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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อสร้าง พัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพรายวิชาซ่อมเสริ มภาษาอังกฤษโดย
ใช้สื่อประสมเพื่อเสริ มสร้างความสามารถทางภาษา และแรงจูงใจในการเรี ยนภาษาอังกฤษ และ 2) เพื่อประเมินผล
การใช้รายวิชาซ่ อมเสริ มภาษาอังกฤษ ใน 4 ด้าน ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษาที่เรี ยนในรายวิชานี้
ขนาดของผล (Effect Size) แรงจูงใจในการเรี ยน และความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อรายวิชานี้
งานวิจยั นี้ เป็ นงานวิจยั และพัฒนา กลุ่มตัวอย่าง คือนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุ วรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี จํานวน 30 คน ที่ได้มาจากการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง นักศึกษาเข้าเรี ยนในรายวิชา
ซ่ อมเสริ มภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อประสมที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น จํานวน 10 บท ใช้เวลาเรี ยนทั้งสิ้ น 30 ชัว่ โมง จํานวน 2
สัปดาห์ ในช่ วงภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2556 เครื่ องมื อที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 1) บทเรี ยนรายวิชาซ่ อม
เสริ มภาษาอังกฤษโดยใช้ส่ื อประสม 2) แบบทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อใช้สอบก่อนเรี ยนและหลัง
เรี ยน 3) แบบวัดแรงจูงใจในการเรี ยนรายวิชาซ่ อมเสริ มภาษาอังกฤษ และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็ นที่ มีต่อ
รายวิชาซ่ อมเสริ มภาษาอังกฤษ ดําเนิ นการวิจยั โดยก่อนการทดลอง ให้นกั ศึกษาทําแบบทดสอบความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ ภายหลังจากการทดลองนักศึกษาทําแบบทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษอีกครั้งหนึ่ง และตอบ
แบบวัดแรงจูงใจในการเรี ยน และแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรายวิชาซ่อมเสริ มภาษาอังกฤษวิเคราะห์ขอ้ มูลที่
รวบรวมได้ดว้ ย ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที แบบรายคู่ และค่าดัชนีของโคเฮน
ผลการวิจยั พบว่า 1) ประสิ ทธิ ภาพของรายวิช าซ่ อมเสริ มภาษาอังกฤษโดยใช้สื่ อประสม มี ค่าเท่ ากับ
72.13/71.30 ซึ่ งอยู่ ใ นเกณฑ์ ที่ ย อมรั บ ได้ แต่ ไ ม่ ถึ ง เกณฑ์ ที่ ก ํา หนดไว้ (75/75) และ 2) ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลังจากที่เรี ยนรายวิชาซ่ อมเสริ มภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ยสู งขึ้นกว่าก่อนเรี ยน (p = 0.05)
และ ขนาดผล (Effect size) เท่ากับ 0.93 ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก นักศึกษามีแรงจูงใจในการเรี ยนรายวิชาซ่อมเสริ ม
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ภาษาอังกฤษโดยรวมในระดับสู ง และมีความคิดเห็นต่อรายวิชาซ่อมเสริ มภาษาอังกฤษโดยรวมในระดับมาก ดังนั้น
จากผลการวิจยั ดังกล่าวข้างต้น รายวิชาซ่อมเสริ มภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อประสมดังกล่าว เหมาะสมกับนักศึกษาชั้น
ปี ที่ 1 ที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ต่าํ ก่อนการเรี ยนรายวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา
Abstract
The purposes of this study were: 1) to construct, develop and test the efficiency of a remedial
multimedia English course, and 2) to evaluate the results from using the remedial course on 4 aspects,: the
students’ achievement on the course, its effect size, the students’ motivation in learning the course and their
opinions about the course.
This was research and development research. A sample of 30 first year students was selected by
Purposive Sampling Technique from Rajamangala University of Technology Suvarnabumi Nonthaburi Campus.
They were required to study 10 units of a remedial multimedia English course constructed by the researcher
during the first semester of the academic year 2013 for 30 class sessions within 2 weeks. The research
instruments consisted of: 1) the remedial multimedia English course, 2) an English achievement test, used as a
pretest and posttest, 3) a motivation test in learning the course, and 4) a set of opinionnaires on the remedial
course. The achievement test was administered to the students before the experimentation as a pretest. At the end
they were asked to take the achievement and the motivation tests in learning the course and to answer the
opinionnaires. The data were then analyzed by means , standard deviations, paired-samples t-tests and Cohen’s d
index.
The results of the study were as follows: Firstly, the efficiency index of the remedial course was
72.13/71.30 which was at the acceptable criterion but lower than the set criterion (75/75). Secondly, on
average, the students’ achievement score in learning English after studying through the remedial course was
significantly higher than that of their pretest (p = 0.05) and its effect size was 0.93 which was considered as
very large. Generally speaking, the students’ motivation in learning English was at a high level. On average,
the students were very satisfied with the remedial course
Therefore, based on the aforementioned findings, it is recommended that the remedial multimedia
English course be used for the first year students who have low English proficiency before their actual learning a
fundamental English course.
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บทนํา
ปั จจุ บนั ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที่ มีความสําคัญมากขึ้นในชี วิตประจําวัน ในการทํางานในสาขาวิชาชี พ
ต่างๆ เป็ นเครื่ องมือในการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทนั สมัย และจําเป็ นต่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น (Pritchard and
Nasr, 2004) ดังนั้นการจัดหลักสู ตรการเรี ยนการสอนในระดับอุดมศึกษาทางสายวิชาชีพ จึงมีความตื่นตัวและให้
ความสําคัญต่อการเรี ยนภาษาอังกฤษมากขึ้น เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษที่สามารถแข่งขัน
ในตลาดแรงงาน ในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ (Huang, 2010; Venkatraman และ Prema, 2007)
จากรายงานผลคะแนนของมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลสุ วรรณภู มิ ปี การศึ ก ษา 2552 พบว่า มี
นักศึกษาจํานวนมากได้คะแนนตํ่าในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ทําให้เห็นได้ว่านักศึกษาส่ วนใหญ่ขาดความรู ้
ความสามารถในการสื่ อสารในชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะนักศึกษาที่จบมาจากสายวิชาชีพ ด้วยเหตุน้ ีจึงถือได้วา่ เป็ น
ปั ญหาสําคัญที่ตอ้ งเร่ งแก้ไขเพื่อให้นกั ศึกษาเหล่านี้ สามารถพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษได้ทนั ต่อความ
จําเป็ นในการประกอบอาชีพ และการศึกษาต่อในสังคมปัจจุบนั (Huang, 2010)
ในด้านปั ญหานักศึกษาขาดความรู ้พ้นื ฐานที่เพียงพอในการเรี ยนระดับอุดมศึกษา การจัดการเรี ยนการสอน
ซ่อมเสริ มถือได้ว่าเป็ นแนวทางหนึ่งที่สามารถช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีพ้ืนฐานที่เพียงพอในการเรี ยนในขั้นต่อไป และทําให้
สามารถบรรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์ที่ ก าํ หนดไว้ได้ (King, 1972) สอดคล้อ งกับ ผลงานวิจัย ของ Sheu, Hsu และ Wang
(2007) ที่ได้ศึกษาผลกระทบของหลักสู ตรซ่อมเสริ มการออกเสี ยง และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาที่มี
ความสามารถทางภาษาอังกฤษตํ่า ซึ่ งพบว่า ผูเ้ รี ยนมี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษที่ ดีข้ ึ น งานวิจยั ของ
Noonura (2008) ที่ ไ ด้ศึ ก ษาวิ จัย เกี่ ย วกับ การสอนทัก ษะฟั ง -พู ด ของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ค วามสามารถในการเรี ย น
ภาษาอังกฤษตํ่า ซึ่ งผลการวิจยั สรุ ปได้ว่า ผลการฟังและการพูดของผูเ้ รี ยนมีคะแนนค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สําคัญ
งานวิ จัย ของ Huang (2010) ที่ ไ ด้จัด การเรี ย นการสอนในเรื่ อ งความรู ้ พ้ื น ฐานและทัก ษะการอ่ านเบื้ อ งต้น ทาง
ภาษาอังกฤษ ซึ่งผลของการจัดการเรี ยนการสอนครั้งนี้ทาํ ให้ผเู ้ รี ยนมีความสามารถทางภาษาเพิม่ ขึ้น
ในการพัฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการเรี ย นการสอน นอกจากจะต้อ งคํานึ งถึ งตัว แปรที่ เกี่ ยวข้อ งกับความรู ้
พื้นฐานแล้ว องค์ประกอบทางด้านเจตคติของผูเ้ รี ยน รวมทั้งคุณภาพการสอน (Bloom, 1976) ซึ่ งได้แก่ ปั จจัยด้าน
แรงจูงใจในการเรี ยนภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยน (Humphreys and Hamp-lyons, 2004) และปั จจัยที่เกี่ยวกับการใช้สื่อ
การเรี ยนการสอน (Tomlinson, 1998) ล้วนเป็ นสิ่ งสําคัญในการจัดการเรี ยนการสอนอีกด้วย
ในการจัดการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพ สื่ อประสมถือได้ว่าเป็ นเครื่ องมือที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ภาษา
ได้เป็ นอย่างดี ด้วยการสร้ างแรงจู งใจและส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพของการสอนในชั้นเรี ยนขนาดใหญ่ ได้ และยัง
สามารถตอบสนองต่อการเรี ยนรู ้ของปั จเจกบุคคล (Agnew, Kellermand and Meyer, 1996) สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ Parveen และ Rajesh (2011) ที่ ได้ท าํ การศึ ก ษาเชิ ง ทดลองเกี่ ยวกับ การใช้เครื่ อ งมื อสื่ อ ประสมในการสอน
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ภาษาอังกฤษ จากผลการวิจยั พบว่า สื่ อประสมที่ มีการออกแบบให้มีความหลากหลายและคํานึ งถึ งรู ปแบบการ
เรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนนั้น จะส่ งผลที่ดีต่อการเรี ยนภาษาอังกฤษ
ในการนําสื่ อประสมมาใช้เพื่อให้กระบวนการเรี ยนการสอนมีประสิ ทธิ ภาพ ควรคํานึ งถึงคุณสมบัติเด่น
ของสื่ อแต่ละชนิ ดที่เหมาะสมในแต่ละขั้นตอนการสอน (กิดานันท์ มลิทอง, 2548) เช่น ในการดึ งดูดความสนใจ
ของผูเ้ รี ยน ภาพกราฟิ ก ภาพเคลื่อนไหวที่จดั ทําและบันทึกลงในวีดิทศั น์ประกอบเสี ยง จะดึ งดูดความสนใจของ
ผูเ้ รี ยนได้เป็ นอย่างดี ส่ วนแผนภูมิ แผนภาพ แผนสถิติ รู ปภาพ จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเพิ่มพูนความเข้าใจ และมโนทัศน์
ได้มากกว่าการฟังการบรรยายเพียงอย่างเดียวอีกทั้งสื่ อประเภทการบันทึกเสี ยงและภาพยนตร์ กส็ ามารถช่วยในเรื่ อง
ของการเรี ยนภาษาได้เป็ นอย่างดีอีกด้วย (ไชยยศ เรื องสุ วรรณ, 2526) ดังจะเห็นได้จากงานวิจยั ของ Clement (1997)
ที่ ได้ทาํ การวิจยั เรื่ องผลการใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติ มีเดี ย 2 ชนิ ดในการสอนคําศัพท์ภาษาอังกฤษ สําหรั บ
นักเรี ยนที่ เรี ยนภาษาอังกฤษเป็ น ภาษาที่ สอง พบว่า นักเรี ยนที่ เรี ยนด้วยคอมพิวเตอร์ มลั ติ มีเดี ยที่ ประกอบด้วย
ภาพเคลื่อนไหวและตัวอักษรมีผลการทดสอบหลังเรี ยนดีกว่านักเรี ยนที่เรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดียที่มี
แต่ภาพนิ่งและตัวอักษร และงานวิจยั ของ Mayer and Moreno (1998) ที่ศึกษาความคงทนของความจําจากการเรี ยน
โดยใช้สื่อประสม โดยการเชื่อมโยงภาพกับเสี ยง พบว่า ผูเ้ รี ยนสามารถเชื่อมโยงคําเข้ากับภาพได้ง่ายกว่า เมื่อมีการ
เสนอคํานั้นๆ ทางเสี ยง แทนที่จะเป็ นการอ่านหรื อการมองเห็นเพียงอย่างเดียว
จากงานวิ จัย ที่ ศึ ก ษามา พบว่ า การจัด การเรี ย นการสอนภาษาอังกฤษสํ าหรั บ ผูเ้ รี ย นที่ มี พ้ื น ฐานทาง
ภาษาอังกฤษตํ่านั้น มักเป็ นการสอนรู ปภาษาแต่เพียงอย่างเดียวหรื อรู ปภาษาบางทักษะเท่านั้น จึงทําให้การพัฒนา
พื้นฐานผูเ้ รี ยนในการสื่ อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันมีประสิ ทธิ ภาพไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจากการใช้ภาษาเป็น
ทักษะที่ ซับซ้อนจึ งไม่สามารถจะแยกเป็ นส่ วนย่อยๆ ได้ การเรี ยนการสอนจึ งต้องสอนทุกทักษะให้สัมพันธ์กนั
(Oller, 1979) อันจะส่ งผลต่อแรงจูงใจในการเรี ยน และประสิ ทธิ ภาพของการเรี ยนการสอน (Benesch, 1988) อีกทั้ง
งานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับสื่ อประสมที่ผ่านมายังขาดความสมบูรณ์ในการจัดสภาพแวดล้อมให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับประเภทของการเรี ยนรู ้ ซึ่ งการเรี ยนรู ้ทางภาษาจําเป็ นต้องใช้กระบวนการเรี ยนรู ้ที่มีความหลากหลาย
(Gagne/, 2005)
ผูว้ ิจัยจึ งมี ความสนใจศึ ก ษาการพัฒ นารายวิช าซ่ อ มเสริ ม ภาษาอังกฤษโดยเน้น การใช้สื่ อประสมเพื่ อ
เสริ มสร้างความสามารถทางภาษาอังกฤษและแรงจูงใจในการเรี ยนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุ วรรณภูมิ โดยทําการสํารวจหาความต้องการและความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยนที่สอดคล้องกับ
ระดับความรู ้พ้ืนฐานที่จาํ เป็นในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เพื่อนํามาออกแบบและพัฒนาหลักสู ตร พร้อมทั้ง
เสริ มสร้างความสามารถและแรงจูงใจในการเรี ยนภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยนให้สูงขึ้นด้วยการใช้สื่อประสมประเภท
ต่ า งๆซึ่ งได้แ ก่ สื่ อ ประสมที่ ใ ช้ป ระกอบการสอนโดยใช้ ค อมพิ ว เตอร์ เป็ นฐานในการนํา เสนอเนื้ อ หาที่ ใ ช้
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ประกอบการสอน โดยผลิตอยูใ่ นรู ปโปรแกรม Power Point Presentation อันประกอบ ด้วย ข้อความ ข้อมูล ภาพนิ่ง
วีดิทศั น์ ภาพนิ่ งประกอบเสี ยง แผนภูมิ และการ์ ตูน และสื่ อประกอบการสอนประเภทอื่นๆ ควบคู่กนั ไป อันได้แก่
ใบงานความรู ้ ใบงานแบบฝึ กหัด และบทเรี ยนเสริ ม อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ โดยมี ก ารออกแบบการเรี ย นการสอนให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับการเรี ยนรู ้ทางภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยนในแต่ละขั้นตอนโดยประยุกต์มาจากขั้นตอนการ
สอนแบบ PPP (Willis, 1996) ซึ่ งเป็ นรู ปแบบการสอนเพื่อการสื่ อสาร และขั้นตอนการสอนของ Gagne/ (2005) ที่
เน้นการจัดสภาพการเรี ยนรู ้ให้เหมาะสมกับการเรี ยนรู ้แต่ละประเภท ซึ่ งจะส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพทางการเรี ยนรู ้ที่ดี
ขึ้นและส่ งเสริ มแรงจูงใจในการเรี ยนภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยน
วัตถุประสงค์ งานวิจัย
1. เพื่อสร้าง พัฒนาและหาประสิ ทธิภาพรายวิชาซ่อมเสริ มภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อประสม
2. เพื่อประเมิ นผลการใช้รายวิชาซ่ อมเสริ มภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของ
นักศึกษา ขนาดของผล (Effect Size) แรงจูงใจในการเรี ยน และความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อรายวิชาซ่ อมเสริ ม
ภาษาอังกฤษ
วิธีดาํ เนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ งนี้ เป็ นการวิ จั ย และพั ฒ นา (Research and Development) กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ นั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2556 ที่ยงั ไม่ผ่านการเรี ยน
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน และทําคะแนนแบบทดสอบความสามารถทางภาษาได้ต่าํ กว่าร้อยละ 50 จํานวน 30 คน ได้มา
จากการสุ่ มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling)
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย
1. เครื่องมือทีศ่ ึกษาข้ อมูลพืน้ ฐานในการพัฒนารายวิชาซ่ อมเสริมภาษาอังกฤษ
ใช้แบบประเมิ น ตนเองด้านความต้องการและความสามารถทางภาษาอังกฤษและแบบทดสอบความ
ถูกต้องในการใช้ภาษาอังกฤษ ที่ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคล ความสามารถทางภาษาอังกฤษด้าน
คําศัพท์ การออกเสี ยง ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน
2. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการพัฒนารายวิชาซ่ อมเสริมภาษาอังกฤษ ได้แก่
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2.1 รายวิชาซ่ อมเสริ มภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อประสม จํานวน 10 บทเรี ยน โดยรู ปแบบการจัดการ
เรี ยนการสอนประยุกต์มาจากขั้นตอนการเรี ยนรู ้ของ Gagne กับขั้นตอนการสอนแบบ PPP ออกมาเป็ น 7 ขั้นตอน
ในแต่ละขั้นตอนจะใช้สื่อประสมแต่ละชนิ ดเพื่อเสริ มสร้างให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ในเนื้ อหาและทักษะทางภาษา
ประเภทต่างๆ ได้ดีข้ ึนและเหมาะสมตามคุณลักษณะเด่นของสื่ อแต่ละประเภท โดยขั้นตอนที่ 1 ซึ่ งเป็ นขั้นตอน
กระตุน้ และเร่ งเร้าความสนใจด้วยภาพยนตร์ สารคดีและภาพนิ่งประกอบเสี ยงที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเรื่ องในบทเรี ยน
แต่ละบท วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้มองเห็นภาพรวมของเนื้อหาภายในบทเรี ยนและกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความ
สนใจที่จะเรี ยนรู ้ในขั้นต่อไป โดยมีการเริ่ มต้นบทเรี ยนในแต่ละบทด้วยสื่ อดังกล่าวประมาณ 4-5 นาที ประเมินผล
ขั้นตอนด้วยการสังเกตและตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่ องที่นาํ เสนอ 1-2 ข้อ เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของผูเ้ รี ยนว่ามีความ
เข้าใจในเนื้ อหาที่ นาํ เสนออย่างไรบ้าง ขั้นตอนที่ 2 แจ้งวัตถุ ประสงค์ โดยนําสื่ อสไลด์อิเล็กทรอนิ กส์ ซึ่ งได้แก่
เพาเวอร์ พ อยท์ที่ มี ก ารออกแบบด้ว ยสี สั น ที่ ส วยงามดึ ง ดู ด สายตา วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ นําเสนอเนื้ อ หาเกี่ ย วกับ
จุ ด ประสงค์ข องบทเรี ยน โดยผูส้ อนทําการอ่ านและอธิ บ ายจุ ดมุ่ ง หมายในแต่ ล ะข้อ ซึ่ งเน้น เฉพาะจุ ดประสงค์
ปลายทาง และการพูดคุยแนะนํารายละเอียดและวิธีการที่จะเข้าถึงเป้ าหมายของการเรี ยนรู ้ในบทเรี ยน ประเมินผล
ขั้นตอนด้วยการสังเกตความสนใจและตั้งคําถามเกี่ ยวกับความเข้าใจของผูเ้ รี ยน ขั้นตอนที่ 3 ทบทวนความรู ้ เดิ ม
วัตถุประสงค์ เพื่อทบทวนความรู ้เดิมด้วยการสอนคําศัพท์ และการเรี ยนรู ้รูปแบบการสร้างคําในภาษาอังกฤษ โดย
ใช้สื่อสไลด์อิเล็กทรอนิ กส์ที่มีเสี ยงประกอบการออกเสี ยงคําศัพท์ ใบความรู ้และใบกิจกรรมรวมทั้งแบบฝึ กหัดมา
ใช้ทบทวนและอธิ บายคําศัพท์ดว้ ยการฝึ กออกเสี ยงและอธิ บายความหมาย รวมทั้งการทบทวนรู ปแบบการสร้างคํา
ในภาษาอังกฤษด้วยการอธิ บายและเฉลยโดยผูส้ อน ประเมินผลขั้นตอนด้วยการทําแบบฝึ กหัดและเฉลย ขั้นตอนที่
4 นําเสนอเนื้อหาใหม่และชี้แนะแนวทางการเรี ยนรู ้ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเพิ่มพูนความเข้าใจและมโนทัศน์ใน
เนื้ อ หาที่ เกี่ ย วกับ ไวยากรณ์ และทัก ษะย่อ ยทางการอ่ าน โดยใช้สื่ อ สไลด์อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ ที่ เป็ นเพาเวอร์ พ อยท์
นําเสนอเนื้ อหาร่ วมกับใบความรู ้และใบกิจกรรม ในขั้นตอนนี้ ผสู ้ อนได้ทาํ การอธิ บายในแต่ละประเด็นของเนื้ อหา
โดยเน้นเฉพาะประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องกับการนําไปใช้ฝึกทักษะในขั้นตอนต่อไป ประเมินผลขั้นตอนด้วยการ
สังเกตและการถามตอบผูเ้ รี ยน ขั้นตอนที่ 5 กระตุน้ การตอบสนองบทเรี ยนและให้ขอ้ มูลย้อนกลับ วัตถุประสงค์
เพื่อกระตุน้ การตอบสนองบทเรี ยนและการให้ขอ้ มูลย้อนกลับแก่ผเู ้ รี ยน โดยมีเนื้ อหาที่เกี่ยวกับการฝึ กใช้ภาษาใน
ทักษะการอ่ านและการเขี ยน ด้วยการนําสื่ อประสมสไลด์อิเล็กทรอนิ กส์ ที่เป็ นเพาเวอร์ พอยท์ซ่ ึ งประกอบด้วย
แผนภูมิต่างๆ และเสี ยงประกอบการอ่านบทความต่างๆ รวมทั้งใบกิ จกรรมและแบบฝึ กหัด เพื่อให้ผูเ้ รี ยนได้ฝึก
ทักษะการอ่านและการเขียน รวมทั้งทําความเข้าใจในบทเรี ยนให้มากขึ้น ประเมินผลขั้นตอนด้วยสังเกต ถามตอบ
และทํา แบบฝึ กหั ด พร้ อ มทั้ง เฉลยหลัง การทํา แบบฝึ กหั ด ขั้น ตอนที่ 6 ส่งเสริ มความทรงจํา และถ่ า ยโอน
วัตถุประสงค์ เพื่อส่ งเสริ มความทรงจําและถ่ายโอนความรู ้ ดว้ ยการจัดกิ จกรรมให้ผูเ้ รี ยนได้นาํ ความรู ้ ที่เรี ยนมา
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ประยุกต์ใช้ในทักษะการฟังและการพูด รวมทั้งการทบทวนบทเรี ยนด้วยตนเองภายนอกชั้นเรี ยน โดยใช้สื่อประสม
ประเภทสไลด์อิ เล็กทรอนิ กส์ ที่เป็ นเพาเวอร์ พ อยท์ประกอบด้วยภาพและเสี ยง ใบกิ จกรรม และบทเรี ยนเสริ ม
อิเล็กทรอนิ กส์ที่มีเนื้ อหาเสริ มบทเรี ยนในชั้นเรี ยนและมีแบบฝึ กหัดเสริ มที่มีภาพและเสี ยงประกอบ ประเมินผล
ขั้น ตอนด้ว ยการสั ง เกต ถามตอบและทํา แบบฝึ กหั ด ขั้น ตอนที่ 7 ประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ
ประเมินผลผูเ้ รี ยนว่าบรรลุวตั ถุประสงค์ของบทเรี ยนหรื อไม่อย่างไร โดยใช้แบบทดสอบท้ายบทเรี ยน เป็ นตัววัด
ประเมินผล หลังจากการออกแบบบทเรี ยนรายวิชาซ่ อมเสริ มภาษาอังกฤษ ผูว้ ิจยั ได้นาํ เสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้าน
ภาษาอังกฤษจํานวน 3 ท่าน ทําการประเมินความเที่ยงตรงด้านเนื้ อหา โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องอยูร่ ะหว่าง 0.6
– 1 และนําข้อเสนอแนะจากผูเ้ ชี่ยวชาญมาทําการปรับปรุ งแก้ไขบทเรี ยนก่อนนําไปทดลองใช้และหาประสิ ทธิภาพ
2.2 แบบทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ เป็ นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 90 ข้อ ที่
ผูว้ ิจยั สร้างขึ้นครอบคลุมตามจุดประสงค์ของบทเรี ยนรายวิชาซ่ อมเสริ มภาษาอังกฤษ โดยข้อสอบมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
องค์ประกอบทางภาษา ซึ่ งได้แก่ ศัพท์ เสี ยง และโครงสร้างทางภาษา และทักษะการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน จํานวน 120
ข้อ นําไปให้อาจารย์ชาวต่างประเทศเจ้าของภาษาช่วยตรวจสอบความถูกต้องด้านไวยากรณ์ภาษา ต่อจากนั้นนํามา
ประเมิ น ความเที่ ยงตรงด้านเนื้ อ หาโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษ 3 ท่ าน เลื อ กข้อ สอบที่ ค่ าดัช นี ค วาม
สอดคล้องมากกว่า 0.5 ขึ้นไป นําไปทดลองใช้กบั นักศึกษาจํานวน 30 คน ที่ไม่ใช่ กลุ่มทดลอง เพื่อนําคะแนนมา
วิเคราะห์หาค่าความยากง่าย และอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ ซึ่ งมีค่าความยากง่ายอยูใ่ นระหว่าง 0.2 – 0.63 ค่า
อํานาจจําแนกมากกว่า 0.2 ขึ้นไป ได้ขอ้ สอบทั้งสิ้ นจํานวน 90 ข้อ ใน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) Vocabulary จํานวน
10 ข้อ 2) Grammar จํานวน 30 ข้อ 3) Reading Comprehension จํานวน 20 ข้อ 4) Reading and Writing จํานวน 20
ข้อ และ 5) Conversation จํานวน10 ข้อ และหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยวิธีหาความคงที่ภายใน
โดยใช้สูตร KR-20 (บุญเรี ยง 2543: 58) ได้ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.88
2.3 แบบวัด แรงจู งใจในการเรี ยนภาษาอัง กฤษ เป็ นแบบสอบถามมาตรประมาณค่ า 5 ระดับ ซึ่ ง
ประยุกต์มาจากแนวคิดต่างๆของนักทฤษฎีทางด้านแรงจูงใจในการเรี ยนภาษาอังกฤษ จํานวน 6 ด้าน ได้แก่ 1) การ
ตั้งจุ ดมุ่ งหมายและการรั บรู ้ ถึงคุ ณ ค่าทางการเรี ยนภาษาอังกฤษ 2) ความพยายาม ความมุ่ งมัน่ และความผูกพัน
รับผิดชอบทางการเรี ยนภาษาอังกฤษ 3) ความมัน่ ใจในการประเมินตนเองทางความสําเร็ จในการเรี ยนภาษาอังกฤษ
และ 4) ความสนใจ ความกระตื อ รื อ ร้ น และความเพลิ ดเพลิ น 5) การชี้ นําตนเอง และการพัฒ นาทางการเรี ยน
ภาษาอังกฤษ และ 6) ปั จจัยสนับสนุ นจากสิ่ งแวดล้อม ตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเนื้ อจากผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้
ค่าดัชนี ความสอดคล้องเท่ากับ 1 หาค่าความเชื่ อมัน่ โดยนําไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างรายบุคคลและกลุ่มย่อย นํา
คะแนนมาวิเคราะห์ โดยวิธีหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (α- Coefficient) ได้ค่าความเชื่ อมัน่ เท่ ากับ 0.73 และ 0.77
ตามลําดับ
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2.4 แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ รายวิ ช าซ่ อ มเสริ ม ภาษาอัง กฤษ เป็ นแบบสอบถามมาตร
ประมาณค่ า 5 ระดับ ซึ่ งสอบถามเกี่ ย วกับ กระบวนการเรี ย นการสอนรายวิ ช าซ่ อ มเสริ ม ภาษา อัง กฤษ 4 ด้าน
ประกอบด้วย ด้านเนื้ อหา ด้านกระบวนการเรี ยนการสอน ด้านสื่ อประกอบการเรี ยนการสอน และด้านประโยชน์ที่
ได้รับ ตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเนื้ อหาจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ 3 ท่าน ได้ค่าดัชนี ความสอดคล้องเท่ากับ 1 หาค่าความ
เชื่อมัน่ โดยนําไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างรายบุคคลและกลุ่มย่อย นําคะแนนมาวิเคราะห์หาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา
(α- Coefficient) ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.74 และ 0.80 ตามลําดับ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครั้งนี้ ดังต่อไปนี้
1. เก็บรวบรวมข้อมูลคะแนนก่อนเรี ยนรายวิชาซ่อมเสริ มภาษาอังกฤษ ด้วยแบบทดสอบความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น
2. เก็บรวบรวมคะแนนที่ได้จากการทําแบบทดสอบภายหลังเรี ยนประจําบทเรี ยนทั้ง 10 บท ที่ผวู ้ ิจยั สร้าง
ขึ้นตามจุ ดประสงค์ของบทเรี ยนในแต่ละบท เพื่อใช้ในการติดตามดูความก้าวหน้าทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนตาม
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ของบทเรี ยน
3. เก็บรวบรวมข้อมูลคะแนนภายหลังการเรี ยนรายวิชาซ่ อมเสริ มภาษาอังกฤษ ซึ่ งเป็นฉบับเดียวกันกับที่
ใช้ในการทดสอบก่อนเรี ยน เพื่อนําคะแนนมาเปรี ยบเทียบความสามารถของผูเ้ รี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนรายวิชา
ซ่อมเสริ มภาษาอังกฤษ
4. เก็บรวบรวมคะแนนจากแบบวัดแรงจูงใจที่มีต่อการเรี ยนภาษาอังกฤษ เป็นแบบวัดมาตรประมาณค่า 5
ระดับ ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น เก็บข้อมูลภายหลังเสร็ จสิ้ นกระบวนการเรี ยนการสอนรายวิชาซ่อมเสริ มภาษาอังกฤษ
5. เก็ บ รวบรวมคะแนนจากแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ รายวิ ช าซ่ อ มเสริ ม ภาษาอัง กฤษ เป็ น
แบบสอบถามมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น เก็บข้อมูลภายหลังเสร็ จสิ้ นกระบวนการเรี ยนการสอน
รายวิชาซ่อมเสริ มภาษาอังกฤษ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. วิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพของรายวิชาซ่อมเสริ มภาษาอังกฤษ โดยนําคะแนนที่ได้จากการทําแบบทดสอบ
ท้ายบทเรี ยนในระหว่างเรี ยน กับคะแนนทดสอบหลังเรี ยน มาคํานวณหาประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการ E1 และ
ประสิ ทธิภาพของผลลัพธ์ E2 ซึ่งกําหนดเกณฑ์ไว้ 75/75
2. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน นําคะแนนที่ได้จากการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษก่อน
เรี ยนและหลังเรี ยนโดยใช้สถิติ Paired-Samples t-test
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3. วิเคราะห์ขนาดของผล (Effect Size) ที่ เกิ ดจากการเรี ยนการสอนรายวิชาซ่ อมเสริ มภาษาอังกฤษ นํา
คะแนนทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนมาคํานวณ โดยใช้สูตรสําเร็ จในการหาขนาดผล (Effect Size Calculator)
ของ Becker (1999)
4. วิเคราะห์แรงจูงใจในการเรี ยนซ่อมเสริ ภาษาอังกฤษ จากแบบวัดแรงจูงใจในการเรี ยนภายหลังการเรี ยน
รายวิชาซ่อมเสริ มภาษาอังกฤษ
5. วิเคราะห์ความคิดเห็ นของนักศึกษาที่ต่อการเรี ยนรายวิชาซ่ อมเสริ มภาษาอังกฤษ จากแบบสอบถาม
ความคิดเห็นภายหลังการเรี ยนรายวิชาซ่อมเสริ มภาษาอังกฤษ
สรุปผลการวิจัย
1. ประสิ ทธิภาพรายวิชาซ่อมเสริ มภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อประสมที่มีต่อความสามารถทางภาษาอังกฤษ ซึ่ ง
ได้ทาํ การวิเคราะห์จากคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบท้ายบทเรี ยนของรายวิชาซ่ อมเสริ มภาษาอังกฤษ กับคะแนน
เฉลี่ ยของการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษภายหลังการเรี ยน ได้ค่าดัชนี ประสิ ทธิ ภ าพ E1/E2 เท่ ากับ
72.13/71.30 โดยมีคะแนนเฉลี่ยท้ายบทเรี ยนใช้ในการประเมินประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการเรี ยน เท่ากับ 21.58
จากคะแนนเต็ม 30 คิดเป็ นร้ อยละ 72.13 (E1) และคะแนนเฉลี่ ยของความสามารถภายหลังการเรี ยนใช้ในการ
ประเมินผลลัพธ์ทางการเรี ยน เท่ากับ 64.17 จากคะแนนเต็ม 90 คิดเป็นร้อยละ 71.30 (E2) ซึ่ งผลการวิจยั นี้ แสดงให้
เห็นประสิ ทธิ ภาพของรายวิชาซ่อมเสริ มภาษาอังกฤษตํ่ากว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ แต่ยอมรับได้ (กําหนดความคลาดเคลื่อน
ไม่เกินร้อยละ 5 จากเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ 75/75)
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่มีต่อรายวิชาซ่อมเสริ มภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อประสมที่มีต่อความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ ซึ่งวิเคราะห์ดว้ ย สถิติ Paired-Sample t-test
เปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถทางภาษาอังกฤษก่ อนเรี ยนและหลังเรี ยนรายวิชาซ่ อมเสริ มภาษาอังกฤษ
โดยมีคะแนนเฉลี่ ยของความสามารถก่ อนเรี ยน เท่ากับ 38.37 คะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษหลังเรี ยน
เท่ากับ 64.17 และมีผลต่างเฉลี่ย เท่ากับ 25.80 แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05 ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยนสู งขึ้น ภายหลังการเรี ยนรายวิชาซ่ อมเสริ มภาษาอังกฤษ เป็ นไปตาม
จุดประสงค์ที่กาํ หนดไว้
3. ขนาดของผลการสอนรายวิชาซ่ อมเสริ มภาษาอังกฤษที่มีต่อความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดยทําการ
วิ เคราะห์ ห าค่ า Effect Size จากสู ต รสํ าเร็ จ ในการหาขนาดผล (Effect Size Calculator) ของ Becker (1999) ซึ่ ง
คํานวณจากคะแนนเฉลี่ยที่ได้มาจากการทดสอบความสามารถก่อนและหลังเรี ยนรายวิชาซ่อมเสริ มภาษาอังกฤษได้
ค่าเท่ากับ 4.44 มีขนาดของ Effect Size เท่ากับ 0.911 ตรงกับตําแหน่งเปอร์ เซ็นไทล์ที่ 82 (P 82) และมีค่าการไม่ทบั
ปี ที่ 7 ฉบับที่ 2 (ก.ค. – ธ.ค.) 2557 | 135

การพัฒนารายวิชาซ่อมเสริ มภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อประสมเพื่อเสริ มสร้างความสามารถทางภาษา
และแรงจูงใจในการเรี ยนของนักศึกษาที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษตํ่า

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

ซ้อนกันของคะแนนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนอยูท่ ี่ 51.6% ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า รายวิชาซ่อมเสริ มภาษาอังกฤษ
สามารถทําให้นกั ศึกษามีความสามารถทางภาษาอังกฤษเพิม่ ขึ้นอยูใ่ นระดับมาก
4. แรงจูงใจในการเรี ยนภาษาอังกฤษที่เกิ ดจากรายวิชาซ่ อมเสริ มภาษาอังกฤษ ซึ่ งทําการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ด้วยสถิ ติ อ ย่างง่ ายอัน ได้แ ก่ ค่ าอัน ตราภาคชั้น 5 ระดับ ค่ าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ในข้อ คําถามวัด
แรงจูงใจในการเรี ยนภาษาอังกฤษใน 6 ประเด็น ผลการวิจยั พบว่า ค่าเฉลี่ยแรงจูงใจในการเรี ยนอยูร่ ะหว่าง 3.17 –
3.97 มี ค่าเฉลี่ ยของแรงจูงใจในการเรี ยนโดยรวมเท่ากับ 3.60 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.26 แสดงว่ากลุ่ ม
ตัวอย่างมีแรงจูงใจในการเรี ยนอยูใ่ นระดับ สู ง
5. ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อรายวิชาซ่อมเสริ มภาษาอังกฤษ ซึ่ งทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติอย่าง
ง่าย ได้แก่ ค่าอันตราภาคชั้น 5 ระดับ ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในข้อคําถามความคิดเห็ นที่ มีต่อการ
เรี ยนรายวิชาซ่ อมเสริ มภาษาอังกฤษใน 4 ประเด็น ผลการวิจยั พบว่า ค่าเฉลี่ยของความคิดเห็ นอยู่ระหว่าง 3.50 –
4.60 มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นโดยรวมอยูท่ ี่ 4.20 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.35 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นต่อรายวิชาซ่อมเสริ มภาษาอังกฤษอยูใ่ นระดับมาก
การอภิปรายผลการวิจัย
ผูว้ ิจยั เสนอการอภิปรายผลใน 4 ประเด็น คือ ประสิ ทธิ ภาพของรายวิชาซ่อมเสริ มภาษาอังกฤษ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนรายวิชาซ่อมเสริ มภาษาอังกฤษ แรงจูงใจในการเรี ยนรายวิชาซ่ อมเสริ มภาษาอังกฤษ และความคิดเห็น
ที่มีต่อรายวิชาซ่อมเสริ มภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยน
1. รายวิชาซ่ อมเสริ มภาษาอังกฤษ พบว่าประสิ ทธิ ภาพของรายวิชาซ่ อมเสริ มภาษาอังกฤษตํ่ากว่าเกณฑ์ที่
กําหนดไว้ แต่ยอมรับได้ในความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 5 ทั้งนี้เนื่องจาก รายวิชาได้ถูกออกแบบอย่างเป็ นระบบ
มีวตั ถุประสงค์ที่ชดั เจนมีการหาความต้องการและความสามารถของผูเ้ รี ยน และมีการจัดกระบวนการเรี ยนการสอน
อย่างเป็ นขั้นเป็ นตอนโดยนําสื่ อประสมเข้ามาช่วยส่ งเสริ มในแต่ละขั้นตอนของการเรี ยนรู ้ทางภาษาอังกฤษได้อย่าง
เหมาะสม แต่เนื่องจากรายวิชาเน้นการสอนเนื้อหาทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ในการ
ช่วยให้นักศึกษามีความสามารถอย่างเพียงพอในการเรี ยนภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา จึ งทําให้กิจกรรมการ
เรี ยนการสอนเป็ นภาระที่หนักสําหรับผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษตํ่า และขาดกลวิธีในการเรี ยนรู ้ทาง
ภาษา
2. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรายวิชาซ่ อมเสริ มภาษาอังกฤษภายหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน และมีขนาดผล
(Effect Size) ของการเรี ยนการสอนรายวิชานี้ ใหญ่มาก ทั้งนี้ เพราะ แบบทดสอบที่นาํ มาใช้เป็นเครื่ องมือในการวัด
ประเมิ น ผลมี ค วามสอดคล้อ งกับ วัต ถุ ป ระสงค์ข องรายวิ ช าซ่ อ มเสริ ม ภาษาอัง กฤษ ประกอบกับ เนื้ อ หาและ
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กระบวนการเรี ยนการสอนได้ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษตํ่า โดยมีการ
ปู พ้ื น ฐานทางด้านรู ป ภาษาที่ มี ค วามเชื่ อ มโยงกัน ภายในบทเรี ยน อี ก ทั้งเนื้ อ หาที่ นํามาใช้มี ค วามเกี่ ย วข้อ งกับ
ประสบการณ์ใกล้ตวั ของผูเ้ รี ยน และปั จจัยสําคัญอีกประการหนึ่ ง คือ กระบวนการเรี ยนการสอนในรายวิชานี้ ได้
นําเอาสื่ อประสมที่หลากหลายในการนําเสนอเนื้ อหาของบทเรี ยนทําให้เกิดการกระตุน้ ความสนใจของผูเ้ รี ยนและ
ทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดประสิ ทธิภาพในการเรี ยนรู ้ได้ดีมากขึ้น
3. แรงจูงใจในการเรี ยนรายวิชาซ่อมเสริ มภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยนที่ต่อรายวิชานี้อยูใ่ นระดับสู ง ทั้งนี้เพราะ
กระบวนการเรี ยนการสอนได้มีการประยุกต์ข้ นั ตอนการสอนภาษาอังกฤษ แบบ PPP กับขั้นตอนการจัดการเรี ยน
การสอนของ Gagne/ ทําให้สามารถปูพ้ืนฐานทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนได้เป็ นอย่างดี อีกทั้งเนื้ อหาที่ใช้ประกอบใน
การสอน ผูเ้ รี ยนสามารถนําไปใช้ได้จริ งในบริ บทชีวิตประจําวันของผูเ้ รี ยน ประกอบกับกระบวนการเรี ยนการสอน
ได้นาํ สื่ อประสมมาใช้ได้อย่างเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน จึงทําให้เป็ นปัจจัยสําคัญในการส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิดแรงจูงใจใน
การเรี ยนได้เป็ นอย่างดี
4. ความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ รายวิ ช าซ่ อ มเสริ มภาษาอัง กฤษอยู่ ใ นระดับ มาก ทั้ง นี้ เพราะ
กระบวนการเรี ยนการสอนและเนื้อหาได้มีการถูกออกแบบมาจากการวิเคราะห์ความต้องการและความสามารถของ
ผูเ้ รี ยน อีกทั้งสื่ อประสมที่ใช้ในการเรี ยนการสอนสามารถปรับและส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้ทางภาษาของผูเ้ รี ยน
ได้ดีข้ ึน ทําให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และมีทศั นคติที่ดีต่อการเรี ยนในรายวิชาซ่อมเสริ ม
ภาษาอังกฤษ
ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้
ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะต่อการนําเอาหลักสู ตรรายวิชาซ่อมเสริ มภาษาอังกฤษ ไปประยุกต์ใช้ ดังนี้
1. ในการพัฒนาหลักสู ตรและการจัดกระบวนการเรี ยนการสอนซ่อมเสริ ม ผูจ้ ดั ทําหลักสู ตรและผูส้ อนควร
มีขอ้ มูลเกี่ยวกับความต้องการและความสามารถของผูเ้ รี ยน เพื่อให้สามารถสร้างหลักสู ตรและมีวิธีการจัดการเรี ยน
การสอนที่แก้ไขปัญหาความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและแรงจูงใจของผูเ้ รี ยนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
2. สําหรับการนํารายวิชาซ่ อมเสริ มภาษาอังกฤษไปใช้ ควรมีการจัดรู ปแบบการเรี ยนการสอนในลักษณะ
คู่ขนานกับการสอนภาษาอังกฤษพื้นฐานในระดับอุดมศึกษาในชั้นเรี ยนปกติ หรื อมีการจัดรู ปแบบการเรี ยนการ
สอนแบบเข้มข้นเพื่อปูพ้นื ฐานผูเ้ รี ยนก่อนเข้าสู่ กระบวนการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา
3. การนําสื่ อประสมไปใช้ในขั้นตอนการเรี ยนรู ้ ในรายวิชาการสอนซ่ อมเสริ มภาษาอังกฤษ ที่ มีเนื้ อหา
ค่อนข้างมาก ควรมีการเลือกใช้ให้ได้อย่างเหมาะสมในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการเรี ยนการสอน เพื่อให้การ
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เรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น และเพื่อให้สามารถย่นย่อเวลาในการนําเสนอเนื้ อหาโดยไม่ทาํ ให้เนื้ อหา
สาระนั้นน้อยลงอีกด้วย
4. สื่ อประสมประกอบการเรี ยนการสอนที่ออกแบบตามขั้นตอนการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนในการทําวิจยั ครั้งนี้
สามารถนําไปประยุกต์ใช้เพื่อกระตุน้ ความสนใจและเสริ มสร้างแรงจูงใจของผูเ้ รี ยนที่มีความ สามารถและแรงจูงใจ
ในการเรี ยนภาษาอังกฤษตํ่า โดยต้องคํานึ งถึงลักษณะเด่นของสื่ อแต่ละชนิ ดที่ช่วยส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้ทาง
ภาษาได้ดีในแต่ละช่ วงของลําดับขั้นตอนในการเรี ยนรู ้ ที่สอดคล้องกับระยะเวลาในการจัดการเรี ยนการสอนที่
เหมาะสม
5. ผลการวิจยั ครั้งนี้ พบว่า ขนาดผล (Effect Size) ของรายวิชาซ่อมเสริ มภาษาอังกฤษ มีขนาดของผลใหญ่
และสามารถอธิ บ ายถึ ง ขนาดของผลการทดลองว่ า มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการนํ า ไปใช้ เพื่ อ พัฒ นาผู ้เรียนให้ มี
ความสามารถที่เพียงพอต่อการเรี ยนภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา ดังนั้น ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดหลักสู ตร
การเรี ย นการสอนภาษาอัง กฤษในระดับ อุ ด มศึ ก ษา จึ ง ควรนํา รายวิ ช านี้ ไปใช้ใ นการสอนเพื่ อ ปรั บ พื้ น ฐาน
ภาษาอังกฤษให้กบั นักศึกษาใหม่ก่อนเข้าสู่ การเรี ยนการสอนปกติในรายวิชาภาษาอังกฤษต่อไป
6. ความคิดเห็นโดยเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อรายวิชาซ่อมเสริ มภาษาอังกฤษ พบว่า มีความพึงพอใจใน
ด้านกระบวนการเรี ยนการสอนมากที่ สุด ดังนั้น ผูส้ อนรายวิชาซ่ อมเสริ มภาษาอังกฤษ จึ งต้องคํานึ งถึ งความรู ้
พื้ น ฐานและลัก ษณะการเรี ย นรู ้ ข องผูเ้ รี ย น โดยมี ก ารจัด การเรี ย นการสอนที่ เป็ นขั้น เป็ นตอน มี ก ารกํา หนด
วัตถุประสงค์ในแต่ละขั้นอย่างชัดเจน มีการติดตามและให้คาํ แนะนําในการแก้ไขข้อบกพร่ องแก่ผูเ้ รี ยนในแต่ละ
ขั้นตอนก่อนจะเริ่ มเรี ยนในลําดับขั้นต่อไป
7. แรงจูงใจโดยเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อรายวิชาซ่อมเสริ มภาษาอังกฤษ พบว่า มีแรงจูงใจระดับสู ง ใน
ประเด็น ของความมัน่ ใจ และการประเมิ นตนเองทางความสําเร็ จในการเรี ยน ดังนั้น ผูส้ อนรายวิชาซ่ อ มเสริ ม
ภาษาอังกฤษ จะต้องสร้างให้ผเู ้ รี ยนเกิดความมัน่ ใจในการเรี ยน และการใช้ภาษาอังกฤษด้วยการปูพ้ืนฐานทางด้าน
องค์ประกอบภาษา ซึ่ งได้แก่ ศัพท์ เสี ยง โครงสร้างและหน้าที่ทางภาษา ก่อนที่จะเข้าสู่ การฝึ กทักษะทางภาษา โดย
ใช้สื่อประสมที่มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับลักษณะการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนในการจัดการเรี ยนการสอน
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่ อไป
ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ต่อการทําวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. ควรศึกษาเรื่ องความคงทนของความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในด้านองค์ประกอบภาษาและทักษะ
ภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา เมื่อกลุ่มตัวอย่างได้ผา่ นการเรี ยนในรายวิชาซ่อมเสริ มภาษาอังกฤษ
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2. ควรศึกษาเรื่ องการพัฒนารู ปแบบของสื่ อการเรี ยนรู ้รายวิชาซ่อมเสริ มภาษาอังกฤษ ด้วยตัวเอง เพื่อช่วย
ให้ผเู ้ รี ยนที่มีปัญหาเรื่ องเวลาได้มีโอกาสพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษได้ตามอัธยาศัย
3. ควรศึกษาเรื่ องการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู ้รายวิชาซ่อมเสริ มภาษาอังกฤษโดยใช้อุปกรณ์การสื่ อสารใน
ระบบ Interactive ในปั จจุ บ ัน เพื่ อ ส่ งเสริ ม การเรี ย นรู ้ แบบ Online และเป็ นตัวช่ วยในการสื่ อสารและเรี ยนรู ้ ใน
ชีวิตประจําวันให้กบั ผูเ้ รี ยน
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