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 งานวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการพูดของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา กลุ่มประชากรในการวิจัยคร้ังนี้คือนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชา
การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ปีการศึกษา 2556 จ านวน 30 คน โดยมี
เคร่ืองมือในการวิจัยคือ แผนการสอนโดยใช้กิจกรรมการพูด กิจกรรมการพูดเร่ืองการสนทนาทาง
โทรศัพท์ การนัดหมาย และการบอกทิศทาง  แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน และเกณฑ์ส าหรับ
การประเมินความสามารถการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ 
ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติ ที แบบไม่เป็นอิสระจากกัน (t-test for dependent 
samples) ผลการวิจัยพบว่าคะแนนเฉลี่ยจากทดสอบก่อนเรียนโดยใช้กิจกรรมการพูดหัวข้อการ
สนทนาทางโทรศัพท์มีค่าเท่ากับ 6.2 การนัดหมายมีค่าเท่ากับ 6.4 และการบอกทิศทางมีค่าเท่ากับ  
4.8 คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลังเรียนโดยใช้กิจกรรมการพูดหัวข้อการสนทนาทางโทรศัพท์ มี
ค่าเท่ากับ 12 การนัดหมายมีค่าเท่ากับ 12.6 และการบอกทิศทางมีค่าเท่ากับ 13.4 
 ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการสื่อสารก่อนและหลังการ
สอนโดยใช้กิจกรรมการพูดโดยใช้ paired sample t-test แสดงให้เห็นว่าคะแนนการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษหลังการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี โดยใช้กิจกรรมการพูดสูงกว่า
คะแนนก่อนการเรียนโดยใช้กิจกรรมการพูดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05               
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 The purpose of this research was to study the third year accounting students’ 
achievement in Communicative English ability through the use of speaking activities. The 
population was 30 students studying in the third year accounting students, Rajamangala University 
of Technology Srivijaya Songkhla. The instruments of this research were lesson plans, speaking 
activities, pre-test and post-test and rubric for evaluating students’ communicative English ability. 
The score from pre-test and post-test were converted into mean score and standard deviation 
which were calculated to analyze whether the mean score of the pre-test and post-test were 
significantly different by using a paired t-test. For making a phone call topic, the mean score of the 
pre-test was 6.2 and the post-test was 12. For making an appointment topic, the mean score of the 
pre-test was 6.4 and the post-test was 12.6.  For giving directions topic, the mean score of the pre-
test was 4.8 and the post-test was 13.4. The mean score of post-test (M=15.73, S.D.= 1.79) was 
higher than the mean score of pre-test (M=7.47, S.D.= 2.25).  
 The results revealed a significant difference between the pre-test and post-test of the 
third year accounting students’ communicative English ability at the .05 level 

 
 
 


