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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติด้วยการจัดการเรียนรู้ในการฟังและอ่าน
ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2) ทดลองใช้หลักสูตร และ3) ประเมินประสิทธิผลการใช้หลักสูตรท่ีพัฒนาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
ย่อย คือ 3.1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการฟังและอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ ก่อนและหลังใช้หลักสูตร 3.2) เพื่อศึกษา
เทคนิคการฟังและอ่านท่ีนักเรียนใช้ 3.3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อหลักสูตร กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ห้อง 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 20 คน ได้มาโดยการใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ หลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติด้วยการจัดการเรียนรู้ในการฟังและอ่าน จ านวน 40 ชั่วโมง แบบทดสอบความสามารถในการฟังและอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ แบบสอบถามการใช้เทคนิคการฟังและอ่านส าหรับท าแบบทดสอบ และแบบสอบถามความพึงพอใจ  
สถิติท่ีใช้ได้แก่ 1) ค่าเฉลี่ย 2) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3) การทดสอบค่า t-test แบบ Dependent แบบแผนการวิจัย คือ แบบหน่ึงกลุ่มสอบ
ก่อนหลัง (The One-Group Pretest-Posttest Design) ผลการวิจัยพบว่า 1) หลักสูตรฯ ประกอบด้วย 12 องค์ประกอบ 7 หน่วยการเรียนรู้ 
และมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (�̅�=4.60, S.D. =0.51) 2) ความสามารถในการฟังและอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติของนักเรียน 
หลังใช้หลักสูตรแตกต่างกับก่อนใช้หลักสูตรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 3)การน าเทคนิคการฟังและการอ่านไปใช้ในการท า
แบบทดสอบความสามารถในการฟังและอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติของนักเรียนอยู่ในระดับมาก โดยคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 
4.35 และ 4) ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อหลักสูตรฯอยู่ในระดับมากที่สุด โดยคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 
  

ค าส าคัญ : การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ การจัดการเรียนรู้ส าหรับการฟังและอ่าน ความสามารถในการฟังและ
อ่านภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ เทคนิคการฟังและการอ่าน ความพึงพอใจในหลักสูตร 
 

Abstract  
The objectives of this research were 1) to develop  the  English for International Communication Curriculum Using  

Listening and Reading Instruction for Senior High School Students, 2) to try out the  English for International Communication 
Curriculum Using  Listening and Reading Instruction for Senior High School Students, and 3) to evaluate the effectiveness of 
using the curriculum as follows : 3.1) to compare  listening and reading abilities in  English for International Communication 
before and after using the curriculum, 3.2) to study listening and reading techniques students used in taking the test after 



 Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 

12 (September - December) 104 – 116 (2022) Vol. 12, No. 3 
105 

  

วารสารวชิาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 12 (ฉบับที่ 3)  กันยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2565 

using the curriculum, and 3.3) to study the students’ curriculum satisfaction after using the curriculum. The samples were 20 
students in grade 10 of Phetchaburi Rajabhat University Demonstration School, selected by using a Simple  Random Sampling. 
The research instruments used were the 1) English for International Communication Curriculum Using Listening and Reading 
Instruction for Senior High School Students, a total of 40 hours., 2) pretest and posttest for an achievement on listening and 
reading abilities in English for International Communication, 3) questionnaire on using listening and reading techniques for 
taking the test, and 4) questionnaire on curriculum satisfaction. The data were analyzed by means, standard deviation and 
one group pretest-posttest experiment. The results revealed that 1) the curriculum consisted of 12 components and 7 units,  
and an efficiency of curriculum was at a very  high level (�̅�=4.60 S.D. =0.51), 2) the students’ listening and reading abilities in 
English for International Communication were significantly higher than before teaching at the .05 level, 3) the average of the 
students’ using of listening and reading techniques were at the high level (�̅�=4.35), and 4) the average of the students’ 
curriculum satisfactions which were at the highest level (�̅�=4.59). 

 

Keywords : Development of an English for International Communication, Listening and Reading Instructions, Listening and 
Reading Abilities in English for International Communication, Listening and Reading Techniques, Satisfaction of Curriculum 
 
 

บทน า   
  การใช้ภาษาอังกฤษในประเทศไทย นอกจากจะมีบทบาทส าคัญในฐานะที่แง่ของการเป็นภาษากลางส าหรับการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างประชากรทั่วโลกในยุคศตวรรษที่ 21 ภาษาอังกฤษยังเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดต่อสื่อสารผ่านทางเทคโนโลยี
ต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบของการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง(Life-Long Learning) [1] โดยในด้าน
ของการศึกษา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ระบุให้ภาษาต่างประเทศที่นักเรียนทุกคนต้องเรียน  
ซึ่งโรงเรียนต่าง ๆ ในประเทศไทยได้ก าหนดภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศพื้นฐานที่นักเรียนต้องเรียน โดยสอดคล้องกับตาม
กรอบโครงสร้างเวลาเรียนในส่วนของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศท่ีก าหนดว่า นักเรียนทุกคนท่ีเรียนจบระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น
แต่ละระดับช้ัน (ป.1-3) ต้องมีจ านวนช่ัวโมงเรียน 40 ช่ัวโมง นักเรียนทุกคนท่ีเรียนจบระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายแต่ละระดบัช้ัน 
(ป.4-6) ต้องมีจ านวนช่ัวโมงเรียน 80ช่ัวโมง นักเรียนทุกคนที่เรียนจบระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นแต่ละระดับช้ัน  (ม.1-3)  
ต้องมีจ านวนช่ัวโมงเรียน 120 ช่ัวโมง และนักเรียนทุกคนท่ีเรียนจบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ต้องมีจ านวนช่ัวโมงเรียน
รวม 240 ช่ัวโมง [2] ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเมื่อศึกษาระดับสูงขึ้นภาษาอังกฤษก็ยิ่งมีความส าคัญมากยิ่งขึ้น 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้ความส าคัญกับภาษาอังกฤษโดยก าหนดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 
ทุกคนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานตามเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนด  อีกทั้งหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ฉบับปรับปรุงปีการศึกษา 2562 ก าหนดให้รายวิชาTOEIC คือ วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมที่นักเรียนระดบั
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-5 ทุกคนต้องเรียน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียนในระดับ
มาตรฐานสากล ซึ่งปัจจัยส าคัญที่ท าให้จุดมุ่งหมายสัมฤทธ์ิผล คือ หลักสูตรที่ผ่านการออกแบบและพัฒนาตามขั้นตอนอย่างมีระบบ มี
ประสิทธิภาพ ส าหรับเสริมสร้างความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ไม่ใช่ระดับมาตรฐานขั้นพื้นฐาน แต่เป็นระดับการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติเทียบเท่ากับมาตรฐานสากล ผู้วิจัยจึงด าเนินการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานความต้องการ
จ าเป็น ปัญหา แนวทางแก้ไข เพื่อสร้างและพัฒนาหลักสูตรในรายวิชาดังกล่าว เนื่องจากหลักสูตรเป็นสิ่งที่ส าคัญของการศึกษา 
เปรียบเสมือนเครื่องมือก าหนดทิศทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายทางการศึกษา และส่งเสริมความเจริญงอกงามและ
พัฒนาผู้เรียนในทุกๆด้าน [3]  อีกทั้งหลักสูตรยังมีความส าคัญอย่างยิ่งในการก าหนดกรอบแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้
มีความรู้ทักษะ คุณลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม[4]  

ด้วยหลักการ ความส าคัญและปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงด าเนินการวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นานาชาติด้วยการจัดการเรียนรู้ในการฟังและอ่านส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติฯ  
2. เพื่อทดลองใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติด้วยการจัดการเรียนรู้ในการฟังและอ่านส าหรับนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
3. เพื่อประเมินประสิทธิผลการใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติฯโดยมีวัตถุประสงค์ย่อยของการประเมิน ดังนี ้

3.1 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการฟังและอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ  ก่อนและหลังใช้หลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติฯ  

3.2 เพื่อศึกษาเทคนิคการฟังและอ่านที่นักเรียนใช้ในการท าแบบทดสอบวัดความสามารถในการฟังและอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ หลังการใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติฯ 

3.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อหลักสูตรหลังใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติฯ 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ภาคเรียน
ที ่2 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 2 ห้อง 

1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ห้อง 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 20 คน ได้มาโดยการใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย(Simple random sampling) หน่วยในการสุ่ม
คือ 1 ห้อง จ านวนนักเรียน 20 คน 

2.ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติด้วยการจัดการเรียนรู้ในการฟังและอ่าน 
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ 

1) ความสามารถในการฟังและอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 
2) เทคนิคการฟังและการอ่านส าหรับการท าแบบทดสอบความสามารถในการฟังและอ่านภาษาอังกฤษเพื่ อ 

การสื่อสารนานาชาติ 
3) ความพึงพอใจท่ีมีต่อหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติฯ 

3. เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัย 
เนื้อหาที่น ามาใช้คือเนื้อหาทางด้านภาษาอังกฤษ ด้านค าศัพท์ ด้านเทคนิคการฟังและอ่านส าหรับทดสอบการใช้

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (TOEIC) ซึ่งปรากฏอยู่ใน 7 หน่วยการเรียนรู้ในหลักสูตรที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเนื้อหาในหน่วยการ
เรียนรู้ที่ 1-7 แบ่งออกเป็น ส่วนของการฟังและการอ่าน ดังนั้น การจัดการเรียนรู้ในส่วนของการฟัง (หน่วยการเรียนรู้ที่1-4) ผู้วิจัย
จัดการเรียนรู้ด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี ้1) ขั้นก่อนเรียน การเตรียมความพร้อมผู้เรียนดา้นเนื้อหาความรู้และภาระงานท่ีผูเ้รียนต้องน าไปใช้
ในขั้นต่อไป 2) ขั้นระหว่างเรียน การเสริมสร้างทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจผ่านการท ากิจกรรม 3) ขั้นหลังเรียน การถ่ายโอนความรู้
ความเข้าใจจากการฟังผ่านกิจกรรม หรือการตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิของภาระงานหลังเสร็จสิ้นการฟัง การจัดการเรียนรู้ในส่วนของการ
อ่าน (หน่วยการเรียนรู้ที่ 5-7) ผู้วิจัยจัดการเรียนรู้ตาม 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นก่อนเรียน การเสริมสร้างความสนใจรวมถึงความรู้
เกี่ยวกับภาระงานและแนวทางน าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย 2) ขั้นระหว่างเรียน การจัดกิจกรรมที่ผู้เรียนได้ฝกึฝน และพัฒนาทักษะการ
อ่าน โดยการน าความรู้และเทคนิคต่างๆมาใช้ 3) ขั้นหลังเรียน การน าประสบการณ์และด้านความรู้  เทคนิคในการอ่านไปใช้และ
ตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิของงาน 

4. ระยะเวลาในการวิจัย คือ 20 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ช่ัวโมง ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564  
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ หมายถึง รูปกระบวนการวิจัยและพัฒนา ที่น ามาเป็นกรอบ

แนวทางส าหรับการพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาหลักสูตร  
การออกแบบหลักสูตร การทดลองใช้หลักสูตร และ การประเมินหลักสูตร โดยหลักสูตรคลอบคลุม เนื้อหา ค าศัพท์ เทคนิคการฟัง
และการอ่านภาษาอังกฤษท่ีมีความสอดคล้องกับการทดสอบการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (TOEIC)   

2. การจัดการเรียนรู้ในการฟังและการอ่าน หมายถึง ขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการการสอน โดยแบ่งออกเป็นการสอนฟัง
และการสอนอ่าน ซึ่งการสอนฟังประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นก่อนการฟัง (Preparing) การเตรียมความพร้อมผู้เรียนด้าน
เนื้อหาความรู้ และภาระงานท่ีผู้เรียนต้องน าไปใช้ในขั้นต่อไป ขั้นระหว่างการฟัง (Enrichment) การเสริมสร้างทักษะการฟังเพื่อความ
เข้าใจผ่านการท ากิจกรรม ขั้นหลังการฟัง (Applying) การถ่ายโอนความรู้ความเข้าใจจากการฟังผ่านกิจกรรม หรือการตรวจสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของภาระงานหลังเสร็จสิ้นการฟัง ส าหรับการสอนอ่านประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นก่อนการอ่าน (Preparing)  
การเตรียมความพร้อมผู้เรียนด้านเนื้อหาความรู้ และภาระงานที่ผู้เรียนต้องน าไปใช้ในขั้นต่อไป ขั้นระหว่างการอ่าน (Enrichment) 
การฝึกฝนความรู้และทักษะการอ่าน ผ่านการท ากิจกรรมที่น าไวยากรณ์ เทคนิค และค าศัพท์ รวมถึงฝึกฝนทักษะการอ่าน และขั้น
หลังการอ่าน (Applying) คือ การน าประสบการณ์และด้านความรู้ เทคนิคในการอ่านไปใช้และตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิ 

3. ความสามารถในการฟังและอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ แบ่งออกเป็น ความสามารถในการฟัง หมายถึง 
นักเรียนในการรับข้อมูลที่ได้ยิน ผ่านกระบวนการการตีความ ประกอบกับความรู้ด้านภาษาศาสตร์ เพื่อท าความเข้าใจและถอดความ
เรื่องที่ได้ยินแล้วปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของการฟังเพื่อความเข้าใจ และความสามารถในการอ่าน หมายถึง ความสามารถของ
นักเรียนในการถอดความผ่านตัวอักษร โดยใช้ความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์ ประสบการณ์ เพื่อท าความเข้าใจในข้อมูลที่อ่าน ด้าน
ไวยากรณ์ ค าศัพท์ ความข้อความในบทอ่านภาษาอังกฤษในบริบทภาษาอังกฤษ TOEIC 

4. เทคนิคการฟังและอ่าน หมายถึง วิธีที่เป็นแนวทางส าหรับน าไปใช้ในการฟังและการอ่านภาษาอังกฤษTOEIC ทั้ง 7 
PARTS เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการทดสอบวัดความสามารถการฟังและการอ่าน  

5. ความพึงพอใจในหลักสูตร หมายถึง การยอมรับ การเห็นชอบ ความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนท่ีมีต่อหลักสูตรฯ โดยวัดจาก
คะแนนจากแบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตรฯในรูปแบบวัดประมาณค่า 5 ระดับ ตั้งแต่ระดับความพึงพอใจมากที่สุดถึงระดับ
ความพึงพอใจน้อยที่สุด โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ด้านการประเมินผล และ
ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 

การฟังและการอ่าน 
1.การจัดการเรียนรู้ในการฟัง 
Riyxon (1986),  Underwood (1989), Larry and Christine (2012) , สถาบัน
ภาษาอังกฤษส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2559)  
2. การจัดการเรียนรู้ในการอ่าน 
Alison (1990), Yopp and Yopp(1992), Thomas (1992) , สถาบันภาษาอังกฤษ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2559) 
3.การวัดและการประเมนิผลการฟัง 
Hubbard (1983), Madsen (1983), Weir(1990) ,Wilson (2008), Vandergrift(2016) 
4.การวัดและการประเมนิผลการอ่าน 
Medden(1983) , Hughes (1989), Nuttall (1996), Miller (1990), Gunderson(1991) 

 

การฟังและการอ่าน 
1.การจัดการเรียนรู้ในการฟัง 
Riyxon (1986),  Underwood (1989), Larry and Christine (2012) , สถาบัน
ภาษาอังกฤษส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2559)  
2.การจัดการเรียนรู้ในการอ่าน 
Alison (1990), Yopp and Yopp (1992), Thomas (1992) , สถาบันภาษาอังกฤษ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2559)  
3.การวัดและการประเมนิผลการฟัง 
Hubbard (1983), Madsen (1983), Weir(1990) ,Wilson (2008), Vandergrift(2016)  
4.การวัดและการประเมนิผลการอ่าน 
Medden(1983) , Hughes (1989), Nuttall (1996), Miller (1990), Gunderson(1991) 

 

แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตร 

1.ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร 
Taba (1962), Saylor, Alexander, and Lewis(1981), Tyler  (1986),  
อมลวรรณ มีจินดา (2553) ,วิชัย วงศ์ใหญ่ (2554),   มารุต พัฒผล (2562), ชนสิทธิ ์สิทธิส์งูเนิน(2564)  
2. องค์ประกอบของหลักสูตร 
Taba (1962), Good (1973), Beauchamp (1981), พลวัต วุฒิประจักษ์(2553), สงัด 
อุทรานันท์(2532), ธันยพร บุษปฤกษ์ (2554) , ธีรศักดิ ์แสนท้วม (2558)  

 

การทดสอบการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาต(ิTOEIC) 
1.เนื้อหาภาษาอังกฤษ 
Anne  and  Casey (2006), Anne and Garrett (2007), Paul and Anne (2007), 
Collins (2012), Jame, Youhua, Sooyeon and Claudia (2017), Peggy, Mary, 
Chadwick and Nancie (2018),  ปิยังกูร ลิ่มวานิชรัตน์ (2559), วโรดม วณิชศิลป์ (2559)  
2.เทคนคิการฟงัและเทคนิคการอ่าน 
Grant Threw (2007), ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล (2558), ณัฐวิภา วิริยา (2561) 

 

หลักสูตร 

1.ความเป็นมาของหลักสูตร  

2.หลักการ  

3.จุดมุ่งหมาย  

4.ค าอธิบายรายวิชา  

5.ผลการเรียนรู้  

6.โครงสร้างรายวิชา  

7.โครงสร้างเวลาเรียนรายวิชา  

8.แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

9.สื่อการเรียนรู้  

10.การวัดและการประเมินผล  

11.แผนการจัดการเรียนรู้  

12.เอกสารประกอบการเรียนรู้ 

1. ความสามารถในการฟั งและอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 

2. เทคนิคการฟังและอ่านในการท า
แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟัง
และอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นานาชาต ิ

3. ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ที่ มี ต่ อ ห ลั ก สู ต ร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
ด้วยการจัดการเรียนรู้ในการฟังและอ่าน
ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งน้ีเป็นการวิจัยแบบหนึ่งกลุ่มสอบก่อนหลัง (The One-Group Pretest-Posttest Design)  
ตารางที่ 1 แบบแผนการทดลองแบบ One-Group Pretest-Posttest Design 

ทดสอบก่อนการทดลอง ด าเนินการทดลอง ทดสอบหลังการทดลอง 
T1 X T2 

T1 แทนการทดสอบก่อนการทดลอง 
 X แทนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสารนานาชาตดิ้วยการจัดการเรยีนรู้ในการฟังและอ่านส าหรับ 
    นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 T2 แทนการทดสอบหลังการทดลอง 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

1.หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สารนานาชาตดิ้วยการจัดการเรยีนรู้ในการฟังและอ่าน 
2. แบบทดสอบความสามารถในการฟังและอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาต ิ
3. แบบสอบถามการใช้เทคนิคการฟังและอ่านส าหรับท าแบบทดสอบ 
4. แบบสอบถามความพึงพอใจในหลักสตูร 

การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
1. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติด้วยการจัดการเรียนรู้ในการฟังและอ่านส าหรับนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
1. 1 ศึกษาและวิเคราะห์ ข้อมูลจาก เอกสารต ารา งานวิจัยเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ฉบับปรับปรุงป ี2562 การพัฒนาหลักสูตร การฟังและการอ่าน
ภาษาอังกฤษ การจัดการเรียนรู้ในการฟังและการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การทดสอบการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นานาชาติ (TOEIC) และสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

1.2 น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบวิเคราะห์เอกสารและการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญมาประกอบการสร้างเอกสาร
ค าอธิบายหลักสูตรฯ ประกอบด้วย ความเป็นมาของหลักสูตร หลักการ จุดมุ่งหมาย ค าอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ โครงสร้าง
รายวิชา โครงสร้างเวลาเรียนรายวิชา แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและการ
ประเมินผล แผนการจัดการเรียนรู้  และเอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้  7 หน่วย ได้แก่ PICTURE DESCRIPTIONS, 
QUESTIONS AND RESPONSES, SHORT CONVERSATIONS, SHORT TALKS, INCOMPLETE SENTENCES, 
INCOMPLETE TEXTS, READING COMPREHENSION  

1.3 น าเอกสารค าอธิบายหลักสูตรที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปตรวจสอบคุณภาพและความเหมาะสมของหลักสูตร  ด้วยการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยผู้เชี่ยวชาญ 7 คน 

1.4 ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ หลังจากนั้นแล้วจึงให้ผู้เช่ียวชาญทั้ง 7 คน ประเมินความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ของการน าหลักสูตรไปใช้ด้วยมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดับ ในแบบประเมินคุณภาพหลักสูตร พบว่า หลักสูตรมี
ค่าคุณภาพเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมเท่ากับ 0.51 สรุปได้ว่า หลักสูตรมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 

2. แบบทดสอบความสามารถในการฟังและอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 
2.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด วิธีการสรา้งแบบทดสอบความสามารถในการฟังและอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

นานาชาติ (TOEIC) จากต ารา งานวิจัย การประเมินผลการเรียนรูด้า้นความรู้และเอกสารที่เกีย่วข้อง 
2.2 วิเคราะห์เนื้อหา และจดุประสงค์การเรียนรู้ ตามวัตถุประสงค์หลักสูตรและกรอบแนวคดิ 
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2.3 สร้างแบบทดสอบความสามารถในการฟังและอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (TOEIC) ส าหรับใช้ก่อน
และหลังการทดลอง โดยน าข้อมูลจากผลการวิเคราะห์ในขั้นตอนที่  1 มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ของแบบทดสอบ แบ่งเป็น 
Listening Section (Part1-4) จ านวน 43 ข้อ และ Reading Section (Part 5-7) จ านวน 51 ข้อ ข้อสอบที่สร้างขึ้นทั้งหมดเป็นแบบ
ข้อสอบปรนัยจ านวน 94 ข้อ โดยข้อสอบใน Part 1,3,4,5,6,7 เป็นข้อสอบแบบ 4 ตัวเลือก และ ใน Part 2 เป็นข้อสอบแบบ 3 
ตัวเลือก โดยแต่ละข้อมีค าตอบท่ีถูกต้องเพียง 1 ข้อ 

2.4 น าแบบทดสอบไปตรวจสอบเพื่อยืนยันความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยการหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Consistency : IOC) โดยผู้เช่ียวชาญ  5 คน พิจารณาความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับข้อสอบ พบว่า 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1 โดยทุกประเด็นมีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1 แสดงว่าว่าข้อสอบข้อนั้นมีความสอดคล้องสามารถน าไปใช้ได้ [7] 
แล้วจึงน าไปรวบรวมไว้ในแบบทดสอบ 

2.5 น าแบบทดสอบทั้งหมดไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างเพื่อหาคุณภาพของข้อสอบรายข้อ 

2.6 น าคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์ความยากง่าย (p) และ ค่าอ านาจจ าแนก (R) ของข้อสอบแต่ละข้อ เลือกข้อที่มีค่าความ
ยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกใกล้เคียงกัน โดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณาค่าความยากง่ายระหว่าง 0.20 - 0.80 และค่าอ านาจจ าแนก
ตั้งแต่ 0.20-1.00 พบว่า ข้อสอบจ านวน 94 จากจ านวนข้อสอบท้ังหมด 123 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่าย อยู่ในช่วง 0.29 – 0.71 และ 
ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ในช่วง 0.29 – 0.86 ตามเกณฑ์ดังกล่าว  

2.7 น าแบบทดสอบปรนัยที่หาค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกแล้วมาหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยน าผล
การทดลองใช้มาหาค่าความคงตัวภายในของแบบทดสอบ พบว่า ค่าความเช่ือมั่นที่ได้เท่ากับ 0.97 ซึ่งเป็นค่าความเช่ือมั่นที่ดีและ
สามารถน าไปใช้เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย  

2.8 น าแบบทดสอบที่หาค่าความเช่ือมั่นแล้วจ านวน 94ข้อ โดยแยกเป็น Listening Section จ านวน 43 ข้อ  
และ Reading Section จ านวน 51 ข้อ ไปทดสอบวัดผลการเรียนก่อนและหลังการทดลองใช้หลักสูตรฯ  

3. แบบสอบถามเทคนิคการฟังและการอ่าน มีขัน้ตอนการสร้างและพัฒนาดังนี้  
3.1 ศึกษาแนวคิด หลักการ วิธีการสรา้งแบบสอบถาม และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
3.2 น าข้อมูลด้านเทคนิคการฟังและเทคนิคการอ่านเพื่อมาก าหนดหัวข้อค าถามในแบบสอบถามการใช้เทคนิคต่าง ๆ 

ในการท าแบบทดสอบ จ านวน 10 เทคนิค ได้แก่ 1) การดูรูปภาพแล้วดึงใจความหลักของภาพ 2) การใช้ตัวลวงเกี่ยวกับค าที่มีเสียง
คล้ายกัน และค าศัพท์ที่สามารถพบในรูปภาพแต่สื่อความหมายไม่ตรงกับรูปภาพ 3) การตอบค าถามประโยคค าถามทั้ง 2 แบบ  
โดยใช้ค าส าคัญจากค าแรกของประโยคค าถามหรือข้อความ 4) การอ่านค าถามเพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องที่จะฟัง รวมถึง
เป้าหมายในการฟัง 5) การSkimข้อค าถามเพื่อได้รับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องที่จะฟัง รวมถึงตั้งเป้าหมายในการฟังและหาค าตอบ  
6) การวิเคราะห์โครงสร้างประโยคเพื่อค าหรือวลีมาเติมเต็มประโยคได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ตามบริบทของประโยค  
7) การเลือกค าศัพท์ที่ถูกต้องในด้านความหมายหรือโครงสร้างค าในบริบทของประโยค 8) การวิเคราะห์องค์ประกอบของบทอ่านและ
ประโยคในบทอ่านเพื่อเติมข้อมูลที่ขาดหายไปด้วยความรู้ด้านไวยากรณ์หรือค าศัพท ์9) การใช้ค าส าคัญในค าถามเพื่อตั้งเป้าหมายในการอ่าน 
การค้นหาค าตอบ และการจัดล าดับการตอบ 10) วิเคราะห์องค์ประกอบของบทอ่านและความสัมพันธ์ของบทอ่านแต่ละบทอ่านเพื่อค้นหา
ค าตอบ โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนในแบบสอบถามเทคนิคการฟังและอ่านด้วยมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)  

3.3 น าแบบสอบถามการใช้เทคนิคการฟังและเทคนิคการอ่าน เสนออาจารย์ที่ปรึกษาแล้วน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 
คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและตรวจสอบความเป็นปรนัยของข้อค าถาม และวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง 

3.4 น าคะแนนการประเมินความสอดคล้องที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ผลการพิจารณา
พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้องเฉลี่ยรวมเท่ากับ 0.98 โดยที่ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 0.80-1.00 แสดงว่า สามารถน าไปใช้ได้ ผู้วิจัยจึง
น าทุกหัวข้อไปใช้เป็นแบบสอบถามการใช้เทคนิคการฟังและเทคนิคการอ่านส าหรับการท าแบบทดสอบความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 
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4. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตร มีขัน้ตอนการสร้างและพัฒนา ดังนี้ 
4.1 ศึกษาแนวคิด หลักการ วิธีการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหลักสูตรฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
4.2 ก าหนดโครงสร้างแบบสอบถามและเขียนข้อค าถาม แล้วสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตรฯ จ านวน 1 

ฉบับ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านปัจจัยตัวป้อน ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านประโยชน์ที่ได้รับ ประกอบด้วย 13 ค าถาม เช่น 
เนื้อหาในหลักสูตร การฝึกฝนทักษะการฟังและอ่านในบริบทภาษาอังกฤษTOEIC การน าความรู้และทักษะไปประยุกต์ในในการสอบ
หรือบริบทอื่น เป็นต้น โดยให้นักเรียนให้คะแนนความพึงพอใจด้วยมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  

4.3 น าแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหลักสูตรฯ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความเป็น
ปรนัยและความคลอบคลุมของข้อค าถามแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข 

4.4 น าแบบสอบถามความพึงพอใจให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 คน ตรวจพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยประเมิน
ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของเครื่องมือกับข้อค าถามในแบบสอบถามความพึงพอใจ ผลการประเมิน พบว่า ค่าดัชนีความ
สอดคล้องเฉลี่ยรวมเท่ากับ 0.89 โดยข้อค าถามมีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ในช่วง 0.60-1.00 ทุกข้อ แสดงว่า สามารถน าไปใช้ได้ 
ผู้วิจัยจึงน าใช้เป็นข้อค าถามจ านวน 13 ข้อไปใช้ในแบบสอบถามความพึงพอใจ  
การด าเนินการทดลองในการวิจัย 

การทดลองใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติฯได้ด าเนินการ 3 ขั้นตอน คือ 1) การเตรียมการก่อนการ
ทดลองใช้หลักสูตรกับกลุ่มเป้าหมาย 2) การด าเนินการทดลองใช้หลักสูตรกับกลุ่มเป้าหมาย และ 3) การประเมินประสิทธิผลการใช้
หลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย การทดสอบความสามารถในการฟังและอ่าน ก่อนและหลังใช้หลักสูตร การประเมินเทคนิคในการฟังและ
อ่าน และความพึงพอใจหลังใช้หลักสูตร ดังมีรายละเอียดต่อไป นี้ 

ขั้นที ่1 การเตรียมการก่อนการทดลองใช้หลักสตูร  
สัปดาห์ที่ 1 ผู้วิจัยช้ีแจงข้อปฏิบตัิในการเรยีนการสอนกับนักเรียนและทดสอบความสามารถในการฟังและอ่านภาษาอังกฤษ

ด้วยแบบทดสอบความสามารถในการฟังและอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาต ิ
ขั้นที ่2 การด าเนินการทดลองใช้หลักสูตรกับกลุม่เป้าหมาย 
ขั้นที ่3 การด าเนินการทดลองหลงัใช้หลักสูตรกับกลุ่มเปา้หมาย 
สัปดาห์ที่ 20 ผู้วิจัยให้นักเรียนท าแบบทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ แบบสอบถามการ

ใช้เทคนิคการฟังและอ่านในการท าแบบทดสอบ และแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อหลักสตูร 
การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

1. การประเมินผลค่าคุณภาพหลักสูตร มีเกณฑ์การแปลความหมายตามช่วงคะแนนเฉลี่ย คือ 1) 4.50 – 5.00 หมายถึง 
หลักสูตรมีคุณภาพดีมาก 2) 3.50 – 4.49 หมายถึง หลักสูตรมีคุณภาพดี 3) 2.50 – 3.49 หมายถึง หลักสูตรมีคุณภาพปานกลาง  
4) 1.50 – 2.49 หมายถึง หลักสูตรมีคุณภาพพอใช้ และ 5) 1.00 – 1.49 หมายถึง หลักสูตรต้องปรับปรุง 

2.การประเมินผลค่าการน าเทคนิคการฟังและอ่านไปใช้ในการท าแบบทดสอบ มีเกณฑ์การแปลความหมายตามช่วงคะแนน
เฉลี่ย คือ 1) 4.50 – 5.00 หมายถึง การน าเทคนิคไปใช้อยู่ในระดับมากท่ีสุด 2) 3.50 – 4.49 หมายถึง การน าเทคนิคไปใช้อยู่ในระดบั
มาก 3) 2.50 – 3.49 หมายถึง การน าเทคนิคไปใช้อยู่ในระดับปานกลาง 4) 1.50 – 2.49 หมายถึง การน าเทคนิคไปใช้อยู่ในระดับ
มากน้อย และ 5) 1.00 – 1.49 หมายถึง การน าเทคนิคไปใช้อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 

3. การประเมินผลค่าความพึงพอใจในหลักสูตร มีเกณฑ์การแปลความหมายตามช่วงคะแนนเฉลี่ย คือ 1) 4.50 – 5.00 
หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 2) 3.50 – 4.49 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 3) 2.50 – 3.49 หมายถึง 
ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 4) 1.50 – 2.49 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย และ 5) 1.00 – 1.49 หมายถึง  
ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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ผลการวิจัย 
1. ผลการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติฯ  โดยหลักสูตรที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นประกอบด้วย 12 

องค์ประกอบ ได้แก่ ความเป็นมาของหลักสูตร หลักการ จุดมุ่งหมาย ค าอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ โครงสร้างรายวิชา โครงสร้าง
เวลาเรียนรายวิชา แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล แผนการจัดการเรียนรู้ และ เอกสาร
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้  มี 7 หน่วยการเรียนรู้ คือ PICTURE DESCRIPTION, QUESTIONS AND RESPONSES, SHORT 
TALKS, SHORT CONVERSATIONS, INCOMPLET SENTENCES, INCOMPLETE TEXTS, READING COMPREHENSION และ  

มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (�̅�=4.60, S.D. =0.51) 
2. ผลการน าหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติฯไปทดลองใช้  โดยผู้วิจัยด าเนินการใช้หลักสูตรกลับกลุ่ม

ตัวอย่าง คือ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รวม สัปดาห์ที่ 1-20 ในรายวิชา TOEIC (ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม) 
ซึ่งผู้วิจัยได้รับหน้าท่ีให้สอนรายวิชานี้ 

3. ผลการประเมินประสิทธิผลการใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่นานาชาติฯ สรุปได้ว่า 
3.1 ผลการประเมินทักษะการฟังและทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติของนักเรียนก่อนและหลังใช้

หลักสูตร 
ตารางที่ 2 ตารางเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถการฟังและอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติของนักเรียน   
ก่อนและหลังใช้หลักสูตร 

การใช้หลักสูตร 
จ านวน

นักเรียน (n) 
คะแนนเต็ม X̅ S.D. t sig 

ส่วนท่ี 1 : การฟัง (PART 1,2,3,4) 

ก่อนใช้หลักสูตร  

20 

 

43 

22.60 5.48  

12.21 

 

.05 หลังการใช้หลักสูตร 32.80 5.56 

ส่วนท่ี 2 :การอ่าน (PART 5,6,7) 

ก่อนใช้หลักสูตร  

20 

 

51 

29.20 4.73  

15.21 

 

.05 หลังใช้หลักสูตร 43.60 2.33 

จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนเฉลี่ยทักษะการฟังและการอ่านของนักเรียนก่อนการทดลองใช้หลักสูตรและหลังการทดลอง

ใช้หลักสูตร แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยทักษะการฟังหลังการทดลองใช้หลักสูตร (�̅�=32.80, 

S.D. = 5.56) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยผลการเรียนรู้ก่อนการทดลองใช้หลักสูตร (�̅�=22.60, S.D.=5.48)  และ คะแนนเฉลี่ยทักษะการ

อ่านหลังการทดลองใช้หลักสูตร (�̅�=43.6, S.D.=4.44) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยผลการเรียนรู้ก่อนการทดลองใช้หลักสูตร  
3.2 เทคนิคการฟังและการอ่านที่นักเรียนน าไปใช้ในการท าแบบทดสอบความสามารถในการฟังและอ่านภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสารนานาชาติของนักเรียนอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.35, S.D.= 0.65) โดยการน าเทคนิคการฟังไปใช้ทั้ง 5 เทคนิคอยู่ในระดับ
มากถึงมากที่สุด เรียงตามล าดับดังนี้ การดูรูปภาพแล้วดึงใจความหลักของภาพ การใช้ตัวลวงเกี่ยวกับค าท่ีมีเสียงคล้ายกันและค าศัพท์
ที่สามารถพบในรูปภาพแต่สื่อความหมายไม่ตรงรูปภาพ การ Skim ข้อค าถามเพื่อได้รับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องที่จะฟัง  
รวมถึงตั้งเป้าหมายในการฟังและหาค าตอบ การอ่านค าถามเพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องที่จะฟังรวมถึงเป้าหมายในการฟัง  
และการตอบค าถามประโยคค าถามทั้ง 2 แบบ โดยใช้ค าส าคัญจากค าแรกของประโยคค าถามหรือข้อความ ซึ่งมีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม
การน าเทคนิคการฟังไปใช้เท่ากับ 4.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.68 และ โดยการน าเทคนิคการอ่านไปใช้ทั้ง 5 เทคนิคอยู่ใน
ระดับมากถึงมากที่สุด เรียงตามล าดับดังนี้ การวิเคราะห์โครงสร้างประโยคเพื่อหาค าหรือวลีมาเติมเต็มประโยคได้อย่างถูกต้องตาม
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หลักไวยากรณ์ตามบริบทของประโยค การเลือกค าศัพท์ที่ถูกต้องในด้านความหมายหรือโครงสร้างค าในบริบทของประโยค  การใช้ค า
ส าคัญในค าถามเพื่อตั้งเป้าหมายในการอ่าน การค้นหาค าตอบ และการจัดล าดับการตอบ การวิเคราะห์องค์ประกอบของบทอ่านและ
ประโยคในบทอ่านเพื่อเติมข้อมูลที่ขาดหายไปด้วยความรู้ด้านไวยากรณ์หรือค าศัพท์ และการวิเคราะห์องค์ประกอบของบทอ่านและ
ความสัมพันธ์ของบทอ่านแต่ละบทอ่านเพื่อค้นหาค าตอบ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวมการน าเทคนิคการอ่านไปใช้เท่ากับ 4.41 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.63  

3.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.59 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51 
 

อภิปรายผล 
1. ผลการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติฯ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นประกอบด้วย 12 องค์ประกอบท่ีส าคัญ

และปรากฏในหลักสูตรที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น เนื่องจากองค์ประกอบดังกล่าวได้ผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้เช่ียวชาญหลัก  ผู้วิจัย
ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์เกี่ยวกับองค์ประกอบของหลักสูตรของ Taba, Good, Beauchamp, สงัด อุทรานันท์,  
ธีรศักดิ์ แสนท้วม, ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน [6-11] โดยค่าคุณภาพของหลักสูตรอยู่ในระดับดีมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าหลักสูตรได้
ด าเนินการตามขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร 4 ขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน การออกแบบพัฒนาหลักสูตร  
การทดลองใช้หลักสูตร การประเมินคุณภาพหลักสูตร ซึ่งเป็นกระบวนการสร้างและพัฒนาหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพที่ส่งผลให้
หลักสูตรที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นมีคุณภาพ [12-13] 

2. ความสามารถในการฟังและอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติของนักเรียน หลังใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารนานาชาติด้วยการจัดการเรียนรู้ในการฟังและอ่านส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  สูงกว่าก่อนใช้หลักสูตร 

โดยคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการฟังหลังใช้หลักสูตร (�̅�=32.80, S.D.=5.56) สูงกว่าก่อนใช้หลักสูตร (�̅�=22.60, S.D.=5.48)  

และ คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการอ่านหลังใช้หลักสูตร (�̅�=43.60, S.D.=2.33) สูงกว่าก่อนใช้หลักสูตร (�̅�=29.20, S.D.=4.73) 
เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนของ
ผู้เรียนได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทัศนีย์ ธนาพร [14] และกฤษณ์ วิทวัสส าราญกุล [15] ที่ได้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ แล้วน าไปใช้
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษกับผู้เรียน ผลการวิจัยพบว่าผู้เรียนมีผลคะแนนจากการประเมินความสามารถทางการ
ใช้ภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนเนื่องการน ากระบวนการสอนที่ผ่านการออกแบบและพัฒนาไปจัดการเรียนรู้  ส าหรับการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการฟังและอ่านของนักเรียน ผู้วิจัยใช้ 2 แนวทาง กล่าวคือ แนวทางที ่1 แนวทางการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อพัฒนาความสามารถในการฟัง สอดคล้องกับหลักการ แนวคิดของ Riyxon [16], Underwood [17], Larry and 
Christine [18] และ สถาบันภาษาอังกฤษ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[19]  ซึ่งผู้วิจัยน าไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1,2,3,4 ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นก่อนเรียน การเตรียมความพร้อมผู้เรียนด้านเนื้อหาความรู้และภาระ
งานที่ผู้เรียนต้องน าไปใช้ในขั้นต่อไป 2) ขั้นระหว่างเรียน การเสริมสร้างทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจผ่านการท า 3) ขั้นหลังเรียน  
การถ่ายโอนความรู้ความเข้าใจจากการฟังผ่านกิจกรรม หรือการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของภาระงานหลังเสร็จสิ้นการฟัง แนวทางที่ 2 
แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน สอดคล้องกับหลักการ แนวคิดของของ Alison Devis [20], Thomas [21], 
Yopp and Yopp [22], และ สถาบันภาษาอังกฤษ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน[19] โดยผู้วิจัยน าไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ส าหรับหน่วยการเรียนรู้ที่ 5,6,7 ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นก่อนเรียน การเสริมสร้างความสนใจรวมถึงความรู้เกี่ยวกับ
ภาระงานและแนวทางน าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย 2) ขั้นระหว่างเรียน การจัดกิจกรรมที่ผู้เรียนได้ฝึกฝน และพัฒนาทักษะ 
การอ่าน 3) ขั้นหลังเรียนการน าประสบการณ์และด้านความรู้ เทคนิคในการอ่านไปใช้และตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิของงาน 

3. ผลการน าเทคนิคการฟัง ได้แก่ การดูรูปภาพแล้วดึงใจความหลักของภาพ การใช้ตัวลวงเกี่ยวกับค าท่ีมีเสียงคล้ายกันและ
ค าศัพท์ที่สามารถพบในรูปภาพแต่สื่อความหมายไม่ตรงกับรูปภาพ การตอบค าถาม ประโยคค าถามทั้ง 2 แบบ โดยใช้ค าส าคัญจากค า
แรกของประโยคค าถามหรือข้อความ การอ่านค าถามเพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องที่จะฟัง รวมถึงเป้าหมายในการฟัง และ  
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การ Skim ข้อค าถามเพื่อได้รับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องที่จะฟัง รวมถึงตั้งเป้าหมายในการฟังและหาค าตอบและการน าเทคนิคการ
อ่าน ได้แก่ การวิเคราะห์โครงสร้างประโยคเพื่อค าหรือวลีมาเติมเต็มประโยคได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ตามบริบทของประโยค 
การเลือกค าศัพท์ที่ถูกต้องในด้านความหมายหรือโครงสร้างค าในบริบทของประโยค การวิเคราะห์องค์ประกอบของบทอ่านและ
ประโยคในบทอ่านเพื่อเติมข้อมูลที่ขาดหายไปด้วยความรู้ด้านไวยากรณ์หรือค าศัพท์ การใช้ค าส าคัญในค าถามเพื่อตั้งเป้าหมายในการ
อ่าน การค้นหาค าตอบ และการจัดล าดับการตอบ และการวิเคราะห์องค์ประกอบของบทอ่านและความสัมพันธ์ของบทอ่านแต่ละบท
อ่านเพื่อค้นหาค าตอบ ไปใช้ในการท าแบบทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติของนักเรียน พบว่า  

มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.35, S.D.=0.65) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเทคนิคการฟังและอ่านที่น ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหา
ในหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเป็นเทคนิคที่จ าเป็นส าคัญส าหรับการทดสอบTOEIC สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคการฟังและ 
อ่านของ Grant Threw [23], ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล[24], ณัฐวิภา วิริยา [25] ประกอบกับหลักสูตรมีกระบวนการสร้างและพัฒนา
องค์ประกอบด้านการจัดการเรียนรู้  โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นระบบแบบแผน มีแนวคิดสนับสนุน เปรียบได้กับ
แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้สอนและเครื่องมือส าคัญที่ท าให้ผู้เรียนเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
[26-27] นอกจากนี้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการฟังและอ่านเริ่มตั้งแต่การเตรียมความพร้อมโดยการสอนความรู้ด้าน
เกี่ยวกับเทคนิคการฟัง การอ่าน การฝึกฝนและประยุกต์ใช้เทคนิคในการท าแบบทดสอบจริงจนเกิดทักษะเนื่องจากการพัฒนาทักษะ
ด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของผู้เรียน ผู้สอนจ าเป็นต้องใช้การสอนกิจกรรมการเรียนรู้ที่ไม่เพียงแต่ให้ผู้เรียนมีความรู้ด้าน
การใช้ภาษา (Use) ผู้เรียนต้องสามารถใช้ภาษา (Usage) อย่างคล่องแคล่ว (Fluency) และความถูกต้อง (Accuracy) โดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้จ าเป็นต้องน าเทคนิคการฟังและเทคนิคการอ่านส าหรับ ไปใช้เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านเทคนิคและส่งเสริมการ

น าไปใช้ของผู้เรียน [28] 3.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหลักสูตรฯ มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�=4.62, S.D.=0.49) 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปัจจัยด้านนักเรียนที่เห็นประโยชน์จากสิ่งที่ได้เรียน ฝึกฝน จนส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน ซึ่งสามารถ
ประเมินได้จากผลคะแนนสอบนักเรียนมีผลคะแนนสอบหลังใช้หลักสูตรสูงขึ้นกว่าก่อนใช้หลักสูตร[29-30] ประกอบกับขั้นตอนการ
พัฒนาหลักสูตรที่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงได้และพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากในขั้นการศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน โดยการสังเคราะห์ข้อมูลเอกสาร ด้านเนื้อหาและเทคนิคการฟังและการ
อ่านภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ  (TOEIC)  ด้านการฟังและอ่านภาษาอังกฤษ  
ด้านกลวิธีการจัดการเรียนรู้ในการฟังและอ่าน ด้านหลักสูตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รวมไปถึง
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ฉบับปรับปรุงปีการศึกษา 2562 
ส่งผลให้หลักสูตรนี้พัฒนาจากพื้นฐานของความต้องการจ าเป็นที่นักเรียนต้องเรียนวิชาวิชา TOEIC (ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม) รวมถึง
ปัญหา แนวทางแก้ไข ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการพัฒนาหลักสูตรฯ ประกอบด้วย 12 องค์ประกอบ โดยมีค่าคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (�̅�=4.60, S.D.=0.51) 
2. ผลการทดลองใช้หลักสูตรฯ โดยผู้วิจัยด าเนินการใช้หลักสูตรกับกลุ่มตัวอย่าง คือ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปี

การศึกษา 2564 รวม 20 สัปดาห์ จ านวน 20 คน ประกอบด้วย 7 หน่วยการเรียนรู้ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ในการฟังส าหรับ 
PART1-4 ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก คือ การเตรียมความพร้อมผู้เรียนด้านเนื้อหาความรู้และภาระงานท่ีผู้เรียนต้องน าไปใช้ในขั้น 
การเสริมสร้างทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจผ่านการท ากิจกรรม และ การถ่ายโอนความรู้ความเข้าใจจากการฟังผ่านกิจกรรม หรือการ
ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของภาระงานหลังเสร็จสิ้นการฟัง การจัดการเรียนรู้ในการอ่านส าหรับ PART 5-7 ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก 
คือ การเสริมสร้างความสนใจรวมถึงความรู้เกี่ยวกับภาระงานและแนวทางน าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย  การจัดกิจกรรมที่ผู้เรียนได้
ฝึกฝน และพัฒนาทักษะการอ่าน โดยการน าความรู้และเทคนิคต่างๆมาใช้ และ การน าประสบการณ์และด้านความรู้ เทคนิคในการ
อ่านไปใช้และตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิของงาน 
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3. ผลการประเมินประสิทธิผลการใช้หลักสูตรฯ สรุปได้ว่า  
3.1 ความสามารถในการฟังและอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติของนักเรียน หลังใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสารนานาชาติด้วยการจัดการเรียนรู้ในการฟังและอ่านส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สูงกว่าก่อนใช้หลักสูตร 

โดยคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการฟังหลังใช้หลักสูตร (�̅�=32.80, S.D.=5.56) สูงกว่าก่อนใช้หลักสูตร (�̅�=22.60, S.D.=5.58) 

และ คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการอ่านหลังใช้หลักสูตร (�̅�=43.60, S.D.=2.33) สูงกว่าก่อนใช้หลักสูตร (�̅�=29.20, S.D.=4.73)] 

3.2 เทคนิคการฟังและการอ่านท่ีนักเรียนน าไปใช้ในการท าแบบทดสอบอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.35, S.D.=0.65)  

3.3 ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อหลักสูตรฯอยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅�=4.59, S.D.=0.51) 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะส าหรับการเรียนการสอน 

1.1 จัดการเรยีนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการท าแบบทดสอบการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 
(TOEIC) ด้วยหน่วยการเรียนรู้ทั้ง 7 หน่วยการเรียนรู้ ซึ่งแบ่งออกตามรูปแบบของแบบทดสอบได้ 2 ส่วนคือ LISTENING SECTION 
และ READING SECTION 

1.2 น าแนวทางการเรยีนรู้ในการฟังและการอ่านภาษาอังกฤษไปใช้ เพื่อเสริมสรา้งและพัฒนาความสามารถและเทคนิค
การฟังและอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (TOEIC) 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป  
สร้างและพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ส าหรับภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ  (TOEIC) ตามอีกรูปแบบของแบบทดสอบ

ซึ่งแบ่งออกเป็น SPEAKING SECTION และ WRITING SECTION  
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