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ความสามารถการเรียนภาษาอังกฤษ ความต้องการด้านภาษา ปญัหาในการเรียน

ภาษาอังกฤษและทัศนคติในการเรียนภาษาองักฤษของนักศกึษาปรญิญาโท  

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

English Proficiency, Problems in Learning English and Attitudes toward Learning 

English of Graduate Students at Thai-Nichi Institute of Technology 

บัณฑิต อนุญาหงษ์1  

Bundit Anuyahong1 

บทคัดย่อ 
 การวจิัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศกึษาความสามารถการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักศกึษาปริญญาโท 2) เปรียบเทียบ

ความสามารถการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาปริญญาโท จ าแนกตามสาขาวิชาท่ีศึกษา 3) ประเมินตนเองเกี่ยวกับ

ความสามารถการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาปริญญาโท 4) ประเมินตนเองเกี่ยวกับความตอ้งการด้านภาษาของนักศกึษา

ปริญญาโท 5) ประเมินตนเองเกี่ยวกับความต้องการด้านสื่อการสอนของนักศึกษาปริญญาโท 6) ประเมินตนเองเกี่ยวกับ

ความปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาปริญญาโท และ 7) ประเมินตนเองเกี่ยวกับทัศนคติในการเรียน

ภาษาอังกฤษ ของนักศกึษาปริญญาโท 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  ได้แก่ นักศึกษาปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จ านวน 55 คน 

ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2557 ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบบทดสอบความสามารถทางการเรียนภาษาอังกฤษ 

สถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

 ผลการวจิัยสรุปได้ดังนี้ 

  1. คะแนนความสามารถการเรียนภาษาอังกฤษของนักศกึษาปริญญาโทโดยรวมอยูใ่นระดับสูง (72.60%)  

  2. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยี

ไทย-ญี่ปุ่น อยูท่ี่ 43.85 (จากคะแนนเต็ม 60) เมื่อพิจารณารายด้านพบวา่ นักศกึษาสาขา MIM มคีะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุด 45.09 

รองลงมา ได้แก่ นักศกึษาสาขา MET มคีะแนนเฉลี่ย 43.55 ส่วนสาขาวิชาท่ีมีคะแนนเฉลี่ยน้อยท่ีสุด ได้แก่ นักศกึษาสาขา EEM 

มคีะแนนเฉลี่ย 42.92 ตามล าดับ  

  3. นักศึกษาปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีการประเมินตนเองด้านการประเมินความสามารถการเรียน

ภาษาอังกฤษ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  

  4. นักศึกษาปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีการประเมนิตนเอง ด้านความตอ้งการด้านภาษา โดยรวมอยูใ่น

ระดับมากที่สุด  

  5. นักศกึษาปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น มกีารประเมนิตนเอง ด้านความต้องการด้านสื่อการสอน โดยรวม

อยู่ในระดับมาก  
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  6. นักศึกษาปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีการประเมินตนเอง ด้านปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษ 

โดยรวมอยูใ่นระดับมาก  

  7. นักศึกษาปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีการประเมินตนเอง ด้านทัศนคติในการเรียนภาษาอังกฤษ 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 

 

ค าส าคัญ : ความสามารถการเรียนภาษาอังกฤษ  ความตอ้งการด้านภาษา  ปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษ 

                ทัศนคตใินการเรียนภาษาอังกฤษ 

ABSTRACT 

 The purposes of this research were 1) to study English language ability of graduate students at Thai-Nichi 

Institute of Technology (TNI), 2) to compare English language ability of graduate students according to academic 

majors, 3) to self-assess English proficiency of graduate students, 4) to self-assess  language needs of graduate 

students, 5)  to self-assess needs in instructional media of graduate students, 6)  to self-assess problems in 

learning English of graduate students, and 7) to self-assess attitude of graduate students toward leanring English. 

 Research samples were 55  TNI graduate students in the summer semester of the 2014  academic year, 

derived through simple random sampling technique. The instruments for data collection consisted of 

self-assessment questionnaires using 5- point rating scale, and an English proficiency test. The statistics for data 

analysis were frequency, percentage, mean, and standard deviation. 

 The research findings were as follows: 

  1.  English proficiency of graduate students were overall at a high level (72.60%). 

  2. The comparison result of mean scores of graduate students’ English proficiency was at a whole of 43.85 

(out of 60). When considering each aspect, MIM major students’ mean scores was at the highest level (45.09), 

followed by MET major students (43.55), and EEM students at the lowest level (42.92). 

  3. English proficiency of graduate students regarding self-assessment as a whole was at a moderate level. 

  4. Language needs of graduate students regarding self-assessment as a whole was at the highest level. 

  5 . Needs for Instructional media of graduate students regarding self-assessment as a whole was at the 

high level. 

  6. Problems in learning English of graduate students regarding self-assessment as a whole was at a high 

level.   

   7. Attitudes in learning English of graduate students regarding self-assessment as a whole was at a high 

level. 

 

Keywords :  English Proficiency,  Problems in Learning English,  Attitudes toward Learning English 
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ภูมิหลัง  

 การศึกษาความสามารถในการเรียนภาษาและความต้องการ

ด้านภาษาอังกฤษ เป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญต่อการเรียนการสอน

ภาษา โดยเฉพาะการใช้รูปแบบเนื้อหาวิชาในภาษาอังกฤษให้

เหมาะสมต่อสายงานอาชีพท่ีต้องการใช้ภาษาอังกฤษในรูปแบบ

ท่ีแตกต่างกันออกไป Carter (1983) ได้กล่าวไว้ว่า รูปแบบ

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื ่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

ควรประกอบด้วย ปัจจัย 3 ประการ ได้แก่ อุปกรณ์ประกอบ 

การเรียนท่ีคล้ายในสถานการณ์จริง (Authentic Materials) 

จุดประสงค์ทางการเรียนการสอนท่ีสัมพันธ์กับความต้องการ

การใช้ภาษาอังกฤษ (Purpose-Related Orientation) และผู้เรียน

ตอ้งการมสี่วนร่วมในการเรียน (Self-Direction) 

 นอกจากนี้ จากการศกึษางานวิจัยของ สุวรรณี พันธ์ุพรึกส์ 

(2550) ที่ศึกษาความสามารถ ปัญหา และความต้องการ

ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ พบว่านักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ให้ความสนใจภาษาอังกฤษในระดับดีมาก นักศึกษาต้องการ

ใชภ้าษาอังกฤษในดา้นการฟัง การพูด การอา่น และการเขียน

ตามล าดับ ในแง่ของปัญหาในการใชภ้าษาอังกฤษ พบวา่ นักศกึษา

ไม่สามารถอธิบายและตอบข้อซักถามในการน าเสนอผลงาน

ไมส่ามารถสนทนาในสถานการณ์ตา่ง ๆ กับชาวตา่งประเทศได้ 

และไม่มีเวลาทบทวนหรือเตรียมตัวเกี่ยวกับบทเรียน แสดงให้เห็น

ว่าการศึกษาเกี่ยวกับความสามารถ ปัญหา และความต้องการ

ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษามีความจ าเป็นต่อการพัฒนา 

การเรียนการสอน และรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม

กับหนว่ยงานท่ีผลิตมหาบัณฑิตทางด้านสายวชิาชพีท่ีแตกตา่งกัน 

 ส านักวิชาพื้นฐานและภาษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

ได้จัดวิชา Advanced Level English (ENL-600) เป็นวิชาด้านภาษา

ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในระดับปริญญาโท ซึ่งมีวัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์

ท่ีกว้างไกล มีความเข้าใจสังคมและเศรษฐกิจ เป็นผู้ ใฝ่ รู้ 

สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อ

ความหมายได้ดี เป็นผู้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ 

มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมของไทย 

ของประชาคมนานาชาติ สามารถน าความรู้ไปใชใ้นการด าเนนิชวีติ 

และด ารงอยู่ในสังคมได้อย่างดี เพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อม

ท่ีจะด ารงชีวติอยู่ในสังคมท่ีมกีารเปลี่ยนแปลงอยา่งมีคุณภาพ 

มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น สามารถ

ปรับตัวได้ มีขีดความสามารถและความพร้อมตามปรัชญา

และปณิธานท่ีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นได้ตั้งไว้ (สถาบัน

เทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น, 2556, หนา้ 9) 

 เนื่องจากการเรียนการสอนด้านภาษาในระดับปริญญาโท 

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ยังไม่ได้มีการท าการวิจัย

เพื่อศึกษาความสามารถการเรียน ปัญหา ความต้องการและ

ทัศนคติการเรียนภาษาอังกฤษ ผู้วิจัยมีความประสงค์ศึกษา

ความสามารถ ปัญหา ความต้องการและทัศนคติการเรียน

ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยี

ไทย-ญี่ปุ่น และผลของการวจิัยจะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

และการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโทให้มีประสิทธิภาพ

มากขึ้นตอ่ไป 

วัตถุประสงคข์องการวจิัย 

 1. ศึกษาความสามารถการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักศึกษา

ปริญญาโท  

 2. เปรียบเทียบความสามารถการเรียนภาษาอังกฤษ 

ของนักศกึษาปริญญาโท จ าแนกตามสาขาวชิาท่ีศึกษา  

 3. ประเมินตนเองเกี่ ยวกับความสามารถการเรียน

ภาษาอังกฤษ ของนักศกึษาปริญญาโท  

 4. ประเมินตนเองเกี่ยวกับความต้องการด้านภาษา

ของนักศกึษาปริญญาโท  

 5. ประเมินตนเองเกี่ยวกับความต้องการด้านสื่อการสอน

ของนักศกึษาปริญญาโท  

 6. ประเมินตนเองเกี่ยวกับปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษ 

ของนักศกึษาปริญญาโท  

 7. ป ระ เมิ นตน เองเกี่ ย วกั บ ทั ศนคติ ในการเรี ยน

ภาษาอังกฤษ ของนักศกึษาปริญญาโท 
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 จากการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาความสามารถการเรียนภาษาอังกฤษ ความตอ้งการด้านภาษาอังกฤษ ปัญหา

การเรียนภาษาอังกฤษและทัศนคติในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

ดังภาพประกอบต่อไปนี้ 

 
 

 
 
 
 
 

ภาพประกอบ กรอบแนวคิดของการวจิัย

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยในคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามขั้นตอน

ดังตอ่ไปน้ี 

  ก าหนดกลุ่มประชากร และเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

   1. กลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการวิจัย 

    ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้  ได้แก่ นักศึกษา

ระดับปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ท้ัง 3 สาขาวิชา 

ได้แก่ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ (MET) สาขาการจัดการ

อุตสาหกรรม (MIM) และสาขาการจัดการวสิาหกิจส าหรับผูบ้ริหาร 

(EEM) ปี 2558 จ านวน 120 คน  

   2. กลุ่มตัวอยา่งที่ใชใ้นการวิจัย  

    กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้  เป็นนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ท้ัง 3 สาขาวชิา 

ได้แก่ สาขาเทคโนโลยีวศิวกรรมศาสตร์ (MET) สาขาการจัดการ

อุตสาหกรรม (MIM) และสาขาการจัดการวิสาหกิจส าหรับ

ผู้บริหาร (EEM) ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา ENL-501 (English for 

Graduate Student) และ ENL-600 (Advanced Level English) 

ในภาคเรียนฤดูร้อน ระหวา่งวันท่ี 25 มีนาคม 2558 ถึงวันท่ี 25 

พฤษภาคม 2558 จ านวน 55 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบง่าย 

(Simple Random Sampling) โดยแบ่งตามสาขาวิชา ดังนี้ 

1) สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ (MET) จ านวน 18 คน 

2) สาขาการจัดการอุตสาหกรรม (MIM) จ านวน 11 คน และ 

3) สาขาการจัดการวิสาหกิจส าหรับผู้บริหาร (EEM) จ านวน 

26 คน รวมเป็น 55 คน 

  ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย  

   ผู้วิจัยได้ท าการศกึษาความสามารถการเรียนภาษาอังกฤษ 

ความต้องการด้านภาษา ปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษ

และทัศนคติในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาโท 

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ในภาคเรียนฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2558 

ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัยระหว่างวันท่ี 25 มีนาคม 2558 

ถึงวันท่ี 25 พฤษภาคม 2558 จ านวน 55 คน  

  เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

   ลักษณะของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 2 อย่าง 

ได้แก่ 

    1. แบบสอบถามการประเมินตนเองเกี่ยวกับ

ความสามารถการเรียนภาษาอังกฤษ ความต้องการด้าน

ภาษาอังกฤษ ปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษและทัศนคติ

การเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาโท สถาบัน

เทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น 

    2. แบบทดสอบความสามารถการเรียนภาษาอังกฤษ

ส าหรับนักศกึษาปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น 

   เคร่ืองมอืท่ีใช้ในการวจิัยคร้ังนี้เป็นแบบสอบถามท่ีผู้วจิัย

ได้สร้างขึ้น เพื่อสอบถามการประเมินตนเองด้านความสามารถ

การเรียนภาษาอังกฤษ ความต้องการด้านภาษาอังกฤษ ปัญหา

การเรียนภาษาอังกฤษและทัศนคติในการเรียนภาษาอังกฤษ

ตัวแปรต้น 

เพศ ได้แก่ 1. ชาย 

2. หญิง 

สาขาท่ีศึกษา     1. สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ (MET) 

     2. สาขาการจัดการอุตสาหกรรม (MIM) 

     3. สาขาการจัดการวิสาหกิจส าหรับผู้บริหาร (EEM) 

 

ตัวแปรตาม 

1. ความสามารถการเรียนภาษาอังกฤษ 

2. ความต้องการด้านภาษา 

3. ปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษ 

4. ทัศนคติในการเรียนภาษาอังกฤษ 

 

ความสามารถการเรียนภาษาอังกฤษ ความต้องการด้านภาษา ปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษ  

และทัศนคติในการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักศกึษาปริญญาโทสถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น 
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ของนักศึกษาปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

เป็นแบบสอบถามแบง่ออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

    ตอนท่ี 1 สอบถามข้อมูล ท่ัวไปของนักศึกษา

ปริญญาโทสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น แบบสอบถาม

เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check Lists) 

    ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการประเมินตนเอง

ด้านความสามารถการเรียนภาษาอังกฤษ ความต้องการ

ด้านภาษาอังกฤษ ปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษและทัศนคติ

ในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาโท สถาบัน

เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โดยแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert) 

มี 5 ระดับ  

    ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด เพื่อรวบรวม

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนักศึกษาปริญญาโท 

สถาบันเทคโนโลยไีทย–ญี่ปุ่น 

  การสร้างเครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

   ในการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ในการวิจัยครั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 

1) แบบสอบถามการประเมินตนเองเกี่ยวกับความสามารถ

การเรียนภาษาอังกฤษ ความต้องการด้านภาษาอังกฤษ ปัญหา

การเรียนภาษาอังกฤษและทัศนคติการเรียนภาษาอังกฤษ

ของนักศึกษาปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น ผู้วิจัย

ได้ด าเนินการ โดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะ 

เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม สร้างแบบสอบถาม

ฉบับร่าง น าแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจความตรง

เชิงเนื้อหา (Content Validity) และการใช้ภาษา โดยพิจารณา

ความสอดคล้องระหว่างนิยามศัพท์เฉพาะกับข้อค าถาม 

หลังจากนั้นปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะ

ของผู้เชี่ยวชาญ จากนัน้น ากลับไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจอีกคร้ัง

และน าแบบสอบถามไปหาดัชนีความสอดคล้อง  (IOC) 

ของข้อค าถามแต่ละข้อ ผลการหาค่า IOC ได้ค่า IOC อยู่ท่ี 

0.67–1.00 และน าแบบสอบถามไปทดลองใช ้(tryout) กับนักศกึษา 

จ านวน 30 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ในสถาบันเทคโนโลยี

ไทย-ญี่ปุ่น จากนั้นน ามาหาค่าความเชื่อมั่น  (Reliability) 

ของแบบสอบถาม โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha 

Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่า

ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับ เท่ากับ 0.91 จากนั้น

จัดพิมพเ์ป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล 2) แบบทดสอบความสามารถการเรียนภาษาอังกฤษ

ส าหรับนักศกึษาปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น 

 ผู้วิจัยได้สร้างแบบทดสอบความสามารถการเรียน

ภาษาอังกฤษ จ านวน 42 ข้อ รวมเป็น 60 คะแนน ใช้เวลา 

120 นาที ซึ่งก าหนดวิธีสร้างข้อสอบ คือ ศึกษาวิธีการสร้าง

แบบทดสอบวัดความสามารถการเรียนภาษาอังกฤษ จากเอกสาร 

ต ารา วารสาร และงานวิจัยเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทาง

ในการสร้างแบบทดสอบ สร้างตารางก าหนดเนื้อหาข้อสอบ 

(Table of Test Specifications) โดยมีเนื้อหาตามตารางก าหนด

เนื ้อหาทักษะทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การอ่าน จ านวน 20 ข้อ 

การฟัง 20 ข้อ การเขียน 1 ข้อ และการพูด 1 ข้อ ครอบคลุม

จุดประสงค์ จากนั้นสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถ

การเรียนภาษาอังกฤษ ตามตารางก าหนดขอบเขตเนื้อหา

ของข้อสอบ (Table of Test Specifications) 1 ฉบับ จ านวน 84 ข้อ 

เป็นข้อสอบแบบ 4 ตัวเลือก ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 

0 คะแนน ผู้วิจัยจะคัดเลือกเฉพาะข้อสอบท่ีมีค่าความยากง่าย

และค่าอ านาจจ าแนกตามเกณฑ์ให้เหลือ จ านวน 42 ข้อ 

แบบทดสอบวัดความสามารถการเรียนภาษาอังกฤษท่ีสร้างขึ้น

ใช้เป็นแบบทดสอบวัดความสามารถการเรียนภาษาอังกฤษแล้ว 

น าแบบทดสอบท่ีสร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ

ตรวจสอบและแก้ไข ปรับปรุง ตามค าแนะน า โดยมีข้อสอบ

ทักษะการเขียน จ านวน 1 ข้อ มีเกณฑ์การประเมิน ซึ่งปรับ

จากเกณฑ์ของ Hughes (2000) และ Heaton (1990) โดยผู้วิจัย

ก าหนดคะแนนเต็มไว้ 10 คะแนน เพื่อให้เหมาะสมกับความยาว

ของงานเขียน ซึ่งผู้วิจัยก าหนดให้เขียนเพียง  1 ย่อหน้า 

มีความยาวอยู่ระหว่าง 30 ถึง 120 ค า และก าหนดองค์ประกอบ

ของเกณฑ์การประเมนิ ซึ่งประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ เนื้อหา 

การเรียบเรียง ค าศัพท์ ไวยากรณ์  และกลไกทางภาษา 

นอกจากนั้นผู้วจิัยได้สร้างข้อสอบทักษะการพูด จ านวน 1 ข้อ 

โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายของการพูด 3 ระดับ ได้แก่ 

ระดับดีมาก ระดับดี และระดับพอใช้และน าแบบทดสอบ

ที่แก้ไขพร้อมแบบประเมินค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหา

ไปให้ผู้เชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษ 

จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องภาษาและความเท่ียงตรง
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ของเนื้อหาน าข้อมูลแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญมาค านวณค่าดัชนี

ความสอดคล้อง (IOC) 

 โดยน าแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองกับ

นักศกึษาสถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น ภาคเรียนท่ี 3 ปีการศกึษา 

2557 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างและมีระดับผลการเรียนใกล้เคียง

กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ 

ความเหมาะสมด้านเวลา ความชัดเจนด้านค าสั่ง ความยากง่าย

ของภาษาต่อจากนั้น คัดเลือกข้อสอบท่ีมีค่าความยากง่าย

ระหว่าง 0.20-0.80 และค่าอ านาจจ าแนก 0.20 ขึ ้นไป 

ค านวณค่าความเชื่อมั ่นของข้อสอบโดยใช้สูตร  KR-20 

ของ Kuder-Richardson (อ้างถึงใน บุญเรียง ขจรศลิป์, 2543, 

หน้า 165) ได้ข้อสอบที่เป็นไปตามเกณฑ์ จ านวน 42 ข้อ 

เป็นข้อสอบที่สอดคล้องกับตารางก าหนดเนื้อหาข้อสอบ

ของแบบทดสอบ ค่าความยากง่ายของแบบทดสอบอยู่ระหว่าง 

0.20-0.80 ค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบอยู่ระหว่าง 

0.23-0.80 และจากนั้นน าข้อสอบที่ได้ไปใช้กับนักศึกษา

กลุ่มตัวอย่างในขั้นทดลองภาคสนามเพื่อน าผลท่ีได้ไปใช้

ด าเนนิการในขั้นตอ่ไป 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้รวบรวมเก็บข้อมูล

ดังตอ่ไปน้ี 

   1. ผู้วิจัยน าแบบทดสอบวัดความสามารถการเรียน

ภาษาอังกฤษให้นักศึกษาปริญญาโทได้ลงมือท า จ านวน 42 ข้อ 

ใช้เวลา 120 นาที แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์ โดยทักษะการอ่าน

และการฟัง เป็นข้อสอบแบบ 4 ตัวเลือก ส่วนข้อสอบทักษะ

การเขียนเป็นแบบอัตนัย จ านวน 1 ข้อ และข้อสอบการพูด 

มี 1 ข้อ โดยการประเมินจากผู้สอน จ านวน 3 ท่าน 

   2. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามการประเมินตนเองไปแจก

นักศึกษาปริญญาโทท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง และเก็บรวบรวม

แบบสอบถามท่ีนักศึกษาตอบเสร็จแล้วกลับคืน โดยผู้วิจัยได้

ไปรับแบบสอบถามคืนจากนักศึกษาปริญญาโทท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง

ดังกล่าวด้วยตนเอง จากเป้าหมายการเก็บ จ านวน 55 ฉบับ 

ได้รับคืน จ านวน 55 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวน

แบบสอบถามทัง้หมด 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

  ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามท่ีได้คืนมาท้ังหมดมาตรวจสอบ

ความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและคัดเลือกเฉพาะแบบสอบถาม

ท่ีมีความสมบูรณ์ จัดหมวดหมู่ ลงรหัสและวิเคราะห์หาค่า

ทางสถิติด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

ข้อมูลท่ีวิเคราะห์มี ดังนี้ 

   1. ข้อมูลท่ัวไปของนักศึกษาปริญญาโทของสถาบัน

เทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น ท่ีเป็นกลุ่มตัวอยา่ง วเิคราะห์โดยการหา

ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ 

(Percentage) 

   2. ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินตนเองด้านความสามารถ

การเรียนภาษาอังกฤษ ความต้องการด้านภาษาอังกฤษ ปัญหา

การเรียนภาษาอังกฤษและทัศนคติในการเรียนภาษาอังกฤษ

ของนักศึกษาปริญญาโท วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (บุญชม 

ศรีสะอาด, 2545) 

   3. ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินทักษะการเขียนและ

การพูดภาษาอังกฤษ วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย 

 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา

ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น 

  การวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนตัวของนักศกึษาสถาบันเทคโนโลยี

ไทย-ญี่ปุ่นจ าแนกตามเพศ สาขาวิชาท่ีศึกษา โดยใช้ค่าความถี่

และร้อยละ ดังปรากฏในตาราง 1 ตอ่ไปนี ้

ตาราง 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนตัวของนักศึกษา 

           ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่นแสดง 

           จ านวนและรอ้ยละ ของกลุ่มตัวอยา่งจ าแนก 

           ตามเพศ และสาขาวิชาท่ีศึกษา 

ข้อมูลท่ัวไป จ านวน รอ้ยละ 

1. เพศ   

- ชาย 31 56.36 

- หญิง 24 43.64 

รวม 55 100 

2. สาขาวิชาที่ศึกษา 

- EEM 

 

26 

 

47.27 

- MIM 11 20.00 

- MET 18 32.73 

รวม 55 100 
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 จากตาราง 1 พบวา่ นักศกึษาปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยี

ไทย-ญี่ปุ่น ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 

31 คน คิดเป็นร้อยละ 56.36 ท่ีเหลือเป็นนักศึกษาหญิง จ านวน 

24 คน คิดเป็นร้อยละ 43.64 ด้านสาขาที่ศึกษา นักศึกษา

ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาปริญญาโทท่ีศึกษาสาขาวิชา EEM 

จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 47.27 นักศึกษาสาขา MET 

จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 32.73 และน้อยท่ีสุดเป็นนักศึกษา

ท่ีศึกษาสาขา MIM จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 

 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ความสามารถการเรียนภาษาอังกฤษ

ของนักศกึษาปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น 

ตาราง 2 ผลการทดสอบความสามารถการเรียนภาษาอังกฤษ 

            ของนักศกึษาปริญญาโท จากกลุ่มตัวอยา่ง 55 คน 

No.  
ฟัง 

(20) 

อ่าน 

(20) 

เขยีน 

(10) 

พูด 

(10) 
คะแนนรวม  ร้อยละ 

1-55 รวม 14.41 14.29 7.01 7.83 2,396 72.60 
 

 จากตาราง 2 พบว่า คะแนนความสามารถการเรียน

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาโท ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง

จ านวน 55 คน โดยรวมอยู่ในระดับสูง (72.60%) จากคะแนน

รวมท้ังหมด 2,396 (คะแนนเต็ม 3,300 คะแนน)  

ตาราง 3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

            ของคะแนนความสามารถการเรียนภาษาอังกฤษ 

            ของนักศกึษาปริญญาโท ตามสาขาวชิาท่ีศึกษา 

No. สาขาวิชา จ านวน 
คะแนน

ต่ าสุด 

คะแนน

สูงสุด 

ค่าเฉล่ีย 

( X ) 
S.D. 

1 EEM 26 36.00 51.00 42.92 4.58 

2 MIM  11 37.00 52.00 45.09 4.27 

3 MET 18 37.00 54.00 43.55 4.90 

รวม  55   43.85 4.58 
 

 จากตาราง 3 พบว่า ค่าเฉลี่ยโดยรวมของคะแนน

ความสามารถของนักศึกษาปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยี

ไทย-ญี่ปุ่น อยู่ท่ี 43.85 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า นักศึกษา

สาขา MIM มีคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุด 45.09 รองลงมา ได้แก่ 

นักศึกษาสาขา MET มีคะแนนเฉลี่ย 43.55 ส่วนสาขาวิชา

ที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่  นักศึกษาสาขา EEM 

มคีะแนนเฉลี่ย 42.92 ตามล าดับ 

 

 

 

ตาราง 4 ผลของคา่เฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และรอ้ยละ 

            ของคะแนนความสามารถการเรียนภาษาอังกฤษ 

            ของนักศกึษาปริญญาโท จ าแนกตามทักษะภาษา  

            โดยภาพรวมและรายด้าน 

No. ทักษะ Mean ( X ) S.D. ร้อยละ 

1 Listening (20) 14.41 2.37 72.05 

2 Reading (20) 14.29 2.55 71.45 

3 Writing (10) 7.01 0.89 70.01 

4 Speaking (10) 7.83 0.85 78.30 

รวม 72.60 
 

 จากตาราง 4 พบว่า ทักษะภาษาท่ีนักศึกษาปริญญาโท 

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โดยรวมอยู่ระดับสูง เพื่อพิจารณา

รายด้าน พบวา่ ทักษะที่นักศกึษาปริญญาโทมีมากท่ีสุด ได้แก่ 

ทักษะการพูด โดยมีคะแนนค่าเฉลี่ย 7.83 (จากคะแนนเต็ม 

10) คิดเป็นร้อยละ 78.30 รองลงมา ได้แก่ ทักษะการฟัง 

โดยมีคะแนนค่าเฉลี่ย 14.41 (จากคะแนนเต็ม 20) คิดเป็น

ร้อยละ 72.05 ส่วนด้านท่ีมีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ ทักษะ

การเขียน โดยมีคะแนนเฉลี่ย 7.01 (จากคะแนนเต็ม 10) คิดเป็น

ร้อยละ 70.01 รองลงมา ได้แก่ ทักษะการอ่าน โดยมีคะแนน

ค่าเฉลี่ย 14.29 (จากคะแนนเต็ม 20) คิดเป็นร้อยละ 71.45 

ตามล าดับ 

 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์การประเมินตนเองเกี่ยวกับ

ความสามารถการเรียนภาษาอังกฤษของตนเอง ความต้องการ

ด้านภาษา ความต้องการด้านสื่อการสอน ปัญหาในการเรียน

ภาษาอังกฤษ และทัศนคตใินการเรียนภาษาอังกฤษของนักศกึษา

ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น 

  ผลการวิเคราะห์การประเมนิตนเองเกี่ยวกับความสามารถ

การเรียนภาษาอังกฤษของตนเอง ความต้องการด้านภาษา 

ความต้องการด้านสื่อการสอน ปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษ 

และทัศนคตใินการเรียนภาษาอังกฤษของนักศกึษาปริญญาโท 

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โดยแจกแจงค่าเฉลี่ยและ

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดังปรากฏในตาราง 5 
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ตาราง 5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การประเมนิตนเอง 

            เกี่ยวกับความสามารถการเรียนภาษาอังกฤษ 

            ของตนเอง ความตอ้งการด้านภาษา ความต้องการ 

            ด้านส่ือการสอน ปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษ  

            และทัศนคติในการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักศึกษา 

            ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น โดยรวม 

            และรายดา้น 

ข้อ ด้าน 
n = 55 

ระดับ 
X  S.D. 

1 ด้านการประเมินความสามารถ

การเรียนภาษาอังกฤษของตนเอง 3.47 0.74 ปานกลาง 

2 ด้านความต้องการด้านภาษา 4.54 0.37 มากที่สุด 

3 ด้านความตอ้งการด้านสื่อการสอน 3.88 0.73 มาก 

4 ด้านปัญหาในการเรียน

ภาษาอังกฤษ 3.81 0.55 มาก 

5 ด้านทัศนคติในการเรียน

ภาษาอังกฤษ 4.45 0.45 มาก 

 รวม 4.03 0.40 มาก 
 

 จากตาราง 5 พบว่า นักศึกษาปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยี

ไทย-ญี่ปุ่น มีการประเมินตนเองเกี่ยวกับความสามารถการเรียน

ภาษาอังกฤษ ความต้องการด้านภาษา ความต้องการ

ด้านสื่อการสอน ปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษ และทัศนคติ

ในการ เรียนภาษาอังกฤษ โดยรวมอยู ่ ในระดับมาก 

(Mean = 4.03) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ย

มากท่ีสุด ได้แก่ ด้านความต้องการด้านภาษา (Mean = 4.54) 

รองลงมา ได้แก่ ด้านทัศนคติในการเรียนภาษาอังกฤษ 

(Mean =  4 .45 ) ด ้านความต ้องการด ้านสื ่อการสอน 

(Mean = 3.88) และด้านปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษ 

(Mean =  3 .81) ส่วนด้าน ที่ม ีค่า เฉลี ่ยน้อยที ่สุด  ได้แ ก่ 

ด้านการประเมินความสามารถการเรียนภาษาอังกฤษ

ของตนเอง (Mean = 3.47) ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 6 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับระดับ 

            ความสามารถการเรียนภาษาอังกฤษของตนเอง 

            จ าแนกเป็นรายข้อ 

ข้อ 

ด้านการประเมิน

ความสามารถการเรียน

ภาษาอังกฤษของตนเอง 

n = 55 

ระดับ 
X  S.D. 

1 ทักษะการอา่น 3.76 0.59 มาก 

2 ทักษะการเขียน 3.30 0.94 ปานกลาง 

3 ทักษะการพูด 3.46 0.96 ปานกลาง 

4 ทักษะการฟัง 3.53 0.96 มาก 

 รวม 3.47 0.74 ปานกลาง 
 

 จากตาราง 6 พบว่า นักศึกษาปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยี

ไทย-ญี่ปุ่น มีการประเมินตนเองเกี่ยวกับระดับความสามารถ

การเรียนภาษาอังกฤษของตนเอง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

(Mean = 3.47) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ย

มากท่ีสุด ได้แก่ ทักษะการอ่าน (Mean = 3.76) รองลงมา ได้แก่ 

ทักษะการฟัง (Mean = 3.53) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด 

ได้แก่ ทักษะการเขียน (Mean = 3.30) รองลงมา ได้แก่ ทักษะ

การพูด (Mean = 3.46) ตามล าดับ 

ตาราง 7 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ด้านความตอ้งการ 

           ด้านภาษา จ าแนกเป็นรายข้อ 

ข้อ ด้านความต้องการด้านภาษา 
n = 55 

ระดับ 
X  S.D. 

1 การอา่นภาษาอังกฤษ 4.46 0.51 มาก 

2 การเขียนภาษาอังกฤษ 4.61 0.50 มากที่สุด 

3 การพูดภาษาอังกฤษ 4.76 0.43 มากที่สุด 

4 การฟังภาษาองักฤษ 4.84 0.37 มากที่สุด 

5 การออกเสียงภาษาองักฤษ 4.23 0.72 มาก 

6 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 4.38 0.65 มาก 

7 ค าศัพท์ภาษาองักฤษ 4.30 0.63 มาก 

8 กลยุทธ์การเรียนรู้ภาษา 4.53 0.51 มากที่สุด 

 รวม 4.54 0.37 มากที่สุด 
 

 จากตาราง 7 พบวา่ นักศึกษาปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยี

ไทย-ญี่ปุ่น มีการประเมินตนเอง ด้านความต้องการด้านภาษา 

โดยรวมอยูใ่นระดับมากท่ีสุด (Mean = 4.54) เมื่อพจิารณารายข้อ 

พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ได้แก่ การฟังภาษาอังกฤษ 

(Mean = 4.84) รองลงมา ได้แก่ การพูดภาษาอังกฤษ 

(Mean = 4.76) ส่วนข้อท่ีมคี่าเฉลี่ยนอ้ยท่ีสุด ได้แก่ การออกเสียง
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ภาษาอังกฤษ (Mean = 4.23) รองลงมา ได้แก่ ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 

(Mean = 4.30) ตามล าดับ 

ตาราง 8 แสดงคา่เฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

            ด้านความตอ้งการด้านส่ือการสอน  

            จ าแนกเป็นรายข้อ 

ข้อ 
ด้านความต้องการ 

ด้านสื่อการสอน 

n = 55 
ระดับ 

X  S.D. 

1 เกม 3.76 0.92 มาก 

2 เสียงเพลง  4.07 0.95 มาก 

3 ซีดีและคอมพิวเตอร์ในห้องแล็บ  3.69 0.94 มาก 

4 วิดีโอหรือรายการโทรทัศน์ 3.84 0.89 มาก 

5 หนังสือหรือนิตยสาร  4.08 0.86 มาก 

 รวม 3.88 0.73 มาก 
 

 จากตาราง 8 พบว่า นักศึกษาปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยี

ไทย-ญี่ปุ่น  มีการประเมินตนเอง ด้านความต้องการ

ด้านสื่อการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (Mean = 3.88) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี ่ยมากที่สุด 

ได้แก่ หนังสือหรือนิตยสาร (Mean = 4.08) รองลงมา ได้แก่ 

เสียงเพลง (Mean = 4.07) ส่วนขอ้ท่ีมคี่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด ได้แก่ 

ซีดีและคอมพิวเตอร์ในห้องแล็บ (Mean = 3.69) รองลงมา

ได้แก่ เกม (Mean = 3.76) ตามล าดับ 

ตาราง 9 แสดงคา่เฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

            ด้านปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษ  

            จ าแนกเป็นรายข้อ 

ข้อ 
ด้านปัญหาในการเรียน

ภาษาอังกฤษ 

n = 55 
ระดับ 

X  S.D. 

1 นักศึกษาไมค่่อยมีโอกาสฝึก

การใชภ้าษาอังกฤษ  

นอกห้องเรียน  3.94 0.80 มาก 

2 การอา่นเป็นปัญหาใหญ่ที่สุด

ส าหรับนักศึกษา 3.07 1.18 ปานกลาง 

3 การจ าค าศัพท์ใหม่ ๆ เป็นสิ่งที่

ยากส าหรับนักศกึษา 3.53 1.12 มาก 

4 นักศึกษามกัสะกดค าผิดเสมอ

เวลาเขียนภาษาองักฤษ  3.53 1.05 มาก 

5 นักศึกษาพูดภาษาอังกฤษได้

เป็นค า ๆ เท่านั้น  3.76 1.16 มาก 

6 นักศึกษาพูดภาษาอังกฤษ 

ไม่คล่อง  3.84 1.21 มาก 

ตาราง 9 (ตอ่) 

ข้อ 
ด้านปัญหาในการเรียน

ภาษาอังกฤษ 

n = 55 
ระดับ 

X  S.D. 

7 ทักษะการฟังภาษาอังกฤษ 

เป็นปัญหาใหญท่ี่สุด ส าหรับ

นักศึกษา 3.69 1.10 มาก 

8 การออกเสียงค าในภาษาอังกฤษ

เป็นสิ่งที่ยากมาก ส าหรับ

นักศึกษา 3.46 1.33 ปานกลาง 

9 นักศึกษาเขียนภาษาอังกฤษ 

ให้เป็นประโยคไม่ได้ 3.53 1.33 มาก 

10 ไวยากรณ์เป็นสิ่งที่ยากที่สุด 

ในการเรียนภาษาอังกฤษ 

ของนักศกึษา 4.07 0.75 มาก 

11 นักศึกษายอมรับว่าพื้นฐาน 

ความรู้ภาษาอังกฤษไมด่ีพอ 3.84 1.06 มาก 

12 ในบางคร้ัง นักศึกษาอยากให้

อาจารย์อธิบายด้วยภาษาไทย 3.45 1.19 ปานกลาง 

 รวม 3.81 0.55 มาก 
 

 จากตาราง 9 พบว่า นักศกึษาปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยี

ไทย-ญี่ ปุ่น มีการประเมินตนเอง ด้านปัญหาในการเรียน

ภาษาอังกฤษ โดยรวมอยู ่ในระดับมาก (Mean = 3.81) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ได้แก่ 

ไวยากรณ์เป็นสิ่ง ที่ยากที่สุดในการเรียนภาษาอังกฤษ

ของนักศึกษา (Mean = 4.07) รองลงมา ได้แก่ นักศึกษา

ไม่ค่อยมีโอกาสฝึกการใช้ภาษาอังกฤษ นอกห้องเรียน 

(Mean = 3.94) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด ได้แก่ การอ่าน

เป็นปัญหาใหญ่ท่ีสุดส าหรับนักศึกษา (Mean = 3.07) รองลงมา 

ได้แก่ ในบางคร้ัง นักศกึษาอยากให้อาจารยอ์ธิบายด้วยภาษาไทย 

(Mean = 3.45) ตามล าดับ 
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ตาราง 10 แสดงคา่เฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

             ด้านทัศนคติ จ าแนกเป็นรายข้อ 

ข้อ ทัศนคต ิ
n = 55 

ระดับ 
X  S.D. 

1* ภาษาอังกฤษมีความจ าเป็น

ส าหรับฉันเพราะว่าฉนัไดใ้ช้ 

ในชวีิตประจ าวัน 4.78 0.43 มากที่สุด 

2* ภาษาไทยอย่างเดียวไม่เพียงพอ

ส าหรับฉัน 4.70 0.48 มากที่สุด 

3* การเรียนภาษาอังกฤษ 

ไมเ่ป็นการเสียเวลาเปล่า 4.63 0.43 มากที่สุด 

4 ฉันสนุกกับการเรียน

ภาษาอังกฤษ 4.38 0.65 มาก 

5 การเรียนภาษาอังกฤษไม่ได้

ยากเกินไปส าหรับฉัน 3.76 1.01 มาก 

 รวม 4.45 0.45 มาก 

    *ข้อค าถามเชงิลบปรับเป็นค าถามเชงิบวก 

        จากตาราง 10 พบวา่ นักศกึษาปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยี

ไทย-ญี่ ปุ่น มีการประเมินตนเอง ด้านทัศนคติในการเรียน

ภาษาอังกฤษ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (Mean = 4.45) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่า เฉลี ่ยมากที่สุด 

ได้แก่ ภาษาอังกฤษมีความจ าเป็นส าหรับฉันเพราะว่าฉันได้ใช้

ในชีวิตประจ าวัน (Mean = 4.78) รองลงมา ได้แก่ ภาษาไทย

อย่างเดียวไม่เพียงพอส าหรับฉัน (Mean = 4.70) ส่วนข้อท่ีมี

ค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด ได้แก่ การเรียนภาษาอังกฤษไม่ได้ยากเกินไป

ส าหรับฉัน (Mean = 3.76)  

สรุปผลการวิจัย 

 1. คะแนนความสามารถการเรียนภาษาอังกฤษของนักศกึษา

ปริญญาโทโดยรวมอยูใ่นระดับสูง (72.60%)  

 2. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถ

ของนักศึกษาปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ ปุ่น อยู่ ท่ี 

43.85 (จากคะแนนเต็ม 60) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 

นักศึกษาสาขา MIM มีคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุด 45.09 รองลงมา 

ได้แก่ นักศึกษาสาขา MET มคีะแนนเฉลี่ย 43.55 ส่วนสาขาวิชา

ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยน้อยท่ีสุด  ได้แก่  นักศึกษาสาขา EEM 

มคีะแนนเฉลี่ย 42.92 ตามล าดับ  

 3. นักศึกษาปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

มีการประเมินตนเองด้านการประเมินความสามารถการเรียน

ภาษาอังกฤษของตนเอง โดยรวมอยูใ่นระดับปานกลาง  

 4. นักศึกษาปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

มกีารประเมินตนเอง ด้านความต้องการด้านภาษา โดยรวมอยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด 

 5. นักศึกษาปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

มีการประเมินตนเอง ด้านความต้องการด้านสื่อการสอน 

โดยรวมอยูใ่นระดับมาก  

 6. นักศึกษาปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

มีการประเมินตนเอง ด้านปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษ 

โดยรวมอยูใ่นระดับมาก  

 7. นักศึกษาปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

มีการประเมินตนเอง ด้านทัศนคติในการเรียนภาษาอังกฤษ 

โดยรวมอยูใ่นระดับมาก 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยความสามารถการเรียนภาษาอังกฤษ 

ความตอ้งการด้านภาษา ปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษและ

ทัศนคติในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาโท 

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิัยของ สุวรรณี พันธ์ุพรึกส์ และฌัลลิกา 

มหาพูนทอง (2550); ลลิดา ภู่ทอง (2552); สุนิดา ปานดารงสถิตย์ 

(2556); ณัฏฐ์นรี ฤทธิรัตน์ และธัญภา ชิระมณี (2557); 

ยุพาภรณ์ พิริยศิลป์ (2557); แรกขวัญ นามสว่าง และคณะ 

(2558); Zhengdong Gan (2012); Akram Inanloo Khajloo (2013) 

และ Ergaya Ali Gerair Alsout (2013) เมื่อพิจารณาเป็นประเด็น 

สามารถอภปิรายได้ ดังนี้ 

  1. คะแนนความสามารถการเรียนภาษาอังกฤษ

ของนักศึกษาปริญญาโท ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 55 คน 

โดยรวมอยู่ในระดับสูง (72.60%) จากคะแนนรวมท้ังหมด 

2,396 (คะแนนเต็ม 3,300 คะแนน) ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า 

นักศึกษาปริญญาโทมีการรู้ภาษาเป็นกระบวนการเรียนรู้

แบบธรรมชาติ และเป็นไปโดยจิตใต้ส านึก นอกจากนั้น

มีการเรียนภาษาท่ีเน้นการเรียนรู้แบบไวยากรณ์หรือรูปแบบ

ของโครงสร้างทางภาษา และนักศึกษาจะเรียนอย่างตั้งใจ

โดยการอ่านหรือฟังค าอธิบายกฎเกณฑข์องภาษา ซึ่งสอดคล้อง

กับแนวคิดของ Krashen (1982) ที่ได้ให้แนวคิดเกี ่ยวกับ
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การเรียนรู้ภาษาท่ีสองใน 2 ลักษณะ คือ การรู้ภาษา (Language 

Acquisition) และการเรียนภาษา (Language Learning) กล่าวคือ 

การรู้ภาษาเปนกระบวนการเรียนรู้แบบธรรมชาติและเป็นไป

โดยจิตใต้ส านึกเช่นเดียวกับการท่ีเด็กเรียนรู้ภาษาแรกนั่นเอง 

โดยที่พวกเขาจะใช้ความรู้สึกเป็นตัวบ่งชี้ความถูกต้อง

ของภาษาแทนการบอกด้วยกฎเกณฑ์ การรู้ภาษาใดภาษาหนึ่ง

จะมีขึ้นก็ต่อเมื่อมการใช้ภาษาอย่างมีความหมายและได้ใช้ภาษา

เพื่อการสื่อสาร กล่าวได้ว่าการรู้ภาษาเป็นลักษณะการเรียนรู้

แบบแอบแฝงไม่เป็นทางการและเป็นไปอย่างธรรมชาติ และ

การเรียนภาษา เป็นกระบวนการเรียนรู้โดยจิตส านึกธรรมดา 

ผู้เรียนรู้ว่าตนก าลังเรียนเกี่ยวกับภาษานั้น ซึ่งได้แก่ ไวยากรณ์

หรือรูปแบบของโครงสร้างทางภาษา และผู้เรียนจะเรียน

อย่างตั้งใจโดยการอ่านหรือฟังค าอธิบายกฎเกณฑ์ของภาษา

คิดกฎเกณฑข์องภาษาจากตัวอย่างในภาษาและโดยการแก้ไข

ข้อผิดพลาดในการใช้ภาษากล่าวได้ว่าการเรียนภาษาเป็น

การเรียนรู้แบบเปิดเผยท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน 

  2. ค่าเฉลี่ยโดยรวมของคะแนนความสามารถของนักศึกษา

ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี ่ปุ ่น อยู ่ที ่ 43.85 

(จากคะแนนเต็ม 60) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า นักศึกษา

สาขา MIM มีคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุด 45.09 รองลงมา ได้แก่ 

นักศึกษาสาขา MET มีคะแนนเฉลี่ย 43.55 ส่วนสาขาวิชาท่ีมี

คะแนนเฉลี่ยน้อยท่ีสุด ได้แก่ นักศึกษาสาขา EEM มคีะแนนเฉลี่ย 

42.92 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

มกีารสอนตามแนวคิดทางด้านจิตวิทยา คือ เนน้ทฤษฎีสิ่งเร้า

และการตอบสนอง และทฤษฎีความคิดความเข้า ใจ  

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ทิศนา แขมมณี (2548) ท่ีกล่าว

เกี่ยวกับแนวคิดด้านจิตวทิยาไวว้า่ทฤษฎสีิ่งเร้าและการตอบสนอง 

หรือการเรียนรู้แบบพฤติกรรม ทฤษฎีนี้มีความเชื่อว่าการเรียนรู้

เกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนอง 

และเมื่อได้รับการเสริมแรงจากการตอบสนองที่ถูกต้อง

ก็จะท าให้การเรียนรู้เพิ่มขึ้น และทฤษฎีความคิดความเข้าใจ 

ซึ่งทฤษฎีนี้มีความเชื่อว่าการเรียนรู้เกิดจากการมองเห็น

ความส าคัญของปญหาจนเกิดความเข้าใจ ซึ ่งเรียกว่า

การหยั่งเห็น การเรียนรู้แบบนี้จะต้องอาศัยกระบวนการ

ทางสติปัญญาของผู้เรียน ดังนัน้คะแนนความสามารถภาษาอังกฤษ

ของนักศกึษาจึงอยูใ่นระดับดี 

  3. การประเมินตนเองด้านทักษะภาษา นักศึกษา

ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีการประเมินตนเอง

เกี่ยวกับทักษะภาษาโดยรวมอยู่ระดับสูง เพื่อพิจารณารายด้าน 

พบว่า ทักษะท่ีนักศึกษาปริญญาโทมีมากท่ีสุด ได้แก่ ทักษะ

การพูด โดยมีคะแนนค่าเฉลี่ย 7.83 (จากคะแนนเต็ม 10) 

คิดเป็นร้อยละ 78.30 ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากนักศึกษาปริญญาโท

ตอ้งการทักษะเพื่อการสื่อสารมากขึน้ ซึ่งได้แก่ ทักษะการพูด 

และทักษะการอ่าน ซึ่งเป็นทักษะที่นักศึกษาไทยส่วนมาก

ยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร ซึ่งต้องใช้ในชวีิตประจ าวัน

ของผู้เรียนด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พีรพงศ์ สุขแก้ว 

(2548) ที่ได้กล่าวถึง ผลการเรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียน

ในระดับต่าง ๆ ยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควรโดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง ในทักษะฟัง-พูด ซึ่งผู้เรียนไม่สามารถท่ีจะใช้ภาษาอังกฤษ

สื่อสารได้ดีเท่าท่ีควร เนื่องจากการสื่อสารในชีวิตประจ าวันนั้น 

ถือวา่ การฟัง เป็นทักษะรับสารท่ีส าคัญและใช้กันมากเป็นทักษะ

พื้นฐานในการเรียนรู้ทักษะอื่น ๆ จึงเป็นทักษะแรกที่ต้องมี

การสอน เพราะผู้พูดต้องฟัง ให้เข้าใจก่อน จึงจะมีความสามารถ

ในการพูดโต้ตอบ นอกจากนั้น Bowen et al. (1985) ได้กล่าวถึง

ความเหมาะสมในการจัดอันดับความส าคัญของทักษะภาษา

ไว้ว่า ความเหมาะสมในการจัดอันดับการเรียนรู้ทักษะ

ทางภาษาของผู้เรียนภาษาท่ีสอง คือ อันดับแรก ทักษะการฟัง 

อันดับท่ีสอง ทักษะการพูด หลังจากนั้นก็เป็นทักษะการอ่าน

และการเขียน  

  4. นักศึกษาปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

มีการประเมินตนเองเกี่ยวกับความสามารถการเรียนภาษาอังกฤษ

ของตนเอง ความต้องการด้านภาษา ความต้องการด้านสื่อ

การสอน ปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษ และทัศนคติใน

การเรียนภาษาอังกฤษ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (Mean = 4.03) 

เมื ่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี ่ยมากที่สุด 

ได้แก่ ด้านความต้องการด้านภาษา (Mean = 4.54) ทั้งนี้

อาจเนื ่องมาจากนักศึกษาปริญญาโท มีความต้องการ

ด้านภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ รูปแบบการเรียนรู้ 

หลักการวิเคราะห์สถานการณ์ความรู้  เพราะว่าภาษา

มีความจ าเป็นต่อการเรียนรู้ระดับปริญญาโท ซึ่งสอดคล้อง

กับแนวคิดของ West (1997) ที่ได้วิเคราะห์ความต้องการ

ในด้านการเรียนภาษาของผูเ้รียนไวว้า่ การวเิคราะห์ความตอ้งการ

ในด้านการเรียนของผู้เรียน เป็นการวิ เคราะห์ด้านกลยุทธ์ 
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หรือรูปแบบการเรียนท่ีผู้เรียนสามารถใช้ในการเรียนเพื่อพัฒนา

ความสามารถทางภาษาของผู้เรียน การวเิคราะห์ความจ าเป็น

ในด้านการเรียนของผู้เรียนนั้น ได้ใช้หลักการวเิคราะห์สถานการณ์

ความรู้ของผู้เรียนในปัจจุบัน สถานการณ์ความรู้เป้าหมาย

ท่ีผู้เรียนต้องการ ความขาดแคลนทางด้านความรู้ทางภาษา

ในบางประการของผู้เรียนมาวิเคราะห์เพื่อให้ได้ความจ าเป็น

ในด้านการเรียนของผู้เรียน ท าให้ผู ้วิเคราะห์ได้ทราบถึง 

ความขาดแคลน และความต้องการของผู้เรียน การส ารวจ

และวิเคราะห์ความต้องการในการเรียนของผู้เรียนน้ันด้วย 

  5. นักศึกษาปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

มกีารประเมินตนเองด้านการประเมินความสามารถการเรียน

ภาษาอังกฤษของตนเอง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

(Mean = 3.47) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ย

มากท่ีสุด ได้แก่ ทักษะการอ่าน (Mean = 3.76) ส่วนข้อท่ีมี

ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ทักษะการเขียน (Mean = 3.30) 

ท้ังนี้อาจเนื่องจากนักศึกษาปริญญาโทมีความเชื่อว่าตนเอง

มีความสามารถในการอ่านดี เพราะว่าได้อ่านภาษาอังกฤษเสมอ

จากเอกสาร ต ารา หนังสือพิมพ์ และนิตยสารเป็นภาษาอังกฤษ

ประจ าอยู่แล้วเลยท าให้มั่นใจว่าทักษะการอ่านของตนเอง

อยู่ในระดับดี และการเรียนการสอนของสถาบันเทคโนโลยี

ไทย-ญี่ปุ่น มีการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีเทคนิค

การจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย มุ่งเน้นจัดการสอน

เน้นประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคิด ของ วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2541) ท่ีได้ศึกษาถึงเทคนิค

วิธีการจัดการเรียนการสอน และผลพบว่า เป็นปัจจัยส าคัญ

ท่ีครูทุกคนต้องค้นคว้าฝึกฝนเทคนิคการสอนที่หลากหลาย

ให้สอดคล้องและเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ เทคนิค

วิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู ้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

เมื่อพิจารณาจากลักษณะของการจัดประสบการณก์ารเรียนรู้

ให้กับผู้เรียนแล้วสามารถจ าแนกได้ 6 วิธี คือ 1) การจัดการเรียน

การสอนทางอ้อม 2) การศึกษารายบุคคล 3) การจัดการเรียน

การสอนท่ีสัมพันธ์กับเทคโนโลยี 4) การจัดการเรียนการสอน

แบบเน้นการปฏิสัมพันธ์ 5) การจัดการเรียนการสอน

แบบเนน้ประสบการณ์ และ 6) การเรียนแบบร่วมมอื 

  6. นักศึกษาปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

มีการประเมินตนเอง ด้านความต้องการด้านภาษา โดยรวม

อยู่ในระดับมากท่ีสุด (Mean = 4.54) เมื่อพิจารณารายข้อ 

พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ได้แก่ การฟังภาษาอังกฤษ 

(Mean = 4.84) รองลงมา ได้แก่ การพูดภาษาอังกฤษ 

(Mean = 4.76) ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่านักศึกษาปริญญาโท

มีความต้องการทักษะการฟังและพูดมากท่ีสุดเพื่อน าไป

ประกอบการท างานในชีวิตประจ าวัน และท้ังทักษะการฟัง

และการพูดนี้เป็นทักษะท่ีควรฝึกควบคู่กันไป จึงจะประสบ

ความส าเร็จ และต้องมีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วาทินี ศรีแปะบัว 

(2538) ท่ีให้ความส าคัญของการสอนทักษะการฟัง และ

ทักษะการพูดว่าเป็นทักษะท่ีควรฝึกควบคู่กันไป ผู้สอนมักจะ

พบปัญหาการขาดทักษะทางด้านการฟัง-พูด เนื่องจากนักเรียน

ไม่ค่อยให้ความส าคัญกับการเรียนภาษาอังกฤษเท่าท่ีควร 

ด้วยพื้นฐานความสามารถทางด้านการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ

ของผู้เรียนที่แตกต่างกัน และในการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนการฟัง-พูดภาษาอังกฤษผู้สอนเลือกเนื้อหา กิจกรรม 

สื่อ และการประเมินท่ียังไม่เหมาะสมกับการฝึกผู้ เรียน

ให้มีความสามารถทางด้านการฟัง-พูด จากปัญหาการขาดทักษะ

ทางด้านการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ ผู้สอนภาษาอังกฤษควรให้

ความส าคัญแก่ทักษะการฟัง–พูดให้มากขึ้น โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียน

สามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สุมิตรา อังวัฒนกุล 

(2537) ท่ีกล่าวถึงวิธีการสอนว่าเป็นวิธีท่ีสามารถจัดกิจกรรม

ให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ คือ วิธีการสอน

ภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative Approach) ซึ่งเป็นวิธีสอน

ท่ีเน้นในเร่ืองการใช้ภาษาในการสื่อสารและการสื่อความหมาย

ในการเรียนภาษาไม่วา่ภาษาใด และระดับชั้นใดก็ตาม ผู้เรียน

จ าเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับตัวภาษาทั้งในด้านเสียง ค าศัพท์

และโครงสร้าง ถึงแมก้ารเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย

จะเร่ิมตน้มมีานานเป็นระยะเวลาหลายสบิปีก็ตาม 

  7. นักศึกษาปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

มกีารประเมนิตนเอง ด้านความต้องการด้านสื่อการสอน โดยรวม

อยู่ในระดับมาก (Mean = 3.88) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ หนังสือหรือนิตยสาร 

(Mean = 4.08) ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่านักศึกษาปริญญาโท 

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีความต้องการสื่อสารสอน

ท่ีมีประสิทธิภาพ เช่น สื่อหนังสือหรือนิตยสาร สื่อเพลง 

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สื่อหลากหลายและเป็นกุญแจไขไปสู่

ความส าเร็จด้านการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด

ของ เสาวภาคย์ ศรีโยธา (2555) ท่ีกล่าวว่า สื่อการเรียนการสอน
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จัดวา่เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญต่อกระบวนการเรียนการสอน

ในด้านของการน าเทคโนโลยีมาใช้กับการศึกษาและเป็นตัวกลาง

ท่ีจะน าสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร ดังนั้น สื่อการเรียน

การสอนจึงเป็นสิ่งจ าเป็นท่ีจะท าให้กระบวนการเรียนการสอน

ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น สื่อการสอน

เป็นกุญแจส าคัญในการวางแผนและการสอนเชิงระบบ 

สื่อเป็นค าท่ีมีความหมายกว้างขวางมากไม่ว่าจะเป็นบุคคล

วัสดุ อุปกรณ์ หรือเหตุการณ์ท่ีสร้างเงื่อนไข ซึ่งสามารถท าให้

ผู้เรียนเกิดความรู้ทักษะตลอดจนทัศนคติ ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า

อุปกรณ์การสอนเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในการสอน

ภาษาอังกฤษ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ธ ารง บัวศรี (2542) 

ได้กล่าวไวว้่าอุปกรณ์การสอนเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง

ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สื่อการสอนนั้นมปีระโยชน์

ในหลาย ๆ ด้าน เช่น ช่วยในการน าเข้าสู่บทเรียน ใช้ดึงดูด

ความสนใจ ใช้อธิบายความหมายของค าโดยไม่ต้องแปลเป็น

ภาษาไทย ใช้ช่วยสรุปบทเรียน ท าให้บทเรียนน่าสนใจ 

ชว่ยท าให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนได้ดขีึน้  

  8. นักศึกษาปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

มีการประเมินตนเอง ด้านปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษ 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (Mean = 3.81) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ไวยากรณ์เป็นสิ่งท่ี

ยากท่ีสุดในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา (Mean = 4.07) 

รองลงมา ได้แก่ นักศึกษาไมค่่อยมีโอกาสฝึกการใชภ้าษาอังกฤษ 

นอกห้องเรียน (Mean = 3.94) ท้ังนี้อาจเป็นเพราะนักศึกษา

ปริญญาโทมีปัญหาในการเรียนโครงสร้างไวยากรณ์ ซึ่งน าไปสู่

การเรียนรู้ทักษะอื่น ๆ ตามมา เช่น ทักษะการฟัง พูด และทักษะ

การเขียน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สุมิตรา อังวัฒนกุล 

(2537) ท่ีได้กล่าวไว้ในงานวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับสภาพปัญหา

ในการเรียนวชิาภาษาอังกฤษ ไวว้่า ผู้เรียนมีปัญหาเร่ืองค าศัพท์ 

เสียง โครงสร้าง ซึ่งเป็นปัญหาในการพัฒนาความรู้และ

ความเข้าใจในภาษาอังกฤษ และนักศึกษาไทยส่วนมาก

มักมีความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ค่อนข้างนอ้ยและไมเ่พียงพอ ดังนั้น 

จึงอาจกล่าวได้วา่ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของภาษาและความรู้

เกี่ยวกับค าศัพท์เป็นสิ่งหนึ่งที่บ่งชี้ให้เห็นถึงความก้าวหน้า

ในการเรียนภาษา ค าศัพท์เป็นพื้นฐานส าคัญที่จะส่งผลต่อ

การพัฒนาการเรียนภาษาในด้านทักษะการฟัง การพูด การอ่าน 

และการเขียนได้ดีด้วย แต่ปัญหาในเร่ืองการเรียนรู้เกี่ยวกับ

ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยยังคงมีอยู่อีกมากมาย 

ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์คอ่นข้างออ่นถึงปานกลาง แมจ้ะมี

การท่องศัพท์ทุกวัน แต่ก็ไม่สามารถช่วยให้ผู้เรียนจดจ าค าศัพท์

ได้ดี 

  9. นักศึกษาปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

มีการประเมินตนเอง ด้านทัศนคติในการเรียนภาษาอังกฤษ 

โดยรวม อยู่ในระดับมาก (Mean = 4.45) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ย

นอ้ยท่ีสุด ได้แก่ การเรียนภาษาอังกฤษไมไ่ด้ยากเกนิไปส าหรับฉัน 

(Mean = 3.76) ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากนักศึกษาปริญญาโท 

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีทัศนคติในทางที่ดีเกี่ยวกับ

การเรียนภาษาอังกฤษ เพราะส่วนมากท างานในบริษัท 

และมีโอกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษมากจึงท าให้ทัศนคติในการเรียน

อยู่ในระดับมาก อีกอย่างหนึ่งการสอนของอาจารย์ผู้สอน

มคีวามส าคัญมากตอ่การเรียนรู้ของผู้เรียน เพราะว่าผู้เรียนจะ

มีทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษท่ีดีก็ขึ้นกับองค์ประกอบ

หลายอย่าง เช่น ผู้สอน สื่อการสอน กระบวนการสอน กิจกรรม

การเรียนรู้ และการสอนของผู้สอน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด

ของ ทิศนา แขมมณี (2548, หน้า 3) ท่ีอธิบายไว้ว่า การสอน

เป็นการบอกกล่าว อธิบายชี้แจง หรือแสดงให้ดู การสอน

เป็นการถ่ายทอดความรู้ทักษะและเจตคติต่าง ๆ โดยผู้สอน

และศิษย์มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันในกระบวนการเรียนรู้โดยผู้สอน

เป็นผู้มีบทบาทส าคัญ เป็นผู้จัดการเรียนรู้ให้เกิดตามความคิดเห็น

และความสามารถของตน ผู้เรียนหรือศิษย์เป็นผู้รับการถ่ายทอด 

ซึ ่งสามารถเกิดขึ ้นได้ทุกแห่งไม่จ ากัดเวลาและสถานท่ี

แลว้แต่สถานการณ ์

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลวิจัยดังกล่าวข้างต้น ผู้วจิัยได้น ามาพจิารณาและ

มขี้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

  ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวิจัยไปใช้ 

   1. เนื่องจากผลวิจัยพบว่า คะแนนความสามารถ

การเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาโท โดยรวมอยู่ใน

ระดับสูง (72.60%) จากคะแนนรวมท้ังหมด 2,396 (คะแนนเต็ม 

3,300 คะแนน) ทางสถาบันควรส่งเสริมและสนับสนุน

การเรียนการสอนให้นักศึกษาฝึกฝนทักษะทางภาษามากขึ้น

ท้ังในช้ันเรียนและนอกช้ันเรียน โดยมสีื่อการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาให้สูงกว่าเดิม 
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   2. ทักษะภาษาท่ีนักศึกษาปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยี

ไทย-ญี่ปุ ่น มีคะแนนเฉลี ่ยต่ าสุด ได้แก่ ทักษะการเขียน 

โดยมีคะแนนเฉลี่ย 7.01 (จากคะแนนเต็ม 10) คิดเป็นร้อยละ 

70.01 ทางสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นควรจัดเตรียมกิจกรรม

การเรียนการสอนเพื่อเพิ่มความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ

ให้นักศึกษามากขึ้น เช่น การเขียนบทความภาษาอังกฤษ 

การเรียนบทคัดย่อ และการเขียน Essay ท่ีมีลักษณะหลากหลาย 

   3. นักศึกษาปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

มกีารประเมนิตนเองเกีย่วกับความสามารถการเรียนภาษาอังกฤษ

ของตนเอง ความตอ้งการด้านภาษามคี่าเฉลี่ยมากที่สุด ดังนั้น

ส านักวิชาพื้นฐานและภาษา ควรเตรียมหลักสูตร หรือโครงการ

พัฒนาทักษะทางภาษาให้กับนักศกึษาปริญญาโทมากกวา่เดิม 

เพื่อเพิ่มความสามารถทางการเรียนท้ัง 4 ทักษะ ได้แก่ ทักษะ

การฟัง พูด อา่น และเขยีน 

   4. นักศึกษาปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

มีการประเมินตนเอง ด้านความต้องการด้านภาษา โดยรวม

อยู่ในระดับมากท่ีสุด (Mean = 4.54) เมื่อพิจารณารายข้อ 

พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ได้แก่ การฟังภาษาอังกฤษ 

(Mean = 4.84) ดังนั้นสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ควรจัด

อุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีเน้นทักษะการฟัง หรือจัดกิจกรรม

มุ่งเน้นการสอนแบบ Communicative Approach ให้กับนักศึกษา

ปริญญาโท เพื ่อพัฒนาทักษะการฟังและพูดของนักศึกษา

มากกวา่เดิม 

   5. นักศึกษาปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

มีการประเมินตนเอง ด้านปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษ 

โดยรวม อยู่ในระดับมาก (Mean = 3.81) เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ได้แก่ ไวยากรณ์

เป็นสิ่งท่ียากท่ีสุดในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

(Mean = 4.07) ดังนั้นสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นควรสอน

ไวยากรณ์ ให้มากกว่าเดิม  เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียน

ภาษาอังกฤษดว้ย 

  ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 

   1. ควรท าวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาทัศนคติ พฤติกรรม 

และแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาโท 

สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น 

   2. ควรมีการเปรียบเทียบปัญหา ความต้องการ และ

ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาโท 

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กับนักศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา

ของมหาวิทยาลัยรัฐบาล 

   3. ควรท าวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการเรียน

การสอนภาษาอังกฤษในรูปแบบต่างๆ เพื่อเพิ่มแรงจูงใจและ

ความสามารถทางภาษาของนักศึกษาปริญญาโท สถาบัน

เทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น 
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