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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐานที่มีต่อ

ทกัษะสือ่สารภาษาองักฤษของผูเ้รยีนปรญิญาตร ีโดยทดลองกบักลุม่ตวัอยา่ง ไดแ้ก ่ผูเ้รยีนระดบัปรญิญา
ตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำานวน 70 
คน ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2559 จำานวน 1 ห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) รูปแบบการสอน 2) แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน จำานวน 30 ข้อ 3) แบบทดสอบวัดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ จำานวน 22 ข้อ 
4) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน จำานวน 16 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบค่าที

ผลการวจิยัพบวา่ 1) นสิติทีเ่รยีนด้วยรปูแบบการสอนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกวา่
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 2) นิสิตที่เรียนด้วยรูปแบบการสอนมีทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นิสิตมีความ พึงพอใจ
ต่อรูปแบบการสอนในระดับมาก  
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Abstract
The research aimed to study the effect of technology-based Instruction Model on 

undergraduate students’ English communication skills. The samples were computer science 
undergraduate students at faculty of Informatics, Mahasarakham University in English for 
Specific Purpose Course during second semester of the year 2016. The instruments were 
1) the technology based instructional model 2) the achievement test with 30 items 3) the 
English communication skills test with 22 items 4) the satisfied questionnaire with 16 items. 
The statistics were percentage, mean, standard deviation, dependent sample t-test. 

The research found that 1) the achievement posttest score was higher than pretest 
at significant level. 05. 2) the English communication skills posttest score was higher than 
pretest at significant level. 05 3) the satisfaction of undergraduate students was at high level. 

Keywords: Instructional model, technology-based instruction, english teaching

บทนำา
การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษามี

บทบาทหลักด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ
พึงประสงค์เข้าสู่ตลาดงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. 
2552 (สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,
2552: 1-2) อย่างไรก็ตาม จากงานวิจัยที่เกี่ยว
กบัการศกึษาคณุลกัษณะทีพึ่งประสงคข์องบณัฑติ
และการประเมินทักษะของบัณฑิตเมื่อเข้าสู่ตลาด
งานพบว่า ปัญหาท่ีบัณฑิตไทยประสบมากที่สุด 
คือ ปัญหาทักษะทางการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
เนื่องจากบัณฑิตมีการพูดเพ่ือสื่อข้อความอยู่
ในระดับอ่อน และมีจำานวนบัณฑิตที่สามารถใช้
ภาษาอังกฤษได้ดีไม่มากนัก ในขณะที่ตลาดงาน
ต้องการบัณฑิตที่มีทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษที่
ดีมากทั้งทางด้านการอ่าน เขียน พูด (ศิริวรรณ  
สิริพุทไธวรรณ, 2547: 46 ; วรรณวิภา จัตุชัย,
2542: 44 ; พส ุเดชะรนิทร,์ 2547: 8) สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัทางการเรยีนการสอนภาษาองักฤษพบวา่  

ผู้เรียนระดับปริญญาตรีมีทักษะการสื่อสารภาษา
อังกฤษของบัณฑิตในระดับต่ำา เช่น ออกเสียงสูง
ต่ำาในพยางค์ผิด พูดคำาศัพท์ได้บางคำา พูดประโยค
แต่หยุดเป็นระยะ พูดตะกุกตะกักทำาให้การ
สื่อสารไม่ต่อเนื่อง ไม่สามารถพูดประโยคง่ายๆ 
ในสถานการณ์ที่กำาหนดให้ได้ และไม่สามารถ
ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อถ่ายทอดเนื้อหาสาระได้ 
เหมาะสม ขาดทักษะในการนำาเสนองาน ตลอด
จนผู้เรียนไม่ชอบเรียนภาษาอังกฤษขาดความ
กระตอืรอืรน้ในการเรยีน และเหน็วา่ภาษาองักฤษ
ยาก เป็นต้น (อารีย์ ปรีดีกุล, 2553: 18-20 ;  
ธรีาพร แซเ่หว, 2555: 31-32 ; กนก สมะวรรธนะ,  
2553: 50 ; ฉลวย ม่วงพรวน, 2553: 2-3) 

สถาบัน อุดมศึกษาในประเทศไทย
ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และนักการศึกษา
ได้พัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษที่หลาก
หลายเพือ่ใหผู้ส้อนสามารถนำาไปประยกุตใ์ช ้ไดแ้ก ่ 
วธิกีารสอนแบบตรง เพือ่ใหผู้เ้รยีนออกเสยีงภาษา
อังกฤษตลอดการเรียน วิธีการการสอนไวยากรณ์
และแปล เพื่อให้ผู้เรียนจำาไวยากรณ์และคำาศัพท์ 
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วิธีสอนแบบฟังพูด เพ่ือให้ผู้เรียนฝึกฟังและพูด
บทสนทนาของสถานการณ์ต่างๆ วิธีสอนแบบ
การตอบสนองด้วยท่าทาง ให้ผู้เรียนแสดงท่าทาง
ตอบสนองต่อคำาสั่ง เช่น ยืนขึ้น ปิดหนังสือ เปิด
หน้าต่าง วิธีสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร เพื่อให้ผู้
เรยีนฝกึการใชภ้าษาเพ่ือการสือ่สารในสถานการณ์
ต่างๆ เช่น เชื้อเชิญ แนะนำา ร้องเรียน เป็นต้น 
(Richards and Rodgers, 1986) โดยรูปแบบ
การสอนที่ได้รับการยอมรับว่าสามารถพัฒนา
ทักษะการสื่อสารได้ครอบคลุมการฟัง การพูด  
การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ คือ แนวคิด
ของวิธีการสอนแบบภาษาเพื่อการสื่ อสาร  
(Communication Language Teaching, CLT 
หรือ Communicative Approach) (ผะอบ  
พวงน้อย และคณะ, 2554: 10 ; สุขสรรพ์  
ศภุเศรษฐเสรี, 2548: 35 ; Krashen, 1981: 34) 

เนื่องจากการสอนภาษาตามแนวคิดการ
สื่อสาร เป็นรูปแบบการเรียนการสอนภาษาต่าง
ประเทศทีพ่ฒันามาจากรปูแบบการสอน 2 รปูแบบ 
คอื การสอนแบบไวยากรณแ์ละแปล และการสอน
แบบฟงั-พดู แตเ่ปน็การลดขอ้จำากดัของวธิดัีงกลา่ว 
เนือ่งจากการสอนแบบไวยากรณแ์ละการแปลมขีอ้
จำากดัทีเ่นน้ทกัษะการอา่นและเขยีนมากกวา่ทกัษะ
การฟังและพูด ทำาให้ผู้เรียนไม่สามารถนำาภาษาที่
เรียนไปใช้เพื่อประโยชน์ในการดำารงชีวิต ในขณะ
ที่วิธีการสอนแบบฟังและพูดจะให้ความสำาคัญ
กับทักษะฟังและพูดก่อนพัฒนาทักษะการอ่าน
และเขียน โดยมีผู้สอนเป็นศูนย์กลางคอยแนะนำา
และตรวจแก้การใช้ภาษาของผู้เรียน มีการใช้สื่อ
และห้องปฏิบัติการทางภาษาเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึก
ภาษาด้วยตนเอง แต่อย่างไรก็ตาม วิธีสอนภาษา
แบบฟงั-พดู พบวา่ ผูเ้รยีนมปีญัหาการใช้ภาษาเพ่ือ
การสื่อสารในชีวิตจริง เนื่องจากการสื่อสารนอก
ห้องเรียนมีความซับซ้อนเกินกว่าโครงสร้างของ 
บทสนทนาที่ผู้สอนให้ท่องในชั้นเรียนทำาให้ผู้

เรียน ไม่สามารถดำาเนินการสนทนาต่อได้ ดังนั้น 
การสอนภาษาตามแนวคิดการสื่อสารจึงเป็นวิธี
การที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในหลาย
ประเทศ โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชยีทีผู่เ้รยีน
ถูกแวดล้อมด้วยสังคมภาษาที่หนึ่งที่ไม่ใช่ภาษา
อังกฤษ การสร้างความเชื่อมั่นในตนเองจะเกิด
ความกล้าในการสนทนากับเจ้าของภาษา การ
ใช้เทคนิคต่างๆ เพื่อช่วยให้สื่อความหมายได้ดี
ข้ึนทำาให้การสื่อสารไม่หยุดกลางคัน เช่น การใช้
ท่าทาง การถามย้อนกลับ ทำาให้ผู้เรียนนำาภาษา
องักฤษทีเ่รยีนรูใ้นหอ้งเรยีน ไปใชป้ระโยชนใ์นชวิีต
จริงได้ (อารีย์ ปรีดีกุล, 2553: 20 ; Canale and 
Swain, 1981: 23) 

จากรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารในประเทศไทยที่มีข้อจำากัดด้านสภาพ
แวดล้อมด้วยสังคมภาษาที่หนึ่งที่ไม่ใช่ภาษา
อังกฤษ นักการศึกษาหลายท่านจึงได้พัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
สภาพแวดล้อมดังกล่าวโดยการนำาเทคโนโลยีเข้า
มาประยุกต์ใช้ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าการสอน
ภาษาอังกฤษ เพราะการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคโนโลยีถือเป็นการเรียน
รู้ที่ไม่จำากัดแค่เพียงอยู่ในห้องเรียนสี่เหลี่ยม แต่
เปน็การเรยีนรูท้ีไ่รพ้รมแดน ประหยดัเวลา สะดวก
สบาย ทันสมัยและไม่มีขอบเขต นับเป็นการ
นำาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ภาษา 
หรือเรียกว่า การเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี
เป็นฐาน (Technology-based instruction)  
โดยเป็นนำาเทคโนโลยีทั้งอุปกรณ์ (Hardware) 
วัสดุ (Software) และเทคนิควิธีการต่างๆ  
(Technique) มาใช้เพื่อการศึกษา เพื่อให้ผู้
เรียนใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งในการเรียนและการ
ปฏสิมัพนัธก์บัผูส้อนและเพือ่นรว่มชัน้เรยีน (กฤษ
มันต์ วัฒนาณรงค์. 2552: 3) ทั้งนี้ เทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาอังกฤษเป็นการใช้
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ระบบที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ ระบบอุปกรณ์
ดิจิทัล (Digital applications) และเครือข่าย 
(Networks) รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 
เช่น เครื่องเล่น ดีวีดี (DVD) ดาตาโพรเจกเตอร์ 
(Data projector) อินเทอร์แอคทีฟไวต์บอร์ด  
(Interactive whiteboard) อปุกรณพ์กพา (Mobile 
devices) เชน่ โทรศพัทม์อืถอื (Cell phone) PDA  
(Personal Digital Assistants) และเครื่องเล่น 
MP3 เป็นต้น (TESOL, 2008: 3) 

ปัจจุบันเทคโนโลยีท่ีมีบทบาทสำาคัญต่อ
ผู้เรียนในระดับปริญญาตรีในการพัฒนาทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษ คือ เทคโนโลยีสื่อสังคม
ออนไลน์ (Social Media) รวมทั้ง แอฟหรือ
โปรแกรม (app) เพราะสื่อสังคมออนไลน์ เป็น
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ที่มี
ความสะดวกในการดำาเนินงานหรือจัดกิจกรรม
ตา่งๆ เพือ่การใชท้รพัยากรรว่มกนัและแลกเปลีย่น
แบ่งปันข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งการติดต่อสื่อสาร 
โดยมีผู้ใช้เป็นตัวบุคคลหรือหน่วยงาน ซึ่งมีการใช้
งานบริการเครือข่าย ได้แก่ การสนทนา การส่ง
ข้อความ อีเมล์ วิดีโอ เพลง อัพโหลดรูป บล็อก 
เป็นต้น ปัจจุบันเครือข่าย สื่อสังคมออนไลน์ที่
เป็นท่ีนิยมได้แก่ Facebook, Twitter, Google 
+, Youtube เป็นต้น (Starks-Yoble, 2014: 1 ; 
Valencia, 2014: 5) ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงต้องการ
ศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
เป็นฐานท่ีมีต่อทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษของ
ผู้เรียนปริญญาตรีเพ่ือให้งานวิจัยในครั้งน้ีเกิด
ประโยชนต์อ่การพฒันาทกัษะสือ่สารภาษาองักฤษ
สำาหรับผู้เรียนในการเป็นแรงงานที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดงาน และการเตรยีมความ
พร้อมของผู้เรียนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 
พ.ศ. 2558 ดังกฎบัตรอาเซียนข้อ 34 บัญญัติ
ว่า ภาษาอังกฤษจะเป็นภาษาสำาหรับใช้ในการ
ทำางานระหว่างประชาคมอาเซียน “The working 

language of ASEAN shall be English” 

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอนโดย

ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานที่มีต่อทักษะสื่อสารภาษา
อังกฤษของผู้เรียนปริญญาตรี

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

 1. ประชากร ไดแ้ก ่ผูเ้รยีนระดบัปรญิญา
ตรี สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ที่ลงทะเบียนในรายวิชา ภาษา
อังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน ภาคเรียนที่ 
2/2559 จำานวน 2 ห้องเรียน 

2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เรียนระดับ
ปริญญาตรี สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ทีล่งทะเบยีนในรายวิชา 
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน ภาค
เรียนที่ 2/2559 จำานวน 1 ห้องเรียน 

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

1. รูปแบบการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเป็น
ฐานที่มีต่อทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เรียน
ปริญญาตรี ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก 
ได้แก่ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) เนื้อหา 
4) กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 5) การวัด
และประเมินผล โดยการจัดการเรียนการสอนมี
เนื้อหาวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
ด้าน 5 Units ใช้เวลาในการสอน 15 สัปดาห์ๆ 
ละ 2 ชั่วโมง เป็นการสอนด้วยกระบวนการภาษา
เพื่อการสื่อสารมี 2 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นก่อนการ
เรียนการสอน2) ขั้นการจัดกิจกรรมมี 3 กิจกรรม 
คือ กิจกรรมกระตุ้นความสนใจและนำาเสนอ
เนื้อหาด้วยเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์แบบยูทูป  
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(Youtube) กิจกรรมฝึกปฏิบัติการสื่อสารด้วย
เทคโนโลยีโปรแกรมมือถือ (Mobile application)  
และการเรียนการสอนแบบอิ เล็กทรอนิกส์   
(e-learning) กิจกรรมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
และประเมินผลด้วยเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์
แบบเฟสบุ๊ค (Facebook) ทั้งนี้ รูปแบบการสอน
ไดร้บัการรบัรองประเมนิความเหมาะสมโดยผูท้รง
คุณวุฒิมีความเหมาะสมในระดับมาก ( =4.20, 
S.D.=0.17) 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์สำาหรับ 
ผู้เรียนปริญญาตรี เป็นข้อทดสอบแบบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำานวน 30 ข้อ มีค่าอำานาจ
จำาแนก (r) รายขอ้ตัง้แต ่0.20 ถงึ 0.55 มค่ีาความ
ยากง่าย (p) รายข้ออยู่ตั้งแต่ 0.30 ถึง 0.80 มีค่า
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (rcc) เท่ากับ 0.87

3. แบบทดสอบวัดทักษะการสื่อสาร
ภาษาองักฤษสำาหรบัผูเ้รยีนปรญิญาตร ีแบง่เปน็ 4 

ตอน ไดแ้ก ่การฟงั การพดู การอา่น และการเขยีน 
จำานวน 22 ข้อ โดยการฟังและการอ่านภาษา
อังกฤษเป็นข้อทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
4 ตวัเลอืก จำานวน 20 ขอ้ มคีา่อำานาจจำาแนกราย
ขอ้ตัง้แต ่0.20 ถงึ 0.80 มคีา่ความยากงา่ยรายขอ้
อยูต่ัง้แต ่0.23 ถงึ 0.80 มคีา่ความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบั
เท่ากับ 0.82 ส่วนข้อสอบการพูดและการเขียน
มีจำานวน 2 ข้อ มีค่า IOC อยู่ตั้งแต่ 0.67-1.00 

4. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้
เรียน จำานวน 16 ข้อ ข้อคำาถามแบ่งเป็นระดับ
ความพึงพอใจ 5 ระดับได้แก่ มากที่สุด มาก ปาน
กลาง น้อย น้อยที่สุด มีค่า อยู่ตั้งแต่ 0.67-1.00

ขั้นตอนก�รวิจัย

แบบแผนการวิจัย  โดยการวิจัยในครั้ง
นี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองใช้แบบแผนการทดลอง
แบบ One Group Pre-test Post-test Design 
ดังตาราง 1

ต�ร�ง 1 รูปแบบแผนการทดลอง One Group Pre-test Post-test Design

กลุ่ม Pre-test Treatment Post-test

ทดลอง T
1

X T
2

X หมายถึง การเรียนด้วยรูปแบบการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐานที่มีต่อทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เรียน
ปริญญาตรี
T

1
 หมายถึง การทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 

T
2
 หมายถึง การทดสอบหลังเรียน (Post-test) 

2. การเก็บรวมรวมข้อมูลในการทดลอง 
จำานวน 15 สัปดาห์ มีรายละเอียดต่อไปนี้

2.1 ขั้นก่อนการเรียนการสอน 

เมื่อผู้เรียนผ่านการปฐมนิเทศแล้ว ผู้วิจัย
ให้ผู้เรียนทำาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนและแบบทดสอบวัดทักษะการสื่อสารภาษา
อังกฤษก่อนเรียน (Pre-test) 

2.2 ขั้นกระบวนการเรียนการสอน 
(สัปดาห์ที่ 1-15) 

ในสัปดาห์ที่ 1 ถึงสัปดาห์ที่ 15 มีการ
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จัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนโดยมี
เนือ้หาในการเรยีนจำานวน 5 บท บทละ 3 สปัดาห ์
แต่ละบทจะมีการฝึกทักษะการสื่อสารทั้ง 4 ด้าน 
ได้แก่ 

1) ทักษะการฟังภาษาอังกฤษ 2) ทักษะ
การพูดภาษาอังกฤษ 3) ทักษะการอ่านภาษา
อังกฤษ และทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ โดยมี
การใช้เทคโนโลยีการสอนดังนี้

 2.2.1 การเรยีนการสอนในหอ้งเรยีน
แบบเผชญิหนา้ สำาหรบัการนำาเสนอเน้ือหา การฝกึ
ปฏิบัติ การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การทบทวน
เนื้อหา การตรวจสอบผลการเรียน การสอบถาม
ปัญหาในการเรียน การสื่อสารระหว่างผู้สอน 
ผู้เรียน การทดสอบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียน
และการทดสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษก่อนและ
หลังเรียน 

 2.2.2 การเรียนการสอนโดยใช้
เ ทค โน โลยี สื่ อ สั ง คมออนไลน์  ก า ร เ รี ยน
อเิลก็ทรอนิกส ์และโปรแกรมมอืถอืสำาหรบัการฝกึ
ปฏิบัติ การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การสอบถาม
ปัญหาในการเรียน การสื่อสารระหว่างผู้สอน 
ผู้เรียน

2.3 ขั้นหลังการเรียนการสอน 

หลังจากที่ผู้เรียนผ่านการเรียนเนื้อหา
ทั้งหมดแล้ว ผู้วิจัยให้ผู้เรียนทำาแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบทดสอบวัดทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษหลังเรียน (Post-test) 
รวมทัง้ ทำาแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รยีน 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล

3.1 การวิเคราะห์หาคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและคะแนนทักษะการสื่อสารภาษา
อังกฤษ โดยการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียน
และหลังเรียน โดยหาร้อยละ (percentage)  
ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
(standard deviation) และ การทดสอบคา่ท ี(t-test  
independent sample)   

3.2 การวิ เคราะห์ผลการสอบถาม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อรูป
แบบการสอนโดยหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานตามเกณฑก์ารแปลผลไดแ้ก ่(บญุชม ศรี
สะอาด, 2545: 103) 

ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 แปลความ ความพงึ
พอใจในระดับมากที่สุด

ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 แปลความ ความพงึ
พอใจในระดับมาก

ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 แปลความ ความพงึ
พอใจในระดับปานกลาง

ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 แปลความ ความพงึ
พอใจในระดับน้อย

ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 แปลความ ความพงึ
พอใจในระดับน้อยที่สุด

ผลการวิจัย
1. ผู้เรียนปริญญาตรีที่เรียนด้วยรูปแบบ

การสอนโดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐานที่มีต่อทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ดังตาราง 2
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2. ผู้เรียนปริญญาตรีที่เรียนด้วยรูปแบบ
การสอนโดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐานที่มีต่อทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษ มีทักษะการสื่อสารภาษา
อังกฤษสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 โดยทักษะการฟังภาษาอังกฤษ
มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดหลังเรียนสูงกว่าทักษะอ่ืน 
ดังตาราง 3

ต�ร�ง 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน ฯ

ผลก�รเรียนรู้
คะแนน

เต็ม

คิดเป็น
สัดส่วน  
ร้อยละ

ก่อนเรียน หลังเรียน
df t p

S.D. S.D.

ผลการทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

30 20 13.49 2.46 18.83 1.91 69 14.31 0.00**

**นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ต�ร�ง 3 ผลการเปรียบเทียบผลทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียน 
การสอน ฯ

ผลก�รวัดทักษะภ�ษ�
อังกฤษ

คะแนน 
เต็ม

คิดเป็น
สัดส่วน 
ร้อยละ

ก่อนเรียน หลังเรียน
df t p

S.D. S.D.

ทักษะการฟังภาษาอังกฤษ 10 20 18.77 2.24 19.24 1.74 69 5.10 0.00**

ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 30 20 17.61 0.32 18.76 0.29 69 16.20 0.00**

ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 10 20 14.76 1.88 18.77 2.24 69 23.67 0.00**

ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 30 20 17.60 0.42 18.75 0.39 69 26.20 0.00**

**นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ผู้เรียนปริญญาตรีที่เรียนด้วยรูปแบบ
การสอนโดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐานที่มีต่อทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษมีความพึงพอใจต่อการเรียน
ในระดับมาก โดยด้านที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ 
ด้านการสื่อสาร ดังตาราง 4 โดยผู้เรียนเห็นว่า 
รูปแบบการสอนเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง เนื่องจาก

เป็นรูปแบบการสอนท่ีทำาให้ผู้เรียนได้ฝึกพูดภาษา
อังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การนำาเสนอ
ผลงานหน้าชั้นเรียน การสนทนากับชาวต่างชาติ 
ทำาให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ 
มีความสนุกสนานในการเรียนภาษาอังกฤษ 
ตลอดจน บรรยากาศแบบเป็นกันเองของผู้สอน 
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และการให้อิสระในการเรียนรู้ทำาให้นิสิตมีความ
ชอบในการเรียน รวมทั้งผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ
การใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในการเรียนภาษาอังกฤษ 
เช่น การบันทึกวิดีโอเพื่อนำาเสนองานการ การใช้

โปรแกรมมือถือ (Mobile application) การอ่าน
เว็บไซตท์ีม่เีนือ้หาภาษาองักฤษ การคน้หาคำาศพัท์
ใหม่และหัวข้อโครงงานทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

 

ต�ร�ง 4 ผลความพึงพอใจของผู้เรียนปริญญาตรีต่อรูปแบบการสอน

คว�มพึงพอใจของผู้เรียนปริญญ�ตรีต่อรูปแบบก�รสอน (n=70) S.D.
คว�ม 

พึงพอใจ

ด้�นกิจกรรมก�รเรียนก�รสอน

กิจกรรมกระตุ้นความสนใจและเข้าสู่เนื้อหาทำาให้นิสิตเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย 4.00 0.70 มาก

กิจกรรมฝึกปฏิบัติด้วยการใช้เทคโนโลยีทำาให้นิสิตเกิดทักษะการสื่อสาร 4.00 0.92 มาก

กิจกรรมใช้ภาษาในสถานการณ์จริงทำาให้นิสิตเกิดทักษะการสื่อสาร 3.79 0.90 มาก

รวม 3.93 0.12 ม�ก

ด้�นคว�มรู้

นิสิตเข้าใจเนื้อหาภาคทฤษฎีมากขึ้น 3.60 0.94 มาก

นิสิตเข้าใจเนื้อหาภาคปฏิบัติมากขึ้น 3.83 0.91 มาก

นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษมากขึ้น 3.90 0.76 มาก

นิสิตมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 3.86 0.90 มาก

รวม 3.80 0.08 ม�ก

ด้�นก�รสื่อส�ร

นิสิตสามารถติดต่ออาจารย์ได้มากขึ้น 3.93 0.82 มาก

นิสิตสามารถติดต่อกับเพื่อนได้มากขึ้น 4.95 6.21 มากที่สุด

นิสิตทราบผลการเรียนได้ตลอดเวลา 3.74 0.96 มาก

รวม 4.21 3.07 ม�ก

ด้�นเจตคติต่อก�รเรียน

นิสิตมีความสุขกับการเรียนมากขึ้น 4.00 0.83 มาก

นิสิตมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น 3.86 0.78 มาก

นิสิตมีความกังวลต่อการเรียนลดลง 3.86 0.81 มาก

รวม 3.91 0.96 ม�ก

รวมทั้งสิ้น 3.96 1.06 ม�ก
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สรุปผลและอภิปรายผล
จากการวิจัยเรื่อง รูปแบบการสอนโดย

ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานที่มีต่อทักษะสื่อสารภาษา
อังกฤษ สามารถสรุปผลได้ดังนี้

1. ผู้เรียนปริญญาตรีที่เรียนด้วยรูปแบบ
การสอนโดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐานที่มีต่อทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05

2. ผู้เรียนปริญญาตรีที่เรียนด้วยรูปแบบ
การสอนโดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐานที่มีต่อทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษ มีทักษะการสื่อสารภาษา
องักฤษสงูกวา่กอ่นเรยีนอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติิ
ที่ระดับ.05 

3. ผู้เรียนปริญญาตรีที่เรียนด้วยรูปแบบ
การสอนโดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐานที่มีต่อทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษมีความพึงพอใจต่อการเรียน
ในระดับมาก

โดยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

1. ผู้เรียนปริญญาตรีที่เรียนด้วยรูปแบบ
การสอนโดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐานที่มีต่อทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ผะ
อบ พวงน้อย และคณะ (2554: 5-7) และอารีย์ 
ปรีดีกุล (2553: 56-60) พบว่า ผู้เรียนที่เรียน
ดว้ยกระบวนการภาษาเพ่ือการสือ่สารมผีลสมัฤทธิ์
ทางการเรยีนหลงัเรยีนสงูกวา่กอ่นเรยีน เนือ่งจาก
การเรียนด้วยกระบวนการภาษาเพ่ือการสื่อสาร
จะมีการประเมินผลทั้งทักษะการสื่อสารและ
ความรู้ทางภาษา (Grammatical competence) 
ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับคำาศัพท์ โครงสร้างของคำา 
ประโยค การสะกดและการออกเสียง (Canale 
and Swain, 1981: 5-7 ; Larsen-Freeman, 

2000: 20-21) ซึ่งรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้น
มีขั้นการนำาเสนอเนื้อหาทางเช่น คำาศัพท์ รูปแบบ
ประโยค การออกเสยีง ทัง้ในแบบการเผชญิหนา้ใน
ห้องเรียน (Face to Face) และการใช้เทคโนโลยี
ดว้ยการเรยีนอเิลก็ทรอนกิส ์และการใชเ้ทคโนโลยี
มือถือเพื่อให้ผู้เรียนได้ทบทวนเนื้อหาและการใช้
ทรัพยากรจำานวนมหาศาลในสื่อสังคมออนไลน์ 
เชน่ การสนทนา การสง่ขอ้ความ อเีมล ์วิดโีอ เพลง 
อัพโหลดรูป บล็อก เป็นต้น  

2. ผู้เรียนปริญญาตรีที่เรียนด้วยรูปแบบ
การสอนโดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐานที่มีต่อทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษ มีทักษะการสื่อสารภาษา
อังกฤษสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ผะ
อบ พวงน้อย และคณะ (2554: 7-9) และอารีย์ 
ปรีดีกุล (2553: 61-65) พบว่า ผู้เรียนที่เรียน
ด้วยกระบวนการภาษาเพื่อการสื่อสารมีทักษะ
การสื่อสารหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ตลอด
จนสอดคล้องกับแนวคิดของนักวิชาการหลาย
ท่านที่ได้นำาเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาทักษะภาษา
อังกฤษ ได้แก่ การพัฒนาทักษะการฟังและพูด
ภาษาองักฤษดว้ยสือ่สงัคมออนไลนด์ว้ยโปรแกรม 
Youtube (Zakhareuski, 2016: 7 ; Valencia, 
2014: 3) การเรยีนภาษาองักฤษไวยากรณแ์ละคำา
ศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านแอฟหรือโปรแกรม (app) 
และเกมออนไลน ์(Game online) (Starks-Yoble, 
2014: 5 ; ศรัญญา หลวงจำานงค์, 2557: 8 ; 
Krueger, 2014: 10 ; Mthethwa, 2014: 3) 
ตลอดจนการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
ด้วยการใช้บล็อก (Blog) (เสาวภา วิชาดี, 2559: 
178 ; ชตุมิา ธรรมรกัษา, 2559: 79-91) เปน็ตน้ 
นอกจากนี้ รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนา
ขึ้น ผู้สอนได้นำาหลักการและขั้นตอนกระบวนการ
ภาษาเพื่อการสื่อสารไปใช้งานจริงทำาให้ผู้เรียนได้
ปฏบิตัจิรงิ เชน่ การกำาหนดสถานการณก์ารประชมุ
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วิชาการนานาชาติ (International Conference) 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษจากการนำา
เสนองานวิจัยของตนเองผ่านช่องทางสื่อสารของ
เฟสบุ๊ค (Facebook) เป็นต้น

3. ผู้เรียนผู้เรียนปริญญาตรีท่ีเรียนด้วย
รูปแบบการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐานที่มี
ต่อทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษมีความพึงพอใจ
ต่อการเรียนในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ อารีย์ ปรีดีกุล (2553: 82-85) ที่พบ
ว่า การจัดกิจกรรมด้วยกระบวนการภาษาเพ่ือ
การสื่อสารแบบมีขั้นตอนการสอน 3 ขั้นตอน คือ 
ขั้นนำาเสนอ ขั้นฝึก และขึ้นใช้ภาษา ทำาให้ผู้เรียน
มีความพึงพอใจต่อการเรียนในระดับมาก และ
จากแนวคิดของ Gagne´. Briggs and Wager 
(1992: 35) ยังพบว่า การเรียนการสอนโดยจัด
สภาพแวดล้อมที่กระตุ้นความสนใจผู้เรียนด้วย
การใชร้ปูภาพ การตัง้คำาถาม และการใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ประกอบทำาให้ดึงดูดความสนใจของ 
นอกจากนี ้รปูแบบการเรยีนการสอนฯ ทีพั่ฒนาขึน้
มกีารจดักจิกรรมและการตดิตอ่สือ่สารดว้ยการใช้
เทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์เฟสบุ๊ค ทำาให้ผู้เรียน
รู้สึกพึงพอใจต่อการจัดการเรียนและการสื่อสาร
ระหว่างผู้เรียนผู้สอน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Blattner and Fiori (2009: 14) ที่สนับสนุนการ
ใชส้ือ่สงัคมออนไลนแ์บบเฟสบุค๊เพือ่ประกอบการ
เรียนภาษาอังกฤษ โดยกล่าวว่า การจะทำาให้เฟส
บุ๊คมีคุณค่าในการเป็นเครื่องมือสร้างองค์ความรู้
ของผู้เรียนด้านภาษาน้ัน ผู้สอนจะต้องช่วยให้ผู้
เรียนเกิดการยอมรับในการใช้เทคโนโลยี เข้าใจใน
ธรรมชาติและขีดความสามารถในการสื่อสารกับ
ผู้สอนและเพื่อนร่วมช้ันที่เฟสบุ๊คสามารถทำาให้
เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมได้ และสังคมของผู้เรียน

ที่สร้างขึ้นก็จะเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในการ
พัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษาและแรงจูงใจในการ
เรียนให้เพิ่มสูงขึ้นด้วย 

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

1.1 การนำารูปแบบการเรียนการสอนฯ 
ไปใช้จะต้องมีการเตรียมการต่างๆ ทั้งด้านการ
จัดสภาพแวดล้อมที่มีบรรยากาศผ่อนคลาย การ
มีระบบเครือข่ายสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสื่อ
สังคมออนไลน์ และผู้สอนต้องมีความเข้าใจถึงวิธี
การจดักระบวนการจดัการเรยีนการสอนภาษาเพือ่
การสื่อสารใน 3 ขั้นตอน ได้แก่ การกระตุ้นความ
สนใจและนำาเสนอเนือ้หา การฝึกปฏบิตักิารสือ่สาร 
และการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

1.2 ผู้สอนต้องมีเวลาในการปฏิสัมพันธ์
โตต้อบผา่นชอ่งทางการสือ่สารหลากหลายรปูแบบ
เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคุ้นเคยในการใช้
ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำาวัน ได้แก่ การ
ติดต่อด้วยวิธีการพูดคุยในชั้นเรียน การประกาศ
และนำาเสนอเนื้อหาการเรียนผ่านสื่อสังคมออน
ไลน์เฟศบุ๊ค การโทรศัพท์ติดต่อนัดหมาย การ
เขยีนขอ้ความสัน้สง่ขอ้มลูการเรยีน การเขยีนตอบ
จดหมายอเิลก็ทรอนกิส ์การสนทนาในเฟสบุค๊และ
เว็บบอร์ด 

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

ควรมีการวิจัยด้านระบบการเรียนการ
สอนภาษาภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารเพือ่ศกึษา
ปัจจัยที่นำาไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพการเรียน
การสอนให้หลากหลายและมีทางเลือกมากยิ่งขึ้น
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