
บทที ่5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 โครงการวิจยัเร่ือง  “การพฒันานวตักรรมภาษาองักฤษท่ีใชแ้นวการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร
เพื่อเตรียมความพร้อมในการท างานด้านอุตสาหกรรมบริการ สาขาการบริการโรงแรมและท่ีพกัใน
ประชาคมอาเซียนส าหรับนกัศึกษาวิทยาลยัชุมชนแม่ฮ่องสอน”  เป็นการวิจยัประเภทการวิจยัและ
พฒันา ผา่นการทดลอง (Research and Development) โดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 
 1.  เพื่อหาพฒันานวตักรรมภาษาองักฤษเพื่อส่งเสริมทกัษะในการท างานดา้นอุตสาหกรรม
บริการ สาขาการบริการโรงแรมและท่ีพกัในประชาคมอาเซียนส าหรับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน 
 2.  เพื่อศึกษาทกัษะภาษาองักฤษในการท างานด้านอุตสาหกรรมบริการสาขาการบริการ
โรงแรมและท่ีพกัในประชาคมอาเซียนส าหรับนกัศึกษาวิทยาลยัชุมชนแม่ฮ่องสอนก่อนและหลงัการ
เรียนดว้ยนวตักรรมภาษาองักฤษท่ีใชแ้นวการสอนภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 

 
 ประชากรในการศึกษาวิจยัคร้ังไดแ้ก่ นักศึกษาวิทยาลยัชุมชนแม่ฮ่องสอนจ านวน 30 คน ท่ี
ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 วทิยาลยัชุมชนแม่ฮ่องสอน หน่วยจดัการศึกษาอ าเภอแม่
สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
  
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย  

1)    เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง ได้แก่ นวตักรรมภาษาองักฤษท่ีใช้แนวการสอนเพื่อการ
ส่ือสาร 

-   บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
- คู่มือประกอบการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
- แบบฝึกทกัษะภาษาองักฤษ  
- คู่มือแบบฝึกทกัษะภาษาองักฤษ  
2)    เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบ

หลงัเรียน (Pretest / Posttest)  
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 ผูว้ิจยัใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อหาค่าสถิติ ไดแ้ก่ ค่าประสิทธิภาพของนวตักรรมโดยใชเ้กณฑ ์
E1/E2 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (t-test) ดงันั้น
การอภิปรายผลการวิจยัในบทน้ีจึงเป็นการอภิปรายผลตามวตัถุประสงค์ของการวิจยัเป็นหลกัและมี
ขอ้เสนอแนะตามประเด็น ดงัต่อไปน้ี 

1. ผลการวจิยัตามวตัถุประสงค ์
2. อภิปรายผลการวจิยั 
3. ขอ้เสนอแนะจากการวจิยั 
4. ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 

 
1.   ผลการวจัิยตามวตัถุประสงค์ 
  วัตถุประสงค์ข้อที่  1  เพื่อหาพฒันานวตักรรมภาษาองักฤษเพื่อส่งเสริมทกัษะในการท างาน
ดา้นอุตสาหกรรมบริการ สาขาการบริการโรงแรมและท่ีพกัในประชาคมอาเซียนส าหรับนักศึกษา
วทิยาลยัชุมชนแม่ฮ่องสอน 
  ผลจากการวิจยัเร่ือง “การพฒันานวตักรรมภาษาองักฤษท่ีใชแ้นวการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร
เพื่อเตรียมความพร้อมในการท างานด้านอุตสาหกรรมบริการ สาขาการบริการโรงแรมและท่ีพกัใน
ประชาคมอาเซียนส าหรับนกัศึกษาวิทยาลยัชุมชนแม่ฮ่องสอน”  ไดส้ร้างนวตักรรมการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

-   บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
- คู่มือประกอบการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
- แบบฝึกทกัษะภาษาองักฤษ  
- คู่มือแบบฝึกทกัษะภาษาองักฤษ  
- แบบทดสอบก่อนเรียน  และแบบทดสอบหลงัเรียน   

 วัตถุประสงค์ข้อที่  2  เพื่อศึกษาทกัษะภาษาองักฤษในการท างานด้านอุตสาหกรรมบริการ
สาขาการบริการโรงแรมและท่ีพกัในประชาคมอาเซียนส าหรับนักศึกษาวิทยาลยัชุมชนแม่ฮ่องสอน
ก่อนและหลงัการเรียนดว้ยนวตักรรมภาษาองักฤษท่ีใชแ้นวการสอนภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 

ผลจากการวิจยัสามารถพฒันาเพิ่มทกัษะภาษาองักฤษในการท างานด้านอุตสาหกรรมบริการ
สาขาการบริการโรงแรมและท่ีพกัในประชาคมอาเซียนของนกัศึกษาวิทยาลยัชุมชนแม่ฮ่องสอนท่ีไดรั้บ
การจดัการเรียนรู้โดยใชคู้่มือและนวตักรรมภาษาองักฤษท่ีใชแ้นวการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร ผลการ
สอบพบวา่นกัศึกษาทุกคนมีผลคะแนนในการท าแบบทดสอบหลงัเรียนเพิ่มข้ึน ผลการท าแบบทดสอบ
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ก่อนเรียน (Pre-test) มีค่าเฉล่ีย 13.80 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 4.06 ผลการท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
(Post-test) มีค่าเฉล่ีย 19.86 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 4.40  
 
2.   อภิปรายผลการวจัิย 
 จากผลการวจิยัดงักล่าวมีประเด็นในการอภิปรายดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. การอภิปรายผลจากการด าเนินงานวจัิย 
 ก่อนการด าเนินการวิจยัพบว่าผูเ้รียนมีความรู้และความสามารถทางดา้นภาษาองักฤษค่อนขา้ง
นอ้ย เน่ืองจากการเรียนภาษาองักฤษของนกัศึกษาขาดความต่อเน่ือง เพราะนกัศึกษามีการเปล่ียนแปลง
สถานศึกษา และนกัศึกษาส่วนใหญ่มีพื้นฐานการศึกษาจากการศึกษานอกโรงเรียน นอกจากน้ีนกัศึกษา
ตอ้งท างานท าให้ขาดการทบทวนและฝึกฝนทกัษะภาษา รวมถึงรายวิชาอ่ืน ๆ อย่างไรก็ตามนกัศึกษามี
ความสนใจท่ีจะพฒันาตนเองดา้นภาษาเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 
 การเลือกเน้ือหาจึงค านึงถึงความจ าเป็นในการใช้ภาษาองักฤษในการประกอบอาชีพดา้นการ
บริการโรงแรมและท่ีพกั โดยมีการสอบถามเน้ือหาท่ีจ าเป็นในการปฏิบติังานโรงแรมจากผูป้ระกอบ
อาชีพด้านอุตสาหกรรมบริการ สาขาการบริการโรงแรมและท่ีพกั  เรียงล าดบัความยาก ง่าย และให้
ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบังานดา้นการโรงแรม  

ในระหว่างการด าเนินการวิจัยพบว่า ผูส้อนมีบทบาทส าคญัในการให้ค  าแนะน า ให้ข้อมูล
ทางดา้นเน้ือหา ก ากบัติดตาม ให้ค  าแนะน าการด าเนินกิจกรรม นวตักรรมท่ีใช้มีส่วนช่วยในการดึงดูด
ความสนใจ เอ้ือประโยชน์ในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ส่ือคอมพิวเตอร์เอ้ือประโยชน์ในการเรียนรู้โดยไม่
จ  ากดัเวลาและสถานท่ี แบบฝึกทกัษะภาษาองักฤษท าให้ผูส้อนรู้พฒันาการของนกัศึกษา แสดงถึงความ
เขา้ใจหรือความไม่เขา้ใจในเน้ือหาท่ีก าหนดใหเ้รียน นกัศึกษาไดรู้้ความสามารถของตนเอง และสามารถ
ทบทวนเน้ือหาจากการท าแบบฝึกทกัษะ กิจกรรมท่ีเน้นทกัษะการฟัง-พูดสนบัสนุนให้เกิดความกล้า
แสดงออก มีความมัน่ใจในตนเองในการโตต้อบ และการแสดงความคิดเห็น  

นอกจากน้ี การให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากสถานประกอบการจริงท าให้นักศึกษามี
ความมัน่ใจในการน าความรู้ท่ีไดรั้บไปใชไ้ดใ้นสถานการณ์จริง 

อยา่งไรก็ตามในการด าเนินการวจิยัพบปัญหาจากสภาพแวดลอ้มในการเรียนซ่ึงเป็นปัจจยัหน่ึง
ท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ เช่น การไม่มีหอ้งเรียนประจ า และอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้  ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบท่ีส่งผลต่อความสามารถในการส่ือสาร 6 ประการของ Nunan (1989) ได ้
เป้าหมาย ตวัป้อนทางภาษา กิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัตวัป้อนทางภาษา บทบาทผูส้อน บทบาทผูเ้รียน 
และการจดัสภาพชั้นเรียน ซ่ึงหากองคป์ระกอบเหล่าน้ีมีความสัมพนัธ์สอดคลอ้งกนั จะท าใหเ้กิดการ
เรียนรู้ไดม้ากท่ีสุด  
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หลงัการด าเนินการวิจยัพบว่าผูเ้รียนมีความรู้และความสามารถทางดา้นภาษาองักฤษเพิ่มข้ึน 
เน่ืองจาก ประการแรกการจดัการอบรมมีนวตักรรม การสอน และรูปแบบกิจกรรมท่ีมุ่งพฒันาทกัษะ
ภาษาองักฤษในการส่ือสารเพื่อเตรียมความพร้อมในการท างานด้านอุตสาหกรรมบริการสาขาการ
บริการโรงแรมและท่ีพกั ประการท่ีสอง ในการจดัการอบรมมีการก าหนดองคป์ระกอบเพื่อให้สามารถ
พฒันาการเรียนรู้ทางภาษาใหแ้ก่ผูเ้รียน ไดแ้ก่ มีเน้ือหาท่ีสอดคลอ้งกบัการปฏิบติังานดา้นการโรงแรม มี
ส่ือการสอนท่ีผูเ้รียนสามารถสังเกตเห็นและใช้ได้ มีกิจกรรมหรือส่ิงท่ีผูเ้รียนและผูส้อนตอ้งใช้ทกัษะ
ภาษาองักฤษในการส่ือสาร รวมทั้งมีการจดัประสบการณ์ในการท างานด้านการโรงแรมในสถาน
ประกอบการจริง 

 
2. การอภิปรายผลตามวตัถุประสงค์ข้อที ่1 

  ผลจากการวิจยัเร่ือง “การพฒันานวตักรรมภาษาองักฤษท่ีใชแ้นวการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร
เพื่อเตรียมความพร้อมในการท างานด้านอุตสาหกรรมบริการ สาขาการบริการโรงแรมและท่ีพกัใน
ประชาคมอาเซียนส าหรับนกัศึกษาวิทยาลยัชุมชนแม่ฮ่องสอน”  ไดส้ร้างนวตักรรมการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษ ไดแ้ก่ แบบทดสอบก่อนเรียน  และแบบทดสอบหลงัเรียน  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
คู่มือประกอบการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบฝึกทกัษะภาษาองักฤษ และคู่มือแบบฝึกทกัษะ
ภาษาองักฤษ  

ในการสร้างนวตักรรมมีการรวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูลดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  
  แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลงัเรียน มีการวิเคราะห์ค่า Index of Objective 
Congruence (IOC) โดยพิจารณาความสอดคล้องของขอ้สอบกบัเน้ือหา จากผลการวิเคราะห์พบว่า
แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลงัเรียนมีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาในการจดัการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการท างานด้านอุตสาหกรรมบริการ  สาขาการบริการ
โรงแรมและท่ีพกั สามารถน าไปใชทุ้กขอ้ (ทั้งหมดจ านวน  40  ขอ้) 
นวตักรรม ไดแ้ก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คู่มือประกอบการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
แบบฝึกทกัษะภาษาองักฤษ และคู่มือแบบฝึกทกัษะภาษาองักฤษ ไดร้วบรวมขอ้มูลจากการสอบถามและ
การสัมภาษณ์ผูป้ระกอบอาชีพด้านอุตสาหกรรมบริการ สาขาการบริการโรงแรมและท่ีพกั  แล้ว
วิเคราะห์สาระส าคัญในการจัดอบรมให้ความรู้ภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาแล้วน ามาออกแบบส่ือ
นวตักรรมแลว้เรียงล าดบัตามความยาก ง่าย ของเน้ือหา จากนั้นตรวจสอบแบบฝึกทกัษะภาษาองักฤษ 
แบบฝึกทกัษะภาษาองักฤษ และคู่มือโดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน  3  ราย โดยการวิเคราะห์หาค่า Index of 
Objective Congruence (IOC) พบวา่ แบบฝึกทกัษะภาษาองักฤษ แบบฝึกทกัษะภาษาองักฤษ และคู่มือ มี
ความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา สามารถน าไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการท างานดา้นอุตสาหกรรมบริการ สาขาการบริการโรงแรมและท่ีพกั 
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นอกจากน้ี มีการหาประสิทธิภาพของนวตักรรมโดยใช้เกณฑ์   E1/E2  (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 
2556) ซ่ึงเกณฑ์ท่ีใชคื้อ E1/E2 เท่ากบั 80/80 แต่เน่ืองจากขอ้จ ากดัของตวัผูเ้รียน ไดแ้ก่ สมรรถภาพของ
ผูเ้รียน ผูเ้รียนส่วนใหญ่มีความรู้ ความสามารถ และทกัษะภาษาองักฤษค่อนขา้งต ่า อย่างไรก็ตามเม่ือ
ทดสอบประสิทธิภาพของนวตักรรม (E1/E2) พบวา่ค่าประสิทธิภาพของนวตักรรม เท่ากบั  87.0 / 49.67 

ค่าประสิทธิภาพของนวตักรรมท่ีจดัไวจ้ากการท าแบบฝึกหัดและกิจกรรมการเรียนระหว่าง
เรียน E1 เท่ากบั 87.0 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด (80/80) เป็นผลมาจากการสอนท่ีใช้คู่มือและนวตักรรม
ภาษาองักฤษท่ีใชแ้นวการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร ซ่ึงเน้นการฝึกใช้ภาษาโดยการจดักิจกรรมคู่ และ
กิจกรรมกลุ่ม ท าให้การท าแบบฝึกหัดและกิจกรรมการเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ 
นกัเรียนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม สนุกกบัการเรียน การท ากิจกรรม นอกจากน้ีกิจกรรมการใช้
ภาษามีลกัษณะเหมือนการส่ือสารภาษาองักฤษในการประกอบอาชีพดา้นอุตสาหกรรมบริการ สาขาการ
บริการโรงแรมและท่ีพกั โดยมีการน านกัศึกษาไปเรียนรู้ยงัสถานประกอบการจริง   

ในขณะท่ีประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (พฤติกรรมท่ีเปล่ียนในตวัผูเ้รียนหลงัการเรียนดว้ยชุดการ
เรียนการสอน) คิดเป็นอตัราส่วนจากการท าแบบทดสอบหลงัเรียน E2 เท่ากบั 49.67 ซ่ึงต ่ากวา่เกณฑ์ท่ี
ก าหนด (80/80) น่าจะเป็นผลมาจากหลายปัจจยั ประการแรก ช่วงเวลาในการจดัอบรมมีระยะเวลาจ ากดั 
แมจ้ะใชจ้  านวนชัว่โมงในการอบรมมากคือ 25 ชัว่โมง แต่ก็จดัอบรมในระยะเวลา 5 วนั ซ่ึงอาจส่งผลต่อ
ความรู้ความจ า และความเขา้ใจของนกัศึกษา ประการท่ีสอง ความรู้เดิมของนกัศึกษานอ้ย จะเห็นไดจ้าก
การท่ีมีนกัศึกษาท่ีมีผลการทดสอบก่อนเรียนมีผลคะแนนมากกว่าคร่ึงเพียง 3 คนเท่านั้น ผลคะแนนต ่า
ท่ีสุดคือ 6 คะแนนจากคะแนนเต็ม 40 ส่วนผลการทดสอบหลงัเรียนนกัศึกษาร้อยละ 90 มีผลคะแนน
เพิ่มข้ึน นกัศึกษาร้อยละ 10 มีผลคะแนนเท่าเดิม โดยไม่มีนกัศึกษาท่ีมีผลการทดสอบหลงัเรียนลดลง แต่
อยา่งไรก็ตามเม่ือหาค่าประสิทธิภาพของผลลพัธ์ E2 เท่ากบั 49.67 ซ่ึงแสดงผลท่ีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว ้
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3. การอภิปรายผลตามวตัถุประสงค์ข้อที ่2 
ผลจากการวจิยัสามารถเพิ่มทกัษะภาษาองักฤษในการท างานดา้นอุตสาหกรรมบริการสาขาการ

บริการโรงแรมและท่ีพกัในประชาคมอาเซียนส าหรับนกัศึกษาวิทยาลยัชุมชนแม่ฮ่องสอน ผลการท า
แบบทดสอบหลงัเรียนมีค่าเฉล่ียมากกวา่ผลการท าแบบทดสอบก่อนเรียน  

ผลการท าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) มีค่าเฉล่ีย 13.80 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 4.06 
ผลการท าแบบทดสอบหลงัเรียน (Post-test) มีค่าเฉล่ีย 19.86 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 4.40 ซ่ึง
นักเรียนทุกคนมีผลการทดสอบหลังเรียนเพิ่มข้ึน โดยท่ีนักศึกษาร้อยละ 90 มีผลคะแนนเพิ่มข้ึน 
นกัศึกษาร้อยละ 10 มีผลคะแนนเท่าเดิม และไม่มีนกัศึกษาท่ีมีผลการทดสอบหลงัเรียนลดลง 

จากผลการวจิยับรรลุวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 ซ่ึงเป็นผลมาจากปัจจยัต่าง ๆ ดงัน้ี ประการแรกการใช้
คู่มือและนวตักรรมภาษาองักฤษ ท่ีใชแ้นวการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร ซ่ึงแนวการสอนภาษาเพื่อการ
ส่ือสารมีขั้นตอนการสอนจ านวน 3 ขั้นตอนท่ีมุ่งเน้นให้นกัเรียนฝึกฝนทกัษะการฟัง-พูดภาษาองักฤษ 
ขั้นตอนในขั้นการน าเสนอเน้ือหา (Presentation) มุ่งเนน้ให้นกัเรียนไดรั้บรู้และท าความเขา้ใจเก่ียวกบั
ความหมายและรูปแบบภาษาท่ีใชก้นัจริงโดยทัว่ไป ขั้นการปฏิบติั (Practice) นกัเรียนไดฝึ้กใชภ้าษาท่ีจะ
เพิ่ ง เ รียนรู้ใหม่จากการน า เสนอเ น้ือหาในลักษณะของการฝึกควบคุมหรือ ช้ีน า  (Controlled 
Practice/Directed Activities) โดยมีครูผูส้อนเป็นผูน้ าในการฝึก ไปสู่การฝึกท่ีแบบค่อย ๆ ปล่อยให้ท า
เองมากข้ึน ในการฝึกนั้น ครูจะเร่ิมการฝึกปากเปล่า (Oral) ซ่ึงเป็นการพูดแบบง่าย ๆ ก่อน จนไดรู้ปแบบ
ภาษา แล้วค่อยเปล่ียนสถานการณ์ท่ีลว้นแต่สร้างข้ึนภายในห้องเรียนทั้งนั้น เพื่อฝึกการใช้โครงสร้าง
ประโยคตามบทเรียน นอกจากน้ีควรมีการตรวจสอบความเขา้ใจของผูเ้รียนควบคู่ไปดว้ย ขั้นการใช้
ภาษาเพื่อการส่ือสาร (Production) เป็นการฝึกใชภ้าษานอกชั้นเรียน 

ประการท่ีสอง การใช้คู่มือและนวัตกรรม ได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คู่ มือ
ประกอบการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบฝึกทกัษะภาษาองักฤษ และคู่มือแบบฝึกทกัษะ
ภาษาองักฤษ เป็นส่วนช่วยเอ้ืออ านวยใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้ใจ สนบัสนุนการเรียนรู้ เกิดการเสริมต่อการเรียนรู้ 
(Scaffolding) นอกจากน้ีกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียน ท าให้เกิดการปฏิสัมพนัธ์ผูเ้รียน เกิดการเรียนรู้
ร่วมกนั (Collaborative Learning) (Johnson & Johnson, 1974, อา้งใน ทิศนา แขมมณี, 2548) 
  



73 

 

 
3.   ข้อเสนอแนะจากการวจัิยด้านการเรียนการสอน 

1. จากการวิจัยพบว่านักศึกษามีความเข้าใจในการเร่ืองของการประกอบอาชีพด้านการ
โรงแรมและท่ีพกั และการใชภ้าษาองักฤษในการปฏิบติังานดา้นการโรงแรมค่อนขา้งจ ากดั จึงควรมีการ
เพิ่มเน้ือหาและขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัการโรงแรม เช่น ประเภทของหอ้งพกั และประเภทของอาหาร 

2. การสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้ภาษาองักฤษในสถานการณ์จริงอย่างต่อเน่ืองจะช่วย
สร้างประสบการณ์ในการใชภ้าษาองักฤษ และเพิ่มทกัษะในการส่ือสาร 
 
4.   ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการวิจยัเพื่อพฒันาคู่มือและนวตักรรมการเรียนการสอนภาษาองักฤษท่ีใชแ้นวการ
สอนภาษาเพื่อการส่ือสารในระดบัชั้นอ่ืน ๆ  

2. ควรมีการวจิยัเพื่อศึกษาผลการเรียนภาษาองักฤษโดยใช้แนวการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร 
(Communicative Approach) ของนกัเรียนในระดบัชั้นอ่ืน ๆ  

3. เน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ี ได้พฒันาคู่มือและนวตักรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซ่ึง
จ าเป็นตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีท าให้สามารถใชส่ื้อคอมพิวเตอร์ได ้ดงันั้นอาจ
เป็นขอ้จ ากดัส าหรับสถานศึกษาท่ีมีส่ิงอ านวยความสะดวกในการจดัการเรียนการสอนไม่เพียงพอ จึง
อาจตอ้งมีการผลิตส่ือประเภทอ่ืน ๆ เพิ่มเติม เช่น ส่ือเสียง หรือส่ือท่ีไม่ตอ้งใชเ้ทคโนโลยมีากนกั 
 
 
 
 
 
 




