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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยแบบบรรยายเชิงความสัมพันธ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการรับรู้สมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษ
และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการภาษาอังกฤษในรายวิชาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษและความพึง
พอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการภาษาอังกฤษในรายวิชาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ของ
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กลุ่มตัวอย่างจ านวน 165 คน เก็บรวบรวมข้อมูลแบบ
ส ามะโน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามการ
รับรู้สมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษ และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยการ         
บูรณาการภาษาอังกฤษ ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาได้ค่า CVI เท่ากับ 0.94 และ 1 ตามล าดับ และหา
ความเชื่อมั่นของเครื่องมือ ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.96 และ 0.91 ตามล าดับ 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาและสถิติสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  

ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้สมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษและความพึงพอใจต่อการ
เรียนโดยการบูรณาการภาษาอังกฤษโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (Mean = 2.78, S.D. = 0.47; Mean = 
3.38, S.D. = 0.48) ตามล าดับ ส าหรับการรับรู้สมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึง
พอใจต่อการเรียนโดยการบูรณาการภาษาอังกฤษอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r = 0.84, p < 0.01) จากผลการวิจัย ใช้
เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการภาษาอังกฤษในหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยเน้นการพัฒนาภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะการเขียนสรุปเนื้อหาและเนื้อหา
การเรียนรู้  
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Abstract 
 

 The objectives of this descriptive correlational research were to examine the 
perceived English competency and satisfaction of integrating English language into 
undergraduate nursing courses for fourth year nursing students, and examine the 
relationship between perceived English competency and satisfaction of integrating English 
language into undergraduate nursing courses. Census sampling was used to recruit 165 
fourth year nursing students. Data collection tools were demographic data form, the 
Perceived English Competency Questionnaire and the Satisfaction of Integrating English 
Language into Undergraduate Nursing Course Questionnaire. The CVI values of these tools 
were 0.94 and 1 respectively. In addition, reliability test showed the Cronbach’s alpha 
coefficient of these tools were 0.96 and 0.91 respectively. 

The findings of the study revealed that the overall mean scores of perceived 
English competency and satisfaction of integrating English language into undergraduate 
nursing courses were at moderate level (Mean = 2.78, S.D. = 0.47; Mean = 3.38, S.D. = 
0.48, respectively). In addition, the finding of the correlation showed that there was a 
significant positive correlation between perceived English competency and satisfaction of 
integrating English language into undergraduate nursing courses (r= 0.84, p < 0.01). The findings 
provide an insight into improvement of integrating of English language into undergraduate 
nursing courses for nursing students, focusing on four English skills according to student’s 
needs. In addition, developing English language competency particularly focuses on 
writing skill and content. 
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ความส าคัญของปัญหาการวิจัย 
การจัดการศึกษาทางการพยาบาลเป็นกระบวนการส าคัญที่จะเตรียมพยาบาลวิชาชีพ ให้มีทักษะ

ตามความต้องการของระบบสุขภาพ โดยจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้รับบริการ ในบริบทปัจจุบันและอนาคต ในยุคแห่งศตวรรษที่ 21 นี้ประเทศไทยได้มีการ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ เช่นเดียวกับประเทศทั่วโลก ได้แก่ ด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 
โครงสร้างประชากร และระบาดวิทยาซึ่งน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงของระบบสุขภาพ และการบริหารจัดการ
ของหน่วยบริการสุขภาพ การจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรด้านสุขภาพ จึงจ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนทั้ง
รูปแบบวิธีการและเนื้อหาสาระให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นทักษะทางด้านภาษาและการ
ติดต่อสื่อสาร (กมลรัตน์ เทอร์เนอร์, ลัดดา เหลืองรัตนมาศ, ทุติยรัตน์ รื่นเริง, และสมพร รักความสุข, 
2561) ปัจจุบันความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษมีความส าคัญ เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้
อย่างกว้างขวาง เพ่ือการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร ภาษาอังกฤษจึงมีความจ าเป็นส าหรับทุก
วิชาชีพ โดยเฉพาะวิชาชีพพยาบาลซึ่งเป็นบุคลากรที่ควรได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นด้วย 
เพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ในปัจจุบัน พบว่า บุคลากรพยาบาลเป็นกลุ่มที่
ยังขาดทักษะและความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะทักษะการพูดและการฟัง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาตนเองและหน่วยงาน (กมลรัตน์ เทอร์เนอร์, ธัญญวลัย บุญประสิทธิ์, และสุนทรี ภิญโญมิตร, 2553) 
สอดคล้องกับการวิจัยของสุภลักษณ์ ธานีรัตน์, กมลรัตน์ เทอร์เนอร์, และสุจิรา วิเชียรรัตน์ (2550) ที่ศึกษา
การติดตามสมรรถนะของบัณฑิตพยาบาลที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี 
ผลการศึกษา พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนด้านการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับต่ าที่สุดเมื่อเทียบกับสมรรถนะด้าน
อ่ืนๆ จากผลการวิจัยที่กล่าวมาแสดงให้เห็นว่า พยาบาลที่จบใหม่ส่วนใหญ่มีสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษที่
ค่อนข้างต่ า ซึ่งจ าเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาระหว่างการศึกษาในระดับพยาบาลศาสตรบัณฑิตเพ่ิมขึ้น  

จากกระแสการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในสังคมไทย ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบการศึกษาที่
มุ่งเน้นการบูรณาการภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนทางการพยาบาลเพ่ิมขึ้น (สายสมร เฉลยกิตติ, นัยนา วงศ์
สายตา, อรวรรณ จุลวงษ์, อภิญญา อินทรรัตน์ และองค์อร ประจันเขตต์, 2560) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จึงมีนโยบายพัฒนาความเข้มแข็งด้านทักษะภาษาอังกฤษ โดยมอบหมายให้แต่ละคณะได้ด าเนินการจัดทดสอบ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาทุกคณะ/วิทยาเขต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 ซึ่งปัจจุบันคณะ
พยาบาลศาสตร์ ได้มีการจัดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ (Placement test) ครั้งที่ 1 ในปี พ.ศ. 
2559-2561 ของนักศึกษารหัส 59-61 พบว่า มีนักศึกษาผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน (Tell Me More) ตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด ร้อยละ 36.81, 40.40 และ 62.03 ตามล าดับ จะเห็นได้ว่ามีจ านวนนักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์
จ านวนมาก นอกจากนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ยังมีนโยบายในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัยหลายๆ ด้าน ซึ่งหนึ่งในนโยบายที่ได้ประกาศ คือก าหนดให้ทุกรายวิชาใช้ภาษาอังกฤษ
ร่วมในการจัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา (คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2558) 
 จากนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ คณะพยาบาลศาสตร์ จึงเห็นความส าคัญในการบูรณาการ
ภาษาอังกฤษ ในการจัดการเรียนการสอนทั้งรายวิชาทฤษฎีและรายวิชาปฏิบัติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เพ่ือ
พัฒนาสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาพยาบาลเพ่ิมข้ึน มีการก าหนดกิจกรรมที่สอดแทรกการใช้
ภาษาอังกฤษในรายวิชาทฤษฎี เช่น การบรรยายในชั้นเรียน สื่อการสอน วิดีโอ PowerPoint และกิจกรรม
วารสารสโมสรเป็นภาษาอังกฤษ ส าหรับรายวิชาฝึกปฏิบัติทางการพยาบาลนั้น ได้ก าหนดให้นักศึกษาประชุม
ปรึกษาก่อน-หลังการพยาบาล (Pre-post conference) เป็นภาษาอังกฤษ เป็นต้น อย่างไรก็ตามกิจกรรมการ
เรียนการสอนดังกล่าวต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งผู้เรียนและอาจารย์ผู้สอน โดยอาจารย์ผู้สอนต้องมี
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สมรรถนะในการใช้ภาษาอังกฤษที่ดี ทั้งการสอนในชั้นเรียนหรือในการนิเทศบนหอผู้ป่วย ต้องมีเทคนิคและ
วิธีการสอนที่มีความหลากหลายที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะทางภาษาได้ครบทุกทักษะ ทั้งการพูด ฟัง 
อ่าน และเขียน มีการวางแผนการสอนที่เป็นระบบ และเน้นการสอนแบบเชิงรุก (Active learning) และ
การมีส่วนร่วมของผู้เรียนเป็นส าคัญ สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) 
กล่าวว่า การกระท าต่าง ๆ ของบุคคลเกิดจากอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมภายนอก โดยพฤติกรรมของบุคคลเกิดจาก
การตอบสนองต่อสิ่งเร้า (Stimulus-response) การเรียนรู้เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้าและการ
ตอบสนอง ซึ่งพฤติกรรมเป็นสิ่งที่สามารถวัดได้และทดสอบได้ (ทิศนา แขมมณี, 2558)  เช่นเดียวกันกับ
นักศึกษาพยาบาลที่จะต้องมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมที่ได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
ในรายวิชาทางการพยาบาลต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดส าหรับผู้เรียน (กมลรัตน์ 
เทอร์เนอร ์และคณะ, 2553) 
 จากการบูรณาการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ผ่านมา พบว่า ได้มีการพัฒนาก าหนดวิธีการคิดสัดส่วนการเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษแต่ละกิจกรรมได้ชัดเจนขึ้น โดยแต่ละรายวิชามีการสอดแทรกการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียน
การสอนในปีการศึกษา 2562 เช่น รายวิชา 640-322 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 ก าหนดการสอน
เป็นภาษาอังกฤษคิดเป็น ร้อยละ 50.55 แบ่งเป็นกิจกรรม ดังนี้ 1) สไลด์การสอนเป็นภาษาอังกฤษ จ านวน 
33 ชั่วโมง 2) สอนโดยใช้สไลด์ภาษาอังกฤษและบรรยายภาษาอังกฤษ จ านวน 4 ชั่วโมง 3) กิจกรรมศึกษา
ค้นคว้าบทความวิชาการต่างประเทศ จ านวน 2 ชั่วโมง และดูสื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 15 นาที 
นอกจากนี้รายวิชา 640-391 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 มีการจัดสัปดาห์ ส าหรับการฝึก
ปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 33.40 โดยแบ่งกิจกรรมดังนี้ 1) English group กลุ่มละ 1 สัปดาห์ 
รวมทั้งหมด 24 สัปดาห์ และ 2) เขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ จ านวน 5 ค า/สัปดาห์ จ านวน 8 สัปดาห์ รวมทั้ง
รายวิชา 640-212 ภูมิปัญญาตะวันออกและการดูแลสุขภาพแบบผสมผสาน มีการบรรยายโดยการใช้สไลด์เป็น
ภาษาอังกฤษ 2 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 4.44 เป็นต้น อย่างไรก็ตามมีบางรายวิชาที่ไม่ได้มีการสอดแทรกการ
ใช้ภาษาอังกฤษ เช่น ในปีการศึกษา 2562 รายวิชา 640-111 จิตวิทยาพัฒนาการ และรายวิชา 640-493 
ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยและการรักษาโรคเบื้องต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าการสอดแทรกภาษาอังกฤษในการ
เรียนการสอนในคณะพยาบาลศาสตร์ที่ผ่านมา ยังไม่สามารถด าเนินการได้ในทุกรายวิชาที่เปิดสอน อีกทั้ง
ยังขาดการติดตามประเมินสมรรถนะ/ประสิทธิผลของการเรียนการสอนที่บูรณาการภาษาอังกฤษที่ชัดเจน 
(คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2562) 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการรับรู้สมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษและความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการภาษาอังกฤษในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ของนักศึกษา
พยาบาลชั้นปีที่ 4 ซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีสูงสุดของหลักสูตร ผ่านการจัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพ่ือสามารถน าผลการวิจัยไปพัฒนา/ปรับปรุงการใช้
ภาษาอังกฤษร่วมกับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตให้มีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับการรับรู้สมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษและความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการ
สอนโดยการบูรณาการภาษาอังกฤษในรายวิชาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปี
ที่ 4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษและความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการภาษาอังกฤษในรายวิชาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ของ
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการภาษาอังกฤษใน

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยใช้กรอบแนวคิด
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย การจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการภาษาอังกฤษ
ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต นักศึกษาต้องมีการฝึกทักษะต่างๆ ในสถานการณ์จริงทั้งในการศึกษา
ภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติเพ่ือให้ครอบคลุมทั้ง 4 ทักษะ คือ 1) การพูด 2) การฟัง 3) การอ่าน และ 4) การ
เขียนสรุปเนื้อหา ซึ่งจะเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้ผู้เรียนคิดและแสดงออก อีกทั้งเป็นการช่วยกระตุ้นความสามารถของ
ผู้เรียนออกมาในรูปของการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) และจะส่งผลให้ผู้เรียนมีการเพ่ิมสมรรถนะทางการ
เรียน เกิดความพึงพอใจในการเรียนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีต่อไป (กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ และคณะ, 
2553) สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) ซึ่งมีความเชื่อว่าการ
กระท าต่าง ๆ ของบุคคลเกิดจากอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมภายนอกโดยการกระท าต่าง ๆ ของบุคคลเกิดจาก
อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมภายนอก การเรียนรู้เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนอง ซึ่ง
พฤติกรรมเป็นสิ่งที่สามารถวัดได้และทดสอบได้ (ทิศนา แขมมณี, 2558)  

อีกทั้งการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนในการเรียนการสอนดังกล่าวเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วย
พัฒนาการเรียนการสอนโดยการบูรณาการภาษาอังกฤษในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพ่ือให้ตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียนและเพ่ิมสมรรถนะทางการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนในวิชาชีพเพ่ิมขึ้น จากการ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้ 1) เนื้อหาการเรียนรู้  2) กิจกรรมการเรียนการ
สอน และ 3) การประเมินผล (กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ และคณะ, 2553; สุทธานันท์ กัลกะ และขวัญตา ภูริ
วิทยาธีระ, 2559) 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยนี้เป็นแบบบรรยายเชิงความสัมพันธ์ (Descriptive correlational research) เก็บข้อมูลโดยใช้

แบบสอบถามชนิดตอบด้วยตนเอง ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2563   
      ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวนทั้งหมด 165 คน 

การค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างการศึกษาครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลแบบส ามะโน (Sample census) 
เนื่องจากมีจ านวนประชากรขนาดเล็ก ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 
2562 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้งหมด 165 คน โดยผู้วิจัยก าหนดคุณสมบัติกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง  (Purposive sampling) ตามคุณสมบัติ ดังนี้ 1) นักศึกษา
พยาบาลชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2) มีประสบการณ์ใน
การเรียนแบบบูรณาการภาษาอังกฤษในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มากกว่า 3 ปี 3) สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้ และ 4) ยินดีที่จะเข้าร่วมการวิจัย 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถามชนิดตอบด้วยตนเอง (Self-administered questionnaire) ที่

ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือได้รับการตรวจสอบความตรง
ตามเนื้อหา (Content validity index: CVI) จากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน  โดยแบบสอบถามการรับรู้
สมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษ และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณา
การภาษาอังกฤษ ได้ค่า CVI เท่ากับ 0.94 และ 1 ตามล าดับ และน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อปรับเรียบร้อยแล้วน ามาตรวจสอบความเที่ยงของแบบสอบถาม โดยน าไปทดลองใช้ (Try 
out) กับนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ที่มีคุณสมบัติ เหมือนกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา จ านวน 
30 คน ไดค้่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) เท่ากับ 0.96 และ 0.91 
ตามล าดับ 

ตามล าดับ แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น  4 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล มีจ านวน  8 ข้อ ได้แก ่1) อายุ 2) เพศ 3) ศาสนา 4) ผลคะแนน

การทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 3 5) เกรดเฉลี่ยสะสมปัจจุบัน 6) ประสบการณ์การทดสอบ
ภาษาอังกฤษและผลการทดสอบ 7) ประสบการณ์การได้ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน และ 8) การร่วม
กิจกรรมที่พัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามการรับรู้สมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 23 ข้อ ซึ่ง
แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ 1) การพูด 2) การฟัง 3) การอ่าน และ 4) การเขียนสรุปเนื้อหา และการวัดระดับ
ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษโดยรวม ลักษณะค าตอบของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
scale) 5 ระดับ คือ ระดับความสามารถมากที่สุดจนถึงน้อยที่สุด โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถาม
สมรรถนะฯ ดังนี้ มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) และ น้อยที่สุด (1) โดยใช้เกณฑ์การแปลผลคะแนน
ของเบสท์และคาห์น (Best & Kahn, 2006) ดังนี้ การรับรู้สมรรถนะอยู่ในระดับมากที่สุด (4.51 - 5.00) การรับรู้
สมรรถนะอยู่ในระดับมาก (3.51 - 4.50) การรับรู้สมรรถนะอยู่ในระดับปานกลาง (2.51 -3.50) การรับรู้สมรรถนะ
อยู่ในระดับน้อย (1.51 - 2.50) และการรับรู้สมรรถนะอยู่ในระดับน้อยที่สุด (1.00-1.50)  

ตอนที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการภาษาอังกฤษ 
ประกอบด้วย ข้อค าถาม จ านวน 20 ข้อ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านเนื้อหาการเรียนรู้ 5 ข้อ 2) ด้าน
กิจกรรมการเรียนการสอน 12 ข้อ และ 3) ด้านการประเมินผล 3 ข้อ ลักษณะค าตอบเป็นมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating scale) 5 ระดับ ดังนี้ ระดับความพึงพอใจมากที่สุด (5) ระดับความพึงพอใจมาก (4) ระดับความพึง
พอใจปานกลาง (3) ระดับความพึงพอใจน้อย (2) และระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด (1) โดยใช้เกณฑ์การแปลผล
คะแนนของของเบสท์และคาห์น (Best & Kahn, 2006) ดังนี้ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (4.51 - 5.00) 
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (3.51 - 4.50) ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (2.51 - 3.50) ความพึงพอใจอยู่
ในระดับน้อย (1.51 - 2.50) และความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด (1.00 - 1.50)  
 ตอนที่ 4 ผู้วิจัยได้เพ่ิมค าถามปลายเปิด จ านวน 4 ข้อ ได้แก่ 1) ความรู้สึกต่อการจัดการเรียนการ
สอนโดยการบูรณาการภาษาอังกฤษฯ 2) ปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนการเรียนโดยการบูรณาการภาษาอังกฤษ 3) 
ปัญหาและอุปสรรคต่อการเรียนโดยการบูรณาการภาษาอังกฤษฯ และ 4) วิธีการจัดการปัญหาและอุปสรรค
ของนักศึกษา 
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 การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยในครั้งนี้ ด าเนินการดังนี้ 
1. ทีมนักวิจัยเสนอโครงร่างวิจัยเพ่ือขอทุนสนับสนุนการวิจัยต่อคณะกรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลังจากได้รับการอนุมัติโครงการ และเสนอโครงร่างวิจัยต่อคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลังจาก
ผ่านความเห็นชอบ  ผู้วิจัยประสานงานกับอาจารย์ประจ าชั้นปีและประธานชั้นปีเพ่ือชี้แจงการท าวิจัย และ
ติดป้ายประกาศเพ่ือเชิญชวนกลุ่มตัวอย่างในการเข้าร่วมโครงการวิจั ยฯ และชี้แจงวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา ขั้นตอนการศึกษา และการตอบแบบสอบถามการวิจัยในครั้งนี้  

2. เมื่อกลุ่มตัวอย่างมีความประสงค์จะเข้าร่วมวิจัย การเก็บข้อมูล โดยผู้วิจัยชี้แจงรายละเอียดของ
โครงการวิจัยและพิทักษส์ิทธิ์ของผู้ร่วมการวิจัย หลังจากกลุ่มตัวอย่างลงนามยินยอมเข้าร่วมวิจัย ผู้วิจัยแจก
และเก็บแบบสอบถาม โดยใช้เวลาในการตอบแบบสอบถามประมาณ 30 นาที และรวบรวมแบบสอบถาม
พร้อมทั้งตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้กลับคืนมาทั้งหมดเพ่ือเตรียมวิเคราะห์ข้อมูล  

 
การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง 

การวิจัยนี้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และ
พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รหัสโครงการ เลขที่ 2020 NL- Qn 002 และรหัสหนังสือ
รับรอง เลขที ่PSU IRB 2020 - NL 003 ผู้วิจัยชี้แจงรายละเอียดของโครงการวิจัยและสิทธิ์ของผู้มีส่วนร่วมใน
การวิจัย พร้อมทั้งแจ้งให้กลุ่มตัวอย่างถึงสิทธิ์ที่จะไม่ตอบค าถามข้อใดที่ไม่สะดวกหรือท าให้เกิดความคับข้อง
ใจ โดยไม่มีผลกระทบใดๆ ผู้วิจัยรักษาความลับของการตอบแบบสอบถาม โดยผู้ตอบแบบสอบถามไม่ต้อง
ระบุชื่อและนามสกุล ค าตอบหรือข้อมูลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้จะถื อเป็นความลับ และจะท าลาย
แบบสอบถามเมื่อสิ้นสุดการวิจัย ประมาณ 5 ปี อีกท้ังการวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะภาพรวม การรายงานผล
การวิเคราะห์ข้อมูลจะน าเสนอในลักษณะที่ไม่สามารถเชื่อมโยงถึงตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ตรวจสอบความสมบูรณ์ ความถูกต้องของแบบสอบถามมาวิเคราะห์ตามระเบียบวิธีทาง
สถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1) การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล วิเคราะห์โดยการแจกแจง
ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) การวิเคราะห์การรับรู้สมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาและความพึงพอใจในการสอนโดยการบูรณาการภาษาอังกฤษ โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) จ าแนกตามรายข้อ รายด้าน และโดยรวม และ 3) วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สมรรถนะกับความพึงพอใจ โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s 
product moment correlation) 
 
ผลการวิจัย 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล  
 กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 165 คน พบว่า มีอายุอยู่ในช่วง 21-25 ปี (Mean = 22.45, S.D. = 0.62) กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 95.20 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 72.12 นับถือศาสนาพุทธ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 
100 มีคะแนนทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 68.50 มีเกรดเฉลี่ยสะสม
ปัจจุบันอยู่ในช่วง 3.00 - 3.49  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 78.2 มีประสบการณ์การทดสอบภาษาอังกฤษ 
กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 68.50 ไม่มีประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน และกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 
85.50 ไม่มีการเข้าร่วมกิจกรรมที่พัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ตารางที่ 1) 
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ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง (N = 165) 
ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (N = 165) ร้อยละ 
อายุ 
    21-25 ปี (Mean = 22.45, S.D. = 0.62) 

  

เพศ 
    หญิง 
    ชาย 

 
157 
8 

 
95.20 
 4.80 

ศาสนา 
   พุทธ 
   อิสลาม 
   คริสต์ 

 
119 
44 
2 

 
72.12 
26.67 
 1.21 

ผลคะแนนทดสอบความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 3 
   มี 

 
 

165 

 
 

100 
เกรดเฉลี่ยสะสมปัจจุบัน (Mean = 3.14, S.D. = 0.36) 
   2.00-2.49 
   2.50-2.99 
   3.00-3.49 
   3.50-4.00 

1 
31 
113 
20 

0.60 
18.80 
68.50 
12.10 

ประสบการณ์การทดสอบภาษาอังกฤษ 
   มี 
   ไม่มี 

 
129 
36 

 
78.20 
21.80 

ประสบการณ์ในการใช้ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน 
   มี 
   ไม่มี 

 
 

52 
113 

 
 

31.50 
68.50 

การเข้าร่วมกิจกรรมที่พัฒนาความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ 
   มี 
   ไม่มี 

 
 

24 
141 

 
 

14.50 
85.50 

 
 ส่วนที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยการรับรู้สมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษจ าแนกโดยรวมและรายด้าน พบว่า  
กลุ่มตัวอย่างมีสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (Mean = 2.78, S.D. = 0.47) 
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า คะแนนเฉลี่ยการรับรู้สมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษด้านการ ฟัง (Mean = 
3.02, S.D. = 0.55) ด้านการอ่าน (Mean = 2.86, S.D. = 0.58) และด้านการพูด (Mean = 2.75, S.D. = 
0.49) ในระดับปานกลาง และการรับรู้สมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษด้านการเขียนสรุปเนื้อหา (Mean = 
2.43, S.D. = 0.62) อยู่ในระดับน้อย (ตารางท่ี 2) 
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ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการรับรู้สมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษจ าแนกโดยรวม
และรายด้าน (N = 165) 

สมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 

ระดับการรับรู้
สมรรถนะฯ 

การพูด 2.75 0.49 ปานกลาง 
การฟัง 3.02 0.55 ปานกลาง 
การอ่าน 2.86 0.58 ปานกลาง 
การเขียนสรุปเนื้อหา 2.43 0.62 น้อย 
โดยรวม 2.78 0.47 ปานกลาง 

  
ส่วนที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อการเรียนโดยการบูรณาการ

ภาษาอังกฤษจ าแนกโดยรวมและรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยการบูรณา
การภาษาอังกฤษโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (Mean = 3.38, S.D. = 0.48) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการเรียนโดยการบูรณาการภาษาอังกฤษด้านเนื้อหาการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก 
(Mean = 3.62, S.D. = 0.52) ส าหรับความพึงพอใจต่อการเรียนโดยการบูรณาการภาษาอังกฤษด้านการ
ประเมินผล (Mean = 3.39, S.D. = 0.54) และด้านกิจกรรมการเรียน (Mean = 3.27, S.D. = 0.52) อยู่ใน
ระดับปานกลาง (ตารางท่ี 3) 

ตารางท่ี 3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อการเรียนโดยการบูรณาการ
ภาษาอังกฤษจ าแนกโดยรวมและรายด้าน (N = 165) 

สมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

ด้านเนื้อหาการเรียนรู้ 3.62 0.52 มาก 
ด้านกิจกรรมการเรียน 3.27 0.52 ปานกลาง 
ด้านการประเมินผล 3.39 0.54 ปานกลาง 
โดยรวม 3.38 0.48 ปานกลาง 

 
ส่วนที่ 4 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันระหว่างการรับรู้สมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษกับ

ความพึงพอใจต่อการเรียนโดยการบูรณาการภาษาอังกฤษ พบว่า การรับรู้สมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษ
โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจต่อการเรียนโดยการบูรณาการภาษาอังกฤษอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (r = 0.84, p < 0.01)  
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ตารางที ่4 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันระหว่างการรับรู้สมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษกับความ
พึงพอใจต่อการเรียนโดยการบูรณาการภาษาอังกฤษจ าแนกโดยรวมและรายด้าน (N = 165) 

ตัวแปร ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) 
สมรรถนะด้านการพูด .84** 
สมรรถนะด้านการฟัง .85** 
สมรรถนะด้านการอ่าน .84** 
สมรรนะด้านเขียนสรุปเนื้อหา .82** 
สมรรถนะโดยรวม 
ความพึงพอใจโดยรวม 

.84** 
1.00 

**p < 0.01 

 ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากกลุ่มตัวอย่าง มีดังนี้  
 1. ความรู้สึกต่อการจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 
(n=47) มีทัศนคติที่ดีและมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยการบูรณาการภาษาอังกฤษในรายวิชาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต เนื่องจากภาษาอังกฤษมีความส าคัญในชีวิตประจ าวันและต่อวิชาชีพ การเรียน
ดังกล่าวมีผลท าให้นักศึกษามีความกระตือรือร้น มีการเตรียมตัวในการเรียน และสนใจเนื้อหามากขึ้น อีกทั้ง
การเรียนด้วยภาษาอังกฤษสามารถช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเฉพาะทักษะการพูด การฟัง และการ
อ่าน (ยกเว้นทักษะการเขียนสรุปเนื้อหา) รวมทั้งมีประโยชน์ในการค้นคว้าหรืออ่านบทความวิชาการ
ภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตามนักศึกษาส่วนน้อย (n=3) ที่มีความรู้สึกเครียด เนื่องจากการสอนโดย
การบูรณาการภาษาอังกฤษยากเกินความเข้าใจ และเป็นสิ่งที่ท้าทายในการเรียน  
 2. ปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนการเรียนโดยการบูรณาการภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (n= 50) ให้
ข้อเสนอแนะว่า ในวิชาทฤษฎีการบรรยายโดยการเลือกเนื้อหาที่ไม่ยากจนเกินไป มีความส าคัญท าให้สามารถ
เข้าใจเนื้อหาที่เรียนได้เพ่ิมขึ้น นอกจากนี้วิธีการสอนของผู้สอนที่ท าให้บรรยากาศเกิดความสนุกสนาน และ
มีการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษ อีกทั้งผู้สอนได้มีการพัฒนาสื่อการสอนภาษาอังกฤษใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น เอกสารการสอน แบบฝึกหัด สื่อวีดีทัศน์ เกมส์เป็นภาษาอังกฤษ ทั้งในชั้นเรียนและระบบ
สนับสนุนแบบออนไลน์ (LMS2@PSU) ซึ่งมีผลส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษใน
ด้านต่าง ๆ เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะด้านการพูดหรือการสื่อสาร พบว่า ทักษะดังกล่าว ได้พัฒนาทั้งการเรียนการสอน
ในห้องเรียนและการขึ้นฝึกในรายวิชาปฏิบัติทางการพยาบาล ในรูปแบบ Pre-post conference  ซึ่งเป็นการ
เรียนการสอนแบบกลุ่มขนาดเล็ก มีบรรยากาศเป็นกันเอง ท าให้นักศึกษามีความกล้าในการสื่อสารเป็น
ภาษาอังกฤษมากขึ้น อีกทั้งทักษะหรือพ้ืนฐานที่ดีของผู้เรียนทางภาษาอังกฤษที่ท าให้สามารถเข้าใจเนื้อหาได้ดี
ขึ้น 
 3. ปัญหาและอุปสรรคต่อการเรียนโดยการบูรณาการภาษาอังกฤษ นักศึกษาส่วนใหญ่ (n=50) ให้
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการสอนในชั้นเรียน โดยเฉพาะส าเสียงการพูดของผู้สอนบางท่านฟังยาก/หรือ
สื่อวีดีทัศน์บางเรื่องพูดเร็วเกินไป  ท าให้นักศึกษาไม่สามารถจับใจความได้ นอกจากนี้ นักศึกษาบางส่วนมี
ความแตกต่างของความสามารถในทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งในกลุ่มนักศึกษาที่มีความสามารถการใช้
ภาษาอังกฤษต่ า จะส่งผลท าให้การเข้าใจเนื้อหาที่เรียนได้ลดลง คิดตามเนื้อหาไม่ทัน ส่งผลท าให้เกิด
ความเครียดตามมา อีกทั้งการเรียนรู้เนื้อหาใหม่ ๆ จะมีค าศัพท์ที่นักศึกษาไม่คุ้นเคยหรือไม่รู้ค าศัพท์ ซึ่งมีผล
ท าให้การเข้าใจเนื้อหามีความยากล าบากและตามเนื้อหาไม่ทัน นอกจากนี้นักศึกษาบางส่วนไม่กล้า
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แสดงออก/หรือแสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะในชั้นเรียนที่มีผู้เรียนจ านวนมาก เนื่องจากมีความตื่นเต้น เขิน 
อาย กลัวพูดผิดไวยกรณ์/หรือออกเสียงผิด 
 4. วิธีการจัดการปัญหาและอุปสรรคของนักศึกษานักศึกษาส่วนใหญ่ (n=50) ให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดการปัญหาและอุปสรรค พบว่า นักศึกษามีวิธีการจัดการกับปัญหาและอุปสรรคที่
หลาหลาย ได้แก่ 1) การทบทวนเนื้อหาหลังเรียนโดยการศึกษาเพ่ิมเติมทั้งในหนังสือ/เอกสารประกอบการ
สอน สืบค้นจากอินเตอร์เน็ต เพ่ือจะท าให้สามารถเข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้น 2) บันทึกเสียงการบรรยายของ
ผู้สอนเพ่ือจะได้กลับมาทบทวนอีกครั้ง 3) ใช้ Application ช่วยแปล/หรือเพ่ือนต่างคณะช่วยแปล 4) 
เสริมสร้างเสริมความมั่นใจในตนเอง หมั่นฝึกฝนทักษะทางภาษาอังกฤษทั้งด้านไวยากรณ์ การเขียน การ
สื่อสาร และ Vocabulary รวมถึงน าไปประยุกต์กับกิจวัตรประจ าวัน เช่น การเขียน Dairy และการสื่อสาร 
Conversation กับบุคคลในครอบครัว เป็นต้น 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษา พบว่า นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 มีการรับรู้สมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง (Mean = 2.78, S.D. = 0.47) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า คะแนนเฉลี่ยการรับรู้สมรรถนะ
การใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง (Mean = 3.02, S.D. = 0.55) ด้านการอ่าน (Mean = 2.86, S.D. = 0.58) และ
ด้านการพูด (Mean = 2.75, S.D. = 0.49) ในระดับปานกลาง อธิบายได้ว่า นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 เป็น 
นักศึกษาชั้นปีสูงสุดของหลักสูตร และได้ผ่านการจัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน (Tell Me 
More) ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ร้อยละ 100 อีกทั้งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 78.2 มีประสบการณ์
ทดสอบภาษาอังกฤษ ได้แก่ IELTS, TOEIC เป็นต้น นอกจากนี้นักศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 68.5 มีคะแนนสะสม
อยู่ระหว่าง 3.00-3.49 ซึ่งเป็นคะแนนที่ค่อนข้างสูง และจากการให้ข้อมูลเพ่ิมเติมจากนักศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบ
การบรูณาการการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ผู้สอนได้มีการพัฒนาสื่อการสอนภาษาอังกฤษในรูปแบบต่างๆ 
เช่น เอกสารการสอน แบบฝึกหัด สื่อวีดีทัศน์ เกมส์เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งมีผลส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถพัฒนา
ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษในด้านต่าง ๆ เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะด้านการพูดหรือการสื่อสาร พบว่า ทักษะดังกล่าว 
ได้พัฒนาทั้งการเรียนการสอนในห้องเรียนและการขึ้นฝึกในรายวิชาปฏิบัติทางการพยาบาล ในรูปแบบ Pre-post 
conference  ซึ่งเป็นการเรียนการสอนแบบกลุ่มขนาดเล็ก มีบรรยากาศเป็นกันเอง ท าให้นักศึกษามีความกล้า
ในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษมากขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม 
(Behaviorism) กล่าวว่า การกระท าต่างๆ ของบุคคลนั้นเกิดจากอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมภายนอก พฤติกรรมของ
บุคคลเกิดจากการตอบสนองของสิ่งเร้า ซึ่งการเรียนรู้เกิดจากการ เชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนองที่
สามารถวัดได้และประเมินได้ และเมื่อบุคคลใช้การรูปแบบการตอบสนองที่เหมาะสมก็จะท าให้เกิดความพึง
พอใจต่อการเรียนรู้ (ทิศนา แขมมณี, 2558)  

สอดคล้องกับการศึกษาของสายสมร เฉลยกิตติ และคณะ (2560) เกี่ยวกับการเรียนอย่างมีความสุขของ
นักเรียนพยาบาลชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และศึกษาผลของโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษในรายวิชากระบวนการพยาบาล จ านวน 83 คน ผลการศึกษา พบว่า คะแนนเฉลี่ยของความสุขใน
การเรียนอยู่ในระดับมาก (Mean = 4.27, S.D.= 0.55) โดยมีปัจจัยต่าง ๆ ที่ช่วยท าให้การเรียนมีความสุข ได้แก่  
อาจารย์มีเทคนิคการสอนที่สนุก ไม่เครียด อีกทั้งเพ่ือน ๆ ในกลุ่มท างานเป็นทีม ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่าง
เป็นระบบส่งผลให้ผู้เรียนมีความสุขและอยากเรียนรู้ต่อไป นอกจากนี้จากการศึกษา พบว่า การรับรู้สมรรถนะ
การใช้ภาษาอังกฤษด้านการเขียนสรุปเนื้อหาหรือทักษะการเขียนนั้นอยู่ในระดับน้อย (Mean = 2.43, S.D. = 
0.62) อธิบายได้ว่าจากการบูรณาการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์ 
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ผ่านมา พบว่า ยังขาดการก าหนดทักษะทางภาษาอังกฤษด้านการเขียนสรุป
เนื้อหา ส่งผลให้นักศึกษาพยาบาลมีการรับรู้สมรรถนะในด้านดังกล่าวต่ า  
 ความพึงพอใจต่อการเรียนโดยการบูรณาการภาษาอังกฤษ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
ต่อการเรียนโดยการบูรณาการภาษาอังกฤษโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (Mean = 3.38, S.D. = 0.48) 
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการเรียนโดยการบูรณาการภาษาอังกฤษด้าน
เนื้อหาการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก (Mean = 3.62, S.D. = 0.52) อธิบายได้ว่าเนื้อหาที่สอนมีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของรายวิชา และมีความเหมาะสมกับระดับความรู้ความสามารถของผู้เรียน อีกทั้งข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมจากนักศึกษา พบว่า ความน่าสนใจของเนื้อหามีส่วนส าคัญที่ท าให้นักศึกษามีความกระตือรือร้น 
กระตุ้นการเรียนรู้ โดยผู้สอนใช้สื่อหลากหลาย เช่น สื่อวีดีทัศน์ที่น่าสนใจ การท าสไลด์การสอนที่น่าสนใจ 
รูปภาพประกอบ ซึ่งมีผลท าให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้น รวมทั้งเกิดความสนุกสนาน ตื่นเต้น และอยาก
เรียนรู้เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของพีรนุช ลาเซอร์ และอรอนงค์ ธรรมจินดา (2559) มีวัตถุประสงค์
เพ่ือประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพพยาบาล กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จ านวน 33 คน พบว่า ค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
เกี่ยวกับความส าคัญของทักษะการใช้ภาษาอังกฤษต่อการประกอบวิชาชีพพยาบาลอยู่ในระดับมาก (Mean 
= 6.67, S.D. = 074) นอกจากนี้พบว่าค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับประโยชน์ของเนื้อหารายวิชาอยู่ในระดับมากที่สุด 
(Mean = 6.61, S.D. = 0.66) สอดคล้องกับการศึกษาของจารุลักษณ์ ชัยสุวรรณรักษ์ และอุทัยวรรณ  ด่าน
วิวัฒน์ (2554) เกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษทางคลินิกของนักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ จ านวน 86 คน พบว่า แบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับนักศึกษาพยาบาล
โดยใช้บทบาทสมมติที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพต่อนักศึกษาพยาบาล โดยมีค่าประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 80 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 0.05 นอกจากนี้พบว่านักศึกษาพยาบาล พูด
ภาษาอังกฤษดีขึ้นโดยคะแนนสอบพูดหลังเรียนสูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และนักศึกษาพยาบาลมีทัศนคติที่ดีต่อการฝึกพูดภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับนักศึกษาพยาบาล 
 ส าหรับความพึงพอใจต่อการเรียนโดยการบูรณาการภาษาอังกฤษด้านการประเมินผล (Mean = 
3.39, S.D. = 0.54) และด้านกิจกรรมการเรียน (Mean = 3.27, S.D. = 0.52) อยู่ในระดับปานกลาง จาก
การให้ข้อมูลเพิ่มเติมของนักศึกษา พบว่า การสอนในชั้นเรียนส าเนียงการพูดของผู้สอนบางท่านฟังยากหรือ
สื่อวีดีทัศน์บางเรื่องและพูดเร็วเกินไป  ท าให้นักศึกษาไม่สามารถจับใจความได้ นอกจากนี้นักศึกษาบางส่วน
มีความแตกต่างของความสามารถในทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งในกลุ่มนักศึกษาที่มีความสามารถการใช้
ภาษาอังกฤษต่ า จะส่งผลท าให้การเข้าใจเนื้อหาที่เรียนได้ลดลง ตามไม่ทัน ส่งผลท าให้เกิดความเครียด
ตามมา อีกทั้งการเรียนรู้เนื้อหาใหม่ ๆ จะมีค าศัพท์ที่นักศึกษาไม่คุ้นเคยหรือไม่รู้ค าศัพท์ ซึ่งมีผลท าให้การ
เข้าใจเนื้อหามีความยากล าบากและตามเนื้อหาไม่ทัน นอกจากนี้นักศึกษาบางส่วนไม่กล้าแสดงออก/หรือ
การแสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะในชั้นเรียนที่มีผู้เรียนจ านวนมาก เนื่องจากมีความตื่นเต้น เขิน อาย กลัว
พูดผิดไวยกรณ์/หรือออกเสียงผิด ซึ่งอาจท าให้ตนเองเสียภาพลักษณ์ได้ สอดคล้องกับการศึกษาของเมธาวี ตัน
วัฒนะพงษ์ และวิสรุตม์ จางศิริกุล (2557) ศึกษาระดับความกลัวในการสนทนาภาษาอังกฤษของนักศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี จ านวน 158 คน พบว่า สาเหตุที่ท าให้เกิดความกลัวการสนทนา
ภาษาอังกฤษมากที่สุดคือ รู้ศัพท์น้อยท าให้มีผลต่อการสร้างประโยคให้ตรงกับสิ่งที่ตนเองต้องการสื่อสาร
ไม่ได้ ร้อยละ 79.75 กิจกรรมที่สามารถพัฒนาความสามารถในการสนทนาภาษาอังกฤษมากที่สุด คือ 
พูดคุยกับชาวต่างประเทศเป็นประจ าและต่อเนื่อง ร้อยละ 67.09 วิธีการสอนการสนทนาภาษาอังกฤษที่
สามารถพัฒนาการสนทนาภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้นมากที่สุด คือ การฟังและจับใจความจากบทสนทนา
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ภาษาอังกฤษตัวอย่าง ร้อยละ 79.75 นอกจากนี้ยังพบว่าวิธีการสอนที่เน้นฝึกฝนให้นักศึกษาพัฒนาการฟัง
ให้รู้เรื่อง สร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษา แสดงให้เห็นถึงความจ าเป็นในการสนทนาภาษาอังกฤษ รวมทั้ง
ประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อสามารถสนทนาภาษาอังกฤษได้ และเน้นให้ตระหนักว่าผู้ที่เรียนภาษาอังกฤษจะ
สามารถพัฒนาทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษได้ เมื่อเรียนรู้ภายใต้สภาวะที่มีความกลัวน้อยที่สุด  
 นอกจากนี้ผลการศึกษา พบว่า การรับรู้สมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษโดยรวมมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความพึงพอใจต่อการเรียนโดยการบูรณาการภาษาอังกฤษอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r= 0.84, p 
< 0.01) อธิบายได้ว่าเมื่อนักศึกษารับรู้ถึงสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษของตนเองและสามารถพัฒนาทักษะ
ทางภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะทักษะการพูด ฟัง และการอ่านนั้น มีผลท าให้นักศึกษาให้ความร่วมมือ
ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ มีความกระตือรือร้นในการหาข้อมูลเพิ่มเติมนอกห้องเรียน และเป็นการสร้างความ
มั่นใจในการฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาไปในทางที่ดีขึ้น ส่งผลให้นักศึกษามีความพึงพอใจต่อ
การเรียนโดยการบูรณาการภาษาอังกฤษในรายวิชาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สอดคล้องกับ
การศึกษาของกมลรัตน์ เทอร์เนอร์ และคณะ (2553) เกี่ยวกับผลของการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ 2 โดยบูรณาการกับการบริการวิชาการแก่สังคม กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้น
ปีที่ 2 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี จ านวน 67 คน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาอยู่ในระดับดี สมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาตามการรับรู้ของนักศึกษาก่อนเรียน
อยู่ในระดับต่ า (Mean = 2.16, S.D. = 0.52) และหลังเรียนอยู่ในระดับปานกลาง (Mean = 2.64, S.D. = 
0.55) ส าหรับอาจารย์มีการรับรู้สมรรถนะของนักศึกษาในระดับปานกลางทั้งก่อนและหลังเรียน (Mean = 
2.60, S.D. = 0.33 และ Mean = 3.01, S.D. = 0.26) ตามล าดับ นอกจากนี้สมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษ
ภายหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในทุกข้อรายการทั้งตามการรับรู้ของ
นักศึกษาและอาจารย์ และค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 2 ของนักศึกษาอยู่ในระดับ
มาก ดังนั้นจากผลการศึกษาสรุปได้ว่าการเรียนการสอนแบบโครงงานในวิชาภาษาอังกฤษโดยการบูรณาการ
กับโครงการบริการวิชาการ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโดยรวมอยู่ในระดับที่ดี มีสมรรถนะ
การใช้ภาษาอังกฤษดีขึ้น และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนในระดับมาก  
 
ข้อเสนอแนะการน าไปใช้ประโยชน์ 
 1. เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการภาษาอังกฤษในรายวิชา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยเน้นการพัฒนาภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน  
 2. ควรจัดหน่วยสนับสนุนเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษากลุ่มที่มีความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษค่อนข้างต่ า เพ่ือการเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
 
ข้อเสนอแนะการท าวิจัยในครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาในระยะติดตามสมรรถนะทางภาษาอังกฤษของผู้เรียนหลังส าเร็จการศึกษา เพ่ือ
ประเมินความคงอยู่ของความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
 2. ควรมีการศึกษาระดับการรับรู้สมรรถะและความพึงพอใจของการจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณา
การภาษาอังกฤษในรายวิชาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเปรียบเทียบกับนักศึกษาในสถาบันอ่ืน ๆ  

3. ควรมีการศึกษาระดับของสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษและสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน 
4. ควรมีการวิจัยและการพัฒนาสมรรถนะทางการใช้ภาษาอังกฤษที่บูรณาการในวิชาหลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
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