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1. ควำมส ำคัญและทีม่ำของปัญหำ 
 ปัจจุบนัอาเซียนเขา้มามีบทบาทในการด าเนินชีวิตของคนไทย จากกฎบตัรอาเซียนขอ้ 34 ท่ี
บญัญติัวา่ “The working language of ASEAN shall be English” “ภาษาท่ีใชใ้นการท างานของอาเซียน 
คือ ภาษาองักฤษ” (กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ, ม.ป.ป.) ดงันั้นทุกคนท่ีอยูใ่นภูมิภาคอาเซียน 
รวมทั้งคนไทยจึงจ าเป็นตอ้งพฒันาความสามารถในการส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษเพื่อเพิ่มโอกาสในการ
ท างาน การศึกษา การท่องเท่ียว และการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน นอกจากน้ีกฎบตัรอาเซียนยงัมีความ
มุ่งประสงค์ในการเคล่ือนยา้ยแรงงานอย่างเสรีในภูมิภาคน้ีอีกด้วย จึงมีการจดัการประชุมสุดยอด
อาเซียนคร้ังท่ี 9 เม่ือ 7 ตุลาคม 2546 ท่ีบาหลี อินโดนีเซีย ไดก้ าหนดจดัท าขอ้ตกลงร่วมกนั (Mutual 
Recognition Arrangements: MRAs) เก่ียวกบัคุณสมบติัของวิชาชีพหลกั แรงงานเช่ียวชาญ หรือผูมี้
ความสามารถพิเศษ เพื่ออ านวยความสะดวกในการเคล่ือนยา้ยไดอ้ยา่งเสรี และในวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 
2555 ไดมี้การลงนามขอ้ตกลงความร่วมมือว่าดว้ยการยอมรับคุณสมบติัวิชาชีพการท่องเท่ียวอาเซียน 
(MRA on Tourism  Professionals) เพื่อสนบัสนุนการเคล่ือนยา้ยแรงงานส าหรับ 32 ต าแหน่งงานใน 2 
สาขาวชิาชีพคือ สาขาท่ีพกั และสาขาการเดินทาง การเตรียมการรองรับดา้นการพฒันาศกัยภาพบุคลากร
ทางดา้นการท่องเท่ียวอาเซียน (Foreign Tourism Professional) จ าเป็นตอ้งมีการพฒันาทกัษะในการใช้
ภาษาองักฤษเพื่อการปฏิบติังานในต าแหน่งต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 ประเทศไทยจ า เ ป็นต้องมีการปรับตัวและเตรียมบุคลากรอย่างเร่งด่วน เ น่ืองจากผล
ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษของคนไทยโดยเฉล่ีย จากคะแนน TOEFL iBT กบัประเทศอ่ืนใน
อาเซียน (ยกเวน้บรูไน) พบวา่คะแนน TOEFL iBT เฉล่ียของไทยในปี 2553 อยู่ท่ี 75 คะแนน จาก
คะแนนเตม็ 120 คะแนน สูงกวา่ประเทศเพื่อนบา้นอยา่งกมัพูชา ลาว พม่า และเวียดนามเท่านั้น แต่ยงัต ่า
กวา่ประเทศคู่แข่งส าคญัในอาเซียนอยา่งสิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย จากการจดัอนัดบั
ของ English Proficiency Index (EFI) ท่ีแบ่งระดบัทกัษะภาษาองักฤษออกเป็น 5 ระดบั คือ ระดบัสูงมาก 
ระดบัสูง ระดบัปานกลาง ระดบัต ่า และระดบัต ่ามาก ปรากฏวา่ ประเทศไทยถูกจดัอยูใ่น “ระดบัต ่ามาก” 
ทั้ งย ังอยู่ ในล าดับ ท่ีต ่ ากว่า อินโดนี เ ซียและเวียดนาม (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2557) 
 ยงยทุธ แฉลม้วงศ ์ผูอ้  านวยการสถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย (อา้งในฐณมน  สมชนะ, 
2556) เปิดเผยผลการวจิยัโครงการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมดา้นการผลิตและการพฒันาก าลงัคนวา่ 
ผลการศึกษาในระยะเวลา 1 ปีท่ีผา่นมา พบวา่ศกัยภาพและความพร้อมของไทยอยูใ่นระดบั “กลางๆ” 
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เม่ือเทียบกบัประเทศอ่ืนในอาเซียน และในจ านวน 48 ประเทศในทวปีเอเชีย ทกัษะภาษาองักฤษของคน
ไทยอยูใ่นอนัดบัท่ี 43  

จากผลการศึกษาและการวิจยัดงักล่าวสะทอ้นให้เห็นวา่ บุคลากรไทยยงัมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
พฒันา ระดบัความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษให้สูงข้ึน เพราะการท่ีแรงงานไทยมีทกัษะในการใช้
ภาษาองักฤษสูงข้ึน ไม่เพียงแต่จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนักับแรงงานจากชาติ
อาเซียนอ่ืนท่ามกลางการเปิดเสรีการเคล่ือนยา้ยแรงงานภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเท่านั้น แต่ยงั
หมายถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศให้
เขา้มาลงทุนในไทยเพิ่มข้ึนอีกดว้ย 

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เป็นจงัหวดัท่ีอยูท่างภาคเหนือ มีลกัษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสลบัซบัซ้อน 
มีความหลายหลายของประชากรอนัเน่ืองจากความหลากหลายของกลุ่มชาติพนัธ์ุ เช่น ไทยยวน ไทล้ือ 
ไทเขิน ไทยภาคกลาง ไทใหญ่ ล่าหู่ ลีซอ จีนฮ่อ กะเหร่ียง มง้ และลวัะ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม เช่น ท านา ปลูกกะหล ่าปลี ฟักทอง มีรายได้น้อย ท าให้ผูป้กครองสนับสนุนให้
ลูกหลานท างานช่วยเหลือครอบครัวมากกว่าเขา้รับการศึกษา นอกจากน้ี สภาพภูมิประเทศท าให้การ
เดินทาง และการติดต่อส่ือสารเป็นไปดว้ยความยากล าบาก การเดินทางไปยงัสถานศึกษาจึงเป็นอุปสรรค
อีกประการหน่ึง  

 วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงเป็นสถานศึกษาท่ีเขา้มาแก้ไขปัญหาทางด้านการศึกษา จาก
แนวคิดท่ีว่า ชุมชนและทอ้งถ่ิน เช่น องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล ตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมลงทุน 
หรือมีส่วนริเร่ิมของการจดัตั้งเพื่อให้ทอ้งถ่ินไดต้ระหนกัถึงภาระความรับผิดชอบตั้งแต่เร่ิมตน้ รวมทั้ง
ตอบสนองต่อความตอ้งการและการประกอบอาชีพของชุมชนในทอ้งถ่ิน โดยจดัการศึกษาหลกัสูตร
อนุปริญญา มุ่งเนน้การเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาระดบัอุดมศึกษา เพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิตและศกัยภาพ
ของบุคคลและชุมชน แต่เน่ืองจากสภาพภูมิประเทศท่ีเป็นภูเขาสลบัซบัซอ้น ท าให้การจดัการศึกษาแบบ
หน่วยจดัการศึกษามีความคล่องตวั และเขา้ถึงชุมชนมากกวา่ 

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอแม่สะเรียง ให้บริการการศึกษากับ
ประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอแม่สะเรียง ผูเ้ขา้ศึกษาส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีอาศยัอยู่ในพื้นท่ี ได้แก่ 
กะเหร่ียง ลีซอ ไทใหญ่ และลวัะ แต่ผูเ้ขา้มาศึกษาส่วนใหญ่มีพื้นฐานความรู้จากการศึกษานอกระบบ 
และขาดความต่อเน่ืองทางการศึกษา ท าใหค้วามรู้และทกัษะภาษาองักฤษค่อนขา้งนอ้ย ทั้ง ๆ ท่ีจะท าให้
มีโอกาสในการประกอบอาชีพท่ีดีข้ึน เน่ืองจากสภาพภูมิประเทศท่ีเป็นภูเขาสลบัซบัซ้อน เป็นอ าเภอติด
แนวชายแดน จ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีช่ืนชอบการผจญภยั เดินป่า ข้ึนเขา ล่องแม่น ้ า เพิ่มข้ึน ท าให้เร่ิมมี
โรงแรมขนาดเล็ก และเกสตเ์ฮาส์ในพื้นท่ี อาชีพท่ีตอ้งใชค้วามรู้และทกัษะภาษาองักฤษจึงมีความจ าเป็น
และเป็นท่ีตอ้งการ  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
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 ผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษา คน้ควา้แนวคิดต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการส่ือสารภาษาองักฤษและ
พบวา่ การสอนภาษาตามแนวการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร (Communicative Approach) เป็นวิธีการท่ี
สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษได ้โดยการสอนภาษาตามแนวการสอน
ภาษาเพื่อการส่ือสาร เป็นวิธีการท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อมุ่งให้ผูเ้รียนสามารถใช้ภาษาเพื่อส่ือความหมายได ้
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การใชภ้าษาไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสภาพสังคมเนน้ความส าคญัของตวัผูเ้รียนเป็นหลกั 
มีการจดัล าดบัการเรียนรู้เป็นขั้นตอนตามกระบวนการใช้ความคิดของผูเ้รียน โดยเร่ิมจากการฟังไปสู่
การพดู การอ่าน การจบัใจความส าคญั การท าความเขา้ใจ การจดจ า และน าส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ไปใชไ้ด ้
 Tayler (1983) กล่าวว่าการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารคือการสอนท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้มี
ปฏิสัมพนัธ์โดยตรงกบัภาษาท่ีจะเรียน นัน่คือ การเรียนรู้ภาษาดว้ยการใชภ้าษา มากกวา่การเรียนภาษา
ดว้ยการศึกษารูปแบบของภาษา 
 Krashen และ Terrell (1983) เสนอวา่การสอนภาษาเพื่อการส่ือสารควรให้ผูเ้รียนไดรั้บรู้ขอ้มูล
ทางภาษาท่ีสามารถเขา้ใจให้ไดม้ากท่ีสุด การเรียนควรมีการแกค้  าผิดให้นอ้ยท่ีสุด เพื่อท่ีการส่ือสารจะ
เป็นไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และในชั้นเรียนควรใหผู้เ้รียนท าเฉพาะกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดการส่ือสาร ส่วนการ
ฝึกรูปแบบภาษานั้นควรใหผู้เ้รียนไปฝึกนอกชั้นเรียนจากแบบฝึกหดัท่ีเตรียมไว ้

การจดัการอบรม หรือการจดัเรียนการสอนจึงเน้นหลกัส าคญั คือ 1) การให้ผูเ้รียนเรียนรู้ว่า
ก าลงัท าอะไร เพื่ออะไร ผูส้อนตอ้งบอกให้ผูเ้รียนทราบถึงความมุ่งหมายของการเรียนและการฝึกใช้
ภาษา เพื่อให้การเรียนภาษาเป็นส่ิงท่ีมีความหมายต่อผูเ้รียน 2) การใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารจะตอ้งใช้
ทกัษะหลายทกัษะรวมกนั ผูเ้รียนควรจะไดฝึ้กฝนและใชภ้าษาในภาพรวม เพราะการสอนภาษาโดยแยก
เป็นส่วนๆ ไม่ช่วยใหผู้เ้รียนเรียนรู้การใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารไดดี้เท่ากบัการสอนในลกัษณะบูรณาการ
ในชีวิตประจ าวนั 3) ผูเ้รียนตอ้งไดท้  ากิจกรรมการใช้ภาษาท่ีมีลกัษณะเหมือนในชีวิตประจ าวนัให้มาก
ท่ีสุด 4) ผูเ้รียนตอ้งฝึกการใชภ้าษามาก ๆ โดยให้มีโอกาสไดท้  ากิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ 5) ผูเ้รียนตอ้ง
ไม่กลวัวา่จะใชภ้าษาผดิ แนวการเรียนการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารใหค้วามส าคญักบัการใชภ้าษา (Use) 
มากกวา่วิธีใชภ้าษา (Usage) นอกจากน้ีการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารควรให้ความส าคญัในเร่ืองความ
คล่องแคล่วในการใชภ้าษา (Fluency) เป็นอนัดบัแรก ส่วนความถูกตอ้งของการใชภ้าษา (Accuracy) ก็
ควรค านึงถึงดว้ยเช่นกนั 
  ในกระบวนการอบรม หรือการจดัการเรียนการสอนจึงประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นตอน
ในการน าเสนอเน้ือหา (Presentation) ในขั้นน้ีผูส้อนจะให้ขอ้มูลทางภาษาแก่ผูเ้รียน ซ่ึงเป็นการเร่ิมตน้
การเรียนรู้ มีการน าเสนอเน้ือหาใหม่ โดยจะมุ่งเน้นการให้ผูเ้รียนได้รับรู้และท าความเขา้ใจเก่ียวกับ
ความหมายและรูปแบบภาษาท่ีใชก้นัจริงโดยทัว่ไป ขั้นตอนการปฏิบติั (Practice) ผูส้อนจะให้ผูเ้รียนได้
ฝึกใช้ภาษาท่ีจะเพิ่งเรียนรู้ใหม่จากการน าเสนอเน้ือหาในลักษณะของการฝึกควบคุมหรือช้ีน า 
(Controlled Practice/Directed Activities) โดยมีผูส้อนเป็นผูน้ าในการฝึก ไปสู่การฝึกแบบค่อย ๆ ปล่อย
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ให้ท าเองมากข้ึน ในการฝึกนั้น ผูส้อนจะเร่ิมการฝึกปากเปล่า (Oral) ซ่ึงเป็นการพูดแบบง่าย ๆ ก่อน จน
ได้รูปแบบภาษา แล้วค่อยเปล่ียนสถานการณ์เพื่อฝึกการใช้โครงสร้างประโยคตามเน้ือหาท่ีตอ้งการ 
นอกจากน้ีควรมีการตรวจสอบความเขา้ใจของผูเ้รียนควบคู่ไปดว้ย แต่ไม่ควรใชเ้วลามากนกั ต่อจากนั้น
จึงฝึกดว้ยการเขียน (Written) เพื่อเป็นการผนึกความแม่นย  าในการใช ้และขั้นตอนการใชภ้าษาเพื่อการ
ส่ือสาร (Production) ถือเป็นขั้นท่ีมีความส าคัญมากท่ีสุด เพราะการฝึกใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร
เปรียบเสมือนการถ่ายโอนการเรียนรู้ภาษาจากสถานการณ์ในชั้นเรียน ไปสู่การน าภาษาไปใชจ้ริงนอก
ชั้นเรียน นอกจากน้ีการน าส่ือมาใชใ้นกระบวนการอบรม เช่น คู่มือและนวตักรรมภาษาองักฤษ ยงัช่วย
ให้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจความหมายและรูปแบบภาษามากยิ่งข้ึน ชวลิต เข่งทอง (ม.ป.ป.) อธิบายวา่ส่ือมี
ความส าคญัและสนบัสนุนการเรียนการสอนเพราะ 1) ส่งเสริมให้คุณภาพของการเรียนรู้ของผูเ้รียนดีข้ึน 
2) เพิ่มปริมาณการเรียนรู้ในช่วงเวลาท่ีก าหนดไว ้3) กระตุ้นความสนใจ สร้างการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนการสอน 4) ท าให้เกิดการจ าไดร้วดเร็วยิ่งข้ึน 5) ส่งเสริมการคิดและการแกปั้ญหา 6) 
ท าให้สามารถเรียนรู้ในส่ิงท่ีเรียนไดล้ าบาก เช่น ท าส่ิงซบัซ้อนให้ง่ายข้ึน ท านามธรรมให้เป็นรูปธรรม 
ท าส่ิงเคล่ือนไหวชา้ให้ดูเร็วข้ึนหรือท าส่ิงเคล่ือนไหวเร็วให้ดูชา้ลง ท าส่ิงท่ีใหญ่มากให้ยอ่ขนาดลงหรือ
ท าส่ิงท่ีเล็กมากใหข้ยายใหญ่ข้ึน น าอดีตมาใหศึ้กษาได ้และน าส่ิงท่ีอยูไ่กลหรือล้ีลบัมาศึกษาได ้7) ท าให้
การเรียนรู้บรรลุวตัถุประสงคไ์ดง่้ายข้ึน  
 จากแนวความคิดของการสอนภาษาตามแนวการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร และการน าส่ือมาใช้
ในการจดัอบรมและการจดัการเรียนการสอน ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะด าเนินโครงการวิจยัเร่ือง “การ
พฒันานวตักรรมภาษาองักฤษท่ีใช้แนวการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ท างานดา้นอุตสาหกรรมบริการ สาขาโรงแรมและท่ีพกั ในประชาคมอาเซียนส าหรับนกัศึกษาวิทยาลยั
ชุมชนแม่ฮ่องสอน” เพื่อเพิ่มทกัษะในการใชภ้าษาองักฤษในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
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2.   วตัถุประสงค์ของโครงกำรวจัิย  
 2.1  เพื่อหาพฒันานวตักรรมภาษาองักฤษเพื่อส่งเสริมทกัษะในการท างานดา้นอุตสาหกรรม
บริการ สาขาการบริการโรงแรมและท่ีพกัในประชาคมอาเซียนส าหรับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน 
 2.2  เพื่อศึกษาทกัษะภาษาองักฤษในการท างานด้านอุตสาหกรรมบริการสาขาการบริการ
โรงแรมและท่ีพกัในประชาคมอาเซียนส าหรับนกัศึกษาวิทยาลยัชุมชนแม่ฮ่องสอนก่อนและหลงัการ
เรียนดว้ยนวตักรรมภาษาองักฤษท่ีใชแ้นวการสอนภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 
 
3.   ขอบเขตของโครงกำรวจัิย  

3.1  ขอบเขตด้ำนประชำกร 
   ประชากรในการศึกษาวิจยัคร้ังไดแ้ก่ นกัศึกษาวิทยาลยัชุมชนแม่ฮ่องสอนจ านวน 30 
คน ท่ีลงทะเบียนเรียนภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลยัชุมชนแม่ฮ่องสอน หน่วยจดัการศึกษา
อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 

3.2  ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 
เน้ือหาท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัก าหนดใชเ้น้ือหาภาษาองักฤษดา้นอุตสาหกรรม 

บริการสาขาการบริการโรงแรมและท่ีพกั 
 
4.   ทฤษฎี ค ำถำมเพือ่กำรวจัิย และกรอบแนวควำมคิดของโครงกำรวจัิย 

4.1  ทฤษฎี 
โครงการวิจยัเร่ือง “การพฒันานวตักรรมภาษาองักฤษท่ีใช้แนวการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร

เพื่อเตรียมความพร้อมในการท างานด้านอุตสาหกรรมบริการ สาขาโรงแรมและท่ีพกั ในประชาคม
อาเซียนส าหรับนกัศึกษาวิทยาลยัชุมชนแม่ฮ่องสอน” อาศยัทฤษฎีหลกัไดแ้ก่ 

1. แนวการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร (Communicative Approach)  
2. แนวคิดในการใชส่ื้อและนวตักรรม 

 
4.2  ค ำถำมเพือ่กำรวจัิย 

 นวตักรรมภาษาองักฤษท่ีใชแ้นวการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารสามารถพฒันาทกัษะในการใช้
ภาษาองักฤษของนกัศึกษาวิทยาลยัชุมชนแม่ฮ่องสอนหรือไม่ 
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4.3  กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ศึกษา ค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร ต ารา 

ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ และแบบทดสอบ 

จัดท าแบบทดสอบ 

เก็บข้อมูลจากผู้ประกอบอาชีพด้านอุตสาหกรรมบริการ
สาขาการบริการโรงแรมและที่พัก 

โดยใช้แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ ์

วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ ์

ผลิตคู่มือ และนวัตกรรมภาษาอังกฤษที่ใช้แนวการสอน
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคูม่ือ  
และนวัตกรรม  

 

ทดสอบนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ 
โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียน 

ฝึกอบรมโดยใช้คู่มือ และนวัตกรรมที่สร้างขึ้น 

เผยแพรคู่่มือ และนวตักรรม 

วิเคราะห์ สรุป และอภิปรายผล 



7 

 

 
5.   วธีิด ำเนินกำรวจัิย  
 5.1 วธีิกำรด ำเนินกำรวจัิย 
  วิธีด าเนินการศึกษาวิจยัเร่ือง “การพฒันานวตักรรมภาษาองักฤษท่ีใช้แนวการสอนภาษา
เพื่อการส่ือสารเพื่อเตรียมความพร้อมในการท างานดา้นอุตสาหกรรมบริการ สาขาโรงแรมและท่ี
พกั ในประชาคมอาเซียนส าหรับนักศึกษาวิทยาลยัชุมชนแม่ฮ่องสอน” เป็นงานวิจยัและพฒันา 
(Research and Development) โดยใชร้ะเบียบวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และระเบียบ
วจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) วธีิการเก็บขอ้มูลดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1.  ศึกษาขอ้มูลแนวการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร และอาชีพทางดา้นอุตสาหกรรมบริการใน
ประชาคมอาเซียน ตามข้อตกลง MRAs วิชาชีพการท่องเท่ียวท่ีสามารถยา้ยไปท างานอย่างเสรีใน
ประชาคมอาเซียน   

2.  จดัท าแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ โดยมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบก่อนน าไปสร้างคู่มือ
และนวตักรรมภาษาองักฤษ 

3.  เก็บขอ้มูลแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์จากผูป้ระกอบอาชีพดา้นอุตสาหกรรมบริการ 
(กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน) 

4.  วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 
5.  ผลิตคู่มือและนวตักรรมภาษาองักฤษ โดยมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ 
6.  จดัท าแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลงัเรียน โดยมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ 
7.  จดัสอบนกัศึกษาวทิยาลยัชุมชนแม่ฮ่องสอนท่ีเขา้ร่วมโครงการโดยใชแ้บบทดสอบก่อน

เรียน 
8.  จดัอบรมนกัศึกษาวิทยาลยัชุมชนแม่ฮ่องสอนท่ีเขา้ร่วมโครงการโดยใชคู้่มือและนวตักรรม

ภาษาองักฤษ  
9.  จดัสอบนกัศึกษาวทิยาลยัชุมชนแม่ฮ่องสอนท่ีเขา้ร่วมโครงการโดยใชแ้บบทดสอบหลงัเรียน 
10. เผยแพร่คู่มือและนวตักรรมภาษาองักฤษไปยงัวทิยาลยัชุมชนแม่ฮ่องสอน (การคืนขอ้มูล

ใหก้บัชุมชน) 
11. วเิคราะห์ขอ้มูล สรุป อภิปรายผล 
 

       5.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
 1.  แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลงัเรียน 
 2.  แบบสอบถาม 
 3.  แบบสัมภาษณ์ 
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 5.3  วธีิวเิครำะห์ข้อมูล 

1.  วธีิวเิคราะห์เชิงปริมาณ จากแบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลงัเรียน โดยน าขอ้มูล
ท่ีไดม้าวเิคราะห์เชิงสถิติ  

2.  วิธีวิเคราะห์เชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์ การสนทนา การสังเกตการณ์ เพื่อให้ไดค้  าศพัท ์
ประเด็นการสนทนา รูปแบบท่ีใช้ในการสนทนา วิเคราะห์ สรุป แล้วน ามาสร้างคู่มือและนวตักรรม
ภาษาองักฤษใชแ้นวการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร 

 
5.4  พืน้ทีท่ ำกำรวจัิย 
วทิยาลยัชุมชนแม่ฮ่องสอน หน่วยจดัการศึกษาอ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 
5.5  กลุ่มประชำกร 
นกัศึกษาวิทยาลยัชุมชนแม่ฮ่องสอน หน่วยจดัการศึกษาอ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน

จ านวน  30  คน 
 
6.   นิยำมศัพท์เฉพำะ 

6.1 นวตักรรมภาษาองักฤษท่ีใช้แนวการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร หมายถึง การน าส่ือการ
เรียนการสอนท่ีสร้างข้ึนใหม่เขา้มาเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมจากวิธีการท่ีท าอยูเ่ดิม เพื่อใช้ให้ไดผ้ลดียิ่งข้ึน 
ไดแ้ก่ คู่มือประกอบการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  คู่มือแบบ
ฝึกทกัษะภาษาองักฤษ และแบบฝึกทกัษะภาษาองักฤษ 

6.2 แนวการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร หมายถึง แนวการสอนภาษาองักฤษท่ีเน้นการสอน
ทกัษะการฟัง-พูดภาษาองักฤษ มีขั้นตอนการสอนส าคญั  3  ขั้นตอนไดแ้ก่  1) Presentation ครูน าเสนอ
ขอ้มูลทางภาษาแก่ผูเ้รียน โดยเนน้รูปแบบภาษาท่ีใชจ้ริง 2) Practice การฝึกโดยมีการควบคุมหรือช้ีน า 
แลว้น าไปสู่การฝึกแบบปล่อยใหท้ าเอง 3) Production ผูเ้รียนน าเสนอส่ิงท่ีไดฝึ้กปฏิบติั 

6.3 ทกัษะภาษาองักฤษ หมายถึง ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาองักฤษท่ีใช้
ในการท างานดา้นอุตสาหกรรมบริการ สาขาโรงแรมและท่ีพกั 

6.4  การเตรียมความพร้อมการท างานด้านอุตสาหกรรมบริการ สาขาโรงแรมและท่ีพัก 
หมายถึง การเตรียมความรู้ และทกัษะในการใชภ้าษาองักฤษในการปฏิบติังานดา้นการโรงแรม 

6.5 นกัศึกษาวทิยาลยัชุมชนแม่ฮ่องสอน หมายถึง นกัศึกษาวิทยาลยัชุมชนแม่ฮ่องสอนจ านวน 
30 คน ท่ีลงทะเบียนเรียนภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลยัชุมชนแม่ฮ่องสอน หน่วยจดัการศึกษา
อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 



9 

 

 
7.   แผนด ำเนินกำรวจัิย  และระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรวิจัย 
 

กจิกรรม/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลาภายในปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559-กนัยายน 2560) 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจาก
เอกสาร ต ารา 

            

2 จดัท าแบบสอบถาม และ
แบบสัมภาษณ์ 

            

3 เก็บรวบรวมขอ้มูลจากผู ้
ประกอบอาชีพดา้น
อุตสาหกรรมบริการ 

            

4 วเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อผลิต
คู่มือ และนวตักรรม 

            

5 สร้างคู่มือ และนวตักรรม             
6 จดัท าแบบทดสอบก่อน

เรียน และแบบทดสอบหลงั
เรียน  

            

7 จดัสอบก่อนเรียน             
8 จดัอบรมโดยใชคู้่มือและ

นวตักรรมโดยใชแ้นวการ
สอนภาษาเพื่อการส่ือสาร 

            

9 จดัสอบหลงัเรียน              
10 เผยแพร่คู่มือ และ

นวตักรรม  
            

11 วเิคราะห์ สรุป และ
อภิปรายผล 

            

12 เขียนรายงานการวจิยั             
13 จดัท ารายงานฉบบัสมบูรณ์             
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8.   ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

8.1 วิทยาลยัชุมชนไดแ้นวทางในการใช้นวตักรรมภาษาองักฤษใชแ้นวการสอนภาษาเพื่อการ
ส่ือสารเพื่อเตรียมความพร้อมในการท างานดา้นอุตสาหกรรมบริการสาขาการบริการโรงแรมและท่ีพกั
ในประชาคมอาเซียนส าหรับนกัศึกษาวทิยาลยัชุมชนแม่ฮ่องสอน 

8.2 แนวทางในการท าวิจัย ท่ี เ ก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการใช้
ภาษาองักฤษส าหรับนกัศึกษาหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 
 
 




