : 30) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะทาให้บรรลุตาม
จุดประสงค์ของหลักสูตร ครูผู้สอนต้องอาศัยเทคนิควิธี สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมต่าง ๆ ตลอดจนมี
แบบฝึ กเข้ามาช่ว ยเพื่อให้ ผู้ เรีย นได้ฝึ กทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน อย่างมีระบบและ
ต่อเนื่อง โดยเน้นนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง การสอนโดยใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ จึงน่าจะเป็น
วิธีการสอนวิธีหนึ่งที่สอดคล้องกับความต้องการของเนื้อหา รายวิชาและจะช่วยให้ผู้เรียนเกิด ความสนใจ ใฝ่รู้
มีการฝึกฝนด้วยตนเองอยู่เสมอ
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทดลองศึกษา การสอนโดยใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการทาข้อสอบวัดผล TOEIC เพื่อที่จะนาผลการทดลองที่ได้มาเสนอแนะแก่ผู้ที่
เกี่ยวข้องต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ
ทาข้อสอบวัดผล TOEIC สาหรับ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษ นักศึกษาชั้นปี
ที่ 1 สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต หลังการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สมมติฐานของการวิจัย
1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกพัฒนาทั กษะภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการทา
ข้อสอบวัดผล TOEIC สาหรับ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษ ของ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สถาบัน
พัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต หลังการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สูงกว่าก่อน
เรียน

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ด้วยวิธีการทดลองแบบ One
Group , Pre-test Post-test Design
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่กาหนดในการวิจัยคือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน รหัส ES 102จานวน 12 ห้องเรียนรวมทั้งสิ้น424คนซึ่งในแต่ละห้องจัดนักศึกษาแบบคละ
ความสามารถทางการเรียนสูง ปานกลาง และต่า
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 1 สถาบั น พั ฒ นาบุ ค ลากรการบิ น
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557ที่เรียนวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัส ES 102 โดยวิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจงมา1 ห้องที่ผู้วิจัยได้รับมอบหมายให้สอน
ได้กลุ่มตัวอย่าง45คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการสอนการเรียนรูค้ าศัพท์ภาษาอังกฤษจานวน 10 บทเรียนใช้เวลาในการสอน 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2
ครั้ง ๆ ละ 90 นาที รวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง
2. แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง การเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษ จานวน 10 แบบฝึก สาหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ดังนี้
1.1 แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ฉบับที่ 1 เรื่อง Roots
1.2 แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ฉบับที่ 2 เรื่อง Prefixes
1.3 แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ฉบับที่ 3 เรื่อง Suffixes
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1.4 แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ฉบับที่ 4 เรื่อง Compound words
1.5 แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ฉบับที่ 5 เรื่อง Definitions
1.6 แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ฉบับที่ 6 เรื่อง Restatement
1.7 แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ฉบับที่ 7 เรื่อง Comparison
1.8 แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ฉบับที่ 8 เรื่อง Contrast
1.9 แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ฉบับที่ 9 เรื่อง Examples
1.10 แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ฉบับที่ 10 เรื่อง Synonyms
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษ สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
จานวน 40 ข้อ
4. แบบบันทึกหลังการเรียนรู้ของนักศึกษา
5. แบบบันทึกหลังการสอนของครูผู้สอน

วิธีการเก็บข้อมูล
1. เก็บรวบรวมคะแนนจากการทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง การเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษ จานวน 40 ข้อ
2. เก็บรวบรวมคะแนนของกระบวนการ และผลลัพธ์ จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เล่มที่ 1 – 10 เพื่อนามาหาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแบบฝึก
พัฒนาทักษะ
3. เก็บรวบรวมคะแนนจากการทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง การเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษ ฉบับเดียวกันกับทดสอบก่อนเรียน จานวน 40 ข้อ
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
2. วิเคราะห์ความเที่ยงตรง (IOC) ตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 โดยใช้สูตร E1/E2
3. วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ t-test (Dependent Samples)
4. วิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพของแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เรื่ อ ง การเรี ย นรู้ ค าศั พ ท์
ภาษาอังกฤษ
5. วิเคราะห์ความเที่ยงตรง (IOC)
6. วิเคราะห์หาค่าความยาก (P) และค่าอานาจจาแนก (R)
7. หาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (x) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของคะแนนที่ได้จาก
แบบทดสอบย่อย และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
8. เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง การเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้ค่าสถิติ t-test (Dependent Samples)

ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ขั้นทดลองกับ
กลุ่มตัวอย่าง 45 คน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ประสิทธิภาพของแบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ใน
ขั้นทดลองกับนักศึกษากลุ่ม ตัวอย่าง 45 คน สามารถทาคะแนนจากแบบฝึกทั้ง 10 แบบฝึก ได้คะแนนเฉลี่ย
75.56 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 75.56 ส่วนคะแนนเฉลี่ยจากการทาแบบทดสอบหลัง
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เรี ย นเท่ า กั บ 33.24 คะแนน จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน คิ ด เป็น ร้ อ ยละ 83.11 ดัง นั้ น E1/E2
75.56/83.11 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ คือ 75/75

=

ตารางที่ 1 ตารางแสดงคะแนนผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

รายการ

คะแนน
เต็ม
100
40

คะแนนแบบฝึกพัฒนาทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ
คะแนนแบบทดสอบหลังเรียน

N

x

SD

ร้อยละ

45
45

75.56
33.24

7.58
2.42

75.56
83.11

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความก้าวหน้าของคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
การเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษ ระหว่างก่อนเรียน และหลังเรียน และหาค่าประสิทธิผลของแบบฝึกพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จานวน 45 คนพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาหรับนักศึกษาชั้น
ปีที่ 1 จานวน 45 คน ที่เรียนด้วยแบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 18.51
มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 33.24 คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 11.00 คิดเป็นร้อยละของความก้าวหน้า 28.73
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด คือ ต้องเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 25 ของคะแนนเต็ม และเมื่อนาคะแนนจากการทดสอบ
มาหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มีค่าเท่ากับ 0.60 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่น่าพอใจ คือ 0.50 ที่กาหนดไว้ แสดงว่า แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษมีประสิทธิผลช่วยให้
นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ได้จริง
ตารางที่ 2 ตารางแสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบความก้าวหน้าของคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

N

คะแนนเต็ม

x

S.D.

ก่อนเรียน

45

40

18.51

6.03

หลังเรียน

45

40

33.24

2.42

การทดสอบ

ร้อยละของ
ความก้าวหน้า

t-test

28.73

15.88*

ผลการวิ เ คราะห์ ค วามแตกต่ า งระหว่ า งคะแนนทดสอบก่ อ นเรี ย น และหลั ง เรี ย นจากการท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเรีย นรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษ สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จานวน 45 คน ที่เรียนด้วยแบบฝึก
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ มีคะแนนทดสอบหลังเรียนเฉลี่ย 33.24 และมีคะแนนทดสอบก่อนเรียนเฉลี่ย
18.51 ซึ่งคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบบันทึกหลังการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นคาถามชนิดปลายเปิด 3 ข้อซึ่ง
ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นหลังจากที่ได้เรียนจบในแต่ละแผนแล้วจานวน10แผนการสอนซึ่งมีแนวทางใน
การประเมินดังนี้ 1) นักศึกษาสามารถใช้กลวิธีการเดาความหมายคาศัพท์ภาษาอังกฤษจากการวิเคราะห์คา
(word Analysis) และการเดาความหมายของคาศัพท์จากบริบท (Guessing the meaning from context
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clues)ช่วยในการเรียนและทาแบบทดสอบ TOEIC ได้ 2) นักศึกษารู้จักความหมายคาศัพท์มากขึ้นและ 3)
นักศึกษาสามารถพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากแบบบันทึกหลังการสอนของผู้สอน ในแผนการสอนของแต่ละแผน ซึ่ง
เกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ และการแสดงออกของนักศึกษาจานวน 45 คน โดยการสังเกตจากสภาพจริง
จานวน 10 แผนการสอนมาวิเคราะห์ ตามขั้นตอนการสอนทั้ง 5 ขั้นตอน ( ขั้นกระตุ้นความสนใจ , ขั้น
นาเสนอ , ขั้นฝึกหัด , ขั้นสร้างกิจกรรมเสริม และขั้นประเมินผล ในแผนการจัดการเรียนรู้) โดยมีแนวทางการ
วิเคราะห์ดังนี้1) นักศึกษาสามารถใช้กลวิธีการเดาความหมายคาศัพท์ภาษาอังกฤษจากการวิเคราะห์คาและ
การเดาความหมายของคาศัพท์จากบริบทได้ และ 2) นักศึกษาสามารถทาแบบฝึกหัดโดยการใช้กลวิธีการเดา
ความหมายคาศัพท์ ภาษาอังกฤษจากการวิเคราะห์คาและการเดาความหมายของคาศัพท์จากบริบทได้

สรุปผลการวิจัย
จาการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย สามารถสรุปผลได้ดังนี้
1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.6/81.27 ซึ่ง
มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 ที่ตั้งไว้ แสดงว่ามีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเรียนรู้คาศัพท์ สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลังการใช้
แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

อภิปรายผล
1. การหาประสิ ท ธิ ภ าพของแบบฝึ ก พั ฒ นาทั ก ษะภาษาอั ง กฤษเรื่ อ ง การเรี ย นรู้ ค าศั พ ท์
ภาษาอังกฤษ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการทาข้อสอบ วัดผล TOEIC ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ผู้วิจัย
พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 75.55/83.11หมายความว่า นักศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละจากการทา
แบบฝึกพัฒนาทักษะทั้ง 10 แบบฝึก คิดเป็นร้อยละ 75.55 และมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียน เรื่อง การเรียนรู้
คาศัพท์ภาษาอังกฤษ จากการทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยร้อยละ 83.11แสดงว่า
แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่า เกณฑ์มาตรฐาน 75/75 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของเบญจมาศ รัตนในภาส (2549) ศึกษาวิจัยการสร้างแบบฝึก
เสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 75/ นักศึกษากลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน ทาการทดลองโดยให้นักศึกษาเรียนด้วยแบบฝึกเสริม
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จานวน 8 บท ทาการสอนบทละ 3 ชั่วโมงเป็นเวลา 3 สัปดาห์
ผลการวิจัยพบว่า1) ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้แฟ้ม
สะสมผลงานมีค่า 81.37/78.78 ถือว่ามีประสิทธิภาพดีมาก2) ความสามารถทางการเขียนของนักศึกษาหลัง
เรียนสู งกว่าก่อนเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษฯ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05และ 3)
นักศึกษามีความคิดเห็นที่ดีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษฯ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ขวัญใจ ภัทรกายะ (2554) การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการ
ออกเสี ย งเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการพู ด ภาษาอั ง กฤษโดยใช้ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ รายวิ ช า 2000 -1201
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ศูนย์การเรียนบ้านนาโต่ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนลียเชียงราย 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดฝึกทักษะการออกเสียงเพื่อพัฒนาทักษะ
การพูดภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ 3) เพื่อศึกาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นปวช.
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ที่มีต่อการเรี ย นโดยใช้ชุดฝึกทักษะการออกเสียงเพื่อพัฒ นาทัก ษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้โปรแกรม
คอมพิ ว เตอร์ ประชากรได้ แ ก่ นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น ปวช. 1 ทั้ ง หมดจ านวน 23 คน ผลการวิ จั ย พบว่ า 1)
ประสิทธิภ าพของชุดฝึ กทักษะการออกเสียงฯ โดยการทดลองใช้จริงในภาคสนามมีค่า E1/E2 เท่ากับ
73.82/73.74 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 70/702) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้ชุดฝึก
ทักษะการออกเสียงฯ พบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 12.10 ในขณะที่คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน
คิดเป็นร้อยละ 59.80 มีค่าความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 49.79และ 3) ความพึงพอใจของผู้เรียนระดับ ปวช.
1 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการออกเสียงฯ โดยภาพรวม ผู้เรียนมีความพึงพอใจมาก
จากผลงานวิจัย ที่กล่าวมา การเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ประกอบการสอน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 75/75 นั้น อาจเนื่องมาจากเหตุผล ดังนี้
1.1 ผู้วิจัยได้สร้างแบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยจะเริ่มศึกษาปัญหาใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และความต้องการ แล้วนามาวิเคราะห์เนื้อหา ดาเนินการสร้างและนาไปทดลองใช้
เพื่อหาจุดบกพร่องและหาคุณภาพของแบบฝึกพัฒนาทักษะ ปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะนาไปทดลองจริง ซึ่ง
สอดคล้องกับ รัตนาดีศาลา (2544 : 11)ได้ให้ข้อเสนอแนะลักษณะของแบบฝึกที่ดีว่าจะต้องเป็นแบบฝึกสั้นๆ
ฝึกหลายๆครั้งมีหลายรูปแบบมีความสาคัญในการฝึกให้เกิดความชานาญควรฝึกเพียงเรื่องเดียวในการฝึกนั้นๆ
มีคาอธิบายที่ชัดเจนใช้ภาษาง่ายใช้เวลาฝึกไม่นานเกินไปและสามารถเขียนได้ด้วยตนเองเมื่อผู้เรียนได้รับการ
ฝึกแล้วก็สามารถพัฒนาตนเองได้ดีขึ้นจึงจะนับได้ว่าเป็นแบบฝึกที่ดีและมีประโยชน์คุ้มค่าทั้งต่อผู้สอนและ
ผู้เรียนเพื่อใช้แก้ไขข้อบกพร่องของนักเรียนที่มีปัญหาได้
1.2 แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตามหลักจิตวิทยา ดังที่ สุจริต เพียรชอบ
และสายใจ อินทรัมพรรย์ (2543 : 52-62) กล่าวว่า การสร้างแบบฝึกควรเร้า และตอบสนองความต้องการ
ของนักเรียน คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการสร้างแรงจูงใจ และมีการเสริมแรงให้กับนักเรียนด้วย
และสอดคล้องกับหลักจิตวิทยาการเรียนรู้ของ Thorndike ซึ่งกล่าวว่า สิ่งใดก็ตามที่มีการฝึกหัดหรือกระทา
บ่อย ๆ ย่อมจะทาให้ผู้ฝึกมีความคล่อง และสามารถทาได้ดี ในทางตรงข้าม สิ่งใดก็ตามที่ไม่ได้รับการฝึกหัด
หรือทอดทิ้งไปนาน ๆ จะทาได้ไม่ดี ผู้เรียนจะมีทักษะการเรียนรู้ได้ดีต่อเมื่อมีการฝึกฝนหรือกระทาซ้าบ่อย ๆ
1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปิดโอกาสให้นั กศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมมากขึ้น ทาให้
นักศึกษาสนุกที่จะเรียน มีสิ่งจูงใจเสริมให้อยากทางาน น่าสนใจ ตื่นเต้น เพราะแบบฝึกได้มีการปรับปรุงให้
เหมาะสมกับนักศึกษา เช่น มีภาพประกอบคาศัพท์ ขนาดใหญ่และชัดเจนกว่าเดิม ปรับเปลี่ยนคาถามให้ง่าย
ต่อการเข้าใจ ทาให้นักศึกษามีความเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น และตอบคาถามได้ถูกต้อง แบบฝึกพัฒนาทักษะ
สนองตอบต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล และเมื่อนักศึกษาได้ทาแบบฝึกซ้าบ่อย ๆ ทาให้นักศึกษาเกิดความ
คล่องแคล่ว ทาแบบฝึกได้ถูกต้องและเกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้น ส่งผลให้ ประสิทธิภาพวัดผลการสอบ (E2)มากกว่า
ประสิทธิภาพของแบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (E1) สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุษบา รัตนะวิศ. 2548:
46 ; ศศิพิมพ์ ศรกิจ. 2550 : 44 ; พิสิษฐ์ สอนน้อย. 2551 : 47 ; ไพศาล ม่วงอุดทา. 2552 : 79 ที่พบว่า
การเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษนั้น ค่า ประสิทธิภาพวัดผลการสอบ (E2)มากกว่า
ประสิทธิภาพของแบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (E1)2. คะแนนทดสอบหลังเรียนด้วย
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2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่อง การเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษ สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดง
ว่าการสอนโดยใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ช่วยให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปาริชาต จันทร์งาม (2554) ศึกษาการพัฒนาแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษ
รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ สาหรับนักศึก ษาชั้นปีที่ 1 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของ
แบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษ โดยเปรียบเทียบความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาก่อนและ
หลังการใช้แบบฝึกการอ่าน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 จานวน 30
คน ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 79.55/75.38 ถือว่ามีประสิทธิภาพดี และ 2) ความสามารถในการอ่าน
ฝึกการอ่านภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สูงกว่าก่อนการฝึกอ่าน
อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยจารุลักษณ์ ชัยสุวรรณรักษ์ , อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์
(2553) ศึกษาการพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษทางคลินิกของนักศึกษาพยาบาล งานวิจัยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาชุดการพูดภาษาอังกฤษทางคลินิกสาหรับนักศึกษาพยาบาล (2) พัฒนา
ความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษทางคลินิกของนักศึกษาพยาบาล และ 3)สารวจทัศนคติของนักศึกษา
พยาบาลต่อการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้ชุดการพูดภาษาอัง กฤษทางคลิ นิกสาหรับนักศึกษาพยาบาลกลุ่ ม
ตัวอย่างทั้งหมดมีจานวน 86 คนแบ่งสองกลุ่มคือ (1) พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเลยจานวน 56 คนที่ให้
สัมภาษณ์ในการศึกษาเบื้องต้นเพื่อหาความต้องการการใช้ภาษาอังกฤษสาหรับพยาบาล และ (2) นักศึกษา
ชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งสมัครใจเข้าร่วมในการทดลองในปีการศึกษา 2553
จานวน 30 คนเครื่องมือในการวิจัย ประกอบด้วยการสัมภาษณ์แบบมีเค้าโครงที่สร้างขึ้นเพื่อหาความต้องการ
การใช้ภาษาอังกฤษสาหรับพยาบาลชุดการสอนการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับนักศึกษาพยาบาล
(The conversational package for nurses: CPN) ที่สร้างขึ้นในการพัฒนาความสามารถด้านการพูด
แบบทดสอบก่อนและหลังและแบบสอบถามก่อนและหลังการใช้เครื่องมือผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงให้เห็น
ว่า (1) แบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับนักศึกษาพยาบาลโดยใช้บทบาทสมมุติที่
พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพต่อนักศึกษาพยาบาลโดยมีค่าประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80 และมีค่าดัชนี
ประสิทธิผลสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 0.05 (2) นักศึกษาพยาบาลพูดภาษาอังกฤษดีขึ้นโดยคะแนนสอบพูดหลัง
เรียนสูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ (3) นักศึกษาพยาบาลมี
ทัศนคติที่ดีต่ อการฝึ กพู ดภาษาอัง กฤษโดยใช้แบบฝึ กทั กษะการพู ดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อ สารส าหรั บ
นักศึกษาพยาบาล จากการวิจั ย ที่พบว่าคะแนนทดสอบหลั งเรียนสู งกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน อาจ
เนื่องมาจากสาเหตุ ดังนี้
2.1 นักศึกษาได้รับการฝึกทากิจกรรมตามแบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ที่มีประสิทธิภาพ
ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ซึ่งกิจกรรมที่ใช้ฝึกมีหลายหลายรูปแบบ โดยแบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแต่ละชุดจะ
มีภาพประกอบ เพื่อช่วยสร้างความน่าสนใจของนักศึกษา ทาให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียน ไม่เบื่อหน่าย
ในการเรียนจากการทากิจกรรมหลาย ๆ กิจกรร
2.2 นักศึกษาได้ฝึ กซ้าบ่อย ๆ ทาให้เกิดความคล่อง และแม่นยาในเนื้อหามากขึ้น ผู้วิจัยได้
ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สัมพันธ์กันทั้ง 4 ทักษะ นั่นคือ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
ผู้เรียนจะได้ฝึกกิจกรรมตามขั้นตอนการสอน และหลักการสอนทักษะแต่ละอย่างไปพร้อม ๆ กันจนครบ
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2.3 นักศึกษาได้รับการฝึกโดยใช้สื่อการสอน อุปกรณ์ที่ทันสมัย ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน การสอนแบบนี้เป็นการสอนที่ช่วยเร้าความสนใจของนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะได้รับ
การสื่อสารทั้งภาพและเสียงไปพร้อม ๆ กัน ช่วยให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น
ฉะนั้น จากผลการศึกษาดังกล่าว อาจกล่าวได้ว่า การเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษประกอบการสอนนั้น เป็นกิจกรรมที่แปลกใหม่ ซึ่งแตกต่างจากบทเรียนที่สอนในชั้นเรียนปกติ
ทาให้นักศึกษาสนใจที่จะฝึกฝน และไม่เบื่อหน่ายการเรียน และกระตือรือร้นที่อยากจะกระทากิจกรรมนั้น ๆ
ทาให้นักศึกษามีความสุข สนุกสนานในการเรียน ส่งผลให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น ดังนั้นเพื่อให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ครูผู้สอนควรสร้างแบบฝึกที่มีการปรับปรุง ให้มีคุณภาพ และทันสมัยอยู่
เสมอ นอกจากนี้แบบฝึกควรฝึกในสิ่งที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับตัวนักศึกษา มีความหมายต่อนักศึกษา เพื่อที่จะได้
นาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ และนักศึกษาจะสามารถปรับเข้าสู่โครงสร้างทางความคิดของนักเรียนได้ง่าย จะ
ช่วยให้นักเรียนประสบความสาเร็จทางการเรียนเพิ่มมากขึ้น

ปัญหาที่พบในการวิจัย
การดาเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยพบปัญหาบางประการดังต่อไปนี้
1. เนื้อหาอาจยากเกินไปเนื่องมาจากพื้นฐานทางไวยากรณ์ของนักศึกษามีน้อย ควรได้รับการ
แก้ไข และพัฒนาด้านการสอนไวยากรณ์เสริมให้กับนักศึกษา และให้นักศึกษาได้รู้จักคาศัพท์มากขึ้น
2. การจัดการเรียนการสอนในเรื่องเวลาไม่เหมาะสม เวลาสอน 3 ชั่วโมงต่อเนื่อง ทาให้
นักศึกษาเกิดความเหนื่อยล้า ควรปรับเวลาเป็น 2 ชั่วโมงต่อครั้ง
3. นักศึกษาไม่คุ้นเคยกับขั้นตอนการสอนคาศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่เน้นกระบวนการเป็นขั้นเป็น
ตอน ผู้สอนควรชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และขั้นตอนการเรียนการสอนให้ชัดเจน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง การเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษ
สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
1. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาแบบฝึกไปใช้ในด้านการเรียนการสอน
1.1 การฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ในขั้นนาเสนอกิจกรรม (presentation) เป็นขั้นสาคัญ
ที่ผู้เรียนต้องได้รับข้อมูลทางภาษาอย่างเพียงพอผู้สอนควรบรรยายประกอบการเรียนโดยใช้แผนการสอนและ
แบบฝึกพัฒนาทักษะควบคู่กัน เพื่อช่วยให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจดียิ่งขึ้น
1.2 ครูผู้สอนควรปรับเวลาในการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้เหมาะสมกับความ
ยากง่ายของเนื้อหา และความสามารถของผู้เรียนเช่น ขั้นกระตุ้นความสนใจ (Motivation) เป็นการเตรียม
ความพร้อม และแจ้งจุดประสงค์ให้แก่ผู้เรียนทราบ ดังนั้นเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมนี้ควรจะใช้เวลาในการ
ชี้แจงที่พอสมควรไม่มากเกินไป เพราะจะทาให้นักศึกษาเกิดความเบื่อหน่าย ส่วนขั้ นฝึกหัด (Practice) เป็น
ขั้นที่ให้นักศึกษาฝึกการเรียน ตลอดจนให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัด ในขั้นนี้จึงควรกาหนดเวลาให้นักศึกษา
ปฏิบัติมากกว่าขั้นกระตุ้นความสนใจ เนื่องจากนักศึกษาจะได้มีเวลาในการวิเคราะห์คาไม่เร่งรีบจนเกินไป
เป็นผลทาให้นักศึกษาไม่สามารถจดจาเนื้อหาได้ทั้งหมด ดังนั้นจึงควรเพิ่มเวลาให้เหมาะสมกับกิจกรรม เป็น
ต้น
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2. ข้ อ เสนอแนะในการน าแบบฝึ ก พั ฒ นาทั ก ษะภาษาอั ง กฤษ เรื่ อ ง การเรี ย นรู้ ค าศั พ ท์
ภาษาอังกฤษไปใช้ในการเรียนการสอน
2.1 จากผลการวิจัยที่มีค่าประสิทธิภาพดี แสดงว่า แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง
การเรี ย นรู้ ค าศั พ ท์ ภ าษาอั ง กฤษ จั ด เป็ น สื่ อ ประกอบการเรี ย นการสอนที่ ช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษาเกิ ด
ความสามารถในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสูงขึ้น นักศึกษาเกิดแรงจูงใจและมีความพึงพอใจที่ดี ดังนั้น
ควรมีการน าสื่ อการสอนเข้ามาใช้ร่ วมกับการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ และเป็นส่ ว นหนึ่งของการ
ประเมินเป็นการเก็บคะแนนระหว่างเรียน เพื่อเป็นการวางพื้นฐานและปลูกฝังการเรียนรู้ของนักศึกษา
2.2 จากผลการวิจัยในครั้งนี้พบว่า การใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง การเรียนรู้
คาศัพท์ภาษาอังกฤษ เป็นสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ดังนั้น
จึงควรมีการจัดทาแบบฝึกพัฒนาทักษะแยกในแต่ละทักษะ โดยแยกเป็น การฟัง การอ่าน การพูด และการ
เขียนเพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานที่ครอบคลุมมากขึ้น
2.3 ผู้สอนควรร่วมกับอาจารย์วิชาอื่น ๆ ร่วมกันบูรณาการกาหนดเนื้อหาภายใต้หัวข้อหรือ
จุดประสงค์การเรียนรู้ร่วมกัน โดยมีเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษ
3. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1.1 ศึกษาวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่เรียนโดย
ใช้กลวิธีการเรียนศัพท์ด้านโครงสร้างคา (word structures) และบริบทคา(context clues) กับกลุ่มนักเรียน
ที่ไม่ใช้กลวิธีการเรียนคาศัพท์เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านความสามารถของนักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม
1.2 ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสร้างแบบฝึกหัดการเรียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาให้มากขึ้น
เช่นคาศัพท์ธุรกิจสาหรับการศึกษาทางด้านธุรกิจคาศัพท์เทคนิคสาหรับการศึ กษาทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นต้น
1.3 ศึกษากลวิธีการเดาความหมายจากบริบทเพิ่มเติม รวมทั้งการเดาความหมายโดยนับจาก
เครื่องหมายวรรคตอน ในการพัฒนาความสามารถความรู้ด้านคาศัพท์ของนักศึกษา และนามาสร้างแบบฝึก
จากเรื่องที่ได้ศึกษามา
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