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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาวิธีการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม และ 2) ศึกษาผลของการเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร
ดังกล่าว กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ านวน 
39 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ คู่มือประกอบการอบรมภาษาอังกฤษ  (TOEIC) สถิติที่ใช้ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) ในด้านวิธีการในการเตรียมความพร้อม บุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเลือก
วิธีการการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษใน 2 รูปแบบ 2.1) ศึกษาด้วยตัวเอง (10%) และ 2.2 ) การ เข้าอบรม
ภาษาอังกฤษ (90%)  2) ผลของการเตรียมความพร้อม บุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศพบว่า ผู้ที่ศึกษาด้วยตัวเองมี
คะแนนเฉลี่ยผลการสอบต่ ากว่า (x̄=201.25, sd. =44.79) เกณฑ์ที่ก าหนด  (x̄=250) และผู้ที่เข้ารับการอบรมมีคะแนนเฉลี่ย
ผลการสอบสูงกว่า(x̄=285.86, sd. =100.87)เกณฑ์ที่ก าหนด เมื่อพิจารณากลุ่ม พบว่า กลุ่มที่เลือกวิธีการเตรียมความพร้อม
ภาษาอังกฤษด้วยการเข้ารับการอบรมมีผลการสอบสูงกว่ากลุ่มที่ศึกษาด้วยตนเอง 
ค าส าคัญ: การเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ บุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ABSTRACT 
This research aimed 1) to study personnel’s English preparation of the Faculty of Information 

Technology, Rajabhat Maha Sarakham University and 2) to study the results of English preparation of the 
personnel mentioned. The population and sample included 39 personnel of the Faculty of Information 
Technology, Rajabhat Maha Sarakham University. The tool used in this research was an English training 
manual (TOEIC). The statistics used in data analysis were: average, mean and standard deviation. The 
research result showed that 1) 10% of the population preferred to develop their English skill by self-
preparation and 90% of them chose to participate in an English training program. 2) Based on the results 
of the personnel’s English preparation, the personnel with self-preparation had their TOEIC test score 
lower than the criteria determined (x̄=201.25, sd. =44.79). For those who chose a English training 
participation method, their test results were higher than the criteria determined (x̄=285.86, sd. =100.87). 

 
Keywords: English preparation, personnel of the Faculty of Information Technology 

 
 
 
 
 
 
 
 



   The 1st National Conference on Technology and Innovation Management   
NCTIM  2015 | Rajabhat Maha Sarakham University | Maha Sarakham | Thailand | 12 – 13 May 2015 

Technology and Innovation Management   |   231 

 

บทน า 
ปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่มีความส าคัญมากเพราะเป็นภาษากลางที่ใช้ในการสื่อสารระหว่าง

ประเทศอย่างแพร่หลายที่สุด เป็นภาษาท่ีถูกใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงแหล่งวิทยาการต่างๆ และค้นคว้าข้อมูลใหม่ๆ ข้อมูล
ที่ปรากฏในแผนยุทธศาสตร์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พ.ศ. 2549-
2553 กระทรวงศึกษาธิการ ช้ีให้เห็นว่า คนท่ัวโลกใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการสื่อสารกว่า 2,000 ล้านคน หรือ 1 ใน 3 ของ
ประชากรโลก (กระทรวงศึกษาธิการ. 2558: online) จากผลการจัดอันดับทักษะความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของ
ประชากรที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในประชาชนวัยแรงงานจาก 63 ประเทศทั่วโลกของบริษัท Education First ซึ่งเป็น
บริษัทผู้น าด้านการเรียนต่อต่างประเทศและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในปีนี้ พ.ศ.2558 เปิดเผยว่า ประเทศไทยจัดอยู่อันดับที่ 
48 ซึ่งอยู่ในระดับ Very low proficiency หรือ ระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษต่ ามาก เมื่อเทียบกับประเทศใน
แถบเอเชียความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของประเทศถูกจัดอยู่ในล าดับที่ 11 จาก 14 ประเทศ (Education First. 
2558: online) จากข้อมูลดังกล่าว จึงสามารถสรุปได้ว่า ปัจจุบันทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของคนไทยวัยแรงงานยังคงเป็น
ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ส่งเสริมและผลักดันให้คณาจารย์และบุคลากรรับรู้ 
รับทราบ มาตรฐานการศึกษาระดับสากล มีทักษะในการใช้ภาษา วิจัย เผยแพร่ และคิดแบบสากล แต่สามารถประยุกต์ใช้
ประโยชน์ได้ในชุมชน หรือประเทศ เพื่อสอดรับกับนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเพื่อ “เป็นมหาวิทยาลัยช้ัน
น าท่ีมุ่งพัฒนาองค์ความรู้ที่มีคุณภาพระดับสากล เพื่อเป็นคลังปัญญาและที่พึ่งของสังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
จึงเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตอบสนองต่อสังคมและสอดคล้องกับการพัฒนาและการแข่งขันของ
ประเทศได้อย่างยั่งยืน และเผยแพร่สู่สากล ด้วยเหตุนี้คณะฯจึงได้จัดท าโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรในด้าน
ภาษาอังกฤษในการสอบ TOEIC เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและการเรียนการสอนสู่สากลของคณะ และ
มหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมาย 

การด าเนินงานการอบรมและส่งเสริมการพัฒนาภาษาอังกฤษของบุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจในการศึกษาวิธีการในการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรในลักษณะอื่นๆ นอกเหนือจากการเข้าร่วม
อบรมและผลของการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร ท้ังนี้ผลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการ
ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อไป 

 
1. วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.1 เพื่อสร้างคู่มือการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สารคาม 

1.2 เพื่อศึกษาผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสารคาม 
 

2. ทฤษฎีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ จากการศึกษาแผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พ.ศ.2549 – 2553 ที่ยังคงถูกใช้มาจนถึงปัจจุบัน (กระทรวงศึกษาธิการ. 
2558: online) และ ข้อมูลออนไลน์ผลการจัดอันดับทักษะความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของประชากรที่ไม่ได้ใช้
ภาษาอังกฤษเป็นหลักในประชาชนวัยแรงงานจาก 63 ประเทศทั่วโลกของบริษัท Education First (Education First. 2558: 
online) จึงท าให้รู้ปัญหา ว่า ระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษมีความส าคัญต่อศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ แต่ทักษะทางภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสารของบุคลากรวัยท างานของประเทศไทยอยู่ในระดับต่ ามาก (Very low 
proficiency) ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข ปัญหานี้จึงน าไปสู่แนวคิดในการจัดอบรมเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษ
ให้แก่บุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ทั้งนี้ การจัดอบรมดังกล่าวสอดคล้องกับภารกิจ
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 ที่บัญญัติไว้ว่าให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น ที่เสริมสร้างพลังปัญญาแห่งแผ่นดิน ฟื้นฟูหลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยาเพื่อ
ความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยืนยาวของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์ จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง 
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ท าการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิต
ครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู (ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2547: 2) และสอดคล้องกับ “แผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (พ.ศ. 2549-2553)” โดยมียุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบสื่อสาร  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างความเสมอภาคในการเรียนภาษาอังกฤษอย่างมีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบสื่อสาร  
ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และเพิ่มโอกาสการใช้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน 

 
การส่งเสริมการเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศนี้มุ่งเน้นทักษะ

ภาษาอังกฤษทางด้านการสื่อสาร ท้ังนี้ผู้วิจัยจึงได้เลือกเนื้อหาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเรียกโดย
ย่อ ว่า TOEIC (Test of English for International Communication) (Trew, Grant. 2007: 4-5) ซึ่งเป็นข้อสอบ
มาตรฐานระดับสากลในการวัดทักษะภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารในระดับนานาชาติ จัดท าขึ้นโดยสถาบัน  Educational 
Testing Service (ETS) ในประเทศสหรัฐอเมริกามาจัดท าคู่มือในการอบรมภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ ปัจจุบันการสอบ TOEIC มีสองรูปแบบหลัก คือ (1) TOEIC Listening and Reading Test (การฟังและการอ่าน) 
และ (2)  TOEIC Speaking and Writing Tests (การพูดและการฟัง) ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า “Redesigned TOEIC”  
ทั้งนี้ ในประเทศไทยมีการสอบเฉพาะแบบ TOEIC Listening and Reading Test เท่านั้น ซึ่งเป็นแบบทดสอบซึ่งสามารถวัด
ทักษะความสามารถในการน าภาษาอังกฤษมาใช้งานได้จริง ท้ังด้านการฟังและการอ่านคะแนนของ TOEIC ไม่มีเกณฑ์คะแนน
สอบผ่าน แต่ผลคะแนนจะขึ้นอยู่กับระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สอบเท่านั้น โดยคะแนน TOEIC เริ่มจาก 
10 คะแนนถึง 990 คะแนน การสอบ TOEIC แบ่งการสอบเป็น 2 ส่วนคือ การฟัง (Listening) และ การพูด (Reading) 
จ านวน 200 ข้อ คะแนนเต็มรวม 990 คะแนน เวลาในการท าข้อสอบคือ 2 ช่ัวโมง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ทั้งนี้ในการพัฒนา
คู่มือประกอบการอบรมภาษาอังกฤษ ผู้วิจัยใช้วิธีการด าเนินงานเชิงระบบ ADDIE Model (อารีราษฎร์, พิสุทธา. 2551: 64-
70) ซึ่งมี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นการศึกษาวิเคราะห์ (Analysis) 2) ขั้นออกแบบ (Design) 3) ขั้นพัฒนา (Development) 4) 
ขั้นทดลองใช้ (Implement) และ 5) ขั้นประเมินผล (Evaluation) ในการอบรมภาษาอังกฤษให้แก่บุคคลากร ผู้วิจัยได้อบรม
บุคลากรโดยยึดกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP ของสุชาติ (จินดานุรักษ์, อัครวุฒิ. 2553: 4-5)เพื่อให้การอบรมมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด โดยกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP เป็นการเรียนผ่านกระบวนการ 4 ขั้นตอน ดังนี้ (1) ขั้น M (Motivation) เป็นขั้น
สนใจปัญหา การจูงใจผู้เรียน (2) ขั้น I (Information) เป็นขั้นให้ข้อมูล (3) ขั้น A (Application) ขั้นน าข้อมูลมาทดลองใช้ (4) 
ขั้น P (Progress) ขั้นส าเร็จผล เป็นการตรวจสอบความถูกต้องของผู้เรียนหลังจากได้น าความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติใช้จริง  
 
 
 

วิธีด าเนินการ 
1. ขัน้ตอนการวิจัย 

วิธีการในการด าเนินงานวิจยัแบ่งออกเป็น 3 ขั้น ดังนี้ 
 

1. สร้างคู่มือประกอบการอบรมภาษาอังกฤษ 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างคู่มือประกอบการอบรมภาษาอังกฤษตามกระบวนการด าเนินการวิจัยเชิงระบบ 

(ADDIE) 5 ขั้นตอน ดังนี ้
1.1 ขั้นวิเคราะห์ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับต่อไปนี ้
1.1.1 วิเคราะห์ปัญหาจากผลสรุปที่ได้จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

  1.1.2 วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม  
  1.1.3 วิเคราะห์งาน ผู้วิจัยได้วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ออกแบบแบบวัดผลการเรียนรู้เพื่อประเมินผลการ

เรียนรู้ระหว่างเรียน โดยก าหนดเกณฑ์การประเมิน 
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  1.1.4 วิเคราะห์แหล่งข้อมูล ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและต าราที่เกี่ยวข้องกับการสอบ TOEIC เพื่อคัดเลือก
เนื้อหาท่ีเหมาะสมต่อการสร้างคู่มือประกอบการอบรมภาษาอังกฤษ 

  1.1.5 วิเคราะห์วิธีการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
จากนั้นได้วิเคราะห์หลักการ เหตุผลและวิธีการของรูปแบบการเรียนการสอนและหลักการดังกล่าว เช่น วิธีการสอน การ
จัดการเวลา ความสัมพันธ์ระหว่างเวลาการเรียนกับระดับความสนใจของผู้เรียน เป็นต้น เพื่อการออกแบบคู่มือประกอบการ
อบรมภาษาอังกฤษ 

1.2 ขั้นออกแบบ ในขั้นนี้ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาออกแบบคู่มือและเอกสาร
ประกอบการเรียนการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC ดังนี ้

1.2.1 เลือกแหล่งข้อมูลซึ่งได้ด าเนินการแล้วจากขั้นวิเคราะห์ข้อมูล 
1.2.2 ออกแบบมาตรฐานการน าเสนอข้อมูลโดยการปรึกษาอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดมาตรฐาน

หลักสูตรการเรียนการสอน ได้แก่ รูปแบบการเรียนการสอน รูปแบบคู่มือและเอกสาร เนื้อหา รูปภาพ และเครื่องมือเพื่อความ
สะดวกในการใช้งาน 

1.2.3 ออกแบบโครงสร้างการน าเสนอเนื้อหาของหลักสูตรการเรียนการสอน 
1.2.4 จัดล าดับเนื้อหาการเรยีนการสอนของคู่มือและเอกสารประกอบการสอนในแต่ละเล่มจากง่ายไปยาก 
1.2.5 ออกแบบคู่มือและเอกสารประกอบการอบรม 

  1.3 ขั้นการพัฒนา เป็นขั้นที่ผู้วิจัยได้น าคู่มือและเอกสารการเรียนการสอนที่ได้ออกแบบมาพัฒนาโดยมี
วิธีการด าเนินงาน ดังนี ้
  1.3.1 พัฒนานาคู่มือและเอกสารการเรียนการสอนตามรูปแบบที่ได้ออกแบบไว้แล้ว 
  1.3.2 ตรวจสอบความถูกต้องของคู่มือและเอกสารประกอบการสอนที่พัฒนาขึ้นและปรับปรุงแก้ไข 
  1.3.3 น าคู่มือและเอกสารประกอบการสอนที่ปรับปรุงแก้ไข 1 ชุด ไปปรึกษาผู้เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้อง ปรับปรุงคู่มือและเอกสารประกอบการสอนตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
  1.3.4 รวบรวมข้อมูลและเอกสารประกอบการสอนเข้าเป็นระบบเดียวกันเพื่อให้ได้คู่มือที่มีกระบวนการ
เรียนการสอนครบถ้วนทุกข้ันตอน 
  1.4 ขั้นทดลองใช้ เป็นขั้นที่ผู้วิจัยได้น าคู่มือประกอบการอบรมภาษาอังกฤษที่ได้พัฒนาขึ้น ที่มี
องค์ประกอบครบถ้วนสมบูรณ์ไปทดลองใช้เพื่อหาข้อบกพร่องและท าการปรับปรุงแก้ไข  
  1.5. ขั้นประเมินผล ผู้วิจัยได้น าหลักสูตรการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญคุณภาพหลกัสูตรและ
อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ จ านวน 3 คน  
 
 2. ด าเนินการอบรมภาษาอังกฤษ 
 ในการอบรมภาษาอังกฤษให้แก่บุคคลากร ผู้วิจัยได้อบรมบุคลากรโดยยึดกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP เป็นเวลา
รวมทั้งหมด 30 ช่ัวโมง 3 ช่ัวโมงต่อ 1 วัน เวลา 17.00 – 19.00 ณ ห้องประชุมศูนย์ทางไกลฯ อาคารศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์ ช้ัน 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสารคาม ซึ่งเป็นการอบรมผ่านกระบวนการ 4 ขั้นตอน ดังนี้  
  2.1 ขั้น M (Motivation) เป็นขั้นสนใจปัญหา การจูงใจผู้เรียน เป็นขั้นที่มีการเตรียมการเป็นอย่างดีเพื่อ
น าผู้เรียนเข้าสู่หัวข้อเรื่องตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน ในการด าเนินการขั้นนี้ผู้สอนอาจจะใช้สื่อประกอบกับ
เทคนิคในการดึงความสนใจของผู้เรียนให้ได้มากที่สุดโดยใช้เวลาอย่างกะทัดรัดอย่างเหมาะสมเพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม  

 2.2 ขั้น I (Information) เป็นขั้นให้ข้อมูล เป็นที่จะท าให้ผู้เรียนมีความพร้อมที่จะรับเนื้อหาสาระ ให้
ผู้เรียนอ่านจากต ารา เรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่ควรจะได้รับจากแหลง่ข้อมูลต่างๆ ใช้อุปกรณ์ช่วยสอนและวางข้ันตอน
การสอนในการให้เนื้อหาจากน้อยไปมาก จากง่ายไปยากและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

 2.3 ขั้น A (Application) ขั้นน าข้อมูลมาทดลองใช้ เป็นขั้นที่ผู้เรียนมีโอกาสทดสอบความสามารถ
ภายหลังจากการรับเนื้อหาสาระ ซึ่งขั้นนี้จะแสดงให้ผู้เรียนเห็นถึงระดับความรู้ เนื้อหา และความเข้าใจที่ได้รับ ทั้งนี้จะ
ก่อให้เกิดการตรวจปรับเนื้อหา ส่วนผู้เรียนที่ยังรับเนื้อหาไม่ได้จะถูกซ่อมเสริมให้สมบูรณ์และถูกต้อง เพื่อช่วยลดภาวะของการ
อิ่มตัวในการรับเนื้อหาและท าให้ผู้เรียนสามารถรับเนื้อหาได้มากขึ้น และยังช่วยให้นักเรียนทบทวนความจ าเพื่อป้องกับการ
เลือนหาย ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการใช้สติปัญญา การแก้ไขปัญหา และเสริมสร้างการส่งถ่าย
ความรู้  
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 2.4 ขั้น P (Progress) ขั้นส าเร็จผล เป็นการตรวจสอบความถูกต้องของผู้เรียนหลังจากได้น าความรู้ที่ได้
ไปปฏิบัติใช้จริง ผลที่ได้จากความถูกต้องในการใช้ความรู้คือความส าเร็จ จึงถือว่าผู้เรียนได้เรียนรู้แล้ว หรือ เป็นขั้นตอนในการ
ตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ เป็นการวัดและประเมินผลพฤติกรรมการเรียนรู้ ในช่วงเวลานั้น 

 
 3. วิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้ท าผลสอบ TOEIC ของบุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 38 คน มาจัดกลุ่มเพื่อศึกษาผล

การทดสอบด้านภาษาอังกฤษ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มที่เลือกวิธีการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง และ 
2) กลุ่มที่เข้าอบรมภาษาอังกฤษตามคู่มือประกอบการอบรม จากนั้นได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยการป้อนข้อมูลลงในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการหาสถิติต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

 
2. กลุม่เป้าหมาย 
  บุคลากร คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ านวน 39 คน จัดแบ่งการเตรียมความ
พร้อมเป็น 2 กลุ่ม ตามความสมัครใจ ดังน้ี 
  2.1 กลุ่มที่ศึกษาด้วยตนเอง จ านวน  4  คน 
  2.2 กลุ่มที่เข้ารับการอบรม จ านวน  34  คน 
 
3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 คู่มือประกอบการอบรมภาษาอังกฤษ  (TOEIC) พัฒนาด้วยวิธีการด าเนินงานเชิงระบบ (ADDIE Model) 
 
4. ตัวแปรที่ศึกษา 
 4.1 ตัวแปรต้น คือ การเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยั
ราชภัฏมหาสารคาม 
 4.2 ตัวแปรตาม คือ ผลสอบ TOEIC ของบุคลากรคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 
 
5. สถิติที่ใช้ คือ t-test (one sample) โดยเกณฑ์ที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ยคะแนน 250 คะแนน  
 

ผลการด าเนินงาน 
 
1. ผลการสร้างคู่มือการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสารคาม ผู้วิจัยสร้างคู่มือ โดยจัดแบ่งหัวเรื่อง 3 เรื่อง ดังนี้ 1) การฝึกทักษะการฟัง (Listening skill) 2) การฝึกทักษะการ
อ่าน (Reading skill) 3) ไวยากรณ์และค าศัพท์ (Grammar and vocabulary) 
 
 2. ผลศึกษาผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ผู้วิจัยได้น าคะแนนผลการทดสอบ TOEIC ของบุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 39 คน ดังแสดงตารางที่ 1 มาค านวณ
ด้วย สถิติ t-test (one sample) โดยเกณฑ์ที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ยคะแนน 250 คะแนน ผลการวิเคราะห์ แสดงในตารางที่ 2 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 1 คะแนนผลการทดสอบ TOEIC  
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กลุ่มที่เข้ารับการอบรม กลุ่มที่ศึกษาด้วย
ตนเอง 

คนท่ี คะแนน คนท่ี คะแนน คนท่ี คะแนน คนท่ี คะแนน คนท่ี คะแนน 
1 370 11 260 21 305 31 310 1 140 
2 455 12 295 22 165 32 215 2 200 
3 405 13 330 23 285 33 205 3 220 
4 245 14 185 24 250 34 495 4 245 
5 260 15 400 25 370 35 165   
6 160 16 285 26 235     
7 595 17 240 27 205     
8 155 18 235 28 290     
9 315 19 345 29 165     
10 300 20 175 30 300     
      เฉลี่ย 284.84 เฉลี่ย 201.25 

 
 
ตารางที ่2 ผลการวิเคราะห์ด้วยสถิติ t-test 
 

กลุ่ม จ านวน ค่าเฉลี่ย ค่า t ค่า Sig. 
ศึกษาด้วยตนเอง 4 201.25 -2.177 .059 
เข้ารับการอบรม 35 285.86 2.044 .025 

 
 

อภิปรายผล 
ผลการศึกษาผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า 1) ในด้านวิธีการในการเตรียมความพร้อม บุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเลือกวิธีการการ
เตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษใน 2 รูปแบบ 2.1) ศึกษาด้วยตัวเอง (10%) และ 2.2 ) การเข้าอบรมภาษาอังกฤษ (90%) 
2) ผลของการเตรียมความพร้อม บุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศพบว่า ผู้ที่ศึกษาด้วยตัวเองมีคะแนนเฉลี่ยผลการสอบต่ า
กว่า (x̄=201.25, sd. =44.79) เกณฑ์ที่ก าหนด  (x̄=250) และผู้ที่เข้ารับการอบรมมีคะแนนเฉลี่ยผลการสอบสูงกว่า( x̄
=285.86, sd. =100.87)เกณฑ์ที่ก าหนด เมื่อพิจารณากลุ่ม พบว่า กลุ่มที่เลือกวิธีการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษด้วยการ
เข้ารับการอบรมมีผลการสอบสูงกว่ากลุ่มที่ศึกษาด้วยตนเอง 
 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษา กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง และหน่วยงานที่ให้ข้อมูล จนเป็นผลให้งานวิจัยนี้

ส าเร็จลุล่วง 
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