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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้ งนี้ มี ค วามมุ่ ง หมายเพื่ อเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ของนัก ศึ ก ษาในการเรี ย นเรื่ อ ง
Present Perfect Tense ก่อนและหลังการสอน โดยการใช้ชุดฝึ ก Present Perfect Tense วิทยาลัย
เทคโนโลยีพ าณิ ช ยการลานนา ประจาภาคเรี ย นที่ 2 ปี การศึก ษา 2557 ตามกรอบของวิทยาลัย
เทคโนโลยี พ าณิ ช ยการลานนา ประชากรในการวิ จ ัย ครั้ งนี้ เป็ นนัก เรี ย นสาขาภาษาต่ า งประเทศ
ระดับชั้น ปวช.3 ที่เรี ยนวิชาภาษาอังกฤษสาหรับมัคคุเทศก์ ภาคเรี ยนที่ 1/2557 กลุ่มตัวอย่างในการ
วิจยั ครั้ ง นี้ เป็ นนักเรี ยนสาขาภาษาต่างประเทศ ระดับ ชั้น ปวช.3 ห้อง 5 ที่ เรี ย นวิชาภาษาอังกฤษ
สาหรับมัคคุเทศก์ ภาคเรี ยนที่ 1/2557 จานวน 40 คน การกาหนดขนาด กลุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัย
ความน่ าจะเป็ น (Non probability Sampling) การเลื อกกลุ่มตัวอย่างตามสะดวก ( Convenience
Sampling) (บุญชม ศรี สะอาด. 2545 : 41) การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วธิ ี การเก็บคะแนนหลังเรี ยนจากการ
เรี ยนโดย เครื่ องมือที่ใช้ คือ ชุดฝึ ก เรื่ อง Present Perfect Tense และแบบทดสอบ จานวน 30 ข้อ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยการเปรี ยบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรี ยน ผูว้ จิ ยั ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป ทาการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อหาค่าเฉลี่ ย ( X ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้ อยละ
(%) , ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต ( X ) และการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้ t-test
ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษาจานวน 40 คน ทาการทดสอบก่อนเรี ยน มีค่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.23 คะแนน เมื่อใช้นวัตกรรมแล้ว ผูว้ จิ ยั จึงทาการทดสอบหลังเรี ยน ปรากฏว่านักศึกษาทา
คะแนนเฉลี่ยได้สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยน เป็ น 7.65 คะแนน ส่ วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานหรื อ
S.D นั้น เมื่อทาการทดสอบก่อนเรี ยน นักศึกษามีคะแนนเท่ากับ 2.526 เมื่อใช้นวัตกรรมแล้ว ผูว้ ิจยั
จึงทาการทดสอบหลังเรี ยน ปรากฏว่า ค่า S.D ของนักศึกษาลดลง เป็ น 2.130 และจากการทดสอบ
สมมติฐาน ที่ผวู ้ จิ ยั กาหนดไว้วา่ ความสามารถในการใช้ประโยค Present Perfect Tense ของนักศึกษา
ปวช. ปี ที่ 3 สู งขึ้น เมื่อใช้ชุดฝึ กทักษะ พบว่าค่า t ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ค่าองศาแห่ง

ความอิสระเป็ น 39 ได้ค่า t เท่ากับ 1.685
ค่า t ที่คานวณได้เท่ากับ 14.959 ปรากฏว่า
ค่า t คานวณสู งกว่าค่า t จากตาราง ดังนั้นสมมติฐานที่ผวู ้ จิ ยั กาหนดนั้น ถือว่ายอมรับได้
ความสาคัญและความเป็ นมาของปัญหา
ปั จจุบนั นี้ ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาสากลที่ใช้กนั อยูท่ วั่ โลก ไม่วา่ จะใช้ในการติดต่อสื่ อสารใน
ชีวติ ประจาวัน ในด้านธุ รกิจการค้าและการท่องเที่ยว และในปี พ.ศ.2558 ประเทศไทยกาลังเข้าร่ วมใน
ประชาคมอาเซียน (Asean Economics Community) หรื อที่เรี ยกกันว่า AEC กับประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ เช่น สิ งคโปร์ มาเลเซี ย บรู ไน พม่า ลาว เวียดนาม เป็ นต้น ประเทศเหล่านี้มารวมตัว
กัน โดยมีเป้ าหมายเพื่อสร้างความเป็ นปึ กแผ่น และสร้างอานาจต่อรองทางด้านการค้า เศรษฐกิจในเวที
การค้าโลกได้อย่างเข้มแข็งมากยิง่ ขึ้น โดยกาหนดให้ใช้ภาษาอังกฤษให้เป็ นภาษากลางในการ
ติดต่อสื่ อสาร เพราะฉะนั้นถ้านักศึกษามีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ไม่วา่ จะทั้งทางด้านการ
พูด การฟัง การอ่าน และการเขียน นักศึกษาก็จะมีขอ้ ได้เปรี ยบทั้งทางด้านการเรี ยน การศึกษาต่อ หรื อ
การทางาน เป็ นต้น
ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนา ได้เห็นถึงความสาคัญของภาษาอังกฤษ จึงได้จดั การ
เรี ยนการสอน โดยเน้นให้นกั ศึกษาใช้ทกั ษะพูด ฟัง อ่าน และเขียน ขั้นพื้นฐานให้ได้ และจากการที่
ผูว้ จิ ยั ได้สอนวิชา Structure แก่นกั ศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 3 แล้วได้สังเกต พบว่า
นักศึกษาส่ วนใหญ่ยงั ขาดทักษะในเรื่ องการใช้ประโยค Present Perfect Tense โดยที่นกั ศึกษาไม่
สามารถบอกถึงโครงสร้างของหลักไวยากรณ์เรื่ อง Present Perfect Tense ได้ ไม่สามารถเปลี่ยนกริ ยา
ช่อง 1 เป็ นช่อง 2 ได้ ไม่สามารถเปลี่ยนประโยคบอกเล่าให้เป็ นประโยคปฏิเสธและประโยคคาถามได้
ซึ่ งจะทาให้เกิดปั ญหาในการเรี ยนในระดับที่สูงขึ้น
จากสาเหตุดงั กล่าว ผูว้ ิจยั จึงพยายามแก้ปัญหาด้วยการสร้างชุดฝึ ก Present Perfect Tense ขึ้น
แล้วนามาให้นกั ศึกษาใช้ในการเรี ยนการสอน ทั้งนี้เพื่อให้นกั ศึกษาบอกโครงสร้างไวยากรณ์ของ
Present Perfect Tense ได้อีก ทั้งยังสามารถทาแบบฝึ กหัดที่มอบหมายได้อย่างถูกต้อง เพื่อจะให้
นักศึกษามีพ้นื ฐานภาษาอังกฤษที่ดีและสามารถนาไปเรี ยนรู ้ในระดับสู งต่อไป

