
แบบฟอรม์การเขียนแบบถอดประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยีการพฒันาภาษาองักฤษ 
  
 
1. ช่ือ-สกลุ ผู้เล่าเร่ือง     1. ผศ.ดร. วลัลภ บวัชุม  

       2. อ.อิทธิเดช แสงพวง                       คณะวชิา/หน่วยงาน             คณะบญัชี 

2. ช่ือ-สกลุ ผู้บันทกึ       ผศ.สุปราณี ศุกรเศรณี                                       คณะวชิา/หน่วยงาน             คณะบญัชี 

3. บทบาท หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของผู้เล่าเร่ือง 

 ผศ.ดร. วลัลภ บวัชุม ปัจจุบนัด ารงต าแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพนัธ์ และหัวหน้าหลกัสูตร
บญัชีมหาบณัฑิต หนา้ท่ีรับผิดชอบหลกัไดแ้ก่งานบริหารคณะ บริหารหลกัสูตรบญัชีมหาบณัฑิต และรับผิดชอบงาน
ดา้นต่างประเทศของคณะบญัชี นอกจากน้ี ผศ.ดร.วลัลภยงัเป็นก าลงัขบัเคล่ือนส าคญัของคณะบญัชีในดา้นงานวิจยั โดย
งานวิจยัท่ีผา่นมาของ ผศ.ดร.วลัลภ ไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารทั้งในและต่างประเทศ โดยฉพาะงานวจิยัท่ีไดรั้บตีพิมพ์
ในฐาน Scopus และได้รับเกียรติให้เป็นผูท้รงคุณวุฒิในการพิจารณางานวิจัยของวารสารทางวิชาการทั้ งในและ
ต่างประเทศ 

อ.อิทธิเดช แสงพวง ปัจจุบนัด ารงต าแหน่งหวัหนา้หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) และอาจารย์
ประจ า คณะบญัชี หนา้ท่ีงานรับผดิชอบหลกัไดแ้ก่งานสอน งานดา้นดา้นการวจิยั  งานบริหารรวมทั้งการดูแลนกัศึกษา
ในหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ)  

4.  เร่ืองทีเ่ล่า    

 การพฒันาภาษาองักฤษดว้ยวธีิเรียนรู้แบบธรรมชาติผา่นกลยทุธ์ 4 ส  

5.  ความเป็นมาของเร่ืองทีเ่ล่า  

ในปัจจุบนั คณะบญัชี มหาวทิยาลยัรังสิต มีการเปิดการเรียนการสอนในระดบัปริญญาตรีจ านวนสองหลกัสูตร 
ไดแ้ก่หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต และหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) และระดบัปริญญาโท ไดแ้ก่หลกัสูตรบญัชี
มหาบัณฑิต โดยในหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) มีการจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษทั้งหมด 
ส่วนหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต และหลกัสูตรบญัชีมหาบณัฑิตนั้น มีการเรียนการสอนท่ีมีการสอดแทรกภาษาองักฤษในบาง
รายวชิา เพ่ือเป็นการพฒันาทกัษะทางภาษาในส่วนท่ีส าคญักบัการประกอบวชิาชีพของนกัศึกษาในอนาคต  

แต่อยา่งไรก็ตาม การจดัการเรียนการสอนและความพยายามในการพฒันาทกัษะทางภาษาองักฤษของทั้งสาม
หลกัสูตรนั้นยงัมีอุปสรรคหลายประการท่ีท าให้การพฒันาไม่สัมฤทธ์ิผลเท่าทีควร ซ่ึงอุปสรรคท่ีส าคญัไดแ้ก่ พ้ืนฐาน
ดั้งเดิมทางภาษาองักฤษของนกัศึกษา ความมัน่ใจและทศันคติของนกัศึกษา รวมไปถึงความแตกต่างทางดา้นวฒันธรรม
ของนกัศึกษาท่ีมาจากต่างชาติกนั  

ในด้านพ้ืนฐานเดิมทางภาษาองักฤษของนักศึกษานั้ น ส าหรับหลักสูตรบัญชีบัณฑิต และหลักสูตรบัญชี
มหาบณัฑิต เน่ืองจากหลกัสูตรทั้ งสองน้ีก าหนดให้นักศึกษาไดเ้รียนวิชาภาษาองักฤษในระดบัพ้ืนฐานเท่านั้นดงันั้น
พ้ืนฐานทางดา้นทกัษะภาษาองักฤษของนกัศึกษาจึงไม่เพียงพอท่ีจะน าไปใชใ้ห้เกิดประสิทธิภาพ ท าให้การสอดแทรก
การเรียนการสอนดว้ยภาษาองักฤษในรายวชิาดา้นการบญัชีนั้นไม่สามารถท าไดอ้ยา่งมีสมัฤทธิผล เน่ืองจากตอ้งค านึงถึง
พ้ืนฐานท่ีแตกต่างกนัของนกัศึกษา โดยเฉพาะหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต ท่ีนกัศึกษายงัไม่มีประสบการณ์การใชภ้าษาองักฤษ
มากนัก ส่วนในหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) ถึงแมน้ักศึกษาจะมีการสอบวดัระดับความสามารถทาง
ภาษาองักฤษจากทางวิทยาลยันานาชาติ และผ่านการเรียนปรับพ้ืนฐานทางดา้นภาษาองักฤษจากวิทยาลยันานาชาติ
มาแลว้ แต่ก็ยงัมีนกัศึกษาบางส่วน โดยเฉพาะนกัศึกษาท่ีไม่ไดม้าจากประเทศท่ีใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาทางการ เช่น 



 
 

นกัศึกษาจากประเทศจีน และนกัศึกษาจากประเทศภูฐาน ยงัประสบปัญหาในช่วงแรกเร่ิมของการเขา้เรียนในหลกัสูตร 
อนัเน่ืองมาจากพ้ืนฐานทางภาษาองักฤษท่ีแตกต่างกนัของนกัศึกษาในชั้นเรียน 

ในด้านความมัน่ในในการใช้ภาษาองักฤษของนักศึกษา เน่ืองจากนักศึกษาในหลกัสูตรบัญชีบัณฑิตและ
หลกัสูตรบญัชีมหาบณัฑิตทั้งหมดนั้นเป็นนกัศึกษาไทย และส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสในการใชภ้าษาองักฤษมากนกั ท าให้
นกัศึกษาขาดความมัน่ใจในการใชภ้าษาองักฤษ และนักศึกษาบางส่วนมีทศันคติในดา้นลบ โดยมีแนวความคิดวา่การ
พฒันาภาษาองักฤษนั้นไม่มีความส าคญัและไม่มีความส าคญัเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอนและการประกอบวิชาชีพใน
อนาคต ในส่วนของหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) นั้น นักศึกษาท่ีมาจากประเทศท่ีไม่ไดใ้ชภ้าษาองักฤษ
เป็นภาษาหลกัในชีวิตประจ าวนั ยงัขาดประสบการณ์ในการใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสาร รวมทั้งการเรียนในชั้นเรียน 
อีกทั้งนกัศึกษากลุ่มน้ียงัประสบปัญหาในการปรับตวัเขา้กบัส าเนียงและลกัษณะการส่ือสารท่ีหลากหลาย ท าใหน้กัศึกษา
ต่างชาติบางส่วนขาดความมัน่ใจในการส่ือสาร และน าไปสู่ปัญหาในการพฒันาทกัษะทางภาษาองักฤษในดา้นอ่ืนๆ และ
ส่งผลกระทบต่อการเรียนในชั้นเรียนดว้ย 

อุปสรรคท่ีส่งผลกระทบกับการพฒันาด้านภาษาองักฤษด้านสุดท้ายคือความแตกต่างทางด้านวฒันธรรม 
อุปสรรคขอ้น้ีไม่มีผลกระทบกบัหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต และหลกัสูตรบญัชีมหาบณัฑิต เน่ืองจากนักศึกษาทั้งหมดเป็น
นักศึกษาชาวไทย แต่ส าหรับนักศึกษาในหลกัสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ท่ีมีนักศึกษาต่างชาติอยู่ใน
หลกัสูตร การส่ือสารในบางคร้ังจะมีอุปสรรคเน่ืองจากนักศึกษาแต่ละคนมาจากต่างสัญชาติ และไม่คุน้เคยกับการ
ปรับตวักบันกัศึกษาท่ีมาจากวฒันธรรมอ่ืน ท าใหเ้กิดการจบักลุ่มเฉพาะนกัศึกษาท่ีมาจากประเทศเดียวกนั เช่น นกัศึกษา
จีนจะจบักลุ่มอยูก่บันกัศึกษาจีนดว้ยกนั เป็นตน้ 

จากประเด็นอุปสรรคท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูรั้บผิดชอบของคณะบญัชีท่ีมีโอกาสในการสอนทั้งในหลกัสูตรบญัชี
บณัฑิต หลกัสูตรบัญชีบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) และหลกัสูตรบัญชีมหาบณัฑิต รวมถึงการเขา้ร่วมกิจกรรมกับ
หลกัสูตรต่างๆ อย่างต่อเน่ือง เกิดแนวความคิดในการพฒันาภาษาองักฤษโดยวิธีการเรียนรู้แบบธรรมชาติข้ึน โดยการ
สอดแทรกภาษาองักฤษเขา้กบัการเรียนการสอน การวดัผล และการจดักิจกรรมต่างๆของคณะบญัชี  

  

6. วธีิการ/ขั้นตอน หรือกระบวนการทีท่ าให้งานนั้นประสบความส าเร็จ เทคนิคหรือกลยุทธ์ทีใ่ช้  ผู้มส่ีวนร่วม อุปสรรค
หรือปัญหาในการท างาน และแนวทางการแก้ไข 

การพฒันาภาษาองักฤษโดยการเรียนรู้แบบธรรมชาติท่ีผูรั้บผิดชอบของคณะบญัชีไดน้ ามาใชใ้นการพฒันา
ภาษาองักฤษของ นกัศึกษานั้น ประกอบดว้ยขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1) การศึกษาตน้ตอของปัญหาในการพฒันาภาษาองักฤษของนกัศึกษาในคณะบญัชี โดยในขั้นแรกน้ี เป็นการสอบถาม
ถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากอาจารยผ์ูส้อนในแต่ละหลกัสูตร และหัวหนา้หลกัสูตร เพ่ือรวมรวมประเด็นปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
รวมถึงไดท้ าการสังเกต และสมัภาษณ์นกัศึกษาบางส่วนถึงความคิดเห็นและทศันคติท่ีมีต่อการพฒันาภาษาองักฤษ 
โดยหลงัจากท่ีไดมี้การสัมภาษณ์  สามารถสรุปประเด็นอุปสรรคของการพฒันาภาษาองักฤษออกมาได้ 3 ประการ 
ไดแ้ก่ พ้ืนฐานภาษาองักฤษของผูเ้รียน ความมัน่ใจและทศันคติในการใชภ้าษาองักฤษของผูเ้รียน และความแตกต่าง
ทางดา้นวฒันธรรมของผูเ้รียน 

2) วางแผนเพื่อขจัดอุปสรรคในการพัฒนาภาษาอังกฤษ โดยการศึกษาแนวทางในการพัฒนาภาษาอังกฤษจาก
สถาบนัการศึกษาต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงไดมี้การคน้ควา้หาขอ้มูลจากงานวิจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง โดย
วิธีการท่ีน่าความสนใจและถูกเลือกใช้คือ “การพฒันาภาษาอังกฤษโดยวิธีเรียนรู้แบบธรรมชาติ” ซ่ึงเป็นการ
สอดแทรกภาษาอังกฤษเข้ากับการใช้ชีวิตประจ าวนัของนักศึกษา ทั้ งน้ีมีการออกแบบแนวทางการพัฒนา
ภาษาองักฤษออกเป็น “กลยทุธ์ 4 ส” ไดแ้ก่ สร้าง สอน เสริม และสอบทาน โดยกลยทุธ์น้ีสามารถน ามาใชไ้ดก้บัทั้ง



 
 

นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีและระดบัปริญญาโท รวมทั้งเจา้หนา้ท่ีและคณาจารยใ์นคณะดว้ย  
3) ขั้นตอนการด าเนินงานท่ี 1 ขั้นตอนในการ “สร้าง” ขั้นตอนน้ีคือการสร้างแรงบนัดาลใจและช้ีใหเ้ห็นถึงความส าคญั

ของการพฒันาภาษาองักฤษ โดยการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัความส าคญัของภาษาองักฤษโดยเน้นให้นักศึกษาเห็นว่า
ภาษาองักฤษนั้นส าคญักบัวิชาชีพในอนาคตของนกัศึกษาอยา่งไร และช้ีให้เห็นประโยชน์ท่ีนกัศึกษาจะไดรั้บจาก
การใชภ้าษาองักฤษเปรียบเทียบกบักรณีท่ีนกัศึกษาไม่สามารถใชภ้าษาองักฤษได ้นอกจากนั้นการ “สร้าง” ยงัหมาย
รวมถึงการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีกระตุ ้นให้นกัศึกษาไดใ้ชภ้าษาองักฤษ เช่น ในหลกัสูตรบญัชีบณัฑิตมีการ
ใช้ส่ือการสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยควบคู่กัน โดยในระยะแรกให้ภาษาไทยมีสัดส่วนมากกว่า
ภาษาองักฤษ และค่อยๆเพ่ิมสัดส่วนของส่ือการสอนภาษาองักฤษข้ึนเร่ือยๆ จนในท่ีสุดจะเหลือแต่เพียงการใชส่ื้อ
การสอนเป็นภาษาองักฤษเป็นหลกั นอกจากนั้นดว้ยนโยบายของคณะบญัชีท่ีมีการจดัการเรียนการสอนแยกเป็น
คาบเรียนหลกัและคาบเรียนเสริม  ซ่ึงจะมีการน าหนังสือเรียนภาษาองักฤษมาใชใ้นคาบเรียนหลกั และมีการใช้
เอกสารประกอบการสอนท่ีเป็นภาษาไทยในคาบเรียนเสริม ส่วนในระดบัปริญญาโท ในบางรายวชิามีการเรียนการ
สอนเป็นแบบทวภิาษา โดยมีการส่ือการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ รวมถึงมีการมอบหมายใหมี้การคน้ควา้และ
จัดท ารายงานเป็นภาษาอังกฤษด้วย  และส าหรับหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) นั้ นเน่ืองจาก
จ าเป็นตอ้งใชภ้าษาองักฤษในการเรียนการสอนอยูแ่ลว้ จึงเนน้ท่ีการสร้างบรรยากาศในการใชภ้าษาองักฤษโดยขอ
ความร่วมมืออาจารยป์ระจ าหลกัสูตร อาจารยพิ์เศษ และเจา้หนา้ท่ีหลกัสูตร ใหส่ื้อสารกบันกัศึกษาดว้ยภาษาองักฤษ
เท่านั้น ทั้งในและนอกหอ้งเรียน เพ่ือใหน้กัศึกษาไดมี้ความคุน้เคยกบัการใชภ้าษาองักฤษตลอดเวลาท่ีอยูใ่นคณะ ซ่ึง
เป็นการเสริมสร้างบรรยากาศของการใชภ้าษาองักฤษใหก้บัคณะอีกดว้ย 

4) ขั้นตอนการด าเนินงานท่ี 2 “สอน” ขั้นตอนน้ีเป็นการปรับการเรียนการสอนในรายวิชา  ซ่ึงในขั้นตอนการ
ด าเนินงานน้ี ไดแ้ก่ การใชห้นงัสือเรียนและส่ือการสอนเป็นภาษาองักฤษ การใชแ้บบฝึกหดัและแบบทดสอบท่ีเป็น
ภาษาองักฤษร่วมกบัภาษาไทย รวมถึงยงัมีการสอโดยใชรู้ปแบบของกิจกรรมท่ีใหค้วามบนัเทิงและสอดแทรกการ
ใช้ภาษาองักฤษทางวิชาชีพผ่านแอพพลิเคชั่น Kahoot และ Socrative เพ่ือให้นักศึกษาไม่รู้สึกเครียดและกดดัน
จนเกินไป และเป็นการสร้างทศันคติท่ีดีให้กบันกัศึกษาอีกดว้ย นอกจากน้ียงัเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากหลกัสูตร
บญัชีบณัฑิต เขา้ร่วมเรียนในชั้นเรียนของหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) ในรายวิชาท่ีเปิดสอนตรงกนั 
หรือรายวชิาอ่ืนๆท่ีนกัศึกษาสนใจไดอี้กดว้ย เพื่อตอบสนองความตอ้งการของนกัศึกษาท่ีตอ้งการทดลองฝึกทกัษะ
การใชภ้าษาองักฤษของตนเอง 

5) ขั้นตอนการด าเนินงานท่ี 3 “เสริม” นอกจากการสร้างแรงบนัดาลใจ และการสอนในห้องเรียนแลว้ การเสริมสร้าง
ประสบการณ์ในการใชภ้าษาองักฤษนอกห้องเรียน ผ่านกิจกรรมต่างๆก็เป็นส่ิงท่ีส าคญัเช่นกนั ดงันั้นในขั้นตอน
การ “เสริม” นั้น จะมีการจดักิจกรรมเสริมในรายวิชาของแต่ละหลกัสูตร เช่น การจดัสัมมนาทางวิชาการ ท่ีมีการ
เชิญวทิยากรท่ีเป็นเจา้ของภาษามาใหค้วามรู้ทั้งทางดา้นการบญัชีและทางดา้นธุรกิจ การจดักิจกรรมนอกสถานท่ีอนั
ประกอบไปดว้ยการศึกษาดูงานธุรกิจขา้มชาติและธุรกิจต่างชาติทั้ งในประเทศและนอกประเทศ โดยให้มีการ
บรรยายเป็นภาษาองักฤษ การน านักศึกษาหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) เขา้ร่วมกิจกรรมการทวน
สอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้กบันักศึกษาในหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต เพ่ือเป็นการสร้างความคุน้เคยระหวา่งนักศึกษา
ไทยและนกัศึกษาต่างชาติ รวมทั้งสนบัสนุนให้นกัศึกษาเขา้ร่วมโครงการต่างๆท่ีจดัข้ึนโดยวิทยาลยันานาชาติ ทั้ ง
กิจกรรมด้านวิชาการเช่น ASEAN Virtual Business Plan Competition และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เช่นงาน 
RSUnival และกิจกรรมวนัสงกรานตน์านาชาติ เป็นตน้ นอกจากนั้น นอกจากน้ียงัไดจ้ดักิจกรรม English Day Trip 
ส าหรับเจา้หน้าท่ีและคณาจารยค์ณะบญัชี โดยจดัให้มีการท่องเท่ียวในเขตปริมณฑลโดยตลอดการเดินทางจะมี
ตวัแทนนักศึกษาต่างชาติจากวิทยาลยันานาชาติ และตวันักศึกษาจากหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) 
เขา้ร่วม เพ่ือท าให้คณาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีของคณะไดฝึ้กประสบการณ์ในการใชภ้าษาองักฤษ เป็นการกระตุน้การ
สร้างบรรยากาศในการใชภ้าษาองักฤษในคณะอีกดว้ย 



 
 

6) ขั้นตอนการด าเนินงานท่ี 4 “สอบทาน” หลงัจากท่ีไดด้ าเนินงานจนครบทั้ง 3 ขั้นตอน ผูเ้ล่าไดท้ าการสอบทานผล
การใชภ้าษาองักฤษของนกัศึกษาในแต่ละระดบั โดยการสัมภาษณ์นกัศึกและและคณาจารยผ์ูส้อน ประเมินผลจาก
การสอบ จากการท างาน รวมถึงการสังเกตพฤติกรรมของนกัศึกษาในระหวา่ง และหลงัการใชก้ลยทุธ์ 4 ส ในการ
พฒันาภาษาองักฤษ และหลงัจากไดผ้ลจากการสอบทานจะมีการสรุปผลเพื่อน ามาปรับปรุงกระบวนการต่างๆ
เพื่อใหไ้ดก้ระบวนการท่ีเหมาะสมเพื่อน าไปใชก้บันกัศึกษารุ่นต่อไปในอนาคต 

ในส่วนของอุปสรรคในการด าเนินงานตามแผนนั้น พบวา่ขั้นตอนท่ี 1 “สร้าง” นั้นเป็นขั้นตอนท่ียากท่ีสุด เน่ืองจาก
นกัศึกษาแต่ละคนมีมุมมองและแนวความคิดท่ีแตกต่างกนั ท าให้ขั้นตอนในการสร้างแรงบนัดาลใจตอ้งค่อยๆท าอยา่ง
ระมดัระวงั เพ่ือไม่ให้นกัศึกษารู้สึกวา่ตนเองถูกยดัเยียด นอกจากนั้นในขั้นตอนการ “สร้าง” นั้นตอ้งอาศยัความร่วมมือ
จากคณาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีในคณะ ดงันั้น การสร้างความมีส่วนร่วมต่อแผนการพฒันาจึงตอ้งใชเ้วลาและความพยายาม
เป็นอยา่งมาก ซ่ึงในการน ากลยทุธ์ 4 ส มาใชเ้ป็นคร้ังแรกท่ีผ่านมานั้น เวลาท่ีใชใ้นกระบวนการสร้างจึงเป็นช่วงเวลาท่ี
ยาวนานท่ีสุดถึงร้อยละ 50 ของการด าเนินแผนงานทั้ งหมด ซ่ึงการด าเนินงานน้ีได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก
คณาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีของคณะบญัชี ท าใหอุ้ปสรรคในการด าเนินงานต่างๆลดนอ้ยลงไปมาก 

 

ภาพที ่1 : สรุปกระบวนการพฒันาภาษาองักฤษด้วยวธีิเรียนรู้แบบธรรมชาตผ่ิานกลยุทธ์ 4 ส 
 

7. ผลลพัธ์หรือความส าเร็จทีเ่กดิขึน้ และส่ิงทีผู้่เล่าเร่ืองทีไ่ด้เรียนรู้จากประสบการณ์ดงักล่าว 

จากการน าแผนงาน 4 ส มาปฏิบติั ท าใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ดงัต่อไปน้ี 

1) หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต นักศึกษามีความคุน้เคยกบัภาษาองักฤษมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใชภ้าษาองักฤษท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพบญัชี โดยสะทอ้นให้เห็นจากการท่ีนักศึกษาสามารถท าแบบฝึกหัดท่ีเป็นภาษาองักฤษไดด้ว้ย
ตวัเอง และสามารถท าแบบทดสอบท่ีเป็นภาษาองักฤษไดอ้ย่างดีในช่วงปลายภาคเรียน นอกจากนั้น นักศึกษายงั
สามารถเรียนในรายวิชา ACC 251 การบัญชีขั้นกลาง 1 โดยใชส่ื้อการสอนท่ีเป็นภาษาองักฤษทั้งหมดไดอ้ยา่งดี 
และจากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนกัศึกษาพบวา่ นกัศึกษาตระหนกัถึงความส าคญัของภาษาองักฤษมากข้ึน มี
ทศันคติท่ีดีข้ึนในการพฒันาภาษาองักฤษ โดยเฉพาะภาษาองักฤษท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพบญัชี  และผลสมัฤทธ์ิท่ีเป็น
รูปธรรมมมากท่ีสุดคือเม่ือตน้ภาคเรียนท่ี 2/2561 มีนักศึกษาของหลกัสูตรบญัชีบณัฑิตไดรั้บเลือกให้เขา้โครงการ 

สร้าง

•ทัศนคติ

•แรงจูงใจ

สอน

•สอดแทรก

ภาษาอังกฤษใน

การสอน

เสริม

•กิจกรรมนอกห้อง

เรีย

สอบทาน

•วัดผล สรุป แก้ไข



 
 

แลกเปล่ียน Erasmus Mobility เพื่อไปเป็นนกัศึกษาแลกเปล่ียนท่ีประเทศสวเีดน 
2) หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) นกัศึกษาสามารถใชภ้าษาองักฤษในการเรียนการสอน รวมทั้งในการ

ท ากิจกรรมต่างไดดี้มากข้ึน ช่องวา่งระหวา่งนกัศึกษาไทยและนกัศึกษาต่างชาติลดลง สงัเกตเห็นไดช้ดัเจนจากการ
ท างานกลุ่มในชั้นเรียน และการท างานเป็นทีมในกิจกรรมนอกหอ้งเรียน จากการสมัภาษณ์นกัศึกษาและประเมินผล
การรายงานในชั้นเรียนพบวา่นกัศึกษามีความมัน่ใจและมีทกัษะในการส่ือสารเพ่ิมข้ึนเป็นท่ีน่าพอใจ และจากการ
สอบถามจากอาจารยผ์ูส้อนพบวา่ นกัศึกษามีอตัราการตอบสนองและมีส่วนร่วมในชั้นเรียนมากข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั 
และผลท่ีเห็นเป็นท่ีประจกัษ์คือการท่ีนักศึกษาของหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) ไดรั้บเลือกให้เขา้
ร่วมโครงการ Erasmus Mobility ในภาคการศึกษาท่ี 1/2561 เพื่อเป็นนักศึกษาแลกเปล่ียนท่ีประเทศสวีเดน
เช่นเดียวกบันักศึกษาในกลกัสูตรบญัชีบณัฑิต ดงัท่ีกล่าวขา้งตน้ นอกจากน้ี นกัศึกษาของหลกัสูตรยงัไดเ้ขา้ร่วม
แข่งขนัโครงการ Australia-Asian International Virtual Business Plan Competition และไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศ
อนัดบัท่ี 2 ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงความสามารถของนกัศึกษาในการใชภ้าษาองักฤษในเชิงวชิาชีพ  

3) หลกัสูตรบญัชีมหาบัณฑิต พบวา่นักศึกษาในหลกัสูตรสามารถใชภ้าษาองักฤษไดดี้มากข้ึน โดยสามารถวดัจาก
คุณภาพงานท่ีไดรั้บมอบหมาย และงานวจิยัท่ีนกัศึกษาสามารถสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลท่ีเป็นภาษาองักฤษมาก
ข้ึน นักศึกษามีความสามารถและความมัน่ใจในการใชภ้าษาองักฤษมากข้ึนจนสามารถสังเกตไดจ้ากการเขา้ร่วม
โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ท่ีนกัศึกษาสามารถบรรยายและพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบันักศึกษาของ 
National Taipei University ประเทศไตห้วนัไดเ้ป็นอยา่งดี และนักศึกษาสามารถท าความเขา้ใจกบัเน้ือหาท่ีไดรั้บ
การบรรยายในการศึกษาดูงาน และสามารถตั้งค  าถามตอบโตก้บัวทิยากรชาวต่างชาติของหน่วยงานทางวิชาชีพใน
ต่างประเทศไดอ้ยา่งดี อีกทั้งผลงานวจิยัของนกัศึกษาปริญญาโทของหลกัสูตรบญัชีมหาบณัฑิต ยงัมีการน าไปเชียน
เป็นบทความวิจัยภาษาอังกฤษและได้รับ เลือกให้ ตีพิมพ์ในวารสาร ASEAN Journal of Management and 
Innovation (AJMI) ซ่ึงเป็นวารสารทางวิชาการนานาชาติชั้นน าของประเทศไทยท่ีอยู่ในฐาน ASEAN Citation 
Index (ACI) ซ่ึงเป็นผลจากการด าเนินงานท่ีเป็นรูปธรรมชดัเจน 

จากผลลัพท์ท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษาสามารถสรุปได้ว่า กลยุทธ์การพัฒนาภาษาอังกฤษโดยวิธี 4 ส นั้ นประสบ
ผลส าเร็จเป็นท่ีน่าพอใจ จากผลท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษาในแต่ละหลักสูตรสามารถเป็นตัวช้ีวดัท่ีชัดเจนว่าหลังการ
ด าเนินการตามกลยทุธ์ 4 ส แลว้ ทกัษะทางดา้นภาษาองักฤษของนกัศึกษานั้นดีข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดัเจน และนอกจากนั้น
การด าเนินการตามกลยทุธ์ 4 ส ยงัส่งผลให้นกัศึกษาในทุกระดบัของคณะบญัชี มีความพร้อมพร้อมท่ีจะรับการพฒันา
ทกัษะการใชภ้าษาองักฤษในระดบัท่ีสูงข้ึนในอนาคตต่อไป  

จากการได้น ากลยุทธ์การพัฒนาภาษาอังกฤษ 4 ส มาใช้กับนักศึกษาคณะบัญชีพบว่า ส่ิงท่ีท าให้การเรียนรู้
ภาษาองักฤษประสบผลส าเร็จนั้นไม่ไดข้ึ้นอยูก่บักระบวนการเรียนการสอนและอาจารยผ์ูส้อนเท่านั้น แต่การเรียนรู้และ
พฒันาภาษาองักฤษตอ้งเร่ิมตน้ท่ีการสร้างแรงจูงใจและทศันคติท่ีดีใหก้บัผูเ้รียน รวมทั้งการสร้างบรรยากาศท่ีเหมาะสม
ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน การเรียนภาษาองักฤษโดยการยดัเยยีดความรู้นั้นไม่ประสบผลส าเร็จเสมอไป แต่การ
เรียนรู้อยา่งค่อยเป็นค่อยไป และการจุดประกายและสร้างแรงกระตุน้ของผูเ้รียนนั้นเป็นส่ิงท่ีส าคญัยิ่งกวา่ชุดความรู้เสีย
อีก 

 

 

 

 

 



 
 

ภาพประกอบ 

“สร้าง” 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

“สอน” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

“เสริม” 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 



 
 
 

 

“สอบทาน” 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

“ผลลพัธ์” 
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