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บทคัดย่อ
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ สร้ า งรู ป แบบการพัฒ นาศัก ยภาพการเรี ยนรู้ ภ าษา
ต่างประเทศของนักเรี ยนช่างอุตสาหกรรมใน AEC และประเมินผลการดาเนินงานตามรู ปแบบ โดย
ภาษาต่างประเทศที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นภาษาอังกฤษ ใช้วิธีการวิจยั และพัฒนา (Research and
Development) การดาเนินการวิจยั แบ่งเป็ น 4 ขั้นตอน คือ
ขั้น ที่ 1 สร้ า งรู ป แบบการพัฒ าศัก ยภาพการเรี ย นรู้ ภ าษาต่ า งประเทศของนัก เรี ยน
ช่ างอุตสาหกรรมใน AEC รู ปแบบที่ ผวู ้ ิจยั สร้ างขึ้ นเรี ยกว่า 4T (4T Model) มี 4 ขั้นตอน คื อ
1) Team: จัดทีม 2) Try: สร้างประสบการณ์ 3) Training: ฝึ กฝน และ 4) Truth: ใช้จริ ง
ขั้นตอนที่ 2 สร้ า งวัส ดุ ดาเนิ นการประกอบด้วย 1) หลัก สู ตรฝึ กอบรม 1 หลัก สู ตร คื อ
หลักสู ตรการพัฒนาศักยภาพการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษสาหรับใช้ใน AEC ประกอบด้วย หัวข้อและ
เนื้อหาวิชา วิธีสอน และชุดฝึ กอบรม และ 2) เครื่ องมือวิจยั เป็ นเครื่ องมือประเมินผลการดาเนินการ
ตามรู ปแบบ และเครื่ องมือประเมินผลการพัฒนาศักยภาพการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ
จากนั้น ดาเนิ นการทดลอง (try out) กับกลุ่มตัวอย่างจานวน 3 คน นาข้อมูลที่ ได้มาปรับปรุ ง
รู ปแบบและวัสดุดาเนินการให้เหมาะสม พร้อมนาไปใช้ในขั้นตอนดาเนินการต่อไป
ขั้นตอนที่ 3 ดาเนิ นการตามรู ปแบบ กับกลุ่มตัวอย่างซึ่ งเป็ นนักเรี ยนช่ างอุตสาหกรรม 2 รุ่ น
จานวน 5 คน และ 7 คน รวมทั้งสิ้ นจานวน 12 คน โดยให้ก ลุ่ ม ตัวอย่างดาเนิ นการตามรู ปแบบ
ที่สร้างขึ้นทั้ง 4 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลการดาเนินงานตามรู ปแบบ 2 ประเด็น คือ 1) ผลความพึงพอใจของ
กลุ่มตัวอย่างต่อกระบวนการตามรู ปแบบ พบว่า ทั้ง 2 รุ่ น มีความพึงพอใจภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
(ค่ า เฉลี่ ย 4.20 และ 4.43) และ 2) ผลความพึ ง พอใจต่ อ การพัฒ นาศัก ยภาพการเรี ย นรู้ ภ าษา
ต่างประเทศ พบว่า รุ่ นที่ 1 มีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย 4.33) และรุ่ นที่ 2
อยูใ่ นระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.57) เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
จึ ง สรุ ปได้ ว่ า รู ปแบบการพัฒ นาศัก ยภาพการเรี ยนรู้ ภ าษาต่ า งประเทศของนั ก เรี ยน
ช่างอุตสาหกรรมใน AEC และวัสดุดาเนินการในรู ปแบบ มีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ สามารถ
นาไปใช้ขยายผลต่อไปได้

