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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีเพื่อศึกษาระดับการใชภาษาอังกฤษ และเพื่อเปรียบเทียบการใชภาษาอังกฤษเพื่อการ
สือ่ สารในรายวิชาการซอมบํารุงทาอากาศยาน ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทาอากาศยาน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย โดยเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (purposive sampling) และดําเนินการสงเสริมการใชภาษาอังกฤษ
ตามแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ พบวาระดับการใช
ภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยาง คะแนนทดสอบกอนเรียน (Pre-test) มีคาเฉลี่ย () เทากับ 355.83 คะแนน
และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () เทากับ 169.87 คะแนน และหลังไดรับการสงเสริมการใชภาษาอังกฤษ
ตามแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พบวาคะแนนทดสอบหลังเรียน (Post-test) มีคาเฉลี่ยเทากับ
416.94 คะแนน และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () เทากับ 173.62 คะแนน ผลการเปรียบเทียบผลคะแนน
ทดสอบวัดระดับความสามารถการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กอนและหลังการไดรับการสงเสริมการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามแนวคิดการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร พบวาคะแนนทดสอบกอนเรียน
สวนใหญมคี า นอยกวาคะแนนทดสอบหลังเรียน ความแตกตางของคะแนนทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน (d)
มีคาเฉลี่ย () เทากับ 61.11 คะแนน และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () เทากับ 56.24 คะแนน
เมือ่ นําผลคะแนนทดสอบวัดความสามารถการใชภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารกอนและหลังเรียนมาเขา
โปรแกรมคํานวณเพื่อวิเคราะหคา t-test เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติ
(Level of significance: ) ไว้ที่ 0.05 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ค่า t โดยใช้สถิติ
Paired-sample t Tests พบวา คา t คือ 4.48, df = 17, t Critical one tail = 1.74 ซึง่ คา t > t Critical one tail
(4.48 > 1.74) และมีคา P (P-value) = 0.00016 (one-tail) โดยเปนการทดสอบแบบทางเดียวซึ่งมีคานอย
กวาระดับนัยสําคัญทางสถิติ () ที่ 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธ สมมติฐาน H0 ยอมรับสมมุติฐาน H1 คือ H1:
post-test > pre-test ซึ่งหมายความวาระดับความสามารถการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษา
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ที่ผานการเรียนโดยสงเสริมการใชภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในรายวิชา
การซอมบํารุงทาอากาศยาน มีคา สูงกวาระดับความสามารถการใชภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารกอนไดรบั การ
สงเสริมการใชภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
คําสําคัญ: การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร, การสงเสริมการใชภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Abstract
This research was to studied the level of English communication proficiency. And to
compare the scores of the English communication proficiency test of the sample before and after
the enhancements of using English as communicative language teaching (CLT) in the course of
airport maintenance. Of students in airport management program Chiang Rai Rajabhat University.
Sample was selected by purposive sampling method. It was found that the average pre-test
scores were 355.83 and the standard deviation was 169.87 and the average post-test scores were
416.94 and the standard deviation was 173.62. Comparison of the scores of the English
communication proficiency test of the sample before and after the enhancements of using English
as communicative language teaching (CLT), it was found that the pre-test scores were significantly
lower than the post-test scores. The average of the diﬀerence between the pre-test scores and
post-test scores (d) was 61.11 and the standard deviation was 56.24.
The result of the independent samples t test (paired-sample statistics t tests) were used to
test the hypothesis. With a value of t test static of 4.48 and critical value of 1.74 at a 5% level
of significance, we have enough statistical evidence to reject the null hypothesis. We conclude
that it was significantly higher level of English communication proficiency of sample who have
studied by using English as communicative language teaching (CLT).
Keywords: Communicative language teaching (CLT), English for communication, Communicative
methodology

ความสําคัญของปญหา
ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลที่มีความจําเปนอยางยิ่ง ทั้งนี้ภาษาอังกฤษเปนสื่อกลางในการเผยแพร
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและความรูในแขนงตางๆ (อารีรักษ และคณะ, 2554) ทั้งยังเปนเครื่องมือสําคัญใน
การติดตอสือ่ สาร การประกอบอาชีพ การสรางความเขาใจเกีย่ วกับวัฒนธรรม และเขาใจวิสยั ทัศนของชาติอนื่ ๆ
(กาญจนา, 2551)
ประเทศไทยตระหนักถึงความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษมาโดยตลอด ดังจะเห็นไดจากการจัดการ
ศึกษาของชาติไดกําหนดใหมีการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษทั้งทางดานการฟง การพูด การอาน และ
การเขียน (อารีรักษ และสิริพร, 2553) แตกระนั้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษก็มีปญหามาโดยตลอด
สงผลใหนักเรียนไมสามารถใชภาษาอังกฤษไดอยางถูกตอง (บุบผา, 2555) และสงผลตอเนื่องมาสูการเรียน
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ภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา เนื่องจากความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษาอยูในเกณฑ
ต่ํากวามาตรฐาน
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเปนทักษะที่นักศึกษาไทยมีปญหามากที่สุด ทั้งๆ ที่ทักษะการสื่อสารมี
ความสําคัญตอนักศึกษาในประเทศไทยเปนอยางมาก จากการศึกษาของอดิศาและคณะ (2547) ชี้ใหเห็น
สาเหตุและอุปสรรคในการพัฒนาทักษะการสื่อสารของนักศึกษาไทย คือ จํานวนผูเรียนในแตละชั้นเรียน
มีมากเกินไป การขาดครูผูสอนมีความเชี่ยวชาญ หรือเวลาที่ใชในการเรียนภาษาอังกฤษมีจํากัด และสวนใหญ
ถูกใชในการสอนทักษะอืน่ เชน การอาน จึงทําใหการฝกฝนและทักษะการพูดของผูเ รียนไมประสบความสําเร็จ
จึงไมสามารถสื่อสารได
ในภาคอุตสาหกรรมการบินเองก็มีความตองการบุคลากรที่มีความรูความสามารถในดานการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได ซึง่ ภาษาอังกฤษนัน้ ถือเปนภาษาสากลทีใ่ ชกนั แพรหลาย ซึง่ จําเปนอยางมากในการดําเนินงาน
ตางๆ เห็นในการรับสมัครพนักงานสาขาที่เกี่ยวของกับการบินจะมีการกําหนดเกณฑความสามารถภาษา
อังกฤษไวในใบสมัคร ซึง่ ผูท ตี่ อ งการเขาทํางานจะตองผานเกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษตามทีก่ าํ หนดไว และ
ยังตองมีการทดสอบโดยการสัมภาษณเพือ่ ดูทกั ษะทางดานการสือ่ สารของผูส มัครอีกครัง้ หนึง่ จึงทําใหเห็นได
วาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมีความจําเปนอยางยิ่ง ดังนั้นการเตรียมความพรอมทางดานทักษะ
ดังกลาวจึงมีความจําเปนอยางมากไมแพการเตรียมความพรอมทางดานทักษะทางวิชาการหรือวิชาชีพ
ที่เกี่ยวของ
ผูว จิ ยั ไดรบั มอบหมายจากวิทยาลัยนานาชาติภมู ภิ าคลุม น้าํ โขง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ใหดาํ เนินการ
จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาการจัดการทาอากาศยาน ซึง่ ในการเรียนในสาขาวิชาการจัดการทาอากาศยาน
นั้นมีความจําเปนอยางยิ่งที่ผูเรียนจะตองมีความสามารถดานทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชนกัน
เพื่อใชในการศึกษาและใชในการประกอบอาชีพในอนาคต และจากการสังเกตพบวามีปญหาขาดทักษะการใช
ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารในนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทาอากาศยาน จึงเปนทีม่ าทีท่ าํ ใหผวู จิ ยั ตองการ
แก ป ญ หาและพั ฒ นาการเรี ย นการสอนที่ ส ามารถส ง เสริ ม ความสามารถทั ก ษะการใช ภ าษาอั ง กฤษ
เพื่ อ การสื่ อ สาร ควบคู ไ ปกั บ การเรี ย นการสอนในเนื้ อ หาปกติ ใ ห กั บ นั ก ศึ ก ษา โดยมุ ง หวั ง ให นั ก ศึ ก ษา
ไดรับประโยชนและเพิ่มพูนประสบการณทักษะภาษาอังกฤษสื่อสารใหกับนักศึกษาเองและสามารถนําทักษะ
ดังกลาวไปพัฒนาตอยอดเพื่อใชงานในชีวิตประจําวัน หรือใชประกอบการทํางานในอนาคตได

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ การใช ภ าษาอั ง กฤษในรายวิ ช าการซ อ มบํ า รุ ง ท า อากาศยาน ของนั ก ศึ ก ษา
สาขาวิชาการจัดการทาอากาศยาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บการใช ภ าษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารในรายวิ ช าการซ อ มบํ า รุ ง ท า อากาศยาน
ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทาอากาศยาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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วิธีดําเนินการวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัย โดยสงเสริมการใชภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
รายวิชาการซอมบํารุงทาอากาศยานเพือ่ พัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของกลุม ตัวอยางทีศ่ กึ ษา โดย
ใชเวลาในการดําเนินการทดลอง 16 สัปดาห ดังรายละเอียดตอไปนี้
ขั้นตอนการเรียน
1. ขั้นดําเนินการกอนเรียน (ดําเนินการในหองเรียนปกติ) มีรายละเอียด ดังนี้
1.1 ปฐมนิเทศเพือ่ แนะนําสิง่ ทีค่ วรรูเ กีย่ วกับการสงเสริมการใชภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษา
อังกฤษเพื่อการสื่อสารในรายวิชาการซอมบํารุงทาอากาศยาน แจงวัตถุประสงค เนื้อหา วิธีการเรียนการสอน
สํารวจความพรอม และเตรียมความพรอมของผูเรียน
1.2 สํารวจขอมูลและทักษะของผูเรียน ดานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยการสัมภาษณ
และสอบถาม และเตรียมความพรอมในการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนในชั้นเรียน
1.3 กําหนดขอตกลงในการทําการเรียนการสอนรวมกัน โดยชี้แจงและทําขอตกลงวิธีการเรียน
การสอนในกลุมผูเรียนและผูสอน
1.4 กําหนดขอตกลงในการวัดและประเมินผล โดยชี้แจงและทําการตกลงวิธีการวัดและประเมินผล
ระหวางการทําการเรียนการสอนในชั้นเรียน
2. ขั้นดําเนินการระหวางเรียน มีรายละเอียด ดังนี้
2.1 ขั้นเตรียมผูเรียน
ทําการแนะนําเปดตัวตนผูเรียนกับผูอื่น เปดใจพูดคุยรวมแสดงความคิดเห็น เพื่อใหคุนเคยกัน
ในการทีจ่ ะรวมกันทํากิจกรรมสงเสริมการใชภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารในชัน้ เรียน
2.2 ขั้นเรียน
2.2.1 กระตุนและดึงดูดความสนใจและสรางแรงจูงใจ
2.2.2 ทบทวนความรูเดิม
2.2.3 ทําแบบทดสอบกอนการจัดการเรียนการสอนและบันทึกผลที่ได
2.2.4 เรียนรูและนําเสนอบทเรียน
2.2.5 สงเสริมการสอนโดยใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2.2.6 ทําแบบทดสอบหลังการจัดการเรียนการสอนและบันทึกผลที่ได
2.2.7 แสดงความคิดเห็น ติชม
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการจัดเก็บขอมูลตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ดําเนินการทดสอบกอนเรียนกับนักเรียนกลุม ทดลอง โดยแบบทดสอบวัดระดับความสามารถการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและบันทึกผลการทดสอบ
2. ดําเนินการจัดการเรียนรูโดยสงเสริมการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในรายวิชาการซอมบํารุง
ทาอากาศยาน จนครบตามเนื้อหาและตามเวลาที่วางแผนไว
3. หลังจากดําเนินการจัดการเรียนการสอนครบแลว ดําเนินการทดสอบหลังการเรียนกับนักศึกษากลุม
ทดลอง โดยแบบทดสอบวัดระดับความสามารถการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและบันทึกผลการทดสอบ
4. นําผลคะแนนและผลที่ไดมาวิเคราะหดวยวิธีทางสถิติดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
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การวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหขอมูลโดยหาความถี่และรอยละของขอมูลสวนตัวของกลุมตัวอยาง
2. วิเคราะหขอมูลหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบทดสอบวัดระดับความสามารถ
การใชภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารของกลุม ตัวอยางโดยแยกเปนสองชุดคือกอนการทดลองและหลังการทดลอง
3. วิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางผลทดสอบวัดระดับความสามารถการ
ใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กอนและหลังการไดรับการสงเสริมการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ในรายวิชาการซอมบํารุงทาอากาศยานโดยใชการวิเคราะหคา t โดยใชสถิติ Paired-sample t-Tests
เพื่อทดสอบสมมติฐาน

ผลการวิจัย
ผลการทดสอบวัดระดับความสามารถการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กอนการดําเนินงานจัดการ
เรียนรูโ ดยสงเสริมการใชภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร และหลังการดําเนินงานจัดการเรียนรู พบวา (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนทดสอบกอนเรียน (Pre-test) คะแนน
ทดสอบหลังเรียน (Post-test) และความแตกตางของคะแนนทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน (d)
คะแนนทดสอบ
1. คะแนนทดสอบกอนเรียน (Pre-test)
2. คะแนนทดสอบหลังเรียน (Post-test)
3. ความแตกตางของคะแนน (d)

คาเฉลี่ย ()
355.83
416.94
61.11

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ()
169.87
173.62
56.24

จากตารางที่ 1 คะแนนทดสอบกอนเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 355.83 คะแนน และมีคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 169.87 คะแนน สวนคะแนนทดสอบหลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 416.94 คะแนน และมีคาสวน
เบีย่ งเบนมาตรฐานเทากับ 173.62 คะแนน ในขณะทีค่ วามแตกตางของคะแนนทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
มีคา เฉลีย่ เทากับ 61.11 คะแนน และมีคา สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานเทากับ 56.24 คะแนน จากขอมูลดังกลาวคาเฉลีย่
ของคะแนนทดสอบกอนเรียนมีคามากกวาคาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบหลังเรียน จึงทําใหคาเฉลี่ยของความ
แตกตางของคะแนนทดสอบกอนเรียนมีคา มากกวาคาคาเฉลีย่ ของความแตกตางของคะแนนทดสอบหลังเรียน
จากสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไวคือ ระดับความสามารถการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของ
นักศึกษาที่ผานการเรียนโดยสงเสริมการใชภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ในรายวิชาการซอมบํารุงทาอากาศยาน มีคาสูงกวาระดับความสามารถการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
กอนไดรับการสงเสริมการใชภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
H0: post-test - pre-test = 0
H1:  d > 0
โดยที่ post-test - pre-test =  0
หรือ H0: post-test = pre-test
H1: post-test > pre-test

CRRU
RR
R
R
98

วารสารการวิจัย กาสะลองคํา

เมื่อนําคะแนนทดสอบวัดความสามารถการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกอนและหลังเรียนมาเขา
โปรแกรมคํานวณเพื่อวิเคราะหคา t-test เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไวดังที่กลาวมาขางตนโดยกําหนดระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ (Level of significance: ) ไวที่ 0.05 ไดผลการคํานวณแสดงตามตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงผลวิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหคา t โดยใชสถิติ Paired-sample t-Tests
Mean
Variance
Observations
Pearson Correlation
Hypothesized Mean Diﬀerence
df
t Stat
P(T<=t) one-tail
t Critical one-tail
P(T<=t) two-tail
t Critical two-tail

Post-test
416.94
31918.06
18.00
0.95
0.00
17.00
4.48
0.00016
1.74
0.00033
2.11

Pre-test
355.83
30553.68
18.00

จากการวิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหคา t โดยใชสถิติ Paired-sample t-Tests พบวา คา t คือ
4.48, df = 17, t Critical one tail = 1.74 ซึ่งคา t > t Critical one tail (4.48 > 1.74) และมีคา P (P-value)
= 0.00016 (one-tail) โดยเปนการทดสอบแบบทางเดียวซึง่ มีคา นอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติ () ที่ 0.05
ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 ยอมรับสมมุติฐาน H1 คือ H1:  post-test >  pre-test ซึ่งหมายความวาระดับความ
สามารถการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษาที่ผานการเรียนโดยสงเสริมการใชภาษาอังกฤษตาม
แนวการสอนภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารในรายวิชาการซอมบํารุงทาอากาศยาน มีคา สูงกวาระดับความสามารถ
การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกอนไดรับการสงเสริมการใชภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบระดับความสามารถการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกอนและหลัง
ไดรับการสงเสริมการใชภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ระดับความสามารถ
กอน
หลัง

จํานวน
18
18

คาเฉลี่ย () คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ()
355.83
169.87
416.94
173.62

คา t
4.48*

Sig.
0.00016

*P < 0.05

จากการทดสอบ สรุปไดวา ระดับความสามารถการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษาที่ผาน
การเรียนโดยสงเสริมการใชภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในรายวิชาการซอม
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บํารุงทาอากาศยาน มีคาสูงกวาระดับความสามารถการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกอนไดรับการสงเสริม
การใชภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05

สรุป อภิปรายผล
ผลการใชแนวคิดการสอนภาษาเพือ่ การสือ่ สารเพือ่ สงเสริมการใชภาษาอังกฤษในรายวิชาการซอมบํารุง
ทาอากาศยานของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทาอากาศยาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งนี้พบวา
ระดั บ การใช ภ าษาอั ง กฤษในรายวิ ช าการซ อ มบํ า รุ ง ท า อากาศยาน ของนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าการจั ด การ
ทาอากาศยาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีคะแนนทดสอบกอนเรียน (Pre-test) มีคาเฉลี่ย () เทากับ
355.83 คะแนน และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () เทากับ 169.87 คะแนน และหลังจากไดรับการสงเสริม
การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมีคะแนนทดสอบหลังเรียนมีคาเฉลี่ย () เทากับ 416.94 คะแนน และมีคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () เทากับ 173.62 คะแนน
ผลการเปรียบเทียบผลคะแนนแบบทดสอบวัดระดับความสามารถการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ของกลุม ตัวอยาง กอนและหลังการไดรบั การสงเสริมการใชภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร พบวาคะแนนทดสอบ
กอนเรียน (Pre-test) สวนใหญมีคานอยกวาคะแนนทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยมีจํานวนเพียงสอง
ตัวอยางเทานัน้ ทีม่ คี ะแนนทดสอบกอนเรียนเทากับคะแนนทดสอบหลังเรียน ความแตกตางของคะแนนทดสอบ
กอนเรียนและหลังเรียน (d) มีคาเฉลี่ย () เทากับ 61.11 คะแนน และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () เทากับ
56.24 คะแนน ซึง่ มีขอ คนพบคือคาเฉลีย่ ของคะแนนทดสอบกอนเรียนมีคา มากกวาคาเฉลีย่ ของคะแนนทดสอบ
หลังเรียน จึงทําใหคาเฉลี่ยของความแตกตางของคะแนนทดสอบกอนเรียนมีคามากวาคาคาเฉลี่ยของ
ความแตกตางของคะแนนทดสอบหลังเรียน
จากสมมติ ฐ านของการวิ จั ย ที่ ตั้ ง ไว คื อ ระดั บ ความสามารถการใช ภ าษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สาร
ของนักศึกษาที่ผานการเรียนโดยสงเสริมการใชภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ในรายวิชาการซอมบํารุงทาอากาศยาน มีคาสูงกวาระดับความสามารถการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
กอนไดรับการสงเสริมการใชภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
เมื่อนําคะแนนทดสอบวัดความสามารถการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกอนและหลังเรียนมาเขา
โปรแกรมคํานวณเพื่อวิเคราะหคา t-test เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไวดังที่กลาวมาขางตนโดยกําหนดระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ (Level of significance: ) ไวที่ 0.05 ไดผลจากการวิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะห
คา t โดยใชสถิติ Paired-sample t-Tests พบวา คา t คือ 4.48, df = 17, t Critical one tail = 1.74 ซึ่งคา
t > t Critical one tail (4.48 > 1.74) และมีคา P (P-value) = 0.00016 (one-tail) โดยเปนการทดสอบ
แบบทางเดียวซึ่งมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติ () ที่ 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธ สมมติฐาน H0 ยอมรับ
สมมุติฐาน H1 คือ H1:  post-test >  pre-test ซึ่งหมายความวาระดับความสามารถการใชภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารของนักศึกษาที่ผานการเรียนโดยสงเสริมการใชภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารในรายวิชาการซอมบํารุงทาอากาศยาน มีคาสูงกวาระดับความสามารถการใชภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารกอนไดรับการสงเสริมการใชภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05
จากการวิจยั เรือ่ ง การใชแนวคิดการสอนภาษาเพือ่ การสือ่ สารเพือ่ สงเสริมการใชภาษาอังกฤษในรายวิชา
การซอมบํารุงทาอากาศยานของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทาอากาศยาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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สรุปไดวา ระดับความสามารถการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษาที่ผานการเรียนโดยสงเสริม
การใชภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในรายวิชาการซอมบํารุงทาอากาศยาน
มีคาสูงกวาระดับความสามารถการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกอนไดรับการสงเสริมการใชภาษาอังกฤษ
ตามแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05

ขอเสนอแนะ
จากการวิจยั เรือ่ ง การใชแนวคิดการสอนภาษาเพือ่ การสือ่ สารเพือ่ สงเสริมการใชภาษาอังกฤษในรายวิชา
การซอมบํารุงทาอากาศยานของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทาอากาศยาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ซึ่งเนนเตรียมความพรอมในทักษะดานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พบวา ระดับความสามารถการใชภาษา
อังกฤษมีคาสูงกวากอนไดรับการสงเสริมการใชภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ดังนัน้ ทางผูว จิ ยั จึงมีขอ เสนอแนะวาสามารถนําไปปรับใชในการเรียนการสอนในรายวิชาอืน่ ๆ เพือ่ เพิม่ พูนทักษะ
ดานภาษาอังกฤษใหกับผูเรียน ตอไปได
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