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บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั้งน้ีมีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในด้านการฟัง-พูด การ

อ่านและการเขียน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ได้รับการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาก่อน

และหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 1 วิทยาลัยบริหารธุรกิจ

และการท่องเที่ยวนครราชสีมา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ได้มาจาก

วิธีการสุ่มอย่างง่ายโดยใช้การจับสลากจากจํานวนนักเรียน 2 ห้องเรียน เพ่ือจัดเป็นกลุ่มทดลองจํานวน 28 คน 

โดยได้รับการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา ใช้เวลาทดลอง 10 คาบๆ ละ 60 นาที เครื่องมือที่ใช้ในการ

ทดลองได้แก่ แบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในด้านการฟัง-พูด การอ่าน และการเขียน 

ผลการทดลองพบว่าความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในด้านการฟัง-พูดการอ่าน และการเขียนของ

นักศึกษาที่ได้รับการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาก่อน และหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.01 



 

 

 

 

 

Abstract 

 The purpose of this research was to study the development of the undergraduates’ 

English performance through the instruction of the concentrated language encounter of 

Nakhon Ratchasima College of Business Administration and Tourism , Nakhon Ratchasima. 

The subjects for this research were randomly selected from the 1st  year undergraduates in 

the 2nd semester of 2012 by using the simple random sampling technique and were taught 

by the concentrated language encounter for 10 hours, sixty-minute periods. The instruments 

used in this research were English Performance Test in listening-speaking, reading and writing. 

The data were statistically analyzed by t-test for dependent samples. The research showed 

that there was significant difference in listening-speaking, reading and writing English 

performance between the pre test and the post test at the 0.01 level. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บทท่ี 1 

บทนํา 

  ปัจจุบันโลกเราได้ช่ือว่าเป็นโลกแห่งยุคข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดนซึ่งเกิดจากความเจริญก้าวหน้าของ

เทคโนโลยี และภาษาอังกฤษเป็นภาษาหน่ึงที่บุคคลส่วนมากทั่วโลก ในปี 2558 เราจะก้าวเข้าสู่ประชาคม

อาเซียนในการติดต่อสื่อสารน้ันจําเป็นอย่างย่ิงที่เราต้องใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ และ

เป็นเคร่ืองมือในการใช้เทคโนโลยีต่างๆเช่นร้อยละ 80 ของข้อมูลทั่วโลกจัดเก็บเป็นภาษาอังกฤษร้อยละ 70 

ของไปรษณียภัณฑ์ของโลกจ่าหน้าซองเป็นภาษาอังกฤษและร้อยละ 80 ของการใช้อินเตอร์เน็ตทั่วโลกใช้เป็น

ภาษาอังกฤษ ดังน้ันภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษาที่สําคัญที่สุดภาษาหน่ึงที่บุคคลทั่วไป และนักเรียน นักศึกษา

จําเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับที่สามารถนําไปใช้ในสถานการณ์ และบริบทต่างๆได้อย่างถูกต้อง



และเหมาะสม ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปการศึกษา ฉบับ พ.ศ. 2542 ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการ

เรียนรู้และมุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้ศักยภาพของตนเองให้เต็มความสามารถ เพ่ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ต่อเน่ือง  

(Life long education) เพ่ือพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถอยู่เสมอ การประเมินผลการเรียน

วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ัน ปีที่ 1 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว

นครราชสีมา ปีการศึกษาท่ี 1/2555 ผลปรากฏว่านักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ตํ่า และใน

การสังเกตพฤติกรรมการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 1 พบว่า

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนในระหว่างการเรียนวิชาภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ที่ตํ่า เน่ืองจากนักศึกษาไม่

มีความสามารถ และไม่มั่นใจที่จะพูดโต้ตอบกับผู้สอนเป็นภาษาอังกฤษ จากสภาพปัญหาดังกล่าวทําให้พบว่า

ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนคือ ตัวผู้เรียนที่มีระดับความรู้ความสามารถ

ทางการใช้ภาษาที่แตกต่างกัน และมีพ้ืนฐานความรู้ทางภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ที่ตํ่า และครูผู้สอนที่ยังไม่ได้ใช้

เทคนิคและวิธีการสอนที่ทันสมัยและนวัตกรรมใหม่ๆเพ่ือทําให้การเรียนการสอนสนุกสนานเร้าความสนใจของ

ผู้เรียน Harmer (1991) เสนอว่าในการเลือกจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทําให้ผู้เรียนมีความสามารถในการ

ใช้ภาษาน้ันผู้สอนต้องคํานึงถึงหัวข้อสําคัญ 2 ข้อ คือการให้ปัจจัยป้อนทางภาษา และการกระตุ้นให้ผู้เรียน

สร้างผลผลิตทางภาษาและในการให้ปัจจัยป้อนแก่ผู้เรียนน้ันปัจจัยป้อนที่ให้ต้องเป็นปัจจัยป้อนที่มีความหมาย

และเป็นที่เข้าใจ (Comprehensible input) (Krashen and Tracy,1983) และในการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนที่ทําให้ผู้เรียนเข้าใจภาษาได้อย่างถ่องแท้น้ัน ผู้สอนจึงต้องพยายามจัดประสบการณ์ต่างๆ ให้

เอ้ืออํานวยต่อการเรียนรู้ภาษาของผู้เรียนทั้งทางด้านเน้ือหาวิชา และประสบการณ์ที่เก่ียวกับวัฒนธรรม 

และสังคม (ผ่าน, 2527) การสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา (The concentrated language encounter) 

เป็นวิธีการท่ีสามารถแก้ไขปัญหาในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้ เน่ืองจากการสอนวิธีน้ีเป็นการสอนท่ี

เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยผ่านประสบการณ์ตรงทุกด้านของทักษะภาษาเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจความหมาย

ของสิ่งที่เรียน และเน้นให้ผู้เรียนสามารถทํางานร่วมกันอย่างมีระบบระเบียบ และเกิดความสามัคคีกันภายใน

กลุ่มการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาอาศัยหลักการให้ปัจจัยป้อนที่มีความหมายเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจ



ความหมายของสิ่งที่ผู้สอนต้องการส่ือความซึ่งทําให้ผู้เรียนเกิดความคิดรวบยอดทางภาษา และความคิดรวบ

ยอดน้ีเป็นกลไกท่ีทําให้ผู้เรียนมีการรับรู้และการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มุ่งพัฒนาความเข้าใจ

ความหมายของการอ่านก่อนที่จะพัฒนาความเข้าใจเก่ียวกับการเขียนหรือตัวสะกด โดยมีการจัดกิจกรรมที่

กระตุ้นเร้าความสนใจของผู้เรียนมุ่งให้ผู้เรียน มีความรับผิดชอบ มีปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่มกับเพ่ือนร่วมช้ัน

นอกจากน้ีการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษายังมีการจัดการเรียนการสอนที่กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนเน้น

ให้ผู้เรียนสร้างช้ินงานเป็นของตนเองของกลุ่มตามความถนัด และความพึงพอใจจากงานวิจัยของนวลจันทร์ 

(2538) ผลปรากฏว่านักเรียนที่เรียนด้วยการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษามีความสามารถในการใช้

ภาษาอังกฤษสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยการสอนตามคู่มือครูและนอกจากน้ียังพบว่านักเรียนที่เรียนด้วยการ

สอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษามีแรงจูงใจเจตคติความรับผิดชอบ และความสนใจในการเรียนแตกต่างกับ

นักเรียนที่เรียนด้วยการสอนตามคู่มือครูดังผลงานวิจัยของนลินี (2537) ; พรทิพา (2538) และนวลจันทร์

(2538) จากงานวิจัยดังกล่าวมาแล้วน้ีผู้วิจัยท่านต่างๆได้นําเอาการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษามาเพ่ือแก้ไข

ปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้งในด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแรงจูงใจเจตคติความรับผิดชอบ และ

ความสนใจต่อวิชาที่นักเรียนเรียนดังน้ันผู้วิจัยจึงมีความสนใจ และเห็นสมควรที่จะนําการสอนแบบมุ่ง

ประสบการณ์ภาษาซึ่งเป็นการสอนท่ีเหมาะสําหรับนักเรียนที่ได้รับประสบการณ์ทางวิชาภาษาอังกฤษมาใน

ระดับเบ้ืองต้นแล้วและเป็นการสอนท่ีทําให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมได้รับประสบการณ์ตรงในการใช้ภาษาอังกฤษทุก

ด้านทั้งด้านการฟังการพูดการอ่านและการเขียนโดยคํานึงถึงความแตกต่างของระดับความสามารถความถนัด

ความสนใจและสติปัญญาของผู้เรียนมาใช้เพ่ือพัฒนา และปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษให้

นักเรียนมีความเข้าใจในการอ่านความคิดรวบยอดทางภาษามีพ้ืนฐานการอ่าน และการเขียนที่ดีเพ่ือนําไปสู่

ความสําเร็จในการศึกษาช้ันสูงต่อไป 

 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 



 1. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิด้านความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในด้านการฟัง-พูด การอ่าน และการ

เขียน ก่อนและหลังการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่ 1 

สาขาวิชาโรงแรมและการท่องเท่ียว 

สมมติฐานของการวิจัย 

 1.ผลสัมฤทธ์ิด้านความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในด้านการฟัง-พูด การอ่าน และการเขียนของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่ 1 สาขาวิชาโรงแรมและการท่องเท่ียวหลังใช้การสอนแบบมุ่ง

ประสบการณ์สูงกว่าก่อนใช้การสอนแบบมุ่งประสบการณ์ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาการวิจัย 

 1.เป็นข้อมูลทางการศึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนวิชา

ภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 2. ทําให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าเป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่ 1 

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปี

การศึกษา 2555 จํานวน 2 ห้องเรียน จํานวนนักเรียน 58 คน 

 2. กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่ 1 สาขา

งานการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา สุ่มอย่างง่าย จํานวน 

28 คน 

 3.ตัวแปรที่ต้องการศึกษา 

  3.1 ตัวแปรอิสระได้แก่ การจัดการเรียนแบบมุ่งประสบการณ์ 

  3.2 ตัวแปรตาม  ได้แก่  ผลสัมฤทธ์ิทางด้านความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ 

 4. ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 

  ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ทําการทดลองในภาคเรียนที่ 2 /2555 



 ใช้เวลาทดลอง 5 สัปดาห์ ๆ ละ 2 ช่ัวโมง รวม 10 ช่ัวโมง 

 

5. เนื้อหาท่ีใช้ในการทดลอง 

 การศึกษาในคร้ังน้ีใช้เน้ือหาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2  

นิยามคําศัพท์เฉพาะ 

 การสอนแบบมุ่งประสบการณ์ หมายถึง การเตรียมความพร้อมด้านทักษะทางภาษาโดยให้ผู้เรียนรู้

ความหมายของเรื่องที่เรียนก่อนการสอนความรู้ตามหลักภาษา โดยจะเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจเรื่องโดยรวมจากการ

ฟัง พูด อ่าน เขียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

บทที่ 2  

เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในด้านการฟัง-พูด การอ่านและการเขียน 

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่ 1 สาขาการท่องเที่ยว วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการ

ท่องเที่ยวนครราชสีมา ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร แบ่งตามหัวข้อได้ดังน้ี 

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)  

2. การสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา (Lighthouse Literacy Project Through  Concentrated       

Language Encounter Instruction) 

มีรายละเอียดดังน้ี 

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545(ปรับปรุง พ.ศ. 2546) 

 หลักการ 

 1. เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลังมัธยมศึกษาตอนต้น เพ่ือพัฒนากําลังคนระดับฝีมือ

ให้มีความชํานาญเฉพาะด้าน มีคุณธรรม บุคลิกภาพและเจตคติที่เหมาะสม สามารถประกอบอาชีพ ได้ตรงตาม

ความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมทั้งใน

ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 

 2. เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้เลือกเรียนได้อย่างกว้างขวาง เพ่ือเน้นความชํานาญเฉพาะด้านด้วยการ

ปฏิบัติจริง สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผู้เรียน ถ่ายโอนผลการเรียนสะสมผลการ

เรียนเทียบความรู้และประสบการณ์จากแหล่งวิทยาการ สถานประกอบการ และสถานประกอบอาชีพอิสระได้ 

 3. เป็นหลักสูตรที่สนับสนุนการประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

และองค์กรที่เก่ียวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน 



 4. เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้สถานศึกษา ชุมชนและท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรให้ 

ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับสภาพชุมชนและท้องถิ่น 

 จุดหมาย 

 1. เพ่ือให้มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในงานอาชีพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ นําไปปฏิบัติงาน 

อาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเลือกวิถีการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมกับตน 

สร้างสรรค์ความเจริญต่อชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ 

 2. เพ่ือให้เป็นผู้มีปัญญา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ

ประกอบอาชีพ สามารถสร้างอาชีพ มีทักษะในการจัดการและพัฒนาอาชีพให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ 

 3. เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีความมั่นใจและภูมิใจในวิชาชีพที่เรียน รักงาน รักหน่วยงาน สามารถ 

ทํางานเป็นหมู่คณะได้ดี โดยมีความเคารพในสิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน 

 4. เพ่ือให้เป็นผู้มีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม ทั้งในการทํางาน การอยู่ร่วมกัน มีความรับผิดชอบต่อ 

ครอบครัว หน่วยงาน ท้องถิ่นและประเทศชาติ อุทิศตนเพ่ือสังคม เข้าใจและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม 

 ภูมิปัญญาท้องถิ่น รู้จักใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี 

 5. เพ่ือให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีคุณธรรม จริยธรรม และวินัยในตนเอง มีสุขภาพอนามัย 

ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ เหมาะสมกับงานอาชีพน้ัน ๆ 

 6. เพ่ือให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศและโลก 

ปัจจุบัน มีความรักชาติ สํานึกในความเป็นไทย เสียสละเพ่ือส่วนรวม ดํารงรักษาไว้ ซึ่งมีความมั่นคงของชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

หลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร 

ประกาศนียบัตรพุทธศักราช 2545 

1. การเรียนการสอน 

 1.1 การเรียนการสอนตามหลักสูตรน้ี ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนได้ทุกวิธีเรียนที่กําหนดและนํา

ผลการเรียนแต่ละวิธีมาประเมินผลร่วมกันได้ สามารถโอนผลการเรียน และขอเทียบความรู้และประสบการณ์ได้ 

 1.2 การจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริง โดยสามารถนํารายวิชาไปจัดฝึกในสถาน 

ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน 

2. เวลาเรียน 



 2.1 ในปีการศึกษาหน่ึง ๆ ให้แบ่งภาคเรียนออกเป็น 2 ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนละ 20 สัปดาห์ โดยมี

 เวลาเรียนและจํานวนหน่วยกิต ตามท่ีกําหนด และสถานศึกษาอาจเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อนได้อีก

 ตามท่ีเห็นสมควร ประมาณ 5 สัปดาห์ 

 2.2 การเรียนในระบบช้ันเรียน ให้สถานศึกษาเปิดทําการสอนไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 5 วันคาบละ 60 

 นาที (1 ช่ัวโมง) 

3. หน่วยกิต 

      ให้มีจํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต การคิดหน่วยกิตถือเกณฑ์ดังน้ี 

 3.1 รายวิชาภาคทฤษฎี 1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ ตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่า 20 ช่ัวโมง มีค่า 1 หน่วยกิต 

 3.2 รายวิชาที่ประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้บูรณาการการเรียนการสอน กําหนด 2– 3 

      ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ ตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่า 40 – 60 ช่ัวโมง มีค่า 1 หน่วยกิต 

 3.3 รายวิชาที่นําไปฝึกงานในสถานประกอบการ กําหนดเวลาในการฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 40 

     ช่ัวโมง มีค่า 1 หน่วยกิต 

 3.4 การฝึกอาชีพในระบบทวิภาคี ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 40 ช่ัวโมง มีค่า 1 หน่วยกิต 

 3.5 การทําโครงการให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร 

4. โครงสร้าง 

 โครงสร้างของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) แบ่งเป็น 3 

หมวดวิชา ฝึกงาน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังน้ี 

 4.1 หมวดวิชาสามัญ 

 4.1.1 วิชาสามัญทั่วไป เป็นวิชาที่เป็นพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต 

 4.1.2 วิชาสามัญพ้ืนฐานวิชาชีพ เป็นวิชาที่เป็นพ้ืนฐานสัมพันธ์กับวิชาชีพ 

 4.2 หมวดวิชาชีพ 

  4.2.1 วิชาชีพพ้ืนฐาน เป็นกลุ่มวิชาชีพสัมพันธ์ที่เป็นพ้ืนฐานที่จําเป็นในประเภทวิชาน้ัน ๆ 

 4.2.2 วิชาชีพสาขาวิชา เป็นกลุ่มวิชาชีพหลักในสาขาวิชาน้ัน ๆ 

 4.2.3 วิชาชีพสาขางาน เป็นกลุ่มวิชาชีพที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะเฉพาะด้านในงาน 

  อาชีพตามความถนัดและความสนใจ 

 4.2.4 โครงการ 

 4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 

 4.4 ฝึกงาน 



 4.5 กิจกรรมเสริมหลักสูตร จํานวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชาตลอดหลักสูตร ให้เป็นไปตามกําหนด

 ไว้ในโครงสร้างของแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา ส่วนรายวิชาแต่ละหมวดวิชา สถานศึกษาสามารถ

 จัดตามท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตร หรือจัดตามความเหมาะสมของสภาพท้องถิ่น ทั้งน้ี สถานศึกษาต้อง

 กําหนดรหัสวิชาจํานวนคาบเรียนและจํานวนหน่วยกิตตามระเบียบที่กําหนดไว้ในหลักสูตร 

5. โครงการ 

 5.1 สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนจัดทําโครงการในภาคเรียนที่ 6 ไม่น้อยกว่า 160 ช่ัวโมง 

      กําหนดให้มีค่า 4 หน่วยกิต 

 5.2 การตัดสินผลการเรียนและให้ระดับผลการเรียน ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับรายวิชาอ่ืน ๆ 

6. ฝึกงาน 

 1.1 ให้สถานศึกษานํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝึกในสถานประกอบการ อย่างน้อย 1 ภาคเรียน 

 1.2 การตัดสินผลการเรียนและให้ระดับผลการเรียนให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับรายวิชาอ่ืน 

7. การเข้าเรียน 

 พ้ืนความรู้และคุณสมบัติของผู้เรียน ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัด 

การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 พ.ศ. 2546 

8. การประเมินผลการเรียน 

 ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 พ.ศ. 2546 

9. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 สถานศึกษาต้องจัดให้มีกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัยของตนเอง และ

ส่งเสริมการทํางาน ใช้กระบวนการกลุ่มในการทําประโยชน์ต่อชุมชน ทะนุบํารุง ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี

งาม โดยการวางแผน ลงมือปฏิบัติ ประเมินผล และปรับปรุงการทํางาน 

10. การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 10.1 ประเมินผ่านรายวิชาในหมวดวิชาสามัญ หมวดวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี ตามท่ี 

 กําหนดไว้ในหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา 

 10.2 ได้จํานวนหน่วยกิตสะสมครบตามโครงสร้างของหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและ สาขาวิชา 

 10.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากว่า 2.00 

 10.4 เข้าร่วมกิจกรรมและผ่านการประเมินทุกภาคเรียน 

 10.5 ประเมินผ่านมาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชา 



11. การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 

 11.1 ให้อธิบดีกรมอาชีวศึกษาเป็นผู้มีอํานาจในการเพ่ิมเติม ปรับปรุง หรือยกเลิกประเภทวิชา 

  สาขาวิชา สาขางาน รายวิชา และโครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ใน 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 

 11.2 ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีอํานาจเพ่ิมเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายวิชาต่าง ๆ ใน 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 โดยต้องรายงานให้ต้นสังกัดทราบ 

2. การสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา หรือ ( Lighthouse Literacy Project Through 

Concentrated Language Encounter Instruction) ซึ่งเป็นความร่วมมือของมศว. องค์กรโรตารีสากลและ

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)ว่างานวิจัยช้ินน้ีเป็นกระบวนการเรียนการสอนด้านภาษา เพ่ือมุ่งเน้นการรู้หนังสือ

ให้กับคนไทยและคนต่างประเทศกว่า 10 ประเทศ อันได้แก่ ลาว มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บัง

คลาเทศ เนปาล อินเดีย แอฟริกาใต้ บราซิล ตุรกี อียิปต์ มุ่งเน้นไปในกลุ่มผู้เรียนหลายวัย ต้ังแต่เด็กนักเรียน 

นักศึกษา และผู้ใหญ่ ยังเรียนอยู่ในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา นอกจากน้ี ยังเป็นเด็กที่เรียนใน

ระบบการศึกษาพิเศษ ซึ่งมีความผิดปกติทางการได้ยินและการมองเห็น ผู้ที่มีความผิดปกติทางร่างกายพิการ

แขนขา และเด็กออทิสติก ตลอดถึงเด็กเร่ร่อนขณะน้ีประเทศญี่ปุ่นกําลังสนใจวิธีการรู้หนังสือแนวทฤษฎีการ

สอนแบบมุ่งเน้นประสบการณ์ภาษาอย่างมาก แม้ประเทศญี่ปุ่นจะไม่มีปัญหาทางการรู้หนังสือ แต่เขาต้องการ

เรียนรู้ ศึกษาวิธีการน้ีเพ่ือนําไปใช้กับการเรียนรู้ภาษาที่สองอย่างภาษาอังกฤษให้กับประชาชนญี่ปุ่น 

“การเรียนรู้หนังสือด้วยแนวทฤษฎีการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาเป็นกระบวนการเรียนการสอน

ที่มุ่งเน้นธรรมชาติในการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นหลัก ใช้กิจกรรมที่กระตุ้นการเรียนรู้แบบธรรมชาติให้ผู้เรียนได้

ทดลองใช้ภาษา ซึ่งไม่ว่าจะเป็นภาษาแม่ หรือภาษาที่สอง ที่สาม กระบวนการทางภาษาด้วยกระบวนการทาง

ความคิดของตัวเอง ใช้หลักการทางสมองเป็นหลัก ควบคู่ไปกับศักยภาพส่วนตัวที่เรียกว่าพหุปัญญาและใช้

จิตวิทยาหลายด้านเข้ามาร่วม สิ่งสําคัญเด็กได้ค้นคว้า ลงมือปฏิบัติทางภาษาด้วยตัวเอง การสอนในลักษณะน้ี

ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ เมื่อได้เรียนรู้ด้วยวิธีการน้ีจะสนุก และอยากเรียนรู้ งานวิจัยที่เราดําเนินการน้ันได้มุ่งเน้น

ไปที่เด็กหรือผู้ใหญ่ที่ไม่รู้หนังสือ หรือรู้บ้าง ตลอดถึงบางคนรู้ภาษาแม่แล้วและต้องการจะก้าวหน้าในภาษาท่ี

สอง การสอนให้เด็กหรือผู้ใหญ่คนหน่ึงรู้ภาษาน้ัน เราเน้นกิจกรรมที่ใช้ในชีวิตประจําวันเป็นหลัก อย่างเด็ก

เร่ร่อนหรือผู้ใหญ่ที่ไม่รู้หนังสือ ตลอดถึงเด็กที่เรียนอยู่ในโรงเรียน กิจกรรมที่ใช้ได้ผลคือการฝึกอาชีพหรือ

วิชาชีพเป็นหลัก เข้ามาสอนภาษา การสอนภาษาด้วยกิจกรรมที่ทําอยู่ในชีวิตประจําวัน ผู้เรียนจะได้ใช้ภาษา

ด้วยตัวของเขาเอง เขาจะได้คิด การมุ่งเน้นให้คนรู้หนังสือด้วยวิธีการน้ีใช้เวลาไม่มากนัก ถ้าเป็นภาษาแม่หรือ

ภาษาประจําชาติน้ันๆ ใช้เวลาเพียงแค่ 3 เดือนและต้องเรียนรู้ภาษาผ่านกิจกรรม 5 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ถ้าเป็น



ภาษาอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ภาษาแม่ อาจจะเป็นภาษาที่สอง ที่สามของบางคนต้องใช้เวลา 6 เดือนและต้องเรียน 5 

ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ แต่สําหรับบางคนที่มีการเพ่ิมจํานวนช่ัวโมงให้มากขึ้นก็จะใช้เวลาในการเรียนสั้นลง” 

รศ.ดร.เสาวลักษณ์ กล่าวอีกว่า แม้ มศว จะทํางานวิจัยช้ินน้ีสําเร็จและได้รับการยอมรับจากประเทศ

ต่างๆ หากแต่ในสังคมไทยยังไม่สนใจโดยเฉพาะรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการเอง (ศธ.) ก็ไม่เอาจริงเอาจัง

เราจะเห็นว่าการรู้หนังสือของเด็กไทยยังอยู่ในเกณฑ์ตํ่า ส่วนภาษาที่สองอย่างภาษาอังกฤษเด็กไทยก็ยังสื่อสาร

ไม่รู้เรื่อง เรียนในโรงเรียน 5-6 ปีก็ยังใช้ไม่ได้ เพราะผู้เรียนไม่ได้เรียนและนําไปใช้จริงอย่างที่เขาอยากจะใช้ ทุก

วันน้ีการเรียนภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาแม่หรือภาษาที่สองไม่ได้ผลเพราะ ผู้เรียนถูกตีกรอบให้เรียนมากเกินไป 

ถูกบังคับให้เรียนในเรื่องต่างๆ ผู้เรียนไม่ได้อยากเรียนในหัวข้อที่ถูกกําหนดให้เรียน เขาจึงไม่สนใจ การเรียน

ภาษาคือการสร้างงานหรือสร้างประสบการณ์ของตัวเองขึ้นมาให้ได้ทุกวัน ไม่ใช่เรียนกันแต่ในตํารา เรียนแบบ

ท่องจํา เด็กหรือผู้เรียนจะเป็นผู้คิดเองว่าเขาจะใช้ภาษาเพ่ืออะไร แล้วเขาจะใช้ภาษาด้วยตัวเขาเอง โดยไม่เป็น

ต้องเรียนโดยการท่องจํา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทท่ี 3 

วิธีการดําเนนิการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ดําเนนิการศึกษาค้นคว้าตามลาํดับดังนี ้

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 3. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 4. การดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 

 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1.1 กลุ่มประชากร 

 กลุ่มประชากรที่ทําการวิจัยคือนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา

2555 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

 1.2 กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2555 ซึ่งได้รับ

การจัดแบบคละกันจึงใช้การสุ่มตัวอย่าง (Simple random sampling) โดยสุ่มจากประชากรจํานวน 1 

ห้องเรียนและจับสลากเพ่ือจัดเป็นกลุ่มทดลอง 

 

2.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 แผนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 (2000-1202) ของกลุ่มทดลองโดยวิธีสอนแบบ

มุ่งประสบการณ์ภาษา 



 

3. การสรา้งและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 

 3.1 สร้างแผนการสอนของกลุ่มทดลองด้วยวิธีการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาโดยศึกษาจากหัวข้อ

 ต่อไปน้ี 

 3. 2 ศึกษาหลักสูตรจุดประสงค์การเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 (2000-1202) 

 แบบเรียนและขอบข่ายเน้ือหาวิชาที่จะสอน 

 3.3 ศึกษาการสร้างแผนการสอน 

 3.4 กําหนดเน้ือหาที่ใช้ในการสอนซึ่งเน้ือหาที่ใช้ในการทดลองน้ีเป็นเน้ือหาในหนังสือรายวิชา

 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 (2000-1202) ใช้เวลา 10 คาบๆละ 60 นาทีโดยเลือกเน้ือหาตาม

 อรรถลักษณะ (Genre) 2 ชนิดดังน้ี 

 ประเภทการรายงานข้อมูล (Report genre) 

 ประเภทวิธีการ (Procedure genre) 

 1.4 จัดทาํแผนการสอนแต่ละเรื่องโดยใช้การสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาซึ่งมีขั้นตอนการสอน 

      ดังต่อไปน้ี 

 1.4.1 นักเรียนอ่านเรื่องร่วมกันและอภิปราย/สนทนาเก่ียวกับเรื่องที่อ่านร่วมกับครู/ทําไดอะแกรม

      สรุปความ 

 1.4.2 ครูโยงเรื่องที่อ่านเข้าสู่เรื่องของนักเรียนและอภิปรายร่วมกัน 

 1.4.3 เขียนเรือ่งร่วมกับครูในกลุ่ม/เขียนเรื่องของนักเรียนในกลุ่มย่อยตามลําพัง 

 1.4.4 อภิปรายสนทนาและวิเคราะห์อรรถลกัษณะร่วมกันเก่ียวกับเรื่องในเน้ือหาที่นักเรียนเขียนในขั้น     

        ที ่3 ฝึกความแม่นยําและเสริมทักษะทางภาษา 

 1.5 นําแผนการสอนที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้นไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจแก้ไขเพ่ือให้ได้เกณฑ์ตาม 

      เน้ือหาและจุดประสงค์ที่เหมาะสม 



 1.6 นําแผนการสอนที่ผู้เช่ียวชาญตรวจแก้ไขแล้วไปทดลองกับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช้ันปีที่ 1 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2555 ที่ไม่ใช่กลุม่ทดลองเพ่ือหาข้อบกพร่องและเวลาที่เหมาะสมของขั้นตอนและกิจกรรมต่างๆท่ี

ใช้ในการสอนหลังจากน้ันนํามาปรับปรุงโดยเพ่ิมกิจกรรมในการฝึกปฏิบัติกิจกรรมทางภาษา 

 2. สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ฉบับคือแบบทดลองวัด

ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง-พูดการอ่านและการเขียนซึ่งมีลําดับและรายละเอียดดังน้ี 

 ฉบับที ่1 แบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง-พูดโดยให้นักศึกษาตอบ

คําถามจากรูปภาพในลักษณะการโต้ตอบสนทนากันจํานวน 4 ภาพและบันทึกเสียงลงบนวีซีดีเพ่ือนํามาตรวจ

ให้คะแนนซึ่งมเีกณฑ์การให้คะแนนดังน้ี 

 

 
 

การฟัง 
ฟังคําถามเพียงครั้งเดียว   5  คะแนน 

ต้องถามคําถามซ้ํา   3  คะแนน 

ต้องแปลคําถามให้ฟัง   1  คะแนน 
 

การพูด 

โต้ตอบได้คล่องแคล่วชัดเจนเป็นที่เข้าใจ 5  คะแนน 

โต้ตอบได้และมีการลําดับความชัดเจน 5 คะแนน 

โต้ตอบได้อย่างถูกต้องตามไวยากรณ์ 5 คะแนน 
 

 ฉบับที ่2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้านการอ่านเป็นแบบทดสอบปรนัย 4 

ตัวเลือกที่วัดความสามารถในการจับใจความสําคัญการลําดับความและการวิเคราะห์ความจํานวน 20 ข้อ 

ฉบับที ่3 แบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้านการเขียนเป็นแบบทดสอบการเขียน

เรียงความจากภาพจํานวน 4 ภาพโดยวัดความสามารถในการใช้ภาษาสําหรับการเขียนอธิบาย วิธีการ 



(Procedure) และการเขียนรายงานข้อมูล (Report) โดยให้สื่อความหมายได้ตลอดจนมีความถูกต้องในเรื่อง

การใช้ภาษาไวยากรณ์ตัวสะกดและมีความสมบูรณ์ในการเขียนมีรายละเอียดดังน้ี 

 1. เกณฑ์การตรวจให้คะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้านการเขียน ยึด

หลักการตรวจให้คะแนนของเสาวลักษณ ์(1987) ซึ่งมีวิธีการให้คะแนนดังแสดงรายละเอียดใน 

Table 1 

Table 1 แสดงเกณฑ์การตรวจให้คะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้านการเขียน 

เกณฑ์การตรวจให้คะแนน คะแนน 

ลําดับความ (Writing organizing) 5 

ความคิดใจความชัดเจนและสื่อความหมาย (Idea : Clear and comprehensible) 5 

การใช้ภาษาไวยากรณ์ตัวสะกดถูกต้อง (Correct grammar and spelling) 5 

ความสมบูรณข์องการเขียนสามารถสื่อความหมายให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ (Comprehensible writing) 
 

5 

 

 2. นําแบบทดสอบทั้ง 3 ฉบับไปให้ผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 3 ท่านคืออาจารย์นวมินทร์ 

ประชานันท์ อาจารย์เสาวรจ เรืองไพศาลและอาจารย์ชูเกียรติ จารัตน์ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา 

โดยพิจารณาว่าข้อทดสอบสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้หรือไม่โดยใช้เกณฑ์กําหนดความคิดเห็นดังน้ี 

คะแนน 1 สําหรับข้อสอบทีม่ีความสอดคลอ้งกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

คะแนน 0 สําหรับข้อสอบที่ไม่แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

คะแนน -1 สําหรับข้อสอบที่ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 บันทึกผลการพิจารณาความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญแต่ละข้อและนําไปหาค่าดัชนีความเที่ยงตรงเชิง

เน้ือหาซึ่งแบบทดสอบวัดความสามารถทางการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง-พูดจํานวน 4 ภาพแต่ละภาพได้ค่า

ดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหามากกว่า 0.50 โดยผู้เช่ียวชาญแต่ละท่านได้เสนอแนะ 



ข้อแก้ไขในแต่ละข้อคําถามของแบบทดสอบส่วนแบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษด้านการอ่าน 

ได้ค่าดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหามากกว่า 0.50 จํานวน 20 ข้อและแบบทดสอบวัดความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษด้านการเขียนได้ค่าดัชนีความ เที่ยงตรงเชิงเน้ือหามากกว่า 0.50 จํานวน 4 ภาพ 

 3. นําแบบทดสอบท่ีได้รับการตรวจแก้ไขแล้วและมีความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาไปทดลองสอบกับ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 1 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา ภารเรียน

ที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างโดยนําแบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษด้านการ

เขียนจํานวน 10 คนเพ่ือวิเคราะห์หาค่าของแบบทดสอบดังน้ี 

 3.1 หาค่าความยากง่ายและค่าอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 

ด้านการฟัง-พูดจํานวน 4 ภาพโดยนําข้อสอบมาวิเคราะห์แบบอัตนัยใช้เทคนิค 25 เปอร์เซ็นต์ของกลุ่มสูงและ

กลุ่มตํ่าหาค่าความยากง่าย (PE) และค่าอํานาจจําแนก (D) (ล้วนและอังคณา,2539) ได้ค่าความยากง่ายเท่ากับ 

0.58 ค่าอํานาจจําแนกเท่ากับ 0.83 

 3.2 หาค่าความยากง่ายและค่าอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

ด้านการอ่านโดยนําแบบทดสอบจํานวน 45 ข้อมาวิเคราะห์เป็นรายข้อโดยใช้โปรแกรมตรวจข้อสอบและ

วิเคราะห์ข้อสอบแล้วจึงคัดไว้จํานวน 20 ข้อ 

 3.3 หาค่าความยากง่ายและค่าอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

ด้านการเขียนโดยนําข้อสอบมาวิเคราะห์แบบอัตนัยใช้เทคนิค 25 เปอร์เซ็นต์ของกลุ่มสูงและกลุ่มตํ่าหาค่า

ความยากง่าย และค่าอํานาจจําแนก (ล้วนและอังคณา, 2539) ได้ค่าความยากง่ายเท่ากับ 0.49 ค่าอํานาจ

จําแนกเท่ากับ 0.50 

 3.4 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้านการอ่านที่คัดเลือกแล้วตามเกณฑ์ใน

ข้อ 3.2 ไปทดสอบกับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ซึ่ง

ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน10 คนเพ่ือหาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ (ล้วนและอังคณา, 2539) ได้

ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.70 



 3.5 หาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง-พูดในการ

ตรวจให้คะแนนของผู้ตรวจ 3 คนโดยคํานวณจากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (rt t)  (ล้วนและ

อังคณา, 2539) ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ 0.87 

 3.6 หาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้วยการเขียน 

ในการตรวจให้คะแนนของผู้ตรวจ 3 คนโดยคํานวณจากค่าสัมประสิทธ์ิสมัพันธ์ของเพียร์สัน (ล้วนและอังคณา, 

2539) ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ 0.97 

4. การดําเนนิการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1. แบบแผนการทดลอง 

 ดําเนินการทดลองแบบ Randomized Control Group Pre-test-Post-test Design (ล้วนและอังคณา,2539) 

 2. การดําเนนิการทดลอง 

 2.1 การสุ่มตัวอย่างมีวิธีดําเนินการดังน้ีใช้การสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) โดยการจับ

สลากมา 1 ห้องเรียนจากประชากร 10 ห้องเรียนซึ่งจัดแบบคละกัน 

 2.2 จัดปฐมนิเทศเพื่อทําความเข้าใจกับนักศึกษาถึงวิธีการเรียนบทบาทของผู้เรียนเป้าหมาย 

ของการเรียนจุดประสงค์ของการเรียนและวิธีประเมินผลการเรียนรู้ในการทดลองคร้ังน้ี 

 2.3 ทําการทดสอบก่อนการเรียน (Pre-test) กลุ่มทดลองโดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถใน 

การใช้ภาษาอังกฤษในด้านการฟัง-พูดการอ่านและการเขียน 

 2.4 ดําเนินการสอนโดยผู้ทําการทดลองเป็นผู้สอนใช้เวลาสอน 10 คาบๆละ 60 นาทีใช้ เวลาทดลอง

รวม5 สัปดาห์กลุ่มทดลองใช้การสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา 

 2.5 ทําการทดสอบหลังการสอน (Posttest)โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ 

ภาษาในด้านการฟัง-พูดการอ่านและการเขียน 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล เปรียบเทียบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในด้านการฟัง-พูดการอ่านก่อน

และหลังการทดลองโดยใช้ t-test 



บทท่ี 4 

ผลการวิจัย 

1. การเปรียบเทียบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาในกลุ่มทดลองที่ได้รับการสอน

แบบมุ่งประสบการณ์ภาษาก่อนและหลังการทดลองเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษก่อน

การทดลองและหลังการทดลองผู้วิจัยนําค่าเฉลี่ยของผลต่างของคะแนนความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

ด้านการฟัง-พูดการอ่านและการเขียนก่อนและหลังการทดลองมาคํานวณโดยใช้ t-test ปรากฏผลใน Table 2 

ดังน้ี 

Table 2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง-พูดการอ่านและการเขียนก่อน

และหลังการทดลองของนักศึกษากลุ่มทดลอง 

ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ N X1   t 
กลุ่มทดลอง 28     
การฟัง – พูด  11.07 14.89 107 7.39** 
การอ่าน  8.75 12.17 98 4.75** 
การเขียน  10.67 12.89 62 6.25** 
** มีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

 จาก Table 2 แสดงว่านักศึกษาที่ได้รับการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษามีความสามารถในการ 

ใช้ภาษาอังกฤษในด้านการฟัง-พูดการอ่านและการเขียนก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยนักศึกษาที่ได้รับการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษามีความสามารถในการใช้

ภาษาอังกฤษหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 

 

 

 

 

 



 

 

 

บทท่ี 5 

สรุปและอภปิรายผล 

การวิจัยครั้งน้ีเป็นการเปรียบเทียบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในด้านการฟัง-พูดการอ่านและการ

เขียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่ 1 ที่ได้รับการสอบแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาก่อนและ

หลังการทดลองจากผลการศึกษาพบว่า 

 1. การสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาเป็นการสอนที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาโดยผ่าน

ประสบการณ์ตรงทุกด้านของทักษะภาษาที่อาศัยหลักการให้ปัจจัยป้อนที่มีความหมายซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด

ของเจอเรมีแฮมเมอร์ (Harmer, 1991)เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเรื่องที่อ่านและสามารถจับใจความ

สําคัญของเร่ืองโดยใช้ไดอะแกรมสรุปความซึ่งทําให้ผู้เรียนเกิดความคิดรวบยอดทางภาษาเน้นการใช้ภาษาเพ่ือ

การสื่อความจากบริบททางภาษาในแต่ละกาละและเทศะต่างๆและเป็นการสอนท่ียึดหลักแนวทฤษฎีการสอน

เพ่ือการสื่อสารที่เน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนและระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนโดยการส่ือความหมาย

ด้วยการใช้เสียงและการใช้ตัวอักษรเพ่ือให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติกิจกรรมทางภาษาด้วยตนเองทําให้ผู้เรียนเกิด

ประสบการณ์ตรงในการใช้ภาษาดังน้ันการพัฒนาทางภาษาจึงเป็นไปตามธรรมชาติทั้งทางด้านการฟัง-พูดการ

อ่านและการเขียนซึ่งการเรียนภาษาต่างประเทศน้ันจําเป็นต้องใช้กิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงตามสถานการณ์ต่างๆ

ทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ภาษาจากการปฏิบัติ 

 2. ขั้นตอนการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาการสอนภาษาที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเปิดโอกาสให้

ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นของตนแบบบูรณาการทั้งทักษะการฟัง-พูดการอ่านและการเขียนโดยเร่ิมจากการอ่าน

เรื่องร่วมกันอภิปรายเรื่องที่อ่านร่วมกันในขั้นตอนที่ 1 และในขั้นตอนที่ 2 ครูโยงเรื่องเข้าสู่เรื่องของนักเรียน

เพ่ือให้นักเรียนมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและได้พูดคุยเก่ียวกับประสบการณ์เดิมของตนที่ได้ประสบมา



ในขั้นที่ 3นักเรียนเขียนเร่ืองร่วมกันซึ่งทําให้ผู้เรียนมีโอกาสฝึกทักษะการเขียนฝึกให้นักเรียนมีความคิด

สร้างสรรค์และทําให้เกิดการทํางานร่วมกันในกลุ่มนักเรียนรู้จักทํางานร่วมกับผู้อ่ืนทําให้เกิดมนุษยสัมพันธ์และ

ความเป็นประชาธิปไตยในขั้นที่ 4 ผู้เรียนมีโอกาสใช้ความคิดในเชิงวิเคราะห์มากขึ้นเน่ืองจากผู้เรียนต้อง

อภิปรายและวิเคราะห์อรรถลักษณะทางภาษาที่เขียนในขั้นที่ 3 และขั้นที่ 5 เป็นการทํากิจกรรมทางภาษาเพ่ือ

ฝึกทบทวนและยํ้าความแม่นยําตามอรรถลักษณะทางภาษาในขั้นที่ 1 โดยเกมในการจัดกิจกรรมทําให้ผู้เรียน

เกิดความสนุกสนานในการปฏิบัติกิจกรรมมากย่ิงขึ้นจะเห็นได้ว่าขั้นตอนการสอนแบบมุ่งประสบ-การณ์ภาษา

ทั้ง 5 ขั้นตอนมุ่งให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารกับผู้อ่ืนได้ตามบริบทภาษาต่างๆได้ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ

อัจฉรา (2537) ที่ว่าการสอนภาษาในปัจจุบันเน้นความหมายเชิงปฏิบัตินิยมซึ่งเกิดจากการท่ีภาษามีปฏิสัมพันธ์

กับผู้สื่อสารและการบริบทแวดล้อมและเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติกิจกรรมภาษาด้วยตนเองโดยมีครูเป็นผู้ให้

คําแนะนํา และช่วยเหลือซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของเสาวลักษณ์ (2531) สุภัทรา (2532) และสุมิตรา

(2539) ที่ว่าการสอนภาษาต่างประเทศในปัจจุบันเน้นให้ผู้เรียนสามารถฝึกกิจกรรมภาษาในด้านการฟัง-พูด

การอ่านและการเขียนโดยครูมีหน้าที่คอยให้คําแนะนําและช่วยเหลือ 

 3. ด้านการวัดผลและประเมินผลของการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาเป็นวิธีการวัดผลที่ใช้การ

ทดสอบเชิงปฏิบัติการ (Pragmatic test) ซึ่งเป็นการวัดผลที่มีลักษณะไม่เป็นทางการผู้สอนสามารถประเมินผล

ผู้เรียนได้ตลอดทุกขั้นตอนการสอนโดยการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในขณะปฏิบัติกิจกรรมและสามารถวัด

ความสามารถในการใช้ภาษาของนักเรียนโดยการสังเกตการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนและนักเรียน

กับนักเรียนวิธีการวัดผลลักษณะน้ียังสามารถทําให้ผู้เรียนทราบถึงพัฒนาการทางภาษาของตนเองและหา

โอกาสแก้ไขได้ 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาค้นคว้าในครั้งน้ีผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและ

การศึกษาครั้งต่อไปดังน้ี 



 1. ในขั้นตอนการสอนผู้สอนอาจนําบันทึกเสียงหรือโปรแกรมการนําเสนอผ่านคอมพิวเตอร์มาเสนอ

เน้ือเรื่องเพ่ือเป็นการเน้นให้ผู้เรียนได้คุ้นเคยกับสําเนียงของเจ้าของภาษาและรูปแบบการสอนใหม่ๆซึ่งอาจทํา

ให้ผู้เรียนเกิดความคิดความสนใจในการเรียนมากขึ้น 

 2. ในขณะดําเนินการสอนทุกขั้นตอนผู้สอนมีความพยายามและอดทนในการรอคอยให้ผู้เรียนเกิด

ความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างแท้จริงผู้สอนควรใช้กลวิธีการเสริมต่อการเรียนรู้เพ่ือทําให้ผู้เรียนมีความ

มั่นใจและรู้สึกประสบความสําเร็จในการปฏิบัติกิจกรรม 

 3. ผู้สอนควรมีความรู้ที่ถูกต้องแม่นยําเพ่ือช่วยผู้เรียนในการปฏิบัติกิจกรรมโดยอาจเสริมเรื่องของ

ไวยากรณ์หรือรูปแบบการใช้ภาษาที่ถูกต้องเหมาะสมกับบริบทที่ผู้เรียนได้นําเสนอ 

 4. กิจกรรมทางภาษาที่ให้ผู้เรียนฝึกเพ่ือทบทวนความแม่นยําควรมีความหลากหลายไม่ซ้ําซากจําเจ 

 5. ควรมีการศึกษาตัวแปรตามอ่ืนๆเช่นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์พฤติกรรมความเป็นผู้นําของผู้เรียน

พฤติกรรมการปรับตัวกับสังคมและความเช่ือมั่นในตนเองเป็นต้น 

 6. ควรมีการทดลองการวัดผลและประเมินผลของการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาโดยการใช้ 

แฟ้มสะสมงาน (Port folio) 

 7. ควรมีการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่หลาก-หลายอาชีพและสถานภาพเช่นกลุ่มภิกษุสงฆ์กลุ่ม 

ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มหน่วยงานต่างๆ 
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ประโยชน์ใดๆ ที่พึงได้จากงานวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยขอมอบเป็นเคร่ืองมือบูชาพระคุณบิดามารดาครูอาจารย์ และผู้มี

พระคุณทุกท่านที่ประสิทธ์ิประสาทความรู้และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้วิจัยจนทําให้งานวิจัยในช้ันเรียนฉบับน้ี
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