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บทคัดย่อ
 งานวจิยันีม้วีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาผลสมัฤทธิข์องการใชแ้บบภาษาเขมรเพือ่
การสือ่สารเบือ้งตน้และเพือ่ศกึษาปญัหาจากการเรยีนการสอน ในรายวชิา 1541501 
ภาษาเขมร 1 ในภาคเรยีนที ่2/2556 นกัศกึษากลุ่มเปา้หมายคือนกัศกึษาทีล่งทะเบยีน
เรยีนจำานวน 68 คน โดยประเมนิผลสมัฤทธิข์องการใชภ้าษาเขมรเพ่ือการส่ือสารเบือ้ง
ต้นจากเครื่องมือวิจัยที่วัดผลครอบคลุมทักษะการสื่อสาร ได้แก่ การเขียน การอ่าน 
การพดูและการฟงั ผลการวจิยั พบวา่กลุ่มเปา้หมายได้ระดับคะแนนเปน็คา่เฉล่ียร้อย
ละ 84.04 ร้อยละ 73.53 และร้อยละ 82.13 ตามลำาดับ จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ดี แต่เมื่อ
วดัผลจากการสอบขอ้เขยีนคิดเปน็คา่เฉล่ียร้อยละ 45.38 จัดวา่อยูใ่นเกณฑ์ ปรับปรุง 
ผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา โดยนักศึกษากลุ่มเป้าหมายได้ผลการเรียน
ระดับ A B+ B C+ C D+ D และ E คิดเป็นร้อยละ 4.41 ร้อยละ 11.76 ร้อยละ 16.18 
ร้อยละ 10.29 ร้อยละ 17.65 ร้อยละ 13.24 ร้อยละ 19.12 และร้อยละ 7.35 ตาม
ลำาดบั ผลงานวจิยัในชัน้เรียนนี ้ยงัผลใหผู้ว้จิยัในฐานะผูส้อนไดท้บทวนบทบาทของตน
เพือ่พฒันาการจดัเรยีนการสอนรายวชิานีใ้หเ้หมาะสมกบัพ้ืนฐานความรูข้องนกัศกึษา 
เพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะตามวัตถุประสงค์รายวิชา

คำาสำาคัญ : ผลสัมฤทธิ์, การใช้ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น

ผลสัมฤทธิ์ของการใช้แบบฝึกภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น	:	
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Abstract
 The purposes of this research are to 
study the achievement of the use of Khmer 
language for basic communication and to 
study problems resulting from teaching the 
1541501 Course (the Khmer Language I) for 
semester 2/2013. The target group is 68 
students enrolled in the course. Evaluation 
of the use of Khmer language for basic 
communication covers research tools relating
to communicative skills which include writing,
reading, speaking and listening skill. The 
result of this research found that the target 
group had the average score of 84.04, 73.53, 
and 82.13, respectively. This was considered 
a good level. However, when measured by a 
written test, it was calculated as an average 
of 45.38. This result claims to be improved. 
From the result of teaching of this course, 
3 target students gained A, B+ B, C+, C, 
D+, D and E which accounted for 4.41%, 
11.76%, 16.18%, 10.29%, 17.65%, 13.24%, 
19.12%, and 7.35% respectively. The result 
of this research encourages the researcher 
as a teacher to reviewed role in developing 
learning and teaching in order that the
students improve their skills in studying 
Khmer language according to the course 
objective.

Keywords : Achievement, Using Khmer 
  for basic communication

บทนำา	(Intriduction)
 จังหวัดบุรีรัมย์เป็นจังหวัดที่มีคนไทยเช้ือ
สายเขมรอาศัยอยูจ่ำานวนหนึง่ เนือ่งจากคนพืน้เมอืง
ดัง้เดมิของบรุรีมัยส์ว่นหนึง่ คอืชนชาตเิขมร จงึไดร้บั
อิทธิทางภาษาและวัฒนธรรมเขมรมาไม่น้อย ทั้งนี้ 
จากข้อมูลประชากรศึกษาของจังหวัดบุรีรัมย์ (กรม
ศลิปากร 2542 : 37) พบวา่ประชากรบรุรัีมยใ์ชภ้าษา
พูดอยู่ 4 ภาษา โดยจำาแนกไว้ ดังนี้
 1)	ภาษาไทยอสีาน มคีนใชป้ระมาณ 50% 
ใช้มากในอำาเภอลำาปลายมาศ อำาเภอปะคำา อำาเภอ
พุทไธสง อำาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ อำาเภอนาโพธิ์ 
อำาเภอสตึก อำาเภอโนนดินแดง อำาเภอโนนสุวรรณ 
อำาเภอหนองกี่ อำาเภอคูเมือง อำาเภอหนองหงส์ และ 
อำาเภอเมืองบุรีรัมย์บางส่วน
 2)	ภาษาไทยเขมร หรือ ภาษาเขมรถิ่น มี
คนใช้ประมาณ 18% ใช้มากใน อำาเภอเมืองบุรีรัมย์ 
อำาเภอห้วยราช อำาเภอประโคนชัย อำาเภอกระสัง 
อำาเภอบา้นกรวด อำาเภอคเูมอืงบางสว่น และอำาเภอ
พลับพลาชัย
 3)	 ภาษาไทยโคราช	 มีคนใช้ประมาณ 
30% ใช้มากในอำาเภอนางรอง อำาเภอเมืองบุรีรัมย์ 
อำาเภอละหานทราย อำาเภอปะคำา อำาเภอชำานิ และ
อำาเภอหนองกี่ รวมทั้งภาษาไทยภาคกลาง
 4)	ภาษาไทยส่วย มีคนใช้ประมาณ 2% 
อำาเภอสตึก อำาเภอบ้านด่าน อำาเภอห้วยราช อำาเภอ
ประโคนชัย อำาเภอหนองกี่
 จากข้อมูลข้างต้นจะพบว่าประชากรใน
บุรีรัมย์ใช้ภาษาไทยเขมร (เขมรถิ่น) และภาษาส่วย 
20% โดยประมาณ ซึ่งทั้งสองภาษานี้ได้รับอิทธิพล
มาจากภาษาเขมร จัดอยู่ในกลุ่ม “ภาษาย่อยของ
ภาษาเขมร” ส่วนการใช้ภาษาไทยอีสาน ภาษาไทย
โคราชและภาษาไทยภาคกลางทีม่อียูม่ากกวา่ภาษา
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ไทยเขมร (ภาษาเขมรถิ่น) และภาษาไทยส่วยนั้น เนื่องมาจากการย้ายถิ่นฐานของคนในท้องถิ่นที่เป็นคน
ไทยเชื้อสายเขมร รวมถึงการอพยพเข้ามาเพิ่มเติมของคนจากท้องถ่ินอื่น จึงทำาให้วัฒนธรรมและการพูดมี
กลมกลืนกัน ปัจจุบันภาษาพูดท้องถิ่นโดยเฉพาะภาษาเขมรและส่วยจึงค่อยๆ เลือนหายไปพอสมควร
 ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของภาษาย่อยของภาษาเขมร คือ ภาษาไทยเขมร (เขมรถิ่น) 
และภาษาไทยสว่ย ทีส่ง่ผลตอ่การใชภ้าษาของประชากรในจังหวดับรีุรัมย ์อกีทัง้ ภาษาเขมร ถอืเปน็ภาษาที่
มอีทิธพิลตอ่ภาษาไทยรองมาจากภาษาบาลสีนัสกฤต ทัง้นี ้หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาไทย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จึงได้บรรจุรายวิชาภาษาเขมร และรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับภาษา
เขมรไว้ในโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้

ตารางแสดงรายวิชาภาษาเขมรและรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับภาษาเขมรที่บรรจุในหลักสูตร	
ศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาภาษาไทย	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2551	และ	พ.ศ.	2555)

 การบรรจุรายวิชาภาษาเขมรและรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับภาษาเขมรไว้ในโครงสร้างหลักสูตร
ทั้งหลักสูตรเดิมและหลักสูตรใหม่นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษารู้ที่มาของรากเค้าภาษาไทยอันได้รับ
อิทธพิลทัง้ภาษาเขยีนและภาษาพดูมาจากภาษาเขมร ไดเ้ขา้ใจวา่ภาษาเขมรมอีทิธพิลตอ่ภาษาไทยมากนอ้ย
เพยีงใดและในขณะเดียวกนัภาษาไทยกม็อีทิธพิลตอ่ภาษาเขมร โดยเฉพาะในภาษาเขมรปัจจบุนั ตลอดจน
ได้ความรู้ด้านภาษาของประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนเพื่อนำาไปใช้สื่อสารระดับเบื้องต้น
 จากการจดัการเรยีนการสอนรายวชิา 1542110 ภาษาเขมร (Khmer) หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในภาคการศึกษา 1/2555 

หลักสูตร ชื่อวิชา หมวดวิชา	/	กลุ่มวิชา	

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชาภาษาไทย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)

1541301 ภาษาเขมรในภาษาไทย
(Khmer in Thai)

วิชาเฉพาะ/กลุ่มวิชาภาษา

1542110 ภาษาเขมร (Khmer) วิชาเฉพาะ/กลุ่มวิชาเอก

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

1541102 ภาษาต่างประเทศ
ในภาษาไทย

วิชาเฉพาะ/กลุ่มวิชาเอก

1541501 ภาษาเขมร 1 (Khmer 1) วิชาเฉพาะ/กลุ่มวิชา
ภาษาอาเซียน1542504 ภาษาเขมร 2 (Khmer 2)

1542507 ภาษาเขมร 3 (Khmer 3)
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กลุ่มเรียน คือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) 
ชั้นปีที่ 3 จำานวน 37 คน พบว่านักศึกษาแม้จะมี
นักศึกษาบางส่วนที่มีพื้นฐานการพูดภาษาเขมรถิ่น 
แต่นักศึกษาทุกคนยังขาดพื้นฐานในด้านการเขียน
และการอ่านภาษาเขมร โดยมีนักศึกษาบางส่วน
พยายามฝึกฝนเอาใจใส่ ทบทวนเนื้อหาในบทเรียน
และซักถามผู้สอนเมื่อไม่เข้าใจบทเรียน แต่บางส่วน
ยังขาดความเข้าใจว่าการเรียนภาษาหนึ่งๆ ท่ีไม่ใช่
ภาษาแม่ของเรานั้น ต้องอาศัยความเพียรพยายาม
และหมั่นทบทวนเนื้อหาในบทเรียนอย่างสมำ่าเสมอ
 การเรียนการสอนตามหลักสูตรศิลป
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
ได้บรรจุรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาภาษา
อาเซียน คือ 1541501 ภาษาเขมร 1 (Khmer 1) 
ไว้ในโครงสร้างหลักสูตรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
นักศึกษาเรียนรู้ภาษาเขมรระดับเบ้ืองต้น อันเป็น
ภาษาของประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศแถบ
เอเชียตะวนัออกเฉยีงใต ้สามารถนำาใช้ตดิตอ่สือ่สาร

และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างคนไทย และ
คนเขมร
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยในช้ัน
เรียนเพื่อให้เห็นผลสัมฤทธิ์จากการเรียนการสอน 
คือ การใช้ภาษาเขมรในระดับเบ้ืองต้น ท่ีเน้นการ
สอนเพื่อพัฒนาในด้านทักษะการใช้ภาษาเขมรเพื่อ
การสื่อสารในชีวิตประจำาวัน โดยใช้วิธีการประเมิน
นักศึกษาจากการจัดกิจกรรมและการมอบหมาย
งานในชั้นเรียน การทำาแบบทดสอบข้อเขียนกลาง
ภาคเรียน และปลายภาคเรียน

วัตถุประสงค์การวิจัย	
 1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการใช้ภาษา

เขมรเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น 
 2. เพ่ือศกึษาปญัหาจากการเรียนการสอน
ในรายวิชา 1541501 ภาษาเขมร 1

ขอบเขตการวิจัย
 ก)	ขอบเขตด้านเนื้อหา	
การวิจัยคร้ังนี้มุ่งศึกษาวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของการ
ใช้ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น (การเขียน 
การพูด การอ่าน และการฟัง) จากการเรียนการ
สอนรายวิชา 1541501 ภาษาเขมร 1 (Khmer 1) 
ภาคการศกึษา 2/2556 ดว้ยผลการทำางานทีไ่ดม้อบ
หมาย การสอบสอบปฏิบัติในชั้นเรียน การทำาแบบ
ทดสอบข้อเขียน
 ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์
การจัดการเรียนการสอนตามขอบเขตด้านเน้ือหา
การประเมินผลการเรียน จะประเมินจากเคร่ืองมือ
วิจัย คือ งานมอบหมายในชั้นเรียน การทดสอบ
และการทำากิจกรรมในชั้นเรียน การสอบกลางภาค
เรียนและการสอบปลายภาคเรียน และนำามาศึกษา
วิเคราะห์ทักษะทางภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารเบื้อง
ต้น (การฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาเขมร ในระดับ
เบื้องต้น) ของนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
 - แบบฝึกถ่ายถอดอักษรเขมรเป็นอักษรไทย
 - แบบฝึกอ่านระดับเบื้องต้น
 - แบบฝึกทักษะการพูด
 - แบบฝึกเขียนภาษาเขมรเบื้องต้น
 - ข้อสอบกลางภาคเรียน
 - ข้อสอบปลายภาคเรียน
 ข)	ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย	
 ในท่ีนีก้ลุ่มเปา้หมายคอื นักศึกษาสาขาวชิา
ภาษาไทย (ศศ.บ.) ชั้นปีที่ 1 (รุ่น 56) ที่ลงทะเบียน
เรียนรายวิชา 1541501 ภาษาเขมร 1 (Khmer 1) 
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ประจำาภาคการศึกษา 2/2556 แบ่งเป็นนักศึกษาชายจำานวน 5 คน และนักศึกษาหญิง จำานวน 63 คน
รวมกลุ่มเป้าหมาย 68 คน

วิธีดำาเนินการวิจัย
 หลังจากกำาหนดขอบเขตการวิจัยแล้ว
ผู้วิจัยได้ดำาเนินการวิจัยตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1) ออกแบบเคร่ืองมือและสร้างเคร่ืองมือวิจัย
 2) ทดสอบ วัดผล และประเมินผลสัมฤทธิ์จากเครื่องมือวิจัยที่สร้างขึ้น
 3) แจ้งผลการประเมินผลรายจุดประสงค์ในแต่ละครั้งให้กลุ่มเป้าหมายทราบ
 4) วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล
 5) สรุปผลและประเมินงานวิจัย
 เครือ่งมือวจัิยในท่ีนี ้คือชดุแบบฝกึหดัและแบบทดสอบวดัผลการจดัการเรยีนการสอน ทีม่รีปูแบบ
การวดัและประเมนิผลสมัฤทธิจ์ากทักษะการใชภ้าษาเขมรเพือ่การสือ่สารในระดับเบือ้งต้น ได้แก ่ทกัษะการ
อ่าน การเขียน การพูดและการฟัง ตามลำาดับ
 ทั้งนี้ การใช้เครื่องมือวัดทักษะด้านต่างๆ ท่ีแสดงรายละเอียดไว้ในข้างต้น เป็นลักษณะงานมอบ
หมายในชัน้เรยีน โดยการสอบภาคเรยีนอนญุาตใหก้ลุ่มเปา้หมายใชเ้อกสารประกอบการสอนได้ แต่การสอบ
ปลายภาคเรยีนไมอ่นญุาตใหก้ลุม่เปา้หมายใช้สามารเอกสารประสอนได้ ท้ังนีเ้พ่ือเปน็การวดัและประเมนิผล 
“ความรู้และความเข้าใจ” จากการเรียนตามเนื้อหาบทเรียน ซึ่งรูปแบบของแบบทดสอบวัดและประเมินผล
ปลายภาคเรียน ถือเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถสะท้อนว่านักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และนักศึกษาแต่ละคน
กอ่เกดิทกัษะการใชภ้าษาเขมรเพือ่การสือ่สารเบือ้งต้นในระดับใดบา้ง ทัง้นี ้ผลสัมฤทธิ ์หมายถงึ ผลของการ
เรียนของกลุ่มเป้าหมาย โดยประเมินผลทักษะการสื่อสารระดับเบื้องต้นด้านการเขียน การอ่าน การฟังและ
การพูด จากเครื่องมือที่ออกแบบไว้ มีเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ ดังนี้

ตารางแสดงการประเมินผลสัมฤทธิ์ทักษะการสื่อสารระดับเบื้องต้น

ช่วงชั้นที่กำาหนด ค่าร้อยละ ผลสัมฤทธิ์

ช่วงชั้นที่	1 ร้อยละ 80 ขึ้นไป ดีมาก

ช่วงชั้นที่	2 ร้อยละ 70-79 ดี

ช่วงชั้นที่	3 ร้อยละ 60-69 พอใช้

ช่วงชั้นที่	4 ร้อยละ 50-59 ผ่าน

	ช่วงชั้นที่	5 ตำ่ากว่าร้อยละ 50 ปรับปรุง
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การวิเคราะห์ข้อมูล
 ผลการวัดและประเมินผลทักษะการเขียน
 จากการวัดผลและประเมินผลทักษะการเขียนภาษาเขมรเบื้องต้น พบว่า นักศึกษากลุ่ม ตัวอย่าง 
ทั้งหมด 68 คน มีคะแนนเฉลี่ยทักษะการเขียนจากการทำาแบบฝึกชุด ก ข ค และ ง รวม 4 ชุดแบบฝึก
คิดเป็นร้อยละ  84.04  จัดอยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมระดับ  ดีมาก  โดยมีผลสรุปคะแนนเฉลี่ย
แต่ละแบบฝึก และผลคะแนนจำาแนกออกเป็นช่วงชั้น ดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่	1	ก ตารางสรุปผลคะแนนเฉลี่ยจากแบบฝึกเขียนแต่ละแบบฝึก

	แบบฝึก	 คะแนนเฉลี่ย		 คิดเป็นร้อยละ	 ประเมินผลสัมฤทธิ์	

แบบฝึก ก 3.78  75.59 ดี  

แบบฝึก ข 4.41  88.24 ดีมาก  

แบบฝึก ค 4.59  91.76 ดีมาก  

แบบฝึก ง 4.03 80.59 ดีมาก

ทุกแบบฝึก 4.20	 84.04	 ดีมาก

 จากตารางสรุปข้อมูล แบบฝึก ก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.78 คิดเป็นร้อยละ 75.59 แบบฝึก ข มีค่า
คะแนนเฉลี่ย 4.41 คิดเป็นร้อยละ 88.24 แบบฝึก ค มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.59 คิดเป็นร้อยละ 91.76 และ 
แบบฝึก ง มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.03 คิดเป็นร้อยละ 80.59 สรุปค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 4.20 คิดเป็น ร้อยละ 
84.04 ผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 
 ผลคะแนนดังกล่าวได้แสดงถึงสัมฤทธิ์ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก โดยแบบฝึกการเขียน ก
มีผลการสัมฤทธิ์ในระดับ ดี และแบบฝึกหัด ข ค และ ง มีผลสัมฤทธิ์ในระดับ ดีมาก

ตารางที	่1	ข สรปุผลคะแนนการเขยีนของนกัศกึษากลุ่มตัวอยา่งจากผลคา่คะแนนการทำาแบบฝึกเขยีนของ
นักศึกษาที่แสดงเป็นค่าร้อยละในตารางช่องขวาสุด แบ่งผลคะแนนเป็น 5 ช่วงชั้น ดังนี้ 

ช่วงชั้น ร้อยละ
จำานวน	
(คน)	

คิดเป็นร้อยละจาก
จำานวนนักศึกษาทั้งหมด

หมายเหตุ
(เกณฑ์ผลสัมฤทธิ์)

1. 80-100 61 89.71  ดีมาก
2. 70-79 3 4.41  ดี
3. 60-69 1 1.47  ปานกลาง
4. 50-59 0 0  ผ่าน
5. ตำ่ากว่า 50 3 4.41 ปรับปรุง (ไม่ส่งงาน)

 รวม 68 100

  จากตารางสรุปผลคะแนนของนักศึกษาการทำาแบบฝึกเขียนของนักศึกษาแต่ละคน พบว่า
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มีนักศึกษาได้ผลคะแนนอยู่ในช่วงชั้นที่ 1 (ร้อยละ 80-100) จำานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 89.71 มีผล
คะแนนอยู่ในช่วงชั้นที่ 2 (ร้อยละ 70-79) จำานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.41 มีผลคะแนนอยู่ในช่วงชั้นที่ 3 
(ร้อยละ 60-69) จำานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.47 โดยไม่มีนักศึกษามีผลคะแนนอยู่ในช่วงชั้นที่ 4 (ร้อยละ
50-59) และผลคะแนนอยู่ในช่วงชั้นที่ 5 คือ (ตำ่ากว่าร้อยละ 50) จำานวน 3 คน เนื่องจากไม่ส่งงาน คิดเป็น
ร้อยละ 4.41 (จากจำานวนนักศึกษาทั้งหมด 68 คน)
 ผลคะแนนดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ มีผลคะแนนด้านทักษะการเขียนเฉลี่ย
เฉพาะบุคคล อยู่ในช่วงชั้นที่ 1 คือ ร้อยละ 89.71 ช่วงชั้นที่ 2 และ 5 มีเท่ากัน คือร้อยละ 4.41 และไม่มี
นักศึกษาคนใดได้ค่าเฉลี่ยในช่วงชั้นที่ 4 
	 ข)	ผลการวัดและประเมินผลทักษะการอ่าน
 จากการวัดผลและประเมินผลทักษะการอ่านด้วยแบบทดสอบบทสนทนาภาษาเขมรเบื้องต้น 
ปรากฏผลดังนี้
 ขอ้มลูวดัผลและประเมนิผลทกัษะการอา่นภาษาเขมรเบือ้งต้น แสดงคะแนนเฉล่ียของ การทดสอบ
การอ่านคือ ร้อยละ 73.53 จัดอยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ ดี โดยได้จำาแนกค่าคะแนนของนักศึกษาแต่ละคนเป็น 
5 ช่วงชั้น ตามค่าร้อยละ มีผลดังต่อไปนี้

ตารางที่	2 สรุปผลคะแนนการอ่านของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง

ช่วงชั้น ร้อยละ จำานวน	(คน)
คิดเป็นร้อยละจากจำานวน

นักศึกษาทั้งหมด
หมายเหตุ

(เกณฑ์ผลสัมฤทธิ์)

1. 80-100 32 47.07  ดีมาก

2. 70-79 23 33.82  ดี

3. 60-69 7 10.29  ปานกลาง

4. 50-59 3 4.41  ผ่าน

5. ตำ่ากว่า 50 3 4.41 ปรับปรุง (ขาดสอบ)

 รวม 8 100     

 จากตารางสรปุผลคะแนนของนกัศกึษาการทำาแบบฝกึอา่นของนกัศกึษาแตล่ะคน พบวา่ มนีกัศกึษา
ได้ผลคะแนนอยู่ในช่วงชั้นที่ 1 (ร้อยละ 80-100) จำานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 47.07 มีผลคะแนนอยู่ใน
ช่วงชั้นที่ 2 (ร้อยละ 70-79) จำานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 33.82 มีผลคะแนนอยู่ในช่วงชั้นที่ 3 (ร้อยละ 
60-69) จำานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 10.29 มีผลคะแนนอยู่ในช่วงชั้นที่ 4 (ร้อยละ 50-59) จำานวน 3 คน 

คิดเป็นร้อยละ 4.41 และผลคะแนนอยู่ในช่วงชั้นที่ 5 คือ (ตำ่ากว่าร้อยละ 50) จำานวน 3 คน เนื่องจาก
ไม่ส่งงาน คิดเป็นร้อยละ 4.41 (จากจำานวนนักศึกษาทั้งหมด 68 คน)
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 ผลคะแนนดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ มีผลคะแนนด้านทักษะการอ่านเฉล่ีย
เฉพาะบุคคล อยู่ในช่วงชั้นที่ 1 คือร้อยละ 47.07 จำานวน รองลงมาคือช่วงชั้นที่ 2 และ 3 ได้แก่ ร้อยละ 
33.82 และ ร้อยละ 10.29 ตามลำาดับ โดยช่วงชั้นที่ 4 และ 5 มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ร้อยละ 4.41

	 ค)	ผลการวัดและประเมินทักษะการพูดและการฟัง	
 วัดผลการเรียนรู้ในสัปดาห์ที่ 12-15 (เรียนเรื่องเลข และบทสนทนาภาษาเขมรเบื้องต้น) โดยจะ
วัดผลเป็นรายคู่และกลุ่ม ในลักษณะงานมอบหมายตามที่ผู้สอนกำาหนด ได้แก่
 ก. งานการพูดท่องศัพท์ รายกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน (5 คะแนน)
 ข. งานมอบหมายการสนทนารายคู่ (5 คะแนน)
 ค. งานมอบหมายการสนทนารายกลุ่ม กลุ่มละ 7-9 คน (10 คะแนน)
 จากขอ้มูลวดัผลและประเมนิผลทกัษะการพดูและการฟงัภาษาเขมรเบือ้งตน้ พบวา่ นกัศกึษากลุม่
ตวัอยา่ง มคีะแนนเฉลีย่ทักษะการพดูและการฟงัคดิเปน็รอ้ยละ 82.13 จดัอยูใ่นเกณฑผ์ลสมัฤทธิ ์ดีมาก ทัง้นี ้
ได้ผลสรุปคะแนนเฉล่ียแต่ละช้ินงาน และจำาแนกค่าคะแนนของนักศึกษาแต่ละคนเป็น 5 ช่วงช้ัน ตามค่าร้อยละ
มีผลดังต่อไปนี้ 

ตารางที่	3	ก ตารางสรุปผลคะแนนเฉลี่ยจากงานมอบหมายแต่ละงาน

แบบฝึก คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ ประเมินผลสัมฤทธิ์

งาน ก) 4.15 82.94 ดีมาก

งาน ข) 3.99 79.71 ดี

งาน ค) 8.31 83.09 ดีมาก

ทุกแบบฝึก - 81.19 ดีมาก

 จากตารางสรุปข้อมูล แบบฝึก ก) มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.15 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82.94 แบบฝึก 
ข) มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.99 คิดเป็นร้อยละ 79.71 แบบฝึก ค) มีค่าคะแนนเฉลี่ย 8.31 คิดเป็นร้อยละ 83.09 
สรุปค่าคะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 81.19 อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ ดีมาก โดยงานมอบหมาย ก) ข) และ ค) 
มีผลการประเมินในเกณฑ์ ดีมาก ดี และ ดีมาก ตามลำาดับ
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ตารางที่	3	ข	สรุปผลคะแนนการพูดและการฟังของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง 
 จากผลค่าคะแนนการปฏิบัติการพูดและการฟังของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง ท่ีแสดงเป็นค่าร้อยละ
ในตารางช่องขวาสุด แบ่งผลคะแนนเป็น 5 ช่วงชั้น ดังนี้ 

ช่วงชั้น ร้อยละ จำานวน
คิดเป็นร้อยละ

จากจำานวนนักศึกษาทั้งหมด
หมายเหตุ

(เกณฑ์ผลสัมฤทธิ์)

1. 80-100 60 88.24  ดีมาก

2. 70-79 5 7.35  ดี

3. 60-69 0 0  ปานกลาง

4. 50-59 0 0  ผ่าน

5. ตำ่ากว่า 50 3 4.41 ปรับปรุง (ขาดสอบ)

 รวม 68 100  

 จากตารางสรุปผลคะแนนของนักศึกษาจากการปฏิบัติการพูดและการฟังของนักศึกษา แต่ละคน 
พบว่ามีนักศึกษาได้ผลคะแนนอยู่ในช่วงชั้นที่ 1 จำานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 88.25 มีผลคะแนนอยู่ใน
ช่วงชั้นที่ 2 จำานวน 5 คน เป็นร้อยละ 7.35 โดยไม่มีนักศึกษามีผลคะแนนในช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4 
และในช่วงชั้นที่ 5 มีจำานวน 3 คน เป็นร้อยละ 4.41
 ผลคะแนนดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ มีผลคะแนนทักษะด้านการพูดและการ
ฟังเฉลี่ยเฉพาะบุคคล อยู่ในช่วงชั้นที่ 1 รองลงมา คือช่วงชั้นที่ 2 ช่วงชั้นที่ 5 ช่วงชั้นที่ 3 และ ช่วงชั้นที่ 4 
ตามลำาดับ
	 ง)	ผลการวัดและประเมินผลกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
 เป็นแบบทดสอบวัดและประเมินผลกลางภาคเรียน ในสัปดาห์ที่ 8 และสัปดาห์ที่ 16 ของ 
ภาคเรียนที่ 2/2556 ดังนี้
 - แบบทดสอบกลางภาคเรียน 20 คะแนน
 - แบบทดสอบปลายภาคเรียน 30 คะแนน
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ตารางที่	4	ก สรุปผลคะแนนสอบเฉลี่ย

การสอบ คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ ประเมินผลสัมฤทธิ์

กลางภาคเรียน 12.63 63.16  พอใช้

ปลายภาคเรียน 10.35 34.51 ปรับปรุง

ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม	 - 48.84 ไม่ผ่าน

 จากผลคะแนนสอบกลางภาคเรยีนและปลายภาคเรียนของนกัศกึษา พบวา่ นกัศกึษามีผลคะแนน
สอบกลางภาคเรียนเฉลี่ย 12.63 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 63.13 อยู่ใน
เกณฑ์พอใช้ ผลคะแนนสอบปลายภาคเรียนเฉลี่ย 10.35 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 34.15 
อยู่ในเกณฑ์ปรับปรุง ทั้งนี้ คะแนนเฉลี่ยรวมเป็น 22.69 คิดเป็น ร้อยละ 45.38 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปรับปรุง 

ตารางท่ี	 4	 ข	 สรุปผลคะแนนการสอบข้อเขียนของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง จากผลค่าคะแนนการทำาแบบ
ทดสอบเขียนของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง ที่แสดงเป็นค่าร้อยละในตารางช่องขวาสุด แบ่งผลคะแนนเป็น
5 ช่วงชั้น ดังนี้

ช่วงชั้น ร้อยละ จำานวน
คิดเป็นร้อยละจากจำานวน

นักศึกษาทั้งหมด
หมายเหตุ

	(เกณฑ์ผลสัมฤทธิ์)

1. 80 ขึ้นไป 0 0 ดีมาก

2. 70-79 5 7.35 ดี

3. 60-69 10 14.71 พอใช้

4. 50-59 15 22.06 ผ่าน

5. ตำ่ากว่า 50 38 55.88 ปรับปรุง

	รวม 68 100

 จากตารางสรุปผลคะแนนของนักศึกษาการทำาแบบฝึกเขียนของนักศึกษาแต่ละคน พบว่า ไม่มี
นักศึกษาได้ผลคะแนนอยู่ในช่วงช้ันท่ี 1 คือร้อยละ 80-100 จึงคิดเป็นร้อยละ 0 มีผลคะแนนอยู่ ในช่วง
ชั้นที่ 2 คือร้อยละ 70-79 จำานวน 5 คน เป็นร้อยละ 7.35 ผลคะแนนอยู่ในช่วงชั้นที่ 3 คือร้อยละ 60-69 
จำานวน 10 คน เป็นร้อยละ 14.71 ผลคะแนนอยู่ในช่วงชั้นที่ 4 คือร้อยละ 50-59 จำานวน 15 คน คิดเป็น
ร้อยละ 22.06 ผลคะแนนอยู่ในช่วงชั้นที่ 5 คือ ตำ่ากว่าร้อยละ 50 จำานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 55.88 
(จากจำานวนนักศึกษาทั้งหมด 68 คน)



ROMMAYASAN 99ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม) 2558                                 Vol. 13, No. 3 (September - December) 2015

 จากการวดัผลดว้ยการสอบข้อเขยีน พบวา่ 
ได้คะแนนสอบตำ่ากว่าร้อยละ 50 เป็นจำานวนถึง 38 
คน คิดเป็นร้อยละ 55.88 ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของ
จำานวนนักศึกษาทั้งหมด

สรุปผลการวิจัย
 จากการวัดผลและประเมินผลทักษะการ
เขียนภาษาเขมรเบ้ืองต้น ด้วยแบบฝึกชุด ก ข ค และ ง
(แต่ละแบบฝึกคะแนนเต็ม 5 คะแนน) พบว่ามีผล
คะแนนเฉลี่ยทักษะการเขียนคิดเป็นร้อยละ 83.90 
จัดอยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธ์ิภาพรวม ดีมาก โดย 
แบบฝึก ก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.78 คิดเป็นร้อยละ 
75.59 แบบฝึก ข มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.41 คิดเป็น
ร้อยละ 88.24 แบบฝึก ค มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.59 
คิดเป็นร้อยละ 91.76 และ แบบฝึก ง มีค่าคะแนน
เฉลี่ย 4.03 คิดเป็นร้อยละ 80.59 ผลคะแนนดัง
กล่าวได้แสดงถึงผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ 
ดีมาก โดยแบบฝึกการเขียน ก มีผลการสัมฤทธิ์ใน
ระดับ ดี และแบบฝึกหัด ข ค และ ง มีผลสัมฤทธิ์
ในระดับ ดีมาก
 ผลคะแนนสรุปการทำาแบบฝึกเขียนของ
นักศึกษาแต่ละคน พบว่ามีนักศึกษาได้ผลคะแนน
อยู่ในช่วงชั้นที่ 1 (ร้อยละ 80-100) จำานวน 61 คน 
คิดเป็นร้อยละ 89.71 มีผลคะแนนอยู่ในช่วงชั้นที่ 2 
ร้อยละ 70-79) จำานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.41 
มีผลคะแนนอยู่ในช่วงชั้นท่ี 3 (ร้อยละ 60-69) 
จำานวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.47 โดยไมม่นีกัศกึษา
มีผลคะแนนอยู่ในช่วงชั้นที่ 4 (ร้อยละ 50-59) และ
ผลคะแนนอยู่ในช่วงชั้นที่ 5 คือ (ตำ่ากว่าร้อยละ 50) 
จำานวน 3 คน เนื่องจากไม่ส่งงาน คิดเป็นร้อยละ 
4.41 (จากจำานวนนักศึกษาทั้งหมด 68 คน)

 ขอ้มลูดงักลา่วไดแ้สดงใหเ้หน็วา่ นกัศกึษา
ส่วนใหญ่ มีผลคะแนนด้านทักษะการเขียนเฉลี่ย
เฉพาะบุคคล อยู่ในช่วงชั้นที่ 1 คือ ร้อยละ 89.71 
ช่วงชั้นที่ 2 และ 5 มีเท่ากัน คือร้อยละ 4.41 และ
ไม่มีนักศึกษาคนใดได้ค่าเฉลี่ยในช่วงชั้นที่ 4
 ผลการประเมินทักษะการอ่านภาษาเขมร
เบือ้งต้น พบวา่คะแนนเฉลีย่ของการฝกึอา่นคอื รอ้ย
ละ 73.53 จดัอยูใ่นเกณฑผ์ลสมัฤทธ์ิ ดี โดยไดจ้ำาแนก
คา่คะแนนของนกัศกึษาแตล่ะคนเปน็ 5 ชว่งชัน้ ตาม
ค่าร้อยละ มีผลดังต่อไปนี้
 คะแนนการปฏิบัติจากแบบฝึกอ่านของ
นักศึกษาแต่ละคน พบว่า มีนักศึกษาได้ผลคะแนน
อยู่ในช่วงชั้นที่ 1 (ร้อยละ 80-100) จำานวน 32 คน 
คิดเป็นร้อยละ 47.07 มีผลคะแนนอยู่ในช่วงชั้นที่ 2
(ร้อยละ 70-79) จำานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.82 มผีลคะแนนอยูใ่นชว่งชัน้ที ่3 (ร้อยละ 60-69) 
จำานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 10.29 มีผลคะแนนอยู่
ในช่วงชั้นที่ 4 (ร้อยละ 50-59) จำานวน 3 คน คิด
เป็นร้อยละ 4.41 และผลคะแนนอยู่ในช่วงชั้นที่ 5 
คือ (ตำ่ากว่าร้อยละ 50) จำานวน 3 คน เนื่องจากไม่
ส่งงาน คิดเป็นร้อยละ 4.41 (จากจำานวนนักศึกษา
ทั้งหมด 68 คน)
 ขอ้มลูดงักลา่วไดแ้สดงใหเ้หน็วา่ นกัศกึษา
ส่วนใหญ่มีผลคะแนนด้านทักษะการอ่านเฉลี่ย
เฉพาะบุคคล อยู่ในช่วงชั้นที่ 1 คือร้อยละ 47.07 
จำานวน รองลงมาคือช่วงชั้นที่ 2 และ 3 ได้แก่ ร้อย
ละ 33.82 และร้อยละ 10.29 ตามลำาดับ โดยช่วง
ชั้นที่ 4 และ 5 มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ร้อยละ 4.41
 จากขอ้มลูวดัผลและประเมนิผลทกัษะการ
พูดและการฟังภาษาเขมรเบื้องต้น พบว่า นักศึกษา
กลุ่มตัวอย่าง มีคะแนนเฉลี่ยทักษะการพูดและการ
ฟังคิดเป็นร้อยละ 82.13 จัดอยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์
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ดีมาก ทั้งนี้ ได้ผลสรุปคะแนนเฉลี่ยแต่ละชิ้นงาน 
และจำาแนกค่าคะแนนของนักศึกษาแต่ละคนเป็น 5 
ช่วงชั้น ตามค่าร้อยละ คือ แบบฝึก ก) มีค่าคะแนน
เฉลี่ย 4.15 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82.94 แบบฝึก 
ข) มค่ีาคะแนนเฉล่ีย 3.99 คดิเปน็รอ้ยละ 79.71แบบ
ฝกึ ค) มีค่าคะแนนเฉลีย่ 8.31 คดิเปน็รอ้ยละ 83.09 
สรุปค่าคะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 81.19 อยู่ใน
เกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ ดีมาก โดยงานมอบหมาย ก) ข) 
และ ค) มีผลการประเมินในเกณฑ์ ดีมาก ดี และ ดี
มาก ตามลำาดับ
 ผลสรุปคะแนนของนักศึกษาการทำาแบบ
ฝึกเขียนของนักศึกษาแต่ละคน พบว่า มีนักศึกษา
ได้ผลคะแนนอยู่ในช่วงชั้นที่ 1 จำานวน 60 คน คิด
เป็นร้อยละ 88.25 มีผลคะแนนอยู่ในช่วงชั้นท่ี 2 
จำานวน 5 คน เป็นร้อยละ 7.35 โดยไม่มีนักศึกษา 
มีผลคะแนนในช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4 และ
ในช่วงชั้นที่ 5 มีจำานวน 3 คน เป็นร้อยละ 4.41
ผลคะแนนดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาส่วน
ใหญ่ มีผลคะแนนด้านทักษะการเขียนเฉลี่ยเฉพาะ
บุคคล อยู่ในช่วงชั้นที่ 1 รองลงมา คือช่วงชั้นที่ 2 
ช่วงชั้นที่ 5 ช่วงชั้นที่ 3 และ ช่วงชั้นที่ 4 ตามลำาดับ
จากผลคะแนนสอบกลางภาคเรียนและปลายภาค
เรยีนของนกัศกึษา พบวา่ นกัศกึษามผีลคะแนนสอบ
กลางเรียนเฉลี่ย 12.63 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 
คะแนน คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 63.13 อยู่ในเกณฑ์
พอใช้ ผลคะแนนสอบปลายภาคเรียนเฉลี่ย 10.35 
จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 34.51 
อยู่ในเกณฑ์ปรับปรุง ท้ังนี้ คะแนนเฉลี่ยรวมเป็น 
22.69 คดิเปน็รอ้ยละ 45.38 ซึง่อยูใ่นเกณฑป์รบัปรุง
ขอ้มลูดงักลา่ว แสดงใหเ้หน็วา่นกัศกึษากลุม่ตวัอย่าง
มีผลสัมฤทธิ์จากการงานที่ได้รับมอบหมายและ
กจิกรรมฝกึปฏิบตัอิยูใ่นเกณฑ์ด ีในขณะท่ีผลสมัฤทธิ์

จากการสอบข้อเขียนกลางภาคเรียนอยู่ในเกณฑ์
พอใช้และผลสัมฤทธิ์จากการสอบข้อเขียนปลาย
เรียนอยู่ในเกณฑ์ควรปรับปรุง โดยนักศึกษากลุ่ม
เป้าหมายได้ผลการเรียนระดับ A B+ B C+ C D+ 
D และ E คิดเป็นร้อยละ 4.41 ร้อยละ 11.76 ร้อย
ละ 16.18 ร้อยละ 10.29 ร้อยละ 17.65 ร้อยละ 
13.24 ร้อยละ 19.12 และร้อยละ 7.35 ตามลำาดับ

อภิปรายผล  
 จากการสร้างและใช้เครื่องมือเพื่อวัด
ผลสัมฤทธิ์ทักษะการใช้ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
ในระดับเบื้องต้น สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
 1) นักศึกษากลุ่มเป้าหมายมีผลสัมฤทธิ์
จากงานที่ได้รับมอบหมายและกิจกรรมทดสอบฝึก
ปฏิบัติ ที่วัดทักษะการอ่าน การเขียน การฟังและ
การพูด ภาพรวมอยู่ในระดับดี ทั้งนี้ อาจเป็น เพราะ
นักศึกษาสามารถซักถามข้อสงสัยผู้สอนและเพ่ือน
ร่วมชั้นได้ ตลอดจนโดยภาพรวมนักศึกษามี ความ
ต้ังใจและรับผิดชอบงานท่ีรับมอบหมายและการ
ทดสอบปฏิบัติ
 2) นกัศกึษากลุม่เปา้หมายมีผลสมัฤทธิจ์าก
การสอบข้อเขียนกลางภาคเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
ในขณะท่ีผลสัมฤทธิจ์ากการสอบข้อเขยีนปลายภาค

เรียนอยู่ในเกณฑ์ควรปรับปรุง  ทั้งนี้เป็นข้อมูลที่
ผู้สอนต้องนำามาพิจารณาในการจัดการเรียนการ
สอนและออกแบบแบบทดสอบในครั้งต่อไป
 3) ผลสัมฤทธิ์จากการสอบกลางภาคเรียน
ทีอ่ยูใ่นเกณฑ์พอใชแ้ละการสอบขอ้เขยีนปลายภาค
เรียนที่อยู่ในเกณฑ์ควรปรับปรุงนั้น พบว่า จาก
จำานวนนกัศกึษาทัง้ 68 คน มนีกัศกึษาจำานวน 5 คน
คิดเป็นร้อยละ 7.35 ที่มีผลสัมฤทธิ์จากการสอบ
ข้อเขียนในเกณฑ์ดี ในขณะที่มีนักศึกษาจำานวนถึง 
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38 คน คิดเป็นร้อยละ 55.88 จึงตั้งข้อสังเกตว่า 
แม้รายวิชา 1541501 ภาษาเขมร 1 จะเป็นวิชา
บรรยาย แต่ก็เป็นกลุ่มวิชาภาษา ดังนั้นที่ผู้เรียนจึง
ตอ้งหมัน่ฝกึฝนทกัษะของตนโดยการทบทวนเนือ้หา
บทเรยีนตลอดจนศกึษาเพิม่เตมิจากแหลง่ขอ้มลูสาร
สนเทศอื่นๆ อยู่เสมอ จึงจะก่อเกิดทักษะทางภาษา
เฉพาะบุคคลขึ้นมา
 4) ผลงานวิจัยในชั้นเรียนนี้ ยังผลให้ผู้วิจัย
ในฐานะผู้ออกแบบการสอนและจัดการเรียน การ
สอนได้ทบทวนบทบาทของตนเอง เพื่อพัฒนาการ
จัดเรียนการสอนรายวิชานี้ให้เหมาะสมกับ พื้นฐาน
ความรูข้องนกัศกึษา เพือ่ใหน้กัศกึษาเกดิทักษะตาม
วัตถุประสงค์รายวิชา 

ข้อเสนอแนะ
 1) จากผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการ
สอนรายวิชา 1541501 ภาษาเขมร 1 ภาคเรียน

ที่ 2/2556 พบว่าการจัดการเรียนสอนรายวิชา
เฉพาะ กลุ่มวิชาภาษาอาเซียนอื่นๆ ของหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2555) ควรศึกษาวิจัยสัมฤทธิ์ทักษะ
เฉพาะด้าน เช่น ทักษะด้านการอ่าน การเขียน โดย
ออกแบบเครื่องมือที่สามารถวัดผลการจัดการเรียน
รู้ที่ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์งานวิจัย เพ่ือนำาไป
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษา
ถัดไปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 2) นักศึกษากลุ่มเป้าหมาย (สาขาวิชา
ภาษาไทย รุ่น 56 หมู่ 1) เดิมมีจำานวนแรกเข้าถึง 72 
คน และต่อมามีจำานวนผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 68 คน
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยควรปรับนโยบายการจัดแบ่งหมู่
เรียนให้ เหมาะสม กล่าวคือ ไม่ควรมีจำานวนเกิน 
40 คน ต่อ 1 หมู่เรียน เพื่อมาตรฐานการจัดการ
เรียนการสอนและเพื่อบรรยากาศของการเรียนรู้ที่
มีประสิทธิภาพ 
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