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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาจากการอบรม การพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC  2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจใน การเรียนรู้ของ
นักศึกษาท่ีมีต่อหลักสูตรอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC 3) เพ่ือศึกษา
ผลการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC ของผู้เข้าอบรม กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย  ครั้งน้ีเป็นประชากรท้ังหมด 
คือ นักศึกษาบริหารธุรกิจระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 3 และ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  
ท่ีเข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC ในปีการศึกษา 2559  
จํานวน 30 คน โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) บทเรียนภาษาอังกฤษและแบบฝึกหัด TOEIC ของ 
Barron’s TOEIC practice exam สําหรับการเตรียมสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC 2) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยโปรแกรมจําลองแบบทดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC และ 3) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อการอบรมเตรียมตัวสอบ TOEIC สถิติท่ีใช้ใน การวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ (Paired t-test แบบ Dependent) ซ่ึงผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของผู้เรียนหลังการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมตัวสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC สูงกว่า
ก่อนอบรมอย่างเป็นนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 2) นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมต่อการอบรมพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมตัวสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC ในระดับมาก ( x  = 4.29) และ 3) ผลการสอบวัด
มาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC ของผู้เข้าอบรม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 297.29 คะแนน และมีผู้สอบได้คะแนนมากกว่า 
400 คะแนนข้ึนไป จํานวน 4 คน คิดเป็น ร้อยละ 13.33 ของผู้เข้ารับการอบรม 

 
คําสําคัญ : การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ, การสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC, ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน,  
ความพึงพอใจ  
 

Abstract 

 This purpose of this research was to 1) study the students’ learning achievement from  the 
English skills development of the TOEIC preparation course 2) study the students’ satisfaction on the 
TOEIC preparation course and 3)  study the results of TOEIC preparation course on participative 
students.  The total population of this study was 30 undergraduate students in the 3rd and 4th year 
of the Faculty of Management Science, Kamphaeng Phet Rajabhat University, who participated in 
satisfaction on the TOEIC preparation course. The statistics for data analysis were percentage, mean, 

* อาจารย์ประจาํโปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 7 
วิทยาการจัดการวิชาการ 2018: การวิจยัและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0 489 

 

standard deviation, and paired t- test dependent. The English skills development of the TOEIC 
preparation course in the academic year 2016.  The research instruments were 1)  the TOEIC 
preparation lessons and Barron’s TOEIC practice exam 2) TOEIC mock-up test and 3) a questionnaire 
for student The findings were as follows; 1)  the mean of posttest mock –  up TOEIC scores were 
statistically higher that those mock–up TOEIC scores of pretest at .05 2) the overall satisfaction of the 
students with the TOEIC preparation course was at high level ( x  =  4. 29, S. D.  =  0. 57)  and 3)  The 
average TOEIC score was 297. 29 and there were 4 students who had TOEIC scores above 400 which 
was 13.33 percent of all participants. 
 
Keywords: English Language Development, TOEIC, Learning Achievement, Satisfaction 
 

บทนํา 
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีใช้ในการติตต่อสื่อสารกันอย่างแพร่หลายในสังคมโลก ซ่ึงมีบทบาทสําคัญและจําเป็น

มากท้ังในชีวิตประจําวันและการทํางาน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการศึกษา ด้านความบันเทิง เช่น ภาพยนต์ ดนตรี ด้าน
การท่องเท่ียว รวมถึงด้านการติดต่อทางธุรกิจ เน่ืองมาจากกระแสโลกาภิวัฒน์ การขยายตัวของการค้าระหว่างประเทศ 
และอิทธิพลของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการสื่อสารและสารสนเทศออนไลน์ต่างๆ อย่าง  ไร้พรมแดน ส่งผลทํา
ให้ภาษาอังกฤษกลายเป็นภาษาสากลหลักท่ีใช้ในการติดต่อสื่อสารของโลก โดยเฉพาะในกลุ่มประชาคมอาเซียนด้วย
เช่นเดียวกัน ดังจะเห็นได้จากข้อตกลงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มาตรา 34 ได้ระบุว่า "The working language 
of ASEAN shall be English" น่ันคือ ประเทศสมาชิกท้ัง 10 ประเทศ ได้ตกลงเห็นควรให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษา
ทางการท่ีใช้ในการติดต่อสื่อสาร (กระทรวงการต่างประเทศ, หน้า 29) 

จากรายงานของสถาบัน British council ประจําปี 2016 รายงานว่าในปัจจุบันประชากรท่ีเป็นเจ้าของ
ภาษา 450 ล้านคน กระจายอยู่ใน 70 ประเทศท่ัวโลก และในปี 2015 จะมีประชากรจากทวีปเอเชียและยุโรปท่ีไม่ใช้
ภาษาอังกฤษเรียนภาษาอังกฤษถึง 2,000 ล้านคน หรือ 1 ใน 3 ของประชากรโลก(กระทรวงศึกษาธิการ, 2558) 
นอกจากน้ัน Huges (2005) สํารวจพบว่า ในปัจจุบันประชากร 1.2 - 1.5 ล้านคน สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับ
ท่ีสื่อสารกันได้เข้าใจ และในปี 2050 คาดกันว่าประชากรท่ีใช้ภาษาอังกฤษได้จะเพ่ิมมากข้ึนถึง 50% ของประชากรท่ัว
โลก และมากกว่า 2 ใน 3 ของนักวิทยาศาสตร์อ่านตําราหรือทําผลงานเป็นภาษาอังกฤษ  

ประเทศไทยเป็นอีกประเทศหน่ึงท่ีนําภาษาอังกฤษมาใช้กันอย่างแพร่หลายและบังคับให้มีการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษา เมื่อสําเร็จการศึกษาแล้ว ผู้เรียนหรือนักศึกษามักสอบวัดมาตรฐาน
ทักษะภาษาอังกฤษสากลของตนเอง เพ่ือเป็นการรับรองระดับภาษาอังกฤษและสามารถนําไปใช้ในการสมัครงาน  
การประกอบอาชีพท้ังในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือการศึกษาต่อ ซ่ึงการสอบวัดมาตรฐานทักษะภาษาอังกฤษ
ในปัจจุบันน้ันมีหลากหลาย เช่น TOEFL, IELS, TOEIC, SAT, CU-TAP เป็นต้น ข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ของการนําไปใช้ 
แต่จากรายงานการจัดอันดับของทักษะความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของประชากรท่ีไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาหลักในประชาชนวัยแรงงานจาก 63 ประเทศท่ัวโลกของบริษัท Education First ซ่ึงเป็นบริษัทผู้นําด้านเรียนต่อ
ต่างประเทศและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในปี 2558 เปิดเผยว่า ประเทศไทยจัดอยู่ในอันดับท่ี 48 ซ่ึงอยู่ในระดับ Very 
Low proficiency หรือ ระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษต่ํามาก และเมื่อเทียบกับประเทศในแถบเอเซีย 
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ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของประเทศไทยน้ัน จัดอยู่ในลําดับท่ี 11 จาก ประเทศ (Education First, 2558) 
ซ่ึงจะเห็นได้ว่า ปัจจุบันทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของคนไทยวัยแรงงานน้ันยังเป็นปัญหาท่ีต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

การสอบวัดมาตรฐานทักษะภาษาอังกฤษ TOEIC (Test of English for International Communication) 
เป็นแบบทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษสมิทธิภาพมาตรฐานสากลหน่ึงท่ีนิยมและได้รับการยอมรับอย่าง
แพร่หลายในปัจจุบัน เป็นแบบทดสอบตามมาตรฐานสากลจัดทําข้ึนโดยสถาบัน Educational Testing Service (ETS) 
ท่ี Princeton, New Jersey ในประเทศสหรัฐอเมริกา TOEIC เริ่มใช้ครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่น เมื่อ ค.ศ. 1979 ต่อมาได้
นําไปใช้ในประเทศเกาหลีและประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเซีย ประเทศเม็กซิโก และประเทศต่างๆ ในทวีปอเมริกากลาง
และยุโรป (TOEIC, 2005) TOEIC เป็นการวัดระดับภาษาอังกฤษในทักษะ    การฟังและการอ่าน รวมถึงไวยากรณ์
ต่างๆ ซ่ึงผู้สอบสามารถนําไปใช้ประกอบการสมัครงาน หรือประกอบวิชาชีพได้ เน่ืองจากในปัจจุบันบริษัทท่ีมีขนาด
ใหญ่ เช่น ธุรกิจการบิน โรงแรม การท่องเท่ียว บริษัทข้ามชาติ ห้างร้านต่างๆ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ได้มีการ
กําหนดคุณสมบัติหรือตั้งเกณฑ์มาตรฐานของผู้สมัครงาน โดยต้องมี ผลการรับรองการทดสอบวัดระดับทักษะ
ภาษาอังกฤษจากศูนย์ทดสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ TOEIC ในระดับคะแนนต่างๆ ประกอบการสมัครงานด้วย เช่น 
ต้องมีคะแนน TOEIC ตั้งแต่ 550 ข้ึนไป จึงจะเห็นได้ว่าการทดสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษมาตรฐานสากล TOEIC น้ัน 
เป็นมาตรฐานท่ียอมรับของบริษัทต่างๆ และมีบทบาทสําคัญมากข้ึนในตลาดแรงงานในปัจจุบัน 

การจัดเรียนการสอนบริหารธุรกิจในระดับอุดมศึกษาน้ัน เป็นการเรียนการสอนท่ีต้องการให้ผู้ท่ีสําเร็จ
การศึกษาน้ันมีทักษะความรู้ ความสามารถท่ีจะทํางานภายในองค์กรธุรกิจได้ ซ่ึงในแต่ละปีการศึกษาน้ันจะมีผู้สําเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีในสายบริหารธุรกิจเป็นจํานวนมาก ส่งผลทําให้เกิดการแข่งขันในตลาดแรงงาน ดังน้ันถ้า
ผู้ท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับน้ีต้องการท่ีจะทําให้เกิดความได้เปรียบในการสมัครงานและ การได้งานท่ีมั่นคงและได้รับ
ผลตอบแทนท่ีคุ้มค่าจะต้องมีความสามารถในด้านการใช้ภาษาอังกฤษสําหรับการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดีและ
เพ่ือให้มีหลักฐานยืนยันในระดับทักษะภาษาอังกฤษของผู้สมัครงานว่ามีระดับทักษะภาษาอังกฤษท่ีได้มาตรฐานสากล
และเป็นท่ียอมรับ ผู้สมัครงานจึงต้องการนําผลการทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ TOEIC มาใช้เป็นหลักฐานใน
การสมัครงาน การจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็เสมือนทําให้ผู้เรียนพร้อมท่ี
จะดําเนินชีวิตในสังคมธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ถึงแม้ว่านักศึกษาจะเรียนภาษาอังกฤษมาแล้วเป็นเวลาหลายปี แต่นักศึกษา
ก็ไม่สามารถท่ีจะสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษเพ่ือประกอบอาชีพได้ตามเกณฑ์ข้ันต่ําท่ีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
กําหนดเอาไว้ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีนโยบายท่ีจะส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับสากลให้แก่นักศึกษาบริหารธุรกิจระดับปริญญาตรี ช้ันปี 3 
และ ปี 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ในปีการศึกษา 2559 ซ่ึงเป็นกลุ่มนักศึกษาท่ีใกล้จะ
จบการศึกษาและต้องสมัครงาน ซ่ึงต้องก้าวเข้าสู่แข่งขันในตลาดแรงงานต่อไป ดังน้ัน นักศึกษาควรได้รับ การฝึกฝน
ทักษะภาษาอังกฤษต่างๆ ด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และไวยากรณ์ เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะของตนก่อนทําการ
สอบ TOEIC เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ
ให้กับนักศึกษากลุ่มดังกล่าว ซ่ึงจะสามารถทําให้นักศึกษาประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายหลังจากจบการศึกษาไปแล้วท่ี
จะต้องลงทะเบียนเรียนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษกับสถาบันสอนภาษาต่างๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นจํานวนหลาย
พันบาท ซ่ึงบางครั้งเสียท้ังเวลาและทุนทรัพย์แต่นักศึกษาก็ไม่สามารถสอบผ่านได้ ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงความสนใจท่ีจะ
ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาจากการอบรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบวัดมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ TOEIC ท่ีจัดให้แก่นักศึกษาบริหารธุรกิจ ช้ัน ปี 3 และช้ันปี 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
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ภัฏกําแพงเพชร และความพึงพอใจของผู้เรียน ตลอดจนเพ่ือศึกษาผลการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC ของผู้
เข้าอบรม เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาแนวทางและปรับปรุงหลักสูตรการอบรมต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาจากการอบรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบ

วัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC  
2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรู้ของนักศึกษาท่ีมีต่อหลักสูตรอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

เพ่ือการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC  
3. เพ่ือศึกษาผลการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC ของผู้เข้าอบรม 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi experiment research) แบบ one-group Pretest-Posttest 
Design ซ่ึงผู้วิจัยเป็นผูเ้ก็บข้อมูลดว้ยตัวเอง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ในการศึกษาครั้งน้ีได้ศึกษาประชากร คือ นักศึกษาบริหารธุรกิจระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 3 และ ปี 4 ภาค

ปกติ คณะวิทยาการจัดการ ท่ีเข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC  
ในปีการศึกษา 2559 จํานวน 30 คน ซ่ึงกําหนดให้ประชากรท้ังหมดเป็นแหล่งข้อมูล 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบด้วย 3 อย่าง คือ  

1. โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ (SPSS program for window) เวอร์ช้ัน 16.0 ในการวิเคราะห์ 
t-test 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยการวัดก่อนอบรมและหลังอบรมจะเป็นชุดเดียวกัน 
ผ่านโปรแกรมจําลองแบบทดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC จัดทําข้ึนโดยศูนย์ภาษา มหาวิทยาลยัราชภัฏ
กําแพงเพชร โดยระบบแบบทดสอบผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญทางด้านภาษาซ่ึงมีความถูกต้องเหมาะสม  

3. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน เป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนเพ่ือสอบถามความพึง
พอใจของผู้เรียนหลังเข้าอบรม ครอบคลุมหัวข้อการประเมินเก่ียวกับการอบรมในทุกๆ ด้าน โดยเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า  (Rating scale) แบ่งเป็น 5 ระดับความพึงพอใจ ประกอบด้วยคําถาม 20 ข้อ รวมท้ังมีคําถามแบบ
ปลายเปิดให้แสดงความคิดเห็นอยู่ส่วนท้ายของแบบสอบถาม และได้นําแบบประเมินความพึงพอใจให้ผู้เช่ียวชาญ 3 
ท่าน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ตลอดจนข้อบกพร่องต่างๆ พร้อมนําผลการประเมินมาหาค่าความ
สอดคล้อง (IOC) มีค่าระหว่าง 0.6-1.0 ทุกข้อ แล้วนําแบบประเมินความพึงพอใจไปทดลอง (Try out) กับกลุ่มตัวอย่าง 
30 คน และใช้คํานวณสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient ) ของแบบสอบถาม ได้คา่ 
0.891 ซ่ึงจากการทดสอบแสดงว่าแบบสอบถามมีคุณภาพในการไปใช้ สําหรับเกณฑ์การคิดค่าคะแนนแบ่งเป็น 5 ระดบั 
(ประคอง กรรณสูตร, 2542, หน้า 73) ดังน้ี  

คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.49  แสดงว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด   
คะแนนเฉลีย่ 1.50 – 2.49  แสดงว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย  
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คะแนนเฉลีย่ 2.50 – 3.49  แสดงว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  
คะแนนเฉลีย่ 3.50 – 4.49  แสดงว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
คะแนนเฉลีย่ 4.50 – 5.00  แสดงว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

4. แบบทดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC ของศูนย์สอบ TOEIC โดยการใช้แบบทดสอบตาม
มาตรฐานสากลของของสถาบัน Educational Testing Service (ETS) ซ่ึงกําหนดเกณฑ์คะแนนไว้ท่ี 400 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 990 คะแนน ถือว่าผ่านเกณฑ์  

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
การดําเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 11 ข้ันตอน ได้แก่  

1. วางแผนการจัดอบรมและการวิจัย 
2. ติดต่อวิทยากร เตรียมเน้ือหาบทเรียน และแบบฝึกหัดข้อสอบ TOEIC 
3. ประสานงานศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ในการจัดสอบ Pre-Test และ Post-test 

ด้วยโปรแกรมจําลองการแบบทดสอบ TOEIC แก่ผู้เข้าอบรม  
4. รับสมัครนักศึกษาท่ีสนใจเข้าร่วมอบรม จํานวน 30 คน 
5. ทําแบบทดสอบก่อนอบรม (Pre-test) ผ่านโปรแกรมจําลองแบบทดสอบ TOEIC พร้อมกันใน

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตามวัน เวลาท่ีกําหนด ภายใต้การกํากับดูแลของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ภาษา 
6. จัดอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC จํานวน 18 ช่ัวโมง 

มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการฟังและทักษะการอ่าน โดยมีเน้ือหาเก่ียวกับ องค์ประกอบและลักษณะของแบบทดสอบวัด
มาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC ในแต่ละส่วน หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เทคนิคการทําแบบทดสอบวัดมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ TOEIC อย่างรวดเร็ว คําศัพท์ต่างๆ  ด้วยวิธีการสอนภาษาโดยใช้แบบฝึกหัด TOEIC ของ Barron’s  
TOEIC practice exam (Ling Lougheed, 2014) จํานวน 3 ชุด  

7. ทําแบบทดสอบหลังอบรม (Post-test) ผ่านโปรแกรมจําลองแบบทดสอบพร้อมกันใน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตามวัน เวลาท่ีกําหนด ภายใต้การกํากับดูแลของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ภาษา  

8. ออกแบบเครื่องมือแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อการอบรมอบรมพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC แล้วให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบและนําไปทดลองใช้ 

9. เก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบวัด
มาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC   

10. ติดต่อประสานงานกับศูนย์สอบวัดมาตรฐาน TOEIC เชียงใหม่ เพ่ือจัดสอบ TOEIC ให้แก่ผู้เข้า
อบรม 

11. จัดสอบวัดมาตรฐาน TOEIC โดยศูนย์สอบวัดมาตรฐาน TOEIC เชียงใหม่  
12. วิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย ผู้วิจัยจะนําข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมไว้ในระบบมาวิเคราะห์หา ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน ความพึงพอใจต่อการอบรมและผลการสอบวัดมาตรฐาน TOEIC โดยใช้เครื่องมือทางสถิติและสรุป
ผลการวิจัย   

13. จัดทํารายงานการวิจัยเพ่ือส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบและดําเนินการแก้ไขตามความเห็นและ
คําแนะนําของผู้ทรงคุณวุฒิ จนเป็นรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผลสัมฤทธ์ิก่อนอบรมและหลังอบรมด้วยสถิติ t-test (Paired t-
test)  

2. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อหลักสูตรอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือ      การ
สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

3. วิ เคราะห์ผลการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC ใช้ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 

ผลการศึกษาหรือผลการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งน้ี ได้ผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ดังน้ี 

1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของนักศึกษาผู้เข้าอบรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพ่ือ
การสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC ของคณะวิทยาการจัดการ โดยใช้โปรแกรมจําลองแบบทดสอบวัดมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ TOEIC ของศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยพบว่าคะแนนทดสอบเฉลี่ยหลังการอบรมสงู
กว่าคะแนนทดสอบเฉลี่ยก่อนอบรมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังแสดงข้อมูลในตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนทดสอบก่อนอบรมและหลังการอบรมการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC ด้วยโปรแกรมจําลองแบบทดสอบวัตมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ TOEIC ของผู้เข้าร่วมอบรม 

การทดสอบ 

 คะแนน 

S.D. `d S.D.d t-test 

Sig.      
(2-

tailed) 
N คะแนน

เต็ม 
คะแนน
เฉลี่ย 

ก่อนอบรม 30 990 234.07 59.86 
32.41 80.90 2.08* 0.0474 

หลังอบรม 30 990 266.48 102.25 

 
จากตารางท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาผู้เข้าอบรมการพัฒนา

ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC ปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาการจัดการ ซ่ึงใช้
โปรแกรมจําลองแบบทดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC ของศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรโดย
คะแนนทดสอบเฉลี่ยก่อนการอบรมเท่ากับ 234.07 และคะแนนทดสอบเฉลี่ยหลังอบรมเท่ากับ 266.48 และเมื่อ
เปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังอบรม พบว่า คะแนนทดสอบหลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังแสดงข้อมูลในตารางท่ี 1  
 1. ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการอบรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ 
TOEIC อยู่ในระดับมาก ( x  = 4.29 , S.D. = 0.57) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าค่าเฉลี่ยความพอใจสูงสุด ได้แก่ ด้านการ
นําไปใช้ประโยชน์ ( x  = 4.55, S.D. = 0.48) รองลงมา ได้แก่ ด้านความพึงพอใจต่อวิทยากร ( x  = 4.47, S.D. = 0.48) 
และด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ําสุด คือ ด้านความรู้ความเข้าใจ ( x  = 3.63, S.D. = 0.88) ดังแสดงในตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการเรียนรู้ของนักศึกษาท่ีมีต่อหลักสูตร
อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC ในด้านต่าง (N = 30) 

ความพึงพอใจของผู้เรียน ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความพึงพอใจ 

ด้านการนําไปใช้ประโยชน์ 4.55 0.48 มากท่ีสุด 
ด้านวิทยากร 
ด้านกระบวนการข้ันตอนของการอบรม 

4.47 
4.43 

0.48 
0.43 

มาก 
มาก 

ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
ด้านความรูค้วามเข้าใจ 

4.37 
3.63 

0.60 
0.88 

มาก 
มาก 

รวม 4.29 0.57 มาก 

 
2. ผลการสอบวัดมาตราภาษาอังกฤษ TOEIC ของผู้เข้ารับการอบรม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 297.30 

คะแนน และมีผู้สอบได้คะแนนมากกว่า 400 คะแนนข้ึนไป จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 ของผู้เข้าอบรม ดัง
แสดงในตารางท่ี 3 และ ตารางท่ี 4 

ตารางท่ี 3 แสดงผลการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC ของผู้เข้าอบรมแต่ละคน (N=30) 

ผู้เข้า
อบรม 

คะแนนท่ีได้ 
ผู้เข้า
อบรม 

คะแนนท่ีได้ 
ผู้เข้า
อบรม 

คะแนนท่ีได้ 

คนท่ี 1 
คนท่ี 2 
คนท่ี 3 
คนท่ี 4 
คนท่ี 5 
คนท่ี 6 
คนท่ี 7 
คนท่ี 8 
คนท่ี 9 
คนท่ี 10 

480 
240 
260 
210 
310 
195 
250 
260 
225 
270 

ผ่าน 
ไม่ผา่น 
ไม่ผา่น 
ไม่ผา่น 
ไม่ผา่น 
ไม่ผา่น 
ไม่ผา่น 
ไม่ผา่น 
ไม่ผา่น 
ไม่ผา่น 

คนท่ี 11 
คนท่ี 12 
คนท่ี 13 
คนท่ี 14 
คนท่ี 15 
คนท่ี 16 
คนท่ี 17 
คนท่ี 18 
คนท่ี 19 
คนท่ี 20 

280 
315 
265 
315 
290 
190 
265 
195 
630 
290 

ไม่ผา่น 
ไม่ผา่น 
ไม่ผา่น 
ไม่ผา่น 
ไม่ผา่น 
ไม่ผา่น 
ไม่ผา่น 
ไม่ผา่น 
ผ่าน 

ไม่ผา่น 

คนท่ี 21 
คนท่ี 22 
คนท่ี 23 
คนท่ี 24 
คนท่ี 25 
คนท่ี 26 
คนท่ี 27 
คนท่ี 28 
คนท่ี 29 
คนท่ี 30 

295 
225 
351 
302 
190 
455 
400 
295 
315 
356 

ไม่ผา่น 
ไม่ผา่น 
ไม่ผา่น 
ไม่ผา่น 
ไม่ผา่น 
ผ่าน 
ผ่าน 

ไม่ผา่น 
ไม่ผา่น 
ไม่ผา่น 

 

ตารางท่ี 4 แสดงผลการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC (N=30) 

 คะแนน ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย 

ผลคะแนนสอบ TOEIC 990 297.30 94.78 
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อภิปรายผล 
  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC โดยทดลองใช้กับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 3 และ 4 คณะวิทยาการจัดการ ในปีการศึกษา 2559 พบว่า การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนด้วยคะแนนการทดสอบเฉลี่ยก่อนอบรมและหลังอบรม โดยใช้โปรแกรมจําลองแบบทดสอบวัดมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ TOEIC ผู้เรียนมีคะแนนทดสอบหลังอบรมแตกต่างจากคะแนนเฉลี่ยก่อนอบรมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
อยู่ท่ีระดับ 0.05 โดยคะแนนเฉลี่ยหลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรม แสดงว่า หลักสูตรการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษน้ัน สามารถทําให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางความสามารถทางภาษาอังกฤษหลัง
อบรมสูงข้ึน สามารถนําไปใช้ในจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้ระดับหน่ึง ท้ังน้ี อาจเน่ืองมาจากผลกระทบใน
แบบทดสอบ (Washback effect) ท่ีเป็นผลกระทบต่อสังคม ต่อบุคคล จากวิธีการสอนและวิธีการเรียนรู้ (Alderson & 
Wall, 1993) เน่ืองจากการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกหัดประกอบบทเรยีนน้ัน สามารถสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรยีน
ให้มีความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน เกิดเจตคติท่ีดี และเป็นสื่อท่ีช่วยเสริมทักษะทางภาษาท่ีผู้เรียนได้มีโอกาศฝึกฝน
ตัวเอง ตามข้อเสนอแนะของ สันทัดและพิมพ์ใจ ภิบาลสุข (2527) ท่ีกล่าวว่า แบบฝึกหัดเป็นเครื่องมือท่ีช่วยเสริมทักษะ
ทางการใช้ภาษา และเป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกการใช้ภาษาให้ดีข้ึน ท้ังในการพูด การฟัง การเขียน และการ
อ่าน นอกจากน้ันยังช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ สร้างความเช่ือมั่นในตนเอง รู้จักทํางานร่วมกับผู้อ่ืน มีเจตคติท่ีดี
ต่อการเรียน ตลอดจนรู้จักศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเองได้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวิมล มะลิวัลย์ 
(2558) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยแบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เรื่องการเรียนรู้คําศัพท์
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ท่ีกําลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จํานวน 45 คน ซ่ึงได้มาโดยวิธีเลือกแบเจาะจงมา 1 ห้องเรียน และดําเนินการทดลองแบบ 
One group (Pre-test และ Post-test design) เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลองครั้งน้ี ประกอบด้วย แบบฝึกพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ จํานวน    10 แบบฝึกหัด และแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน ผลจากการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน เรื่อง การเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีเรียนโดยใช้แบบฝึกหัด สําหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 มีคะแนนหลัง
เรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิรัช เรืองแสน 
และคณะ (2558) ได้ทําวิจัยเรื่องการศึกษาการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ (TOEIC) ของบุคลากร คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาวิธีการเตรียมความพร้อมด้าน
ภาษาอังกฤษของบุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และศึกษาผลของการเตรียม
ความพร้อม  ด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร โดยกลุ่มตัวอย่างคือ บุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม จํานวน 39 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ คู่มือประกอบการอบรมภาษาอังกฤษ TOEIC วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติ คือ ร้อบละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า 1) วิธีการเตรียมความพร้อมของ
บุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  เลือกน้ัน มี 2 รูปแบบ คือ 1) ศึกษาด้วยตัวเอง (ร้อยละ 10) และ 2) การเข้าอบรม
ภาษาอังกฤษ (ร้อยละ 90) 2) ผลการเตรียมความพร้อมของบุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม พบว่า ผู้ท่ีศึกษาด้วยตนเองมีคะแนนผลการสอบเฉลี่ยเท่ากับ 201.25 (S.D. = 100.87) ซ่ึงต่ํากว่าเกณฑ์ท่ี
กําหนดไว้ 250 คะแนน ในขณะท่ีผู้เข้ารับการอบรมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 285.86 (S.D. = 44.79) ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ี
กําหนดไว้ ซ่ึงจะเห็นได้ว่า กลุ่มท่ีเลือกวิธีการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษด้วยการเข้ารับการอบรมน้ันมีผลสูงกว่า
กลุ่มท่ีศึกษาด้วยตนเอง 

สําหรับผลประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการอบรมในครั้งน้ี ผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะการบูรณาการสอนโดยการใช้แบบฝึกภาษาอังกฤษ TOEIC นักศึกษาได้ฝึกซํ้าบ่อยๆ ทําให้เกิด  การ
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เรียนรู้อย่างสนใจ เกิดความคล่องและแม่นยําในเน้ือหามากข้ึน ของผู้เรียนมากข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมศักดิ์ 
นาวยุทธ (2553) ได้ทําการวิจัยเรื่อง การเพ่ิมศักยภาพภาษาอังกฤษแบบบูรณาการโดยการใช้แบบทดสอบภาษาอังกฤษ 
TOEIC และความพึงพอใจโดยใช้สื่อ Interactive Longman Dictionary of Contemporary English DVD New 
Edition ของนักศึกษาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจช้ันปีท่ี 2 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพเชียงใหม่ จํานวน 36 คน พบว่า ทักษะการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาเพ่ิมข้ึน 
25% และความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสื่อ DVD มีค่าอยู่ในระดับสูงมาก ในระดับ 4.34 และยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Namtan Siriboon (2008) ได้ทําวิจัยเรื่อง TOEIC Preparation course at Toyota Motor Thailand: The 
impact of English language development on employees ศึกษาเก่ียวกับผลกระทบจากการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษด้วยอบรมเตรียมตัวสอบ TOEIC ของพนักงานบริษัท   โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย พบว่า ผลจากการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยการอบรมเตรียมตัวสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC ของพนักงานบริษัท พบว่า 
ระดับทักษะภาษาอังกฤษของพนักงานผู้เข้ารับการอบรมมากข้ึน โดยผู้เข้ารับการอบรมมีคะแนนสอบ TOEIC มากกว่า
ก่อนอบรม คิดเป็นร้อยละ 87 ของผู้เรียนท้ังหมด และผู้เข้ารับการอบรมมีทัศนคติต่อการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษใน
ทางบวก หลังจากเข้ารับการอบรม 

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้การอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบวัดมาตรฐานจะมีประสิทธิภาพสามารถ
เพ่ิมความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียมมากข้ึนได้และผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อการอบรมสูง แต่ผู้เข้า
อบรมสามารถทําแบบทดสอบ TOEIC ได้คะแนนมากกว่า 400 คะแนนข้ึนไป แค่เพียง 4 คน จากผู้เข้าอบรม 30 คน 
(คิดเป็นร้อยละ 13.33) และมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 297.30 คะแนน อาจเป็นเพราะความรู้พ้ืนฐานทักษะภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรยังไม่เพียงพอ ซ่ึงจะเห็นได้จากคะแนน Pre-test 
ก่อนการอบรม มีคะแนนทดสอบเฉลี่ยเท่ากับ 234.07 คะแนนเท่าน้ัน นอกจากน้ันในการสอบวัดมาตรฐาน TOEIC จริง
มีความแตกต่างจากโปรแกรมจําลองแบบทดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษในหลาย ๆ ประการ อาทิเช่น ระดับความ
ยาก/ง่ายของแบบทดสอบ การฟัง สถานท่ีสอบ สภาพแวดล้อมการสอบ เป็นต้น 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 

1. ผู้สอนสามารถนําข้อมูลน้ีไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนใน     การ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
2. ควรจัดหลักสูตรการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษท่ีต่อเน่ือง โดยใช้แบบทดสอบท่ีหลากหลายและสร้างความคุ้น
ชินกับแบบทดสอบและโครงสร้างไวยากรณ์มากยิ่งข้ึน เพ่ือให้เกิดพัฒนาการของผู้เข้าอบรม เน่ืองจากการอบรมเตรียม
ตัวสอบ TOEIC เพียงครั้งเดียวอาจไม่สามารถทําให้ได้คะแนนท่ีสูง เพราะต้องอาศัยความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษท่ีดี  
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ในการทดลอง Pre-test และ Post-test ครั้งต่อไป อาจศึกษาค่าพัฒนาการของกลุ่มตัวอย่างแต่ละคน หา
ค่าเฉลี่ย และตรวจสอบความชัดเจนด้วย t-test  
 2. ควรเพ่ิมกลุ่มตัวอย่างให้มากข้ึน เพ่ือความน่าเช่ือถือของหลักสูตรฝึกอบรม 
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 3. จากคะแนนการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC ควรทําการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมเก่ียวกับว่านักศึกษามี
ทักษะภาษาอังกฤษด้านใดท่ีได้คะแนนน้อย เพ่ือนําไปสู่การออกแบบหลักสูตรอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใน
ด้านน้ันให้ดีข้ึน 
 4. ควรทําการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมเก่ียวกับปัจจัยความสําเร็จในการสอบ TOEIC ให้คะแนนได้สูง เช่น เกรด
เฉลี่ย การฝึกฝนด้วยตนเอง/นอกห้องเรียน แรงจูงใจของผู้เรียน วิธีการสอนแบบอ่ืนๆ เป็นต้น เพ่ือหาแนวทางพัฒนา
หลักสูตรอบรม พัฒนาบทเรียนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษต่อไป  
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