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บทคัดย่ อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนสรางเสริมความสามารถดาน
การฟง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม ใหไดตามเกณฑ 75/75 2) เปรียบเทียบความสามารถในการฟง-พูด
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมกอนและหลังการเรียนโดยใชบทเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น และ 3) ศึกษาความคิดเห็น
ของนักศึกษาที่มีตอบทเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม ระดับปริญญาตรี
ชั้นปที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม จํานวน 12 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ซึ่งไดมาจากการ
เลือกแบบเจาะจง โดยมีเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) บทเรียนสรางเสริมความสามารถดานการฟง-พูด
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม จํานวน 6 บท 2) แบบทดสอบวัดความสามารถดานการฟง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อ
การโรงแรมทั้งทางตรงและทางออม และ 3) แบบสอบถามความคิดเห็นตอบทเรียนสรางเสริมความสามารถ
ด า นการฟ ง-พู ดภาษาอั งกฤษเพื่ อการโรงแรมที่ผูวิจัย สรางขึ้น และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบวา 1) ประสิทธิภาพของบทเรียนสรางเสริมความสามารถ
ดานการฟง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม มีคาเทากับ 80.38/79.86 ซึ ่ ง มี ส ู ง กวาเกณฑที่กําหนดไวคือ
75/75 ถือวามีประสิทธิภาพอยูในระดับดีมาก 2) ความสามารถในการฟง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
ของนักศึกษาหลังการเรียนโดยใชบทเรียนสรางเสริมความสามารถดานการฟง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
สูงกวากอนการเรียน และ 3) นักศึกษามีความคิดเห็นตอบทเรียนสรางเสริมความสามารถดานการฟง-พูด
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.63 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
0.49
คําสําคัญ: ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม, การสอนการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ, การพัฒนาบทเรียน
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Abstract
The purposes of the study were to 1) develop an English for hotel listening- speaking
lessons to meet the efficient criterion of 75/75, 2) compare the first year hospitality students’
English for hotel listening- speaking abilities before and after using the lessons, and 3) study
the students’ opinions toward the constructed lessons. The research was comprised of 12 firstyear hospitality students of Nakhon Pathom Vocational College sample, selected by a
purposive sampling technique. The research instruments consisted of 1) six units of English for
hotel listening-speaking lessons, 2) English listening-speaking for hotel achievement test, and
3) a questionnaire. The paired-sample t-test was used to analyze the gathered data in order
to assess the students’ listening and speaking abilities in English for hotel used before and
after studying the constructed lessons. Average and standard deviation were used to evaluate
the students’ opinions toward the lessons. The results of the study were as follows: 1) the
efficiency of the constructed lessons was 80. 38/ 79. 86 that was higher than the expected
criterion ( 75/ 75) , 2) the students’ listening- speaking abilities were higher than those before
studying the constructed lessons, and 3) the students’ opinions toward the constructed
lessons were highly positive ( x̄ = 4.63 and S.D. = 0.49).
Keywords: English for hotel, Teaching listening-speaking, Lesson development
บทนํา
ภาษาอั ง กฤษนอกจากจะเป น ภาษาสากลที่ ใ ช ใ นการสื่ อ สารทั่ ว โลกแล ว ยั ง มี ค วามสํ า คั ญ ในการ
ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการโรงแรม ซึ่งนักทองเที่ยวจะใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารเมื่อ
เดินทางไปทองเที่ยว พักผอน หรือดวยวัตถุประสงคอื่นใดในตางประเทศ ดังนั้นผูปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวและการโรงแรมจะตองมีความรูและความสามารถในการสื่อสารโดยใชภาษาอังกฤษไดอยางมี
ประสิทธิภาพ (สุนิดา ปานดํารงสถิตย 2556: 31) นอกจากนี้ประเทศไทยยังเปนประเทศที่มีสถานที่ทองเที่ยวที่
มีชื่อเสียงและเปนที่นิยมทั่วโลก ทุกภาคสวนจึงมีความจําเปนที่จะตองพัฒนาและเตรียมความพรอมบุคคลากร
ในสายงานดังกลาว
จากแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560-2564 ที่คาดการณวาภายในป 2579 ไทย
จะมีโอกาสที่รายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มสูงถึง 13 ลานลานบาทจากนักทองเที่ยวตางชาติ และ 9 ลานลาน
บาทจากนั กท องเที่ ย วภายในประเทศ (การทองเที่ย วแหงประเทศไทย 2560: 4) อัน เปน ผลทําใหมีความ
ต องการแรงงานเพิ่ มขึ้ น เป น จํ า นวนมาก โดยการจางงานบุคลากรในสายงานดังกลาว ตองพิจ ารณาจาก
ความสามารถในทั ก ษะอาชี พ เฉพาะด า น ความรู แ ละสามารถด า นการสื่ อ สารโดยใช ภ าษาต า งประเทศ
-134-

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2562 – มิถุนายน 2562)

การพัฒนาบทเรียนสรางเสริมความสามารถดานการฟง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

นาถฤทัย ทองจันทร, บุษบา กนกศิลปธรรม

สอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2555: 6) ที่ไดวางยุทธศาสตรการเตรียมความพรอม
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน โดยกําหนดใหผูสําเร็จการศึกษาจะตองมีสามารถใน
การสื่อสารภาษาอังกฤษไดดี ซึ่งหมายถึงทักษะการฟงและการพูด และนอกจากนี้ผูสําเร็จการศึกษาจะตองผาน
มาตรฐานภาษาอั งกฤษตามตํ า แหน งงานอี กดว ย จากขอมูล ขางตน ชี้ใหเห็น วาการจัดการศึกษาดานการ
ท อ งเที่ ย วและการโรงแรมมี ค วามสํ า คั ญ และเป น ที่ ต อ งการของผู ที่ กํ า ลั ง จะก า วเข า สู ต ลาดแรงงานใน
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการโรงแรมทั้งในและตางประเทศในอนาคต
ดังที่ไดกลาวมาแลววาทักษะการฟง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมนั้น มีความสําคัญอยางยิ่งตอผู
ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมการโรงแรม ผูวิจัยจึงทําการศึกษาปญหาที่เกี่ยวของ ซึ่งพบวามีปญหาหลักๆอยู
2 ดาน ไดแก ดานความสามารถในการสื่อสารภาษาตางประเทศของผูเรียนสาขาวิชาการโรงแรม และดานสื่อ
การเรียนรู 1) ดานความสามารถในการสื่อสารภาษาตางประเทศของผูเรียน พบวา ผูเรียนสาขาวิชาดังกลาวยัง
ขาดทักษะการสื่อสารภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ซึ่งสอดคลองกับการสํารวจปญหาดานผูเรียน
ในสาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม จากการสอบถามอาจารยผูสอน พบวาผูเรียนสวนใหญ
ยั ง ขาดทั ก ษะการฟ ง และการพู ด ภาษาอั ง กฤษ ขาดความมั่ น ใจ ประสบการณ และการฝ ก ฝนในการใช
ภาษาอังกฤษ จึงทําใหผูเรียนไมสามารถใชภาษาโตตอบไดทันที อีกทั้งไมสามารถนําภาษาอังกฤษไปใช ใน
สถานการณตามสภาพเปนจริงได ดังเชน ชุติมา กองถัน (2556: 3) ที่ทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวโดยใชชุดภาพประกอบการบรรยายแนะนําแหลงทองเที่ยวและสถานการณ
จําลองในจังหวัดเพชรบูรณ สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ กลาววา ความสามารถดานการพูด
ภาษาอังกฤษของผูเรียนยังอยูในระดับที่ตองปรับปรุง เพราะผูเรียนไมสามารถสื่อสารไดอยางทันทวงที ซึ่งอาจ
มีสาเหตุจากการขาดทักษะการฟง ทําใหฟงไมเขาใจ อีกทั้งยังขาดความมั่นใจในการใชภาษาและมีการฝกฝนที่
ไมเพียงพอ และ 2) ปญหาดานสื่อการเรียนรู ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมยังมีจํานวนไม
มากพอที่ครูผูสอนจะสามารถเลือกสรรเพื่อนํามาประกอบการจัดการเรียนรูได ในขณะเดียวกันสื่อที่มีอยูยังมี
เนื้อหาที่ไมมีเหมาะกับจุดประสงคการเรียนรูและบริบทของประเทศไทย อีกทั้งอาจไมตรงตามความตองการ
ของครูผูสอนและผูเรียน เชน หนังสือเรียนมีเนื้อหาที่ผูเรียนสามารถฝกทักษะการพูดนอยและบางสถานการณ
ไกลตัว จึงทําใหผูเรียนขาดความสนใจ ซึ่งสงผลโดยตรงตอการเรียนรูของผูเรียน สอดคลองกับนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (2555:1) ที่กลาววา สื่อการเรียนรูที่มีในอยูปจจุบัน สวนมากเปนสื่อที่ไมมี
สวนเราที่ตรึงพฤติกรรมการเรียนรู ไมนาสนใจ หรือเปนสื่อที่มีเนื้อหาไมตรงกับสภาพปจจุบัน
จากการศึกษาที่มาและความสําคัญของสภาพ ผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาความสามารถดานการฟง-พูด
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม เพื่อเปนการตอบโจทยแผนพัฒนาการจากทองเที่ยวแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2560-2564) ที่ตองการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมทักษะพื้นฐาน และทักษะการบริการเฉพาะกลุมการทองเที่ยว
(การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 2560: ซ) โดยมีจุดประสงคหลักเพื่อพัฒนาบทเรียนสรางเสริมความสามารถ
ดานการฟง-พูดภาษาอังกฤษเพื่ อการโรงแรม สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษา
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นครปฐม ในรายวิชาสนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม ซึ่งผูเรียนจะตองไดรับการพัฒนาทั้งทางดานทฤษฎี
รวมไปถึงดานปฏิบัติอยางเต็มศักยภาพ เพื่อกอใหเกิดทักษะที่จําเปนตอการประกอบอาชีพ กลาวคือ ผูเรียน
ตองมีความรูในหลากหลายดาน ไมวาจะเปนความรูความเขาใจในคําศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ใช
ในงานโรงแรม ความสามารถในการสื่อสาร การใหขอมูล ตลอดจนการใหบริการแกแขกผูเขาพักในโรงแรม
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนสรางเสริมความสามารถดานการฟง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อ
การโรงแรม สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ใหไดตามเกณฑ 75/75
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการฟง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมของนักศึกษาสาขาวิชา
การโรงแรม ระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม กอนและหลังการใชบทเรียนที่ผูวิจัยสราง
ขึ้น
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม ระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1 วิทยาลัย
อาชีวศึกษานครปฐม ที่มีตอบทเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ขั้นตอนการสอนทักษะการฟงภาษาอังกฤษ
การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการทางภาษานั้นมีความสําคัญอยางยิ่งที่จะตองทําตาม
ขั้นตอนการเรียนรูทางภาษาของมนุษย ซึ่งหากครูผูสอนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามขั้นตอนที่ถูกตองและ
เหมาะสม จะทําใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูนั้นเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และผูวิจัยไดศึกษาขั้นตอนการสอน
ทักษะการฟงจากนักการศึกษา 2 ทาน คือ พรสวรรค สีปอ (2550: 166) และอรุณี วิริยะจิตรา (2555: 10) ซึ่ง
แบงขั้นตอนการสอนการฟงออกเปน 3 ขั้นตอนที่เหมือนกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1) ขั้นกอนฟง เปนขั้นที่
ครูผูสอนจัดกิจกรรมเพื่อกระตุนความสนใจ และเปนการเตรียมความพรอมในขั้นตอไป 2) ขั้นระหวางฟง เปน
ขั้ น ที่ ครู ผู ส อนให ผูเ รีย นฟ งเนื้ อเรื่ อง แล ว หาคําตอบอยางใดอยางหนึ่ง เชน ตอบคําถามเกี่ย วกับ เรื่องหรือ
ขอความที่ฟง เติมขอมูลในตาราง จดรายละเอียดที่สําคัญ เปนตน และ 3) ขั้นหลังฟง มีกิจกรรม 2 แบบคือ
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการตอบสนองขอความที่ฟงและการคิดวิเคราะหลักษณะทางภาษาที่ปรากฏในขอความ
ขั้นตอนการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
เปาหมายหลักของการสอนการพูด คือใหผูเรียนสามารถพูดไดอยางถูกตองและคลองแคลวใกลเคียง
กับเจาของภาษา ซึ่งควรเนนวิธีในการฝกแบบตางๆ เพื่อชวยใหผูเรียนไดใชภาษาอังกฤษอยางถูกตองแมนยํา
ซึ่งมีผูเชี่ยวชาญดานการศึกษากลาวถึงขั้นตอนการสอนทักษะการฟงภาษาอังกฤษไว ดังนี้
Scott (1981: 45) ไดเสนอขั้นตอนการสอนการพูดไวดังนี้ 1) ขั้นบอกวัตถุประสงค ครูผูสอนควรจะ
บอกใหผูเรียนรูในสิ่งที่จะเรียน 2) ขั้นเสนอเนื้อหา ครูผูสอนควรนําเสนอเนื้อหาทางภาษาในบริบทตางๆ ซึ่ง
จะตองใหผูเรียนสังเกตลักษณะของภาษา ความหมายของขอความที่จะพูด เชน ผูพูดเปนใคร มีความสัมพันธ
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กับคูสนทนาอยางไร ผูพูดพยายามจะบอกอะไร สิ่งที่พูด สถานที่พูดและเนื้อหาที่พูดมีอะไรบาง และ 3) ขั้นการ
ฝกและการถายโอน การฝกจะกระทําทันทีหลังจากที่ครูผูสอนเสนอเนื้อหา อาจจะฝกพูดพรอมกันหรือฝกเปนคู
ครูผูสอนควรใหผูเรียนไดฟงสําเนียงภาษาที่หลากหลายและเปนสําเนียงภาษาที่เจาของภาษาใชจริง นอกจากนี้
ยังตองสงเสริมใหผูเรียนไดใชภาษาอยางอิสระใกลเคียงกับสถานการณที่เปนจริง
Byrne (1986: 36) ไดกลาวถึงการสอนการพูดวามีขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้นนําเสนอ (The Presentation
Stage) เปนขั้นที่ครูผูสอนเนื้อหาใหมเพื่อใหผูเรียนเขาใจและจดจําได เพื่อนําไปใชในขั้นฝกพูดขั้นตอไป 2) ขั้น
ฝกปฏิบัติ (The Practice Stage) เปนขั้นที่ครูผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกพูดโดยใชความรูจากขั้นนําเสนอ
ใหถูกตอง ครูผูสอนทําหนาที่เปนเพียงผูควบคุม (Conductor) ซึ่งสื่อที่นํามาใช มี 2 แบบคือ แบบฝกหัดและ
เนื้อเรื่อง และ 3) ขั้นผลิตภาษา (The Production Stage) ในขั้นนี้ครูผูสอนจะเนนใหผูเรียนไดใชภาษาอยาง
คลองแคลวมากกวาความถูกตองทางภาษาและหลักไวยากรณ ซึ่งเปนการเตรียมความพรอมในการใชภาษาใน
บริบทหรือสถานการณจริงนอกหองเรียนใหแกผูเรียน โดยกิจกรรมที่ใชอาจเปนแบบคูหรือแบบกลุมก็ได
โดยบทเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้นประกอบดวยขั้นตอนในการสอนฟง-พูดภาษาอังกฤษ 3 ขั้นตอน โดยมี
ขั้นตอนและรายละเอียด ดังนี้ 1) ขั้นนําเสนอ (The Presentation Stage) เปนขั้นที่ผูเรียนจะไดเรียนรูคําศัพท
สํานวนที่ใชในงานโรงแรม 2) ขั้นฝกปฏิบัติ (The Practice Stage) ผูเรียนจะไดฟงบทสนทนาเกี่ยวกับงาน
โรงแรมจากเจาของภาษา และหลังจากนั้นนักศึกษาจะตองทําแบบฝกหัดเกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่ไดฟงไป และ 3)
ขั้นผลิตภาษา (The Production Stage) เปนขั้นที่นักศึกษาจะไดทํากิจกรรมเปนคู โดยนําขอมูลที่ไดจากการ
ฟงมาผสมผสานกับความรู ความคิดเห็นของตนเองและคู เพื่อนําไปใชในการแสดงบทบาทสมมติในบริบทหรือ
สถานการณที่กําหนดใหตามหัวขอเรื่องในแตละบท
งานวิจัยที่เกี่ยวข องกั บการพัฒนาสื่อการเรี ยนรูภาษาอั งกฤษเพื่อวัต ถุประสงคเฉพาะดา นการ
โรงแรม
ในป พ.ศ. 2549 รุ จ จิ พร บั ว แก ว (2549: บทคัดยอ) ไดทําการพัฒ นาแบบฝกเสริมทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษเพื่ อการโรงแรม เพื่อพัฒนาทักษะการพูดเพียงทักษะเดีย ว โดยมีกลุมตัวอยางเปนนัก ศึ ก ษา
สาขาวิชาการโรงแรมระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จํานวน 26 คน และ
มีจุดประสงคเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม เพื่อ
เปรียบเทียบความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษากอนและหลังการใชแบบฝกเสริมทักษะการ
พูด และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอแบบฝกเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
และผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมมีคาเทากับ
76.88/66.80 ซึ่ งถื อว า มี ป ระสิ ทธิ ภ าพต่ํ า กวาเกณฑที่กําหนด ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาหลังจากการทําแบบฝกเสริมทักษะการพูดสูงกวากอนการทําแบบฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
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0.05 และนักศึกษามีความเห็นตอแบบฝกเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมที่ผูวิจัยสรางขึ้นอยูใน
ระดับสูง
นอกจากนี้ วัชรี พรหมโชติ (2553: บทคัดยอ) ไดทํางานศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถดาน
การฟง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใชกิจกรรมเสริมทักษะของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรชั้นปที่
2 สาขาการโรงแรม โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ จํานวน 30 คน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ความสามารถดานการฟง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผลการวิจัยพบวา นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิ ช าชี พ ชั้ น ป ที่ 2 สาขาการโรงแรม ที่ เ รี ย นโดยใช แ บบฝ ก เสริ ม ทั ก ษะ มี ค วามสามารถด า นการฟ ง -พู ด
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
นักเรียนกลุมทดลองมีความคิดเห็นหลังจากไดใชแบบฝกเสริมทักษะดานการฟง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อ การ
สื่อสาร โดยมีคาเฉลี่ยที่ระดับ 4.01 ซึ่งอยูในระดับที่มีความเห็นที่ดี
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสื่อการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค
เฉพาะดานการทองเที่ยวและการโรงแรมในประเทศนั้น พบวา งานวิจัยสวนใหญมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาสื่อ
การเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวและการโรงแรม เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารนั่นคือ ทักษะการฟง
และทั กษะการพู ด ซึ่ งเป น ทั กษะที่ สํ า คั ญ สํ า หรับ นักศึ กษาที่จ ะกาวเขาไปเปน ผูป ฏิบัติงานในสายงานการ
ทองเที่ยวและการโรงแรม
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัย
อาชี ว ศึ กษานครปฐม ในภาคเรี ย นที่ 2 ป การศึกษา 2560 ไดแก นักศึกษาชั้น ปที่ 1 จํานวน 12 คน และ
นักศึกษาชั้นปที่ 2 จํานวน 8 คน รวมทั้งสิ้น 20 คน
กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษา
นครปฐม ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 12 คน ซึ่งไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง
2. ขอบเขตตัวแปรที่ใชในการวิจัย
2.1 ตัวแปรตน ไดแก บทเรียนสรางเสริมความสามารถดานการฟง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการ
โรงแรม สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าการโรงแรม วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษานครปฐม ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท ากั บ
78.96/77.22 ซึ่งไดจากการทดสอบกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 2 สาขาวิชาการโรงแรม กอนนําไปใช
กับกลุมตัวอยาง
2.2 ตั ว แปรตาม ได แก (1) ความสามารถดานการฟ ง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม และ (2) ความคิดเห็น
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมที่มีตอบทเรียนที่
ผูวิจัยสรางขึ้น
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3. ขอบเขตเวลา
ผู วิ จั ย ได ดํ า เนิ น การทดลองในภาคเรี ย นที่ 2 ป ก ารศึ ก ษา 2560 เดื อ น มกราคม ถึ ง เดื อ น
กุมภาพันธ 2560โดยแบงออกเปนเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชบทเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 3
สัปดาห สัปดาหละ 4 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง และเวลาในการทดสอบกอนและหลังเรียน จํานวน 2 สัปดาห
สัปดาหละ 2 ชั่วโมง รวม 4 ชั่วโมง ซึ่งรวมเปน 5 สัปดาห โดยใชเวลาทั้งสิ้น 16 ชั่วโมง
4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
4.1 บทเรียนสรางเสริมความสามารถดานการฟง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม จํานวน 6 บท
ซึ่งมีสาระดานการจองหองพัก (Room Reservation) การลงทะเบียนเขาพัก (Check-in) การสนทนาทาง
โทรศั พ ท (Telephoning) การลงทะเบี ย นออก (Checkout) การบริ ก ารอาหารและเครื่ อ งดื่ ม ในห อ งพั ก
(Room Service) และ การทํางานในแผนกแมบาน (Working in Housekeeping) โดยมีวิธีการสอน ดังนี้ 1)
ขั้นนําเสนอ (The Presentation Stage) 2) ขั้นฝกปฏิบัติ (The Practice Stage) และ 3) ขั้นผลิตภาษา (The
Production Stage) ซึ่งบทเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีขั้นตอนในการผลิต ดังนี้ 1) ศึกษาหลักสูตรการอาชีวศึกษา
พุทธศักราช 2556 ระดับระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการโรงแรม ในรายวิชาสนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม
และเอกสารตําราภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม เพื่อกําหนดเนื้อหาภาษาดานการฟง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการ
โรงแรมและจุดประสงคการเรียนรู 2) สรางตารางกําหนดเนื้อหา (Table of Unit Content Specifications)
3) นําตารางกําหนดเนื้อหา เสนอผูเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาอังกฤษ จํานวน 3 ทาน เพื่อใหผูเชี่ยวชาญ
พิจารณาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของเนื้อหาในการสรางบทเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น 4) นําผลจากการ
พิจารณาของผูเชี่ยวชาญและกรอบโครงสรางเนื้อหาที่ไดมาสรางบทเรียน
4.2 แบบทดสอบวัดความสามารถดานการฟง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม แบงเปน 2 สวน
ดังนี้
1. แบบทดสอบทางออม เปนแบบทดสอบแบบปรนัย โดยใหผูเรียนเลือกความหมาย หรือใชคําศัพท
สํานวน ใหเหมาะสมกับสถานการณที่กําหนดให และฟงบทสนทนาที่เกี่ยวของกับงานโรงแรมแลวทําใหบท
สนทนาสมบูรณจากตัวเลือกที่กําหนดให จํานวน 20 ขอ ขอละ 1 คะแนน รวมเปน 20 คะแนน โดยมีเกณฑ
การตรวจใหคะแนนคือ ตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน
2. แบบทดสอบทางตรง โดยการแสดงบทบาทสมมติแบบคู คูละ 5 นาที ซึ่งจํานวน 1 ขอ 40 คะแนน
โดยมี การตรวจให คะแนน 2 คน คื อผู วิ จั ย และผูใหคะแนนรว ม (inter-rater) รวมทั้ งหมด 60 คะแนน ซึ่ ง
ประกอบดวย เกณฑในการประเมิน 4 ดาน ไดแก ความคลองแคลว ความเหมาะสมของเนื้อหา การใชภาษา
และการออกเสียง
โดยแบบทดสอบวัดความสามารถดานการฟง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม มีขั้นตอนในการสราง
ดังนี้
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1. ศึกษาวิธีการสรางและวิธีเขียนขอสอบ การทดสอบภาษา และการประเมินผลสําหรับครูผูสอน
ภาษาอังกฤษ กําหนดจุดประสงคการประเมิน ผลตามจุดประสงคของเนื้ อหาในบทเรียน และสรางตาราง
กําหนดเนื้อหาแบบทดสอบ (Table of Test Specifications) ใหครอบคลุมจุดประสงคที่กําหนดไว
2. สรางแบบทดสอบวัดความสามารถดานการฟง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
3. นําแบบทดสอบที่ไดไปใหผูเชี่ยวชาญทางการสอนภาษาอังกฤษ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความถูก
ตองของภาษาและพิจารณาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) กับตารางกําหนดเนื้อหาแบบทดสอบ (Table of
Test Content Specification)
4. นําแบบทดสอบทางออมที่สรางขึ้น จํานวน 35 ขอ ไปใชกับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาการโรงแรม ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 15 คน ที่มีผลการเรียนในระดับปานกลาง
เพื่อหาคุณภาพแบบทดสอบ
5. ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบทางออมแลวนํามาวิเคราะหหาคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก
(r) หลังจากนั้นคัดเลือกขอสอบใหเหลือ จํานวน 20 ขอ โดยขอสอบที่ไดมีคาความยากงาย (p) อยูระหวาง
0.25-0.75 และ คาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 0.25-0.75 และหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทางออม
ทั้งฉบับ ไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.86
6. นําแบบทดสอบวัดความสามารถดานการฟง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม ทั้งทางออมและ
ทางตรง โดยแบงออกเปนแบบทดสอบทางออม ไปใชในขั้นทดลองรายบุคคลและกลุมเล็กตอไป
4.3 แบบสอบถามความคิดเห็นตอบทเรียนสรางเสริมความสามารถดานการฟง-พูดภาษาอังกฤษ
เพื่อการโรงแรมที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีลักษณะเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 15 ขอ
ซึ่งประกอบดวย 3 ดานคือ ดานรูปแบบ ดานเนื้อหา และดานประโยชน
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ในรูปแบบการ
ทดลองแบบ One - group – Pretest - Posttest Design (มาเรียม นิลพันธุ 2549: 144) ซึ่งมีรูปแบบดังนี้
T1

X

T2

สัญลักษณที่ใชในการทดลอง
T1 แทน การทดสอบกอนการใชบทเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น
X แทน การจัดการเรียนรูดวยโดยการใชบทเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น
T2 แทน การทดสอบหลังการใชบทเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น
2. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชขั้นตอน ดังตอไปนี้
2.1 ใหนักศึกษากลุมตัวอยางทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการฟง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการ
โรงแรมกอนเรียน (Pretest) ในสัปดาหแรก โดยใชเวลา 2 ชั่วโมง
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2.2 ดํ า เนิ น การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู โ ดยใช บ ทเรี ย นที่ ผู วิ จั ย สร า งขึ้ น จํ า นวน 6 บท เป น
ระยะเวลา 3 สัปดาห สัปดาหละ 1 วัน วันละ 4 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง หลังจากเรียนจบในแตละบท
ผูวิจัยประเมินความสามารถด านการฟง-พูดภาษาอังกฤษเพื่ อการโรงแรม โดยการใหนักศึกษาจั บคู แสดง
บทบาทสมมติตามสถานการณที่เกี่ยวของกับบทนั้นๆ ซึ่งเปนสถานการณที่ผูเรียนไมเห็นเห็นในบทเรียน คูละไม
เกิน 5 นาที ซึ่งมีผูประเมิน 2 ทาน คือผูวิจัยและผูใหคะแนนรวม (Inter-rater) โดยใชเกณฑการใหคะแนนที่
ผูวิจัยสรางขึ้น และผลของการเก็บขอมูลในสวนนี้จะแสดงในตารางที่ 1 (คาประสิทธิภาพของบทเรียน E1) และ
เมื่อจบบทสุดทายนักศึกษากลุมตัวอยางจะตองทําแบบสอบถามความคิดเห็นตอบทเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น
2.3 ใหนักศึกษากลุมตัวอยางทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการฟง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการ
โรงแรมหลังเรียน (Posttest) โดยใชเวลา 2 ชั่วโมงในสัปดาหสุดทาย
2.4 นําขอมูลที่ไดไปทําการวิเคราะหขอมูลตอไป
3. การวิ เ คราะห ข อ มู ล การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาบทเรี ย นสร า งเสริ ม ความสามารถด า นการฟ ง -พู ด
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม มีการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้
3.1 การหาคาประสิทธิภาพของบทเรียนสรางเสริมความสามารถดานการฟง-พูดภาษาอังกฤษ
เพื่อการโรงแรม โดยจะใชคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คะแนนเฉลี่ย (x̄ ) และรอยละ (%) ซึ่งทําการหาประสิทธิภาพ
ของบทเรียนตามเกณฑที่กําหนดไว คือ 75/75 โดยใชสูตร E1/E2 ของชัยยงค พรหมวงศ (2556: 10)
3.2 การเปรียบเทียบผลการเรียนรูของนักศึกษาในดานการฟง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
กอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยบทเรียนสรางเสริมความสามารถดานการฟง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการ
โรงแรม โดยการหาคา t-test แบบ paired (ศิริชัย กาญจนวาสี,ทวีวัฒน ปตยานนท และดิเรก ศรีสุโ ข
2551: 56-57)
3.3 การวิเคราะหความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอบทเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น จะทําการวิเคราะห
โดยหาคาเฉลี่ย (x̄ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนําไปแปลความหมายคาระดับ ตามวิธีของ Likert
Scale (Likert และ Rensis 1961: 7)
ผลการวิจัย
ผูวิจัยไดนําเสนอผลงานวิจัยเปน 3 ตอนดังตอไปนี้
1. ผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนสรางเสริมความสามารถดานการฟง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการ
โรงแรม สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ตามเกณฑ 75/75
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คาประสิทธิภาพ

การพัฒนาบทเรียนสรางเสริมความสามารถดานการฟง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
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คะแนนรวม

การทดสอบรายบท (E1)
การทดสอบหลังเรียน (E2)

คาประสิทธิภาพ

2,315

80.38

(2,880)
575 (720)

79.86

จํานวนผูเรียน 12 คน
ตารางที่ 1 ผลการหาคาประสิทธิภาพบทเรียนสรางเสริมความสามารถ
ดานการฟง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม ตามเกณฑ 75/75
จากตารางที่ 1 พบวา กลุมตัวอยางคือ นักศึกษาจํานวน 12 คน สามารถทําคะแนนจากการประเมิน
ความสามารถดานการฟง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม รายบทไดคะแนนรวม 2,315 คะแนน จากคะแนน
เต็ ม 2,880 คะแนน คิ ดเป น ร อยละ 80.38 และทําคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรี ย นไดคะแนนรวม 575
คะแนน จากคะแนน เต็ม 720 คะแนน คิดเปนรอยละ 79.86 ดังนั้น ประสิทธิภาพของบทเรียนสรางเสริม
ความสามารถด า นการฟ ง-พู ดภาษาอั งกฤษเพื่อการโรงแรม มีคาเทากับ 80.38/79.86 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่
กําหนดไวคือ 75/75 รอยละ 2.5 ขึ้นไป แสดงวา บทเรียนสรางเสริมความสามารถดานการฟง-พูดภาษาอังกฤษ
เพื่อการโรงแรมมีประสิทธิภาพดีมากซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว
2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการฟง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมของนักศึกษากลุม
ตั วอย า ง ก อนและหลั งการใช บทเรี ยนสร า งเสริมความสามารถดา นการฟง-พูด ภาษาอังกฤษเพื่อการ
โรงแรม
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการฟง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
ของนักศึกษากลุมตัวอยาง กอนและหลังการใชบทเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น
การทดสอบ คะแนนเต็ม
กอนเรียน
60
หลังเรียน
60

(x̄ )
28.42
47.92

(S.D.)
5.81
5.84

(x̄ )

t

19.50 17.23*

df

Sig

11

0.00

จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวาคะแนนเฉลี่ยความสามารถดานการฟง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
ของกลุมตัวอยาง หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig = 0.000<
0.05) โดยคาเฉลี่ยของคะแนนหลังการเรีย นโดยใชบทเรียนที่ผูวิจั ยสรางขึ้ น มีคาเทากับ 47.92 ซึ่งสูงกวา
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คาเฉลี่ยของคะแนนกอนการเรียนโดยใชบทเรียนสรางเสริมความสามารถดานการฟง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการ
� ) ระหวางกอนและหลังการเรียนโดยใชบทเรียนที่
โรงแรม ที่มีคาเทากับ 28.42 สวนคะแนนผลตางเฉลี่ย (D
ผูวิจัยสรางขึ้นเทากับ 19.50 คาทดสอบ t เทากับ 17.23 แสดงวาความสามารถดานการฟง-พูดภาษาอังกฤษ
เพื่ อ การโรงแรมของกลุ ม ตั ว อย างหลั ง การเรีย นโดยใช บ ทเรีย นสรา งเสริม ความสามารถด านการฟ ง -พู ด
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมสูงกวาความสามารถดานการฟง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมกอนการเรียน
โดยใชบทเรียนสรางเสริมความสามารถดานการฟง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น
3. ผลคะแนนความคิดเห็นจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอบทเรียนสรางเสริม
ความสามารถดานการฟง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
ตารางที่ 3 ผลคะแนนความคิดเห็นจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอบทเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น

ขอความ

S.D.

คาเฉลี่ยรวมดานรูปแบบ

x̄

4.57

0.55

คาเฉลี่ยรวมดานเนื้อหา

4.73

0.45

คาเฉลี่ยรวมดานประโยชน

4.60

0.48

คาเฉลี่ยรวมทุกดาน

4.63

0.49

จากตารางที่ 3 พบวาความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอบทเรียนสรางเสริมความสามารถดาน การ
ฟง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.63 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.49 จึงสรุป
ไดวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นที่ระดับดีมากตอบทเรียนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น ซึ่งดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดาน
เนื้อหา (คาเฉลี่ยเทากับ 4.73 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.45) และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ดาน
รูปแบบ (คาเฉลี่ยเทากับ 4.57 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.55)
อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิเคราะหขอมูล สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
1. จากวัตถุประสงค ของการวิจั ยข อที่ 1 พบวา บทเรียนสรางเสริ มความสามารถด านการฟ ง-พู ด
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม มีคาประสิทธิภาพเทากับ 80.38/79.86 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนด
ไวคือ 75/75 รอยละ 2.5 ขึ้นไป แสดงวาบทเรียนสรางเสริมความสามารถดานการฟง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการ
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โรงแรม มีประสิทธิภาพอยูในระดับดีมาก ซึ่งอาจจะมีสาเหตุจากบทเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีกระบวนการพัฒนา
ที่ดี โดยเริ่มจากการศึกษาและวิเคราะหหลักสูตรการอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2556 ระดับปริญญาตรี ประเภท
วิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม ในรายวิชาสนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรมและเอกสาร
ตําราที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม เพื่อใหไดเนื้อหาสาระ จุดประสงคการเรียนรู รูปแบบกิจกรรม
ตลอดจนการวัดและประเมินผล ซึ่งเปนเรื่องที่สําคัญ จําเปนและตอบสนองความตองการและความสนใจตอ
นักศึกษาสาขาการโรงแรม สอดคลองกับ Richards and Rogers (2001: 20) ที่กลาววา ในการสรางบทเรียน
นั้น จะตองคํานึงถึงวัตถุประสงคการสอน เนื้อหาและรูปแบบจะตองสอดคลองกับหลักสูตร
2. จากวัตถุประสงคของการวิจัยขอที่ 2 พบวา ความสามารถในการฟง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อ การ
โรงแรมหลังการใชบทเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น ของกลุมตัวอยาง จํานวน 12 คน สูงกวาความสามารถในการฟงพูดภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมกอนการใชบทเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ทั้งนี้อาจมีสาเหตุจากบทเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีหัวขอเรื่อง เนื้อหาสาระ คําศัพทและสํานวนที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานโรงแรม ที่มีความสอดคลองและตอบสนองตอความตองการของนักศึกษากลุมตัวอยาง ซึ่งอยูใน
ระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการโรงแรม และกําลังจะออกไปฝกงานในโรงแรมในภาคเรียนถัดไป ดวย
เหตุนี้จึงทําใหนักศึกษาเห็นประโยชนจากการเรียนรูจากบทเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น ดังนั้นนักศึกษาจึงตั้งใจที่จะ
เรียนรูและฝกปฏิบัติอยางเต็มที่ เพื่อนําความรูและความสามารถดานการสื่อสารที่ไดไปใชในการปฏิบัติงานจริง
สอดคลองกับสุวัฒน ทรัพยฉนอม (2553: 1) ที่กลาวถึงการสอนภาษาอังกฤษสําหรับผูเรียนในระดับอาชีวศึกษา
วา ครูผูสอนจะตองทําใหผูเรียนมีความตองการที่จะรู รวมไปถึงการชี้ใหผูเรียนเห็นถึงความสําคัญของภาษา
และประโยชนที่จะไดรับจากการเรียน
3. จากวัตถุประสงคของการวิจัยขอที่ 3 พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอบทเรียนสรางเสริม
ความสามารถดานการฟง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 4.63 และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.49 ซึ่งสามารถอภิปรายผลไดดังตอไปนี้
3.1 ดานรูปแบบของบทเรียน โดยรวมแลวกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย
เทากับ 4.57 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.55) ซึ่งขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ บทเรียนมีรูปแบบและขนาด
ตัวอักษรอานงายและชัดเจน มีการนําเสนอในแตละบทเรียนอยางชัดเจนและเขาใจงาย และมีการเรียงลําดับ
บทเรียนไดอยางเหมาะสม (คาเฉลี่ยเทากับ 4.75 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.45) อาจเปนเหตุผลมา
จากบทเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้นไดถูกออกแบบใหมีขนาดตัวอักษรที่เหมาะสม และงายตอการเรียน
3.2 ดานเนื้อหาของบทเรียน โดยรวมแลวกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย
เทากับ 4.73 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.45) ซึ่งขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุ ดคื อ บทเรียนประกอบด ว ย
คําศัพท สํานวน เนื้อหาของ ที่ตรงตามความตองการของผูเรียน (คาเฉลี่ยเทากับ 4.83 และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.39) เนื่องจากเนื้อหาของบทเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีความเกี่ยวของกับงานโรงแรมโดยเฉพาะ
ที่ ผ า นการศึ ก ษาและวิ เ คราะห ห ลั ก สู ต รการอาชี ว ศึ ก ษา พุ ท ธศั ก ราช 2556 และเอกสารตํ า ราที่ เ กี่ ย วกับ
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ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม ซึ่งสอดคลองกับ Nunan (1989: 10) ที่กลาววา ในการจัดการเรียนการสอนที่ยึด
ผูเรียนเปนศูนยกลาง สื่อการเรียนรูที่เหมาะสมควรทํ าใหผู เรียนรูสึ กสบายใจ (Comfort) และรูสึกคุ น เคย
(Familiarity) เปนสื่อการเรียนรูที่เหมาะสมกับระดับภาษาที่เรียน เกี่ยวของกับเรื่องที่เรียน และนาสนใจ
3.3 ด านประโยชน ของบทเรี ย น โดยรวมแล ว กลุมตัว อยางมีความคิดเห็ น ในระดับ มากที่ สุ ด
(คาเฉลี่ยเทากับ 4.60 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.48) ซึ่งขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ บทเรียนชวยให
ผูเรียนมีความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมในสถานการณจริง (คาเฉลี่ยเทากับ 4.17 และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.72) อาจเปนเพราะนักศึกษามีเวลาในการฝกฝนที่คอยขางนอย จึงทําใหนักศึกษา
ขาดความมั่นใจได สอดคลองกับ สันทนา สุธาดารัตน (2557: 69) ที่กลาววา ผูเรียนที่ไดรับการฝกฝน และมี
โอกาสปฏิบัติจริงจะมีความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น มีความกระตือรือรนและมีทัศนคติที่ดีตอการ
เรียน
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใชงาน
1.1 ควรใหนักศึกษาไดเขาไปศึกษาดูงาน หรือฝกปฏิบัติงานจริงในโรงแรม เพราะจะไดเรียนรู
ผานการปฏิบัติจริง และทําใหนักศึกษาคุนเคยกับบรรยากาศในโรงแรมอีกดวย
1.2 ควรมีการเพิ่มเนื้อสาระดานความแตกตางของวัฒนธรรมในแตละชาติที่นักศึกษาสาขาการ
โรงแรมควรทราบ เพราะเปนขอมูลที่มีความจําเปนและสําคัญตอผูที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
และการโรงแรม ซึ่งเปนขอมูลที่ไดจากกลุมตัวอยางที่ระบุในแบบสอบถาม
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป
2.1 ควรมีการสรางบทเรียนที่มีเนื้อหาเพิ่มเติมนอกเหนือจากบทเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น เนื่องจาก
เนื้อหาสาระที่เกี่ยวของกับการบริการในงานโรงแรมนั้นมีขอบขายคอนขางกวาง จึงควรนําเนื้อหาสวนอื่นๆที่
นาสนใจมาพัฒนาบทเรียนเพิ่มเติม เชน การแนะนําบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกในโรงแรม และการให
ขอมูลดานสถานที่สําคัญหรือสถานที่ทองเที่ยวในแหลงชุมชนที่นักศึกษาคุนเคย เปนตน
2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยในรูป แบบอื่น ๆ เชน การวิจัยแบบผสมผสาน ซึ่งเปนการวิจัย ทั้ งเชิง
ปริมาณและคุณภาพรวมกัน เพื่อใหไดคําตอบของการวิจัยที่ครอบคลุม ลุมลึก ถูกตอง ชัดเจน และแมนยํามาก
ขึ้น
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