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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนา

คุณภาพกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
วิศวกรรมศาสตร์ด้วยระบบการเรียนรู้แบบบูรณาการ
เรื่องภาษาอังกฤษ เทคนิคเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 
ซึ่งมีองค์ประกอบย่อยภายในระบบ 6 ประเด็นสำคัญ 
คือ หลักสูตรการศึกษาอบรมและชุดการศึกษาเรียนรู้ 
การศึกษาเรียนรู้ภายในชั้นเรียนร่วมกับวิทยากรและ
เพื่อนร่วมชั้นเรียน การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองนอก  
ชัน้เรยีน การศกึษาเรยีนรูร้ะหวา่งกลุม่เพือ่นรว่มชัน้เรยีน 
การฝึกทักษะปฏิบัติและการทำกิจกรรมในสถานการณ์
เสมือนจริง และการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
บัณฑิตในงานอาชีพ คณะผู้วิจัยได้นำหลักสูตรและ  
ชุดการศึกษาเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นตามกระบวนการ  
ของการพัฒนาหลักสูตรและชุดการศึกษาเรียนรู้ไป
ทดลองใช้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 

การพัฒนาคุณภาพกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

และวิศวกรรมศาสตร์ด้วยระบบการศึกษาเรียนรู้

แบบบูรณาการเรื่องภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ

The Development of People’s Science, Technology and  

Engineering Potential by using Integrated Learning  
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5 กลุ่มๆ ละ 93, 113, 106, 108 และ 128 คน รวมทั้งสิ้น 
548 คน กลุ่มที่ 1, 2, 3 และ 5 ทำการทดลอง ณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กรงุเทพมหานคร กลุม่ที ่4 ทำการทดลอง ณ มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี กลุม่
ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) ตามคุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษาอบรม     
ที่กำหนดไว้ในหลักสูตร คณะผู้วิจัยใช้แผนการทดลอง
แบบ One – Group Pretest – Posttest Design ก่อนเริ่ม
การศึกษาอบรม คณะผู้วิจัยให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม
ทำการทดสอบกอ่นการศกึษาอบรม (Pretest) หลงัจากนัน้
จงึนำขอ้มลูทีไ่ดม้าคำนวณหาประสทิธภิาพของหลกัสตูร
และชุดการศึกษาอบรม ผลการทดลองปรากฏว่าระบบ  
การศกึษาเรียนรู้แบบบูรณาการที่คณะผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
ใช้ศึกษาอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชุดการศึกษา
อบรมมปีระสทิธภิาพทางภาคทฤษฎเีทา่กบั 85.20/82.00 
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ซึ่งสูงกว่าเกณฑ ์ 80/80 ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และ  
ผลต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยผลสอบก่อนการศึกษา
อบรมและหลังการศึกษาอบรมมีความแตกต่างกัน  
ที่ระดับความมีนัยสำคัญ .01 

 
คำสำคัญ: ระบบการศึกษาเรียนรู้แบบบูรณาการ ชุด

การศึกษาเรียนรู้ ภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อ
การสื่อสารในงานอาชีพ 

 

Abstract 

The purposes of this study were to research 

and develop potential people on science, technology 

and engineering on integrated learning system   

on technical English for communication in careers. 

The integrated learning system comprised 6 major 

issues which were the curriculum of training with 

learning kits, in-class learning with trainers and 

classmates, outside class self-learning, in-class 

group learning with classmates, skill training and 

practicing under simulated conditions, and a 

development of desired profiles of students in career. 

There were 5 groups of samples (93, 113, 106, 108 

and 128) used in this study. Groups 1, 2, 3 and 5 

were experimented at King Mongkut’s University of 

Technology North Bangkok, while Group 4 was 

experimented at King Mongkut’s University of 

Technology North Bangkok, at Prachinburi. The 

purposive sampling technique was used to select the 

samples. The One – Group Pretest – Posttest Design 

was used in the study. The samples were assigned to 

finish the pretest before training. Then the posttest 

and the training satisfaction evaluation forms were 

given to the students at the end of the training. Their 

scores were used to determine the efficiency of 

curriculum and the learning kits. Its results indicated 

that the development of the integrated learning 

system was effective for the training. The efficiency 

of the learning kits was at 85.20/82.00 of the theoretical 

achievement which was higher than the criteria set 

at 80/80. The difference between the means of the 

pretest and the posttest was significantly different at 

α = .01. 

 
Keyword: Integrated Learning System, Learning Kits, 

Technical English for Communication   

in Careers 

 
1.บทนำ

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการ
สื่อสารในงานอาชีพของกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์มีความสำคัญและเป็น
สิ่งจำเป็นลำดับต้นๆ ในการลงทุนด้วยทรัพยากรมนุษย์
ที่ให้ผลตอบแทนอย่างน่าพอใจเท่าๆ กับผลตอบแทน
จากการลงทุนทางวัตถุ [1] ที่ส่งผลต่อสังคมไทยในอัน  
ที่จะฟื้นฟูประเทศและทำให้การพัฒนาประเทศเกิด
ความยั่งยืนได้ในที่สุด 

จากเหตผุลดงักลา่วขา้งตน้ คณะผูว้จิยัจงึเหน็ความ
สำคัญและความจำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาคุณภาพ  
กำลงัคนดา้นวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละวศิวกรรมศาสตร์
ดว้ยระบบการศกึษาเรยีนรูแ้บบบรูณาการ เรือ่งภาษาองักฤษ
เทคนิคเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ ซึ่งแต่เดิมเป็น  
หลักสูตรฝึกอบรมปฏิบัติการต้นแบบเฉพาะทางที่ผ่าน  
การวิจัยพัฒนาและหาประสิทธิภาพหลักสูตรและชุดฝึก  
อบรมตามโครงการทักษะการทำงานในความดูแลของ
สำนกังานกองทุนสนบัสนนุการวจิยัประจำป ีพ.ศ. 2546 และ  
พบว่าหลักสูตรและชุดฝึกอบรมที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้น 
สามารถนำไปใช้ฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ใน  
เกณฑ์ด ี การฝึกอบรมด้วยหลักสูตรและชุดฝึกอบรม  
ดังกล่าวทำให้ผู้เรียนมีความรู้สูงขึ้น [2] ต่อมาคณะผู้วิจัย  
นำหลักสูตรและชุดฝึกอบรมดังกล่าวส่งเข้าประกวด  
ผลงานประดษิฐค์ดิคน้ ณ สภาวจิยัแห่งชาติ และผลงาน  
สิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: 
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รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2549 เมื่อ   
2 กุมภาพันธ์ 2549 [3] คณะผู้วิจัยเกิดแรงบันดาลใจ  
ที่จะนำหลักสูตรและชุดฝึกอบรมดังกล่าว มาดำเนินการ
ศึกษาค้นคว้าพัฒนาแก้ไขปรับปรุงจากหลักสูตรและ  
ชุดฝึกอบรมเฉพาะทาง สำหรับการเรียนการสอนเป็น  
กลุ่มเล็กๆ ประมาณ 10 – 25 คน เพื่อเป็นการสร้าง  
องค์ความรู้ใหม่ในลักษณะระบบการศึกษาเรียนรู้แบบ
บูรณาการที่จะพัฒนาคุณภาพกำลังคนเชิงรุกเฉพาะทาง
ดา้นวทิยาศาสตร ์ เทคโนโลยแีละวศิวกรรมศาสตรอ์ยา่งเปน็
ระบบโดยเริ่มต้นจากการพัฒนากระบวนการเรียนรู้   
การจัดการความรู้ การจัดประสบการณ์ในการเสริมสร้าง
การเรยีนรูว้า่จะศกึษาอยา่งไร (Learning How to Learn) 
การสร้างเสริมทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ภาษา
อังกฤษเทคนิคที่มีประสิทธิภาพและความคงทนในการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการนำระบบการเรียนแบบ
เพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Learning) มาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ในงานอาชีพ ฯลฯ [4] ให้กับกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยแีละวศิวกรรมศาสตรด์งักลา่ว ในระดบัมหภาค
ของประเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ด้านภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ
อย่างเป็นระบบ ครบวงจรและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้
เกิดภูมิปัญญา ทักษะความรู้ ความสามารถที่ตรงกับ
ความต้องการของสังคมการทำงานอาชีพและกำลังคน
วัยแรงงานของประเทศต่อไปอย่างแท้จริงจนกระทั่ง  
นำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับ
นานาชาติได้ในที่สุด โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. เพื่อศึกษาและพัฒนาคุณภาพกำลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ด้วยระบบ
การเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่องภาษาอังกฤษเทคนิค
เพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ ซึ่งประกอบด้วยระบบการ
ศึกษาเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยองค์ความรู้ ใหม่ที่  
เป็นเนื้อหาวิชา เอกสารประกอบการเรียน คู่มือผู้สอน
และชุดการศึกษาเรียนรู้ การทดลองระบบหลักสูตร   
การทดลองวัดและประเมินผลหลักสูตรและการหา
ประสิทธิภาพชุดการศึกษาเรียนรู้ 

2. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่เรื่องภาษาอังกฤษ
เทคนิคเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ ให้แก่กำลังคนด้าน
วทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละวศิวกรรมศาสตรท์ีส่นใจจำนวน
ประมาณ 500 คนขึ้นไป ด้วยระบบการศึกษาเรียนรู้
แบบบูรณาการ ทั้งนี้เพื่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
รูปแบบต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้คณะผู้วิจัยกำหนดสมมติฐานของการวิจัยไว้
ดังนี้ 

1. ระบบการศึกษาเรียนรู้แบบบูรณาการเรื่อง
ภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ ซึ่ง
ประกอบดว้ยหลกัสตูรและชดุการศกึษาเรยีนรู ้ สามารถใช้
ศึกษาอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

2. ผู้ เข้ารับการศึกษาอบรมมีผลสัมฤทธิ์ทาง  
การเรียนรู้สูงขึ้นหลังเข้ารับการศึกษาอบรมด้วยระบบ  
การศกึษาเรยีนรูแ้บบบรูณาการเรือ่งภาษาองักฤษเทคนคิ
เพื่อการสื่อสารในงานอาชีพที่พัฒนาขึ้น 

 
2. วิธีดำเนินการวิจัย
2.1กำหนดกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือผู้สำเร็จการศึกษา
อยา่งตำ่ระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงูขึน้ไป ในพืน้ที่
กรงุเทพมหานครและตา่งจงัหวดั มคีวามสนใจการพฒันา
ตนเองดว้ยระบบการศกึษาเรยีนรูแ้บบบรูณาการ สามารถ
เข้าร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศและการศึกษาอบรมสร้าง
เสรมิทกัษะและประสบการณต์ลอดจนผา่นการประเมนิผล
ตามหลักสูตรการศึกษาเรียนรู้แบบบูรณาการเรื่อง  
ภาษาองักฤษเทคนคิเพือ่การสือ่สารในงานอาชพีไดค้รบถว้น
ตามทีก่ำหนดไว ้จำนวนทัง้สิน้ 5 รุน่ รุน่ที ่1 จำนวน 93 คน 
เปน็กลุม่ทดลองเพือ่ปรบัปรงุ (Try Out) ระบบการศกึษา
เรยีนรูแ้บบบรูณาการทีส่รา้งขึน้โดยคณะผูว้จิยั ดำเนนิการ
จัดการศึกษาอบรมให้มีสภาพใกล้เคียงกับการศึกษา
อบรมจริงมากที่สุด ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาแก้ไข
ปรบัปรงุระบบการศกึษาเรยีนรูแ้บบบรูณาการและเครือ่งมอื  
ทีใ่ชใ้นการวจิยั รุน่ที ่2 จำนวน 113 คน เปน็กลุม่ตวัอยา่ง
ในการทดลองจรงิ (Experiment) รุน่ที ่3 จำนวน 106 คน 
รุ่นที่ 4 จำนวน 108 คน และรุ่นที่ 5 จำนวน 128 คน 
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รวมเป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่
เพื่อพัฒนาคุณภาพกำลังคน การเลือกกลุ่มตัวอย่างใน
การวิจัยครั้งนี้เป็นแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

ตามคุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษาอบรมที่กำหนดไว้ใน
หลักสูตร 

 
2.2เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอบรม 
2. แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
3. แบบประเมินความพึงพอใจในการศึกษาอบรม 
คณะผู้วิจัยร่วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญได้ทำการแก้ไข

ปรับปรุงหลักสูตรและชุดฝึกอบรมเรื่องภาษาอังกฤษ
เทคนิคเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพของเดิมที่พัฒนาและ
หาประสทิธภิาพแลว้ ดว้ยการพฒันาแกไ้ขปรบัปรงุเพิม่เตมิ
องค์ความรู้ ในรูปแบบการศึกษาเรียนรู้แบบบูรณาการ
โดยการศึกษาวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยต่างๆ   
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยการศึกษาอบรม หลักสูตร
การศึกษาอบรม การประเมินผลการศึกษาอบรม   
ชุดการศึกษาเรียนรู้ การพัฒนาคนเชิงรุก ปัจจัยเอื้อ  
ต่อการจัดการความรู้ ขั้นตอนการนำการจัดการความรู้

มาใช้ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการประยุกต์
ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบ
การศึกษาเรียนรู้แบบบูรณาการ ทั้งนี้กำหนดให้มี  
องค์ประกอบย่อยภายในระบบ 6 ประเด็นสำคัญได้แก่ 
1) หลักสูตรการศึกษาอบรมและชุดการศึกษาเรียนรู้   
2) การศึกษาเรียนรู้ภายในชั้นเรียนร่วมกับวิทยากรและ
เพื่อนร่วมชั้นเรียน 3) การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองนอก
ชั้นเรียน 4) การศึกษาเรียนรู้ระหว่างกลุ่มเพื่อนร่วม  
ชั้นเรียน 5) การฝึกทักษะปฏิบัติและการทำกิจกรรมใน
สถานการณ์เสมือนจริงและ 6) การพัฒนาคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของบัณฑิตในงานอาชีพทั้ง 6 องค์ประกอบ
ย่อยสามารถสรุปเป็นรูปที่ 1  

จากนั้นจึงทำการทดลองเพื่อปรับปรุง (Try Out) 

ในครั้งที่ 1 กับกลุ่มตัวอย่างรุ่นที่ 1 หลังจากปรับปรุง
ระบบการศึกษาเรียนรู้แบบบูรณาการแล้ว จึงทำการ
ทดลองครัง้ที ่2 กบักลุม่ตวัอยา่งรุน่ที ่2 เพือ่หาประสทิธภิาพ
ระบบการศกึษาเรยีนรูแ้บบบรูณาการ โดยกอ่นการศกึษา
อบรมได้ให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมทำแบบทดสอบก่อน
ฝึกอบรม (Pretest) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาอบรมที่คณะผู้วิจัยปรับปรุงใหม่ภายหลัง 

  

 (Purposive Sampling) 
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รูปที่1 องค์ประกอบย่อยภายในระบบการศึกษาเรียนรู้แบบบูรณาการเรื่องภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการสื่อสาร  
ในงานอาชีพ 
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การทดสอบกอ่นฝึกอบรมแล้วจึงทำการศึกษาอบรมดว้ย
ระบบการศกึษาเรยีนรูแ้บบบรูณาการเรือ่ง ภาษาองักฤษ
เทคนิคเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ ระหว่างการศึกษา
อบรมให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมทำแบบฝึกหัดและ
กจิกรรม เมือ่สิน้สดุการศกึษาอบรมใหผู้เ้ขา้รบัการศกึษา
อบรมทำแบบทดสอบหลังการศึกษาอบรม (Posttest) 
เพือ่วดัผลสมัฤทธิท์างการศกึษาอบรมภาคทฤษฎ ีหลงัจาก
แก้ไขปรับปรุงระบบการศกึษาเรยีนรูแ้บบบรูณาการเรือ่ง
ภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพฉบับ
สมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว คณะผู้วิจัยจึงดำเนินการถ่ายทอด
องคค์วามรูใ้หม ่ เพือ่พฒันาคณุภาพกำลงัคนจำนวน 3 รุน่ 
คอืรุน่ที ่3 จำนวน 106 คน รุ่นที่ 4 จำนวน 108 คน และ
รุ่นที่ 5 จำนวน 128 คนต่อไป รวมผู้เข้ารับการศึกษา
อบรมทั้งสิ้น 548 คน 

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทดลองครั้งที่ 2 
รุ่นที่ 2 สรุปได้ว่า 

1. ระบบการศกึษาเรยีนรูแ้บบบรูณาการเรือ่งภาษา
อังกฤษเทคนิคเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ ได้ผ่าน  
การปรับปรุงแก้ไขและการประเมินความเที่ยงตรงตาม
เนื้อหา (Content Validity) โดยการหาค่าดัชนี  
ความสอดคล้อง (IOC: Index of Item Objective 

Congruence) ของหลักสูตรและชุดการศึกษาอบรม   
และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอบรม  
กับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของหลักสูตร จาก  
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเทคนิคศึกษาและการสอน
ภาษาอังกฤษ จำนวน 5 คน สรุปได้ว่าทุกรายการ
ประเมินมีค่าดัชนีความสอดคล้องสูงกว่า 0.5 แสดงว่า
หลักสูตรใช้ศึกษาอบรมได้ อย่างมีประสิทธิภาพตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

2. ระบบการศกึษาเรยีนรูแ้บบบรูณาการเรือ่งภาษา
องักฤษเทคนคิเพือ่การสือ่สารในงานอาชพี มปีระสทิธภิาพ
ทางภาคทฤษฎใีนการจดัการศกึษาอบรมในรุน่ที ่1 เทา่กบั 
84.83/80.57 รุ่นที่ 2 เท่ากับ 85.20/82.00 รุ่นที่ 3 
เท่ากับ 86.19/82.97 รุ่นที่ 4 เท่ากับ 86.29/84.49 และ

รุ่นที ่ 5 เท่ากับ 85.94/82.81 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 

ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ดังตารางที่ 1 – 5 

 
ตารางที่1 แสดงผลการหาประสทิธภิาพระบบการศกึษา

เรียนรู้แบบบูรณาการ รุ่นที่ 1 

รายการ N Σx  ร้อยละ

คะแนนจากการทำแบบฝึกหัด

และกิจกรรม 

93 9467 101.80 84.83 

คะแนนจากการทำแบบทดสอบ 93 4496 48.34 80.57 

 

ตารางที่2 แสดงผลการหาประสทิธภิาพระบบการศกึษา
เรียนรู้แบบบูรณาการ รุ่นที่ 2 

รายการ N Σx  ร้อยละ

คะแนนจากการทำแบบฝึกหัด

และกิจกรรม 

113 11553 102.24 85.20 

คะแนนจากการทำแบบทดสอบ 113 5559 49.20 82.20 



ตารางที่3 แสดงผลการหาประสทิธภิาพระบบการศกึษา
เรียนรู้แบบบูรณาการ รุ่นที่ 3 

รายการ N Σx  ร้อยละ

คะแนนจากการทำแบบฝึกหัด
และกิจกรรม 

106 10963 103.43 86.19 

คะแนนจากการทำแบบทดสอบ 106 5277 49.78 82.97 
ตารางที ่4 แสดงผลการหาประสทิธภิาพระบบการศกึษา

เรียนรู้แบบบูรณาการ รุ่นที่ 4 

รายการ N Σx  ร้อยละ

คะแนนจากการทำแบบฝึกหัด

และกิจกรรม 

108 11183 103.55 86.29 

คะแนนจากการทำแบบทดสอบ 108 5475 50.69 84.49 

 

ตารางที่5 แสดงผลการหาประสทิธภิาพระบบการศกึษา
เรียนรู้แบบบูรณาการ รุ่นที่ 5 

รายการ N Σx  ร้อยละ

คะแนนจากการทำแบบฝึกหัด

และกิจกรรม 

128 13200 103.13 85.94 

คะแนนจากการทำแบบทดสอบ 108 6360 49.69 82.81 
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3. การทดสอบผลต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยผลสอบ
ก่อนการศึกษาอบรมและหลังการศึกษาอบรมด้วยระบบ
การศกึษาเรยีนรูแ้บบบรูณาการเรือ่งภาษาองักฤษเทคนคิ
เพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ มีความแตกต่างกันที่ระดับ
ความมีนัยสำคัญ .01 แสดงว่าการศึกษาอบรมด้วย
ระบบการศึกษาเรียนรู้แบบบูรณาการนี้ทำให้ผู้เรียนมี
ความรู้สูงขึ้น ดังตารางที่ 6 

 
ตารางที่6 ผลการวิเคราะห์หาความก้าวหน้าทางการ

ฝึกอบรมภาคทฤษฎี 

การทดสอบผล N Σd Σd2 ร้อยละ

ก่อนเรียน 113    

หลังเรียน 113 2866 74,674 64.06 

 
จากตารางที ่6 คา่ t ที ่df = 112, α = 0.01 เทา่กบั 

2.617 แต่ค่า t ที่คำนวณได้เท่ากับ 64.06 มากกว่าที่ t 

จากตาราง (64.06 > 2.617) ดังนั้นค่าเฉลี่ยของคะแนน
สอบก่อนการศึกษาอบรมและหลังการศึกษาอบรมจึง
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01 แสดงว่าการ
ศึกษาอบรมด้วยระบบการศึกษาเรียนรู้แบบบูรณาการ 
เรื่องภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ  
ที่คณะผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ทำให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมี
ความรู้สูงขึ้น  

 
4.อภิปรายผลและสรุป

จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าระบบการศึกษา
เรียนรู้แบบบูรณาการเรื่องภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการ
สื่อสารในงานอาชีพ ใช้ในการศึกษาอบรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และระบบการศึกษาเรียนรู้แบบบูรณาการ 
ที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่
กำหนด 80/80 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย 
โดยภาคทฤษฎีมีค่าประสิทธิภาพตัวแรกที่ ได้จาก
คะแนนทำแบบฝึกหัดระหว่างการศึกษาอบรมของผู้  
เข้ารับการศึกษาอบรมในแต่ละรุ่นเฉลี่ยร้อยละ 84.83, 

85.20, 86.19, 86.29 และ 85.94 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80 

ตัวแรกที่กำหนดไว้ และมีประสิทธิภาพตัวหลังที่ได้จาก

คะแนนแบบทดสอบภายหลงัการศกึษาอบรมเฉลีย่รอ้ยละ 
80.57, 82.00, 82.97, 84.49 และ 82.81 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ 80 ตัวหลังที่กำหนดไว้ เป็นไปตามสมมุติฐาน  
ที่ตั้งไว้ จึงกล่าวได้ว่าระบบการศึกษาเรียนรู้แบบ  
บูรณาการเรื่องภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการสื่อสาร  
ในงานอาชีพที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้น สามารถนำไปใช้ใน
การศึกษาอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ดี 

ผลที่ได้จากการนำระบบการศึกษาเรียนรู้แบบ
บูรณาการเรื่องภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการสื่อสารใน
งานอาชีพทดลองฝึกอบรมให้กับกลุ่มตัวอย่างและ  
กลุ่มตัวอย่างเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่จำนวน
รวมทั้งสิ้น 548 คน ปรากฏว่า ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม
มีความพึงพอใจ และมีความเห็นสอดคล้องกันว่า ตนเอง
มคีวามรู ้ ความเขา้ใจและทกัษะในการเรยีนรูภ้าษาองักฤษ
เทคนิคเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ และสามารถนำไป
ใช้ได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ความเป็นจริง  
ในชีวิตประจำวัน และในหน้าที่การงาน โดยมีผลการ
ประเมินความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในหัวข้อ
การศึกษาอบรมตามหลักสูตรภายหลังการศึกษาอบรม
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้ง 5 รุ่น (  = 3.93, 4.21, 

4.03, 3.95 และ 4.31 ตามลำดับ) และมีผลการประเมิน
ความเหมาะสมของการศึกษาอบรมในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากทั้ง 5 รุ่น ( = 4.19, 4.26, 4.04, 3.90 และ 
4.31 ตามลำดับ) รวมทั้งค่าประสิทธิภาพของระบบการ
ศึกษาเรียนรู้แบบบูรณาการที่ได้จากการทดลองอยู่ใน
เกณฑด์ ี ดงักลา่วแลว้ขา้งตน้ ทัง้นีเ้นือ่งจากองคป์ระกอบ
หลายประการกล่าวคือ  

ประการที่หนึ่ง ระบบการศึกษาเรียนรู้แบบบูรณาการ
ที่สร้างขึ้น ประกอบด้วยหลักสูตรภาษาอังกฤษเทคนิค  
และชุดการศึกษาเรียนรู้ที่บูรณาการความรู้และทักษะ
หลายด้านที่จำเป็นในการประกอบอาชีพของผู้สำเร็จ
การศึกษา รวมทั้งการฝึกฝนทักษะ วิธีการเรียนรู้ภาษา
อังกฤษด้วยตนเอง เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนา
ความกา้วหนา้ในการสือ่สารดว้ยภาษาองักฤษของผูเ้รยีน
อย่างต่อเนื่อง โดยไม่หยุดชะงักหรือยกเลิกไปเมื่อจบ
การศึกษาอบรมแล้ว 
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ประการที่สอง การพิจารณาความจำเป็นในการใช้
ภาษาอังกฤษเทคนิคในงานอาชีพทั่วๆ ไป ที่ผู้สำเร็จ
การศึกษาควรรู้ และสามารถฝึกทักษะเหล่านี้ได้โดย  
แบ่งเนื้อหาออกเป็น 7 หัวข้อหลัก ดังรูปที่ 2 ได้แก่   
การบริหารการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การแนะนำตัวและ
การทกัทาย (Introduction and Greeting) การรบัโทรศพัท์
และการจดขอ้ความ (Answering the Phones and Taking 

Massages) ตัวคุณและผลิตภัณฑ์ของบริษัท (You and 

Your company products) การรับคำสั่งและการรายงาน
ปัญหา (Receiving Instructions and Reporting 

Problems) การหางานและการเขียนจดหมายสมัครงาน 
(Job Advertisements and Writing Letters of 

Application) การสมัภาษณง์าน (Job Interview) ตลอดจน
การนำเสนอผลงาน (Presentation) นั้น เนื่องมาจาก
คณะผู้วิจัยและคณะผู้เชี่ยวชาญร่วมกันพิจารณาเห็นว่า 
การจดัหลกัสตูรเชงิปฏบิตักิารนัน้ จำเปน็ตอ้งมุง่ประโยชน์
สงูสดุ เพือ่การนำไปใชง้านจรงิไดต้ามควรแกค่วามจำเปน็
ของสถานการณก์ารสือ่สารในงานอาชพีเปน็หลกั มุง่เนน้
การพัฒนาผู้เข้ารับการศึกษาอบรมให้สามารถนำภาษา
อังกฤษไปใช้ในการสื่อสาร หรือสื่อความหมายได้โดย  
ไม่ต้องกังวลกับความถูกต้องทางไวยากรณ์จนเกินไป 
จงึอาจกลา่วไดว้า่ การเรยีนการสอน และการศกึษาอบรม
ในแนวนี้เป็นการเรียนการสอนและการศึกษาอบรม  
รูปแบบใหม่ ที่เน้นการทำกิจกรรมเพื่อฝึกการใช้ภาษาที่
ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงให้มากที่สุด [5] 

ประการที่สาม การใช้วิธีการสอนแบบมุ่งเน้นการ
สื่อสาร (Communicative Approach) ผสมผสานกับ
หลักทฤษฎีการเรียนรู้และทฤษฎีการพัฒนาอาชีพ 
ตลอดจนการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาคนเชิงรุก [6] 

โดยมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนได้ฝึกใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร  
อย่างแท้จริง มิใช่เป็นการท่องจำกฎ ไวยากรณ์เหมือน  
แต่ก่อน การฝึกภาษาเพื่อการสื่อสารดังกล่าวจึง  
เปรียบเสมือนตัวกลาง  ที่เชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้
ภาษาในชัน้เรยีนกบัการนำภาษาไปใช้จริงนอกห้องเรียน 
การฝึกการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารจึงมีวัตถุประสงค์ให้  
ผู้เรียนได้ลองใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ ด้วยตนเอง

ในลักษณะบทบาทสมมุติ โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้แนะ  
แนวทางให้เท่านั้น ฉะนั้นการที่ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูแ้ลว้อยา่ง
แทจ้รงิกค็อืการทีผู่เ้รยีนสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ได้เองโดยอิสระตามสถานการณ์ต่างๆ ที่ได้รับการฝึกมา
เป็นอย่างด ี โดยไม่ต้องมีกฎเกณฑท์างไวยากรณ์ควบคุม
อย่างเข้มงวด ดังได้กล่าวแล้วว่า การเรียนการสอน  
และการศกึษาอบรมในแนวนีเ้นน้   การทำกจิกรรมเพือ่ฝกึ  
การใช้ภาษาที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงให้มากที่สุด   
โดยฝึกในลักษณะทักษะสัมพันธ์ (Integrated Skills) [7] 
ผู้สอนเป็นผู้นำกิจกรรมมาให้ผู้เรียนฝึก โดยการสร้าง
สถานการณบ์ทบาทสมมตุวิา่   ผูเ้รยีนเปน็ใครและจะตอ้ง
พดูวา่อยา่งไรบา้งในสถานการณต์า่งๆ ทีไ่ดร้บัการกำหนด 

ประการที่สี่ คณะผู้วิจัยนำระบบการศึกษาเรียนรู้
แบบบูรณาการมาใช้เป็นแนวทางหลักในการพัฒนา     
ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม โดยใช้วิธีการนำเสนอเนื้อหาที่
มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมได้เรียนรู้และทำความ
เขา้ใจเกีย่วกบัความหมายและวธิกีารใชภ้าษาทีเ่หมาะสม
กับสถานการณ์ต่างๆ ควบคู่ไปกับการเรียนรู้กฎเกณฑ์
ทางภาษาตามเนื้อหาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษา
อบรมและชุดการศึกษาเรียนรู้ ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม
ต้องเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้ภายในชั้นเรียน  
กับผู้สอนหรือวิทยากรและเพื่อนๆ ในขณะเดียวกันก็

รูปที่2 ชุดสื่อการเรียนรู้ เรื่องภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อ
การสื่อสารในงานอาชีพ 
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ต้องกลับไปศึกษาด้วยตนเองนอกชั้นเรียนด้วยชุด    
การศึกษาเรียนรู้ที่ได้รับไปในเวลาศึกษาอบรมอีกครั้ง
หรือหลายๆ ครั้ง พร้อมทั้งทำแบบฝึกหัดทดสอบความรู้
ความเข้าใจตามเนื้อหาแต่ละตอนเพื่อประเมินตนเอง 
รวมถึงการฝึกทักษะปฏิบัติการในสถานการณ์จำลอง
เสมือนจริงที่สำคัญสองเรื่อง คือการสอบสัมภาษณ์งาน
กบัวทิยากรชาวไทยและวทิยากรชาวตา่งประเทศจำนวน
ทั้งสิ้นสี่คน การนำเสนอผลงานปากเปล่าหน้าชั้นเรียน
ตามลำพังต่อหน้าเพื่อนๆ มีโอกาสช่วยเหลือและรับ  
ความช่วยเหลือด้านการศึกษาอบรมระหว่างกลุ่มเพื่อนร่วม
ชัน้เรยีนและวิทยากร ตลอดจนมีโอกาสพัฒนคณุลกัษณะ    
ที่พึงประสงค์ของบัณฑิตในงานอาชีพเรื่องต่างๆ ได้แก ่
ความรับผิดชอบในหน้าที ่ ความตรงต่อเวลา การแต่งกาย  
และบคุลกิภาพทีเ่หมาะสมสำหรบัผูใ้หญว่ยัทำงาน เปน็ตน้ 

ประการที่ห้า หลักสูตรการศึกษาอบรมและชุด  
การศกึษาเรยีนรูเ้รือ่งภาษาองักฤษเทคนคิเพือ่การสือ่สาร
ในงานอาชีพ ได้รับการออกแบบและพัฒนาให้ผู้เข้ารับ
การศกึษาอบรมสามารถศกึษาทบทวนหรอืเตรยีมบทเรยีน
ด้วยตนเองภายนอกชั้นเรียนล่วงหน้าหรือภายหลัง  
การศึกษาอบรมในแต่ละวันได ้ [8] โดยมีวิทยากรเป็น    
ผู้แนะนำการศึกษาเรียนรู ้ การฝึกทักษะปฏิบัติการใน
สถานการณ์จำลองเสมือนจริง การเขียนภาษาอังกฤษและ  
ฝึกการนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน โดยมีวิทยากร  
เป็นผู้ให้ความชว่ยเหลอืแบบเปน็มติรหลายๆ คน ทำให้
การพัฒนาคุณภาพกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี       
และวิศวกรรมศาสตร ์ ด้วยระบบการศึกษาเรียนรู้แบบ
บูรณาการเรื่องภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการสื่อสารในงาน
อาชพี สามารถดำเนนิการไดอ้ยา่งคุม้คา่กบักลุม่ตวัอยา่ง
เป็นจำนวนมากถึง 5 รุ่น รวมทั้งสิ้น 548 คน 

ประการที่หก แบบทดสอบคู่ขนานที่พัฒนาขึ้นและ  
หาประสิทธิภาพแล้ว มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนำมาใช ้ 
เปน็แบบทดสอบซ่อมกรณีผู้เข้ารับการศึกษาอบรมสอบ
ไม่ผ่านในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งแรก 
เป็นผลให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมไม่ถูกกดดันจาก
ความเครียดในการประเมินผลมากจนเกินไป ทั้งนี ้ 
ผู้ดำเนินการจัดการศึกษาอบรมต้องแจ้งรายละเอียด  

การเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาอบรม เงื่อนไข ระเบียบ
ปฏบิตั ิ เกณฑก์ารประเมนิ การทบทวนเพือ่เตรยีมตวัสอบ 
ตลอดจนขอ้กำหนดตา่งๆ ที่สำคัญ ให้ผู้เข้ารับการศึกษา
อบรมได้รับทราบล่วงหน้าก่อนตัดสินใจเข้ารับการศึกษา
อบรม เพือ่ปอ้งกนัขอ้ผดิพลาดหรอืความเขา้ใจคลาดเคลือ่นที่
อาจเกิดขึ้นได้เสมอ 

จากการทดลองเพือ่ปรบัปรงุ (Try Out) รุน่ที ่1 และ
การทดลองจริง (Experiment) ในรุ่นที่ 2 ตลอดจนกลุ่ม
ตัวอย่างเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนา  
คุณภาพกำลังคนในรุ่นที่ 3, 4 และ 5 คณะผู้วิจัยมี  
ข้อเสนอแนะดังนี้ 

4.1ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย

1. ระบบการศึกษาเรียนรู้แบบบูรณาการที่สร้างขึ้น
ควรให้สามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมของผู้เข้า
รับการศึกษาอบรมซึ่งอาจมีพื้นฐานทางภาษาอังกฤษที่
แตกต่างกันและสำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาที่มีความ
หลากหลายทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับวิทยากรหรือครูผู้สอนจะ
แนะนำ ดัดแปลง ปรับเปลี่ยน และเพิ่มเติมในด้าน
เนื้อหา เวลาและกิจกรรมเสริมหลักสูตรทางภาษาที่
เหมาะสมกับความจำเป็นในการใช้งานของผู้เข้ารับการ
ศึกษาอบรมในแต่ละกลุ่มได้ตามสมควร 

2. กิจกรรมการฝึกทักษะปฏิบัติการในสถานการณ์
จำลองเสมือนจริง ซึ่งประกอบด้วยการนำเสนอผลงาน 
การเขียนจดหมายสมัครงานและการสอบสัมภาษณ์ 
เป็นกิจกรรมสำคัญที่ช่วยให้การพัฒนาคุณภาพกำลังคน
ประสบความสำเร็จสูงสุด ผู้ผ่านการศึกษาอบรมทุกคน
ยอมรับว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญและมีประโยชน์อย่างยิ่ง
ต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อ  
การสื่อสารในงานอาชีพของตนเองทั้งในขณะที่เข้ารับ
การศึกษาอบรมและภายหลังผ่านการศึกษาอบรมแล้ว 
กิจกรรมดังกล่าวจึงเป็นกิจกรรมสำคัญที่ต้องกำหนดไว้
ในระบบการศึกษาเรียนรู้แบบบูรณาการนี้ แม้ว่าจะมีค่า
ใช้จ่ายสูงเกี่ยวกับวิทยากรชาวต่างประเทศก็ตาม ทั้งนี้
เพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรงแก่ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม
เกี่ยวกับการหางานทำและการสัมภาษณ์งานที่แท้จริง 
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3. การจัดการศึกษาอบรมต้องตรวจสอบความ
พร้อมของสภาพห้องอบรม ชุดการศึกษาเรียนรู้และ
อุปกรณ์โสตทัศน์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องว่ามีความพร้อม
สมบูรณ์หรือไม่ ถ้าพบว่าไม่พร้อมสมบูรณ์ ต้องรีบแก้ไข
ให้เรียบร้อยก่อนวันศึกษาอบรม ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการศึกษาอบรมนั่นเอง 

4. การจัดกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้ให้กับผู้เข้ารับ
การศึกษาอบรม วิทยากรหรือครูผู้สอนต้องคอยดูแล 
แนะนำ ให้กับผู้เข้ารับการศึกษาอบรมอย่างทั่วถึง ซึ่งใน
กรณีมีผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจำนวนมาก ควรเพิ่มครู
ผู้สอนหรือวิทยากรจาก 2 คน เป็น 3 ถึง 4 คน เพื่อให้ผู้
เข้ารับการศึกษาอบรมได้รับผลสัมฤทธิ์ที่ดีจากการ
ศึกษาอบรมอย่างทั่วถึง นอกจากนี้ เนื้อหาการศึกษา
อบรมบางหัวข้อที่ดูเหมือนว่าผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมี
ประสบการณ์แล้วเป็นอย่างดี ตัวอย่างที่พบในการ  
ศึกษาอบรมที่คณะผู้วิจัยจัดขึ้นในวันแรกของการศึกษา
อบรม คือ ผู้ เข้ารับการศึกษาอบรมทุกคนเป็นผู้มี  
พื้นฐานความรู้และมีประสบการณ์ การเรียนภาษา
องักฤษเทคนคิมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 4 ป ีในระดบัปรญิญาตรี 
และ 5 ปี ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แต่  
เมื่อวิทยากรหรือครูผู้สอนให้ออกมาแนะนำตนเองเป็น
ภาษาอังกฤษง่ายๆ หน้าชั้น พบว่าผู้เข้ารับการศึกษา
อบรมทุกคนไม่สามารถแนะนำตนเองได้เกินกว่า 5 
ประโยค ดังนั้น วิทยากรหรือครูผู้สอน จึงควรเอาใจใส่ 
ให้คำแนะนำ และมุ่งเน้นการฝึกฝนการทำกิจกรรม
ระหวา่งการศกึษาอบรมดว้ยความขะมกัเขมน้ สมำ่เสมอ 
ตลอดการศึกษาอบรม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความกล้าในการ
เปิดปากพูดคุยเป็นภาษาอังกฤษจนเกิดความมั่นใจ
ความคุ้นเคยในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษของ  
ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมแต่ละคนในที่สุด 

5. การสร้างแรงจูงใจในการศึกษาอบรม มีส่วน
สำคัญต่อการพัฒนาผู้ เข้ ารับการศึกษาอบรมใน  
เรื่องต่างๆ หลายประการ [9] เช่น ความตั้งใจจริง 
ความเอาใจใส่ ความต่อเนื่องในการเรียนหรือการศึกษา
อบรม ตลอดจนความอดทนต่อความยากลำบากใน  
การเรียน ตัวอย่างที่พบในการศึกษาอบรมที่คณะผู้วิจัย

จัดขึ้น คือคณะผู้วิจัยชี้แจงความจำเป็นในการจัดการ
ศึกษาอบรม การมอบวุฒิบัตรสำหรับผู้ผ่านการศึกษา
อบรมหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้เข้ารับการศึกษา
อบรมต่อประเทศชาติในฐานะปัญญาชนของประเทศ 
ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ถือเป็นแรงกระตุ้นและผลักดันให้หลายๆ 
คนประสบความสำเร็จในการศึกษาอบรม แม้ว่าจะมี  
พื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษที่ค่อนข้างอ่อนก็ตาม 

 
4.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการพัฒนาหลักสูตรและชุดการศึกษา
อบรมระยะสั้นทางด้านภาษาต่างประเทศ นอกเหนือ
จากภาษาอังกฤษเทคนิค เช่น ภาษาญี่ปุ่นเทคนิคเพื่อ
การสื่อสารในงานอาชีพ ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสาร
ในงานอาชีพ เป็นต้น โดยเน้นให้มีการนำเทคนิควิธีสอน 
การประยุกต์ใช้ร่วมกับทฤษฎีทางจิตวิทยา ทฤษฎีการ
เรียนรู้ ทฤษฎีการพัฒนาอาชีพ ตลอดจนการจัดการ
ความรู้เพื่อพัฒนาคนเชิงรุกมาบูรณาการประกอบกัน 
รวมทั้งการพัฒนาชุดการศึกษาเรียนรู้ที่สอดคล้องและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ การทำงานหรือการประกอบ
อาชีพที่ต้องใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารภายใน
ประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบ
การศึกษาอบรมทางด้านภาษาต่างประเทศเพื่อการ
อาชีพที่มีคุณค่าและมีประโยชน์โดยตรงต่อประชาคมใน
สังคมไทยมากยิ่งขึ้น 

2. ควรมกีารขยายผลการนำระบบการศกึษาเรยีนรู้
แบบบูรณาการเรื่องภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการสือ่สาร
ในงานอาชพีทีอ่อกแบบพฒันาและหาประสทิธภิาพเสร็จ
เรียบร้อยนี้ไปเผยแพร่และแนะนำต่อสถานศึกษาใน
ระดบัอดุมศกึษาของประเทศตอ่ไปในลกัษณะการเผยแพร่
และติดตามผลหลักสูตรและการศึกษาอบรม เพื่อให้นำ
ไปใช้ศึกษาอบรมหรือเปิดเป็นหลักสูตรพิเศษสำหรับ  
ผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาดังกล่าว ที่จะ
เพิม่พนูความรู ้ ความสามารถ สรา้งโอกาสและความสำเร็จ    
ในการมีงานทำ และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มสูง
มากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต 

3. ควรมกีารนำระบบการศกึษาเรยีนรูแ้บบบรูณาการ
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ที่ออกแบบและพัฒนาดังกล่าวข้างต้นไปปรับปรุง และ
นำเสนอในลักษณะหลักสูตรและชุดการศึกษาเรียนรู้ดว้ย
ระบบการศึกษาทางไกลต่อไปในอนาคต เพื่อประโยชน ์ 
ในการขยายเครือข่ายการเรียนรู้ภาษา ต่างประเทศที่มี
คุณค่าและเป็นประโยชน์ในเชิงมหภาคทั่วประเทศใน
ระบบการศึกษาทางไกล ซึ่งสามารถดำเนินการได้โดย
ไม่ถูกจำกัดทั้งวัน และเวลา สถานที่การเรียนรู้ และกลุ่ม
ผู้สนใจ เป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษา สำหรับผู้ด้อย
โอกาสและผู้สนใจการเรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับภาษา
อังกฤษเทคนิคเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพที่เปิดกว้าง
สำหรับผู้สนใจทั่วไป ไม่จำกัดเฉพาะในสถานศึกษา
เท่านั้น 
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งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย ทุนองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อ
การพัฒนา ประจำปี 2550-2553 
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