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บทคัดย�อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือ 1) พัฒนาวิธีสอนแบบเน�นประสิทธิผลสําหรับการสอนทักษะ
การเขียนบันทึกประจําวันภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับปริญญาตรี 2) เปรียบเทียบทักษะการเขียน
บันทึกประจําวันภาษาอังกฤษก�อนและหลังวิธีสอนแบบเน�นประสิทธิผลสําหรับการสอนตามเกณฑ�          
ท่ีกําหนด คือ 65 คะแนน และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาเก่ียวกับวิธีสอนแบบเน�นประสิทธิผล
สําหรับการสอนทักษะการเขียนบันทึกประจําวันภาษาอังกฤษ ประชากร คือ นักศึกษา จํานวน 166 คน 
จากวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยการจัดการและเศรษฐศาสตร� ประเทศกัมพูชา กลุ�มตัวอย�าง จํานวน 
30 คน ซ่ึงเปBนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยการจัดการและเศรษฐศาสตร� จังหวัดพระตะบอง การศึกษานี้
เปBนแบบก่ึงทดลองกลุ�มเดียว กลุ�มตัวอย�างใช�การสุ�มแบบกลุ�ม เครื่องมือการวิจัยเปBนแผนการสอน            
5 ชุด สําหรับทดสอบการสอนทักษะการเขียนบันทึกประจําวันภาษาอังกฤษ และแบบสอบถามเก่ียวกับ
ความพึงพอใจของนักศึกษา โดยเครื่องมือได�รับการตรวจสอบคุณภาพโดยผู�เชี่ยวชาญ 5 ท�าน เพ่ือหาดัชนี
ความสอดคล�อง ท่ีมีค�าระหว�าง 0.80-1.00 แบบสอบถามมีค�าความเชื่อม่ัน ท่ี 0.81 และแบบทดสอบท่ี 0.92 
ขณะท่ีค�าสถิติที ใช�วิ เคราะห�ทางสถิติเก่ียวกับผลของการทดสอบก�อน-หลัง ซ่ึงกําหนดเกณฑ� ท่ี                     
65 คะแนน ค�าสถิติรวมถึงการวัดความพึงพอใจของนักศึกษาเก่ียวกับวิธีสอนแบบเน�นประสิทธิผลสําหรับการ
สอนทักษะการเขียนบันทึกประจําวันภาษาอังกฤษ  
 ผลการวิจัยพบว�า 
 1) การศึกษานี้ค�นพบว�าวิธีสอนแบบเน�นประสิทธิผลสําหรับการสอนทักษะการเขียนบันทึก
ประจําวันภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับปริญญาตรี ได�รับการพัฒนาโดยประกอบด�วยวัตถุประสงค� 
สารบัญหรือเนื้อหา ข้ันตอนการเขียนบันทึกประจําวันภาษาอังกฤษ ข้ันตอนการสอนและการ
ประเมินผล      
 2) ทักษะการเขียนบันทึกประจําวันภาษาอังกฤษได�รับการปรับปรุงดีข้ึนภายหลังใช�วิธีสอน
แบบเน�นประสิทธิผลสําหรับการสอนตามเกณฑ�ท่ีกําหนด โดยเปรียบเทียบคะแนนก�อนสอน (X = 48.66) 
และหลังสอน (X = 69.66) อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงถึงนัยสําคัญของการทดลองนี้ 
โดยค�าสถิติทีท่ีได� คือ 4.24 ซ่ึงมากกว�า 1.69 แสดงถึงว�านักศึกษาได�คะแนนมากกว�า 65 เม่ือได�รับ            
การสอนแบบเน�นประสิทธิผลสําหรับการสอนทักษะการเขียนบันทึกประจําวันภาษาอังกฤษ 
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 3) ความพึงพอใจของนักศึกษาเก่ียวกับวิธีสอนแบบเน�นประสิทธิผลสําหรับการสอนทักษะการ
เขียนบันทึกประจําวันภาษาอังกฤษ อยู�ในระดับมาก (X = 4.20) 
 ผลของการศึกษานี้ แสดงถึงวิธีสอนแบบเน�นประสิทธิผลสําหรับการสอนทักษะการเขียน
บันทึกประจําวันภาษาอังกฤษ ผู�บริหารวิชาการของมหาวิทยาลัยการจัดการและเศรษฐศาสตร� ควร
พิจารณา วิธีสอนแบบเน�นประสิทธิผล รวมถึงการสอนหลักสูตรสําหรับสอนทักษะการเขียนบันทึก
ประจําวันภาษาอังกฤษเพ่ือท่ีจะได�รับผลลัพธ�ในทางบวกสําหรับนักศึกษา 
 
คําสําคัญ : วิธีสอนแบบเน�นประสิทธิผล ทักษะการเขียนบันทึกประจําวันภาษาอังกฤษ นักศึกษาระดับ
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ABSTRACT 
 The research objectives were to 1) develop an effective teaching method 
for teaching English diary writing skills to undergraduate students, 2) compare the 
English diary writing skills before and after teaching with the effective teaching 
method for English diary writing skills with a determined criterion of 65, and 3) study 
the students’ satisfaction level of learning with the effective teaching method for 
English diary writing skills. The population was 166 students from campuses of the 
University of Management and Economics, Cambodia. The sample included 30 students from 
the University of Management and Economics, Battambang Province. The study used a 
single group quasi-experimental design. The sample was obtained by cluster sampling. 
The research instruments were five lesson plans for teaching English diary writing, an 
English diary writing test, and a questionnaire concerning the students’ satisfaction. 
The research instruments were examined by five academic experts using an IOC ranking 
from 0.80 to 1.00. The reliability of the questionnaire was 0.81 and for the test it was 
0.92. T-test statistical analyses were used to analyze the results of the pretest and 
the post test, using the determined criterion of 65. The statistics were also used to 
measure the students’ level of satisfaction with the teaching done with the effective 
teaching method for English diary writing skills.  
 The findings of the research were as follows:  
 1) It was found that the effective teaching method for English diary writing 
skills was developed to include the following components: objectives, content, steps 
for English diary writing, steps for teaching, and evaluation.  
 2) The English diary writing skills of the students improved after being 
taught with effective teaching method for English dairy writing skills as can be seen by 
comparing the scores of the pretest and the post test-pretest (X = 48.66) and post test 
(X = 69.66). The results were significant at the 0.05 level, and this showed the 
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statistical significance of the treatment. The value found was 4.24 which is higher 
than 1.69 and it showed that the students got scores higher than 65 when they 
studied English diary writing with the effective teaching method.  
 3) The students’ satisfaction was at a high level (X = 4.20).  
 The results of this study show the teaching effectiveness of the effective 
teaching method for English diary writing skills. The academic administrators of the 
University of Management and Economics should consider including the effective 
teaching method in the teaching curriculum for teaching English diary writing skills in 
order for the students to get better study results.  
 
Keywords: Effective Teaching Method, English Diary Writing Skill, Undergraduate Students, 
 University of Management and Economics, Cambodia  
 


