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ช่ือโครงการวิจยั  :  การพฒันานวตักรรมภาษาองักฤษท่ีใชแ้นวการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร 
   เพื่อเตรียมความพร้อมในการท างานดา้นอุตสาหกรรมบริการสาขา 
   การบริการโรงแรมและท่ีพกัในประชาคมอาเซียนส าหรับนกัศึกษาวทิยาลยั 
   ชุมชนแม่ฮ่องสอน 

ผูว้จิยั   :  ภทัรกมล  รักสวน 
ทุนอุดหนุนการวจิยั :  มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  
ระยะเวลาท าการวจิยั :  1 ปี  

 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมภาษาอังกฤษเพื่อ ส่งเสริมทักษะ
ภาษาองักฤษเพื่อการท างานดา้นอุตสาหกรรมบริการ สาขาการบริการโรงแรมและท่ีพกั  และเพื่อ
ศึกษาทกัษะภาษาองักฤษในการท างานดา้นอุตสาหกรรมบริการสาขาการบริการโรงแรมและท่ีพกัใน
ประชาคมอาเซียนส าหรับนกัศึกษาวิทยาลยัชุมชนแม่ฮ่องสอนก่อนและหลงัการเรียนดว้ยนวตักรรม
ภาษาองักฤษท่ีใช้แนวการสอนภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร ประชำกรท่ีใช้ในกำรวิจยัเป็นนกัศึกษา
วทิยาลยัชุมชนแม่ฮ่องสอน หน่วยจดัการศึกษาอ าเภอแม่สะเรียง จ ำนวน 30 คน ท่ีลงทะเบียนเรียนภาค
เรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 ด ำเนินกำรทดลองกลุ่มเดียว เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจยัประกอบด้วย
แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลงัเรียน  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  คู่มือประกอบกำร
ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบฝึกทกัษะภำษำองักฤษ และคู่มือแบบฝึกทกัษะภำษำองักฤษ 
กำรวเิครำะห์ขอ้มูลใชก้ำรหำค่ำเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน  
 ผลกำรวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 

1. คู่มือและนวตักรรมกำรเรียนกำรสอนภาษาองักฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการท างาน
ดา้นอุตสาหกรรมบริการ สาขาการบริการโรงแรมและท่ีพกั ไดแ้ก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  คู่มือ
ประกอบการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  แบบฝึกทกัษะภาษาองักฤษ  คู่มือแบบฝึกทกัษะ
ภาษาองักฤษ มีค่าประสิทธิภาพ (E1 / E2) เท่ากบั  87.0 / 49.67 

2. นกัศึกษาวิทยาลยัชุมชนแม่ฮ่องสอนมีทกัษะภาษาองักฤษในการท างานดา้นอุตสาหกรรม
บริการสาขาการบริการโรงแรมและท่ีพกัเพิ่มข้ึน โดยจะเห็นไดจ้ากผลการท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
(Pre-test) มีค่าเฉล่ีย 13.80 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 4.06 ผลการท าแบบทดสอบหลงัเรียน (Post-test) 
มีค่าเฉล่ีย 19.86 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 4.40 โดยท่ีนักศึกษาร้อยละ 90 มีผลคะแนนเพิ่มข้ึน 
นกัศึกษาร้อยละ 10 มีผลคะแนนเท่าเดิม และไม่มีนกัศึกษาท่ีมีผลการทดสอบหลงัเรียนลดลง 
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 The purposes of this study were to develop English innovation for enhancing English skills 
for work in hospitality industry concerning hotel and accommodation services and to study English 
skills for work in hotels in ASEAN Community for Maehongson Community College students before 
and after learning English using English innovation with Communicative Approach.  The population 
was 30 students enrolled in the year 2017 at Mae Sariang Campus, Maehongson Community College.  
The experiment followed the one group pretest posttest design.  The experimental instruments 
consisted of pretest, posttest, computer assisted instruction and its guidebook, and English workbook 
and its guidebook.  The data obtained were analyzed by mean and standard deviation. 
 The findings of this research were as follows:   

1. English innovation and guidebook for working preparation about hospitality industry 
concerning hotel and accommodation services included computer assisted instruction, its guidebook, 
English workbook, and its guidebook.  The efficiency (E1 / E2) was  87.0 / 49.67. 

2. Students enrolled in the year 2017 at Mae Sariang Campus, Maehongson Community 
College has developed their English skills increasingly for working in hospitality industry concerning 
hotel and accommodation services.     The pretest’s Mean was 13.80 while its standard deviation was 
4.06 The posttest’s Mean was 19.86 while its standard deviation was 4.40.  The posttest results of 
90% of students were higher.   And the posttest results of 10% of students were the same.   
 
  




