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บทคัดย่อ

	 การวิจัยคร้ังน้ี	 มีวัตถุประสงค์	 1)	 เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้

แบบผสมผสานรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมส�าหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิต	

มหาวิทยาลัยราชภัฏ	 2)	 เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบ

ผสมผสานรายวชิาภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารข้ามวฒันธรรมส�าหรับนักศกึษาปรญิญาบณัฑติ	มหาวทิยาลยั

ราชภัฏ	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ	นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม	 ภาคเรียนที่	 1	 ปีการศึกษา	 2557	

จ�านวน	2	ห้องเรยีน	จ�านวน	105	คน	แบ่งเป็นกลุม่ทดลอง	1	ห้องเรยีน	จ�านวน	51	คน	กลุม่ควบคมุ	1	ห้องเรยีน	

จ�านวน	54	คน	ได้มาจากการสุม่แบบกลุม่	(Cluster	Random	Sampling)	การวเิคราะห์ข้อมลูใช้การวเิคราะห์

เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา	(Content	Analysis)

	 ผลการวิจัยพบว่า	 1.	 รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสานรายวิชา

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมส�าหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิต	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ	 มี
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องค์ประกอบกล่าว	คือ	องค์ประกอบด้านหลกัการ	องค์ประกอบด้านจุดมุง่หมาย	องค์ประกอบด้านเน้ือหา	องค์

ประกอบด้านกิจกรรมการจัดการเรยีนการสอน	 ซึง่มรีปูแบบการจัดกิจกรรม	 4	 ขัน้ตอน	 ได้แก่	 1)	 ขั้นน�าเข้าสู่

บทเรียน	2)	ขั้นน�าเสนอเนื้อหา	3)	ขั้นฝึกปฏิบัติ	4)	ขั้นพัฒนาการน�าไปใช้	และ	5)	องค์ประกอบด้านการวดั

และประเมนิผล	 2.	 ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนมีดังน้ี	 2.1)	 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาภาษา

อังกฤษเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมของนักศึกษากลุ่มทดลองที่ได้รับการสอนตามรูปแบบการเรียน

การสอนที่พัฒนาขึ้นหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	และสูงกว่าร้อยละ	75	

โดยสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับการสอนแบบปกติ	 2.2)	 การรู้สารสนเทศของนักศึกษากลุ่มทดลองที่ได้รับ

การสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	และสูงกว่าร้อยละ	75	

ค�าส�าคัญ:	การพฒันารปูแบบการเรยีนการสอนตามแนวคดิการเรยีนรูแ้บบผสมผสาน	การสอนภาษาองักฤษ

	 เพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม	นักศึกษาปริญญาบัณฑิต	

Abstract

 The purposes of this research were 1) to develop an instructional model on blended 

learning approach in English for undergraduate students of Rajabhat University in the 

Cross-Cultural Communication Course and 2) to study the effectiveness of the instructional 

model based on blended learning approach in English for undergraduate students of

Rajabhat University in the Crosss-Cultural Communication Course. The sample of the 

study, selected by Cluster Random Sampling, were 105 students, Sakon Nakhon Rajabhat 

University, in two classes who had registered in the English course for Cross-Cultural 

Communication in the first semester of the academic year 2014. The first class of 51 

students was the experimental group and the second class of 54 students was the control 

group. Statistics used for the data analyses were quantitative and qualitative. Qualitative 

data were analyzed by Content Analysis.

 The findings of the research indicated that 1. the instructional mode based on 

blended approach in English for undergraduate students of Rajabhat University in the 

Cross-Cultural Communication Course comprises elements of principles, goals, contents, 

learning and teaching process which could be broken down into five steps: 1.1 introduction 

1.2 content presentation 1.3 practices 1.4 application of knowledge and 1.5 assessment 

and evaluation 2. effects of the instructional model can be summarized as follows: 2.1 the 

students’ achievement in English for Cross-Cultural Communication of the experimental 

group after having learned the instructional model was higher than those before at .01 

level of significance and higher than 75% which was higher than the control group who 
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studied ordinarily 2.2 the result of information literacy test of the experimental group after 

having learned the instructional model was higher than those before and higher than 75%.
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บทน�ำ

	 ท่ามกลางสงัคมยุคสารสนเทศ	(Information	Age)	สถานศึกษาต้องน�า	“เทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสาร”	 หรือ	 “ไอซีที”	 (Information	 and	 Communications	 Technology:	 ICT)	 ใน

การเรยีนการสอนอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้	(บปุผชาติ	ทฬัหกิรณ์,	2551,	หน้า	29) เพราะในปัจจบุนัความรู้

มีมากมายเกินกว่าที่จะท�าการถ่ายทอดหรือสามารถจดจ�าเนื้อหาสาระนั้นได้หมด	 กอปรกับวิทยาการ

และความรูใ้หม่	ๆ 	เกดิขึน้ทกุวนัอย่างไม่มทีีส่ิน้สดุ	(กรมวชิาการ,	2545,	หน้า	71-72)	ในขณะเดียวกนั	

ภาษาอังกฤษได้มีความส�าคัญมากยิ่งขึ้นในฐานะภาษากลางของการสื่อสารระหว่างประชาคมอาเซียน 

ดังกฎบัตร	อาเซียนข้อ	34	ที่บัญญัติว่า	“The	Working	language	of	ASEAN	shall	be	English”	

ดังนั้น	 จึงจ�าเป็นที่ผู้สอนภาษาอังกฤษจะต้องพัฒนาวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพ	 ด้วยวิธีการจัดการ

เรียนรู้ที่หลากหลายมากกว่าการบรรยายเพียงอย่างเดียว	 ซ่ึงท�าให้ผู้เรียนไม่สนใจและขาดแรงจูงใจ

ในการเรียน	(ชลยา	เมาะราษี,	2556,	หน้า	8)	

	 ด้วยความต้องการดังกล่าว	 ผู้วิจัยซ่ึงเป็นผู้สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ข้ามวัฒนธรรม	เป็นวชิาในหมวดศึกษาทัว่ไป	(General	Education)	ระดับปรญิญาตรขีองมหาวทิยาลยั

ราชภฏัสกลนคร	จึงได้น�าแนวคดิการเรียนรู้แบบผสมผสาน	(Blended	Learning)	ซึ่งเป็นกระบวนการ

เรียนรู้ที่ผสมผสานรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย	 ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน	และ

การรู้สารสนเทศ	 (Information	 Literacy)	 เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้เป็นส�าคัญ	 โดย

ผู้เรียนจะสามารถฝึกทักษะการสร้างความรู้ด้วยตนเอง	 โดยผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมร่วมกับ

ผู้อ่ืนไม่ว่าจะเป็นเพื่อน	 ครู	 หรือพ่อแม่	 รวมไปถึงบุคคลอ่ืน	 ๆ	 ในสังคม	 ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

และวัฒนธรรมนานาประเทศซ่ึงตรงกับทักษะที่จ�าเป็นส�าหรับผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

อุดมศึกษาแห่งชาติ	 (Thai	Qualifications	Framework	 for	Higher	Education:	TQF	 :	HEd)	

พ.ศ.	2552	ตามทีก่ระทรวงศึกษาธกิารประกาศ	เรือ่ง	มาตรฐานคุณวุฒริะดับปรญิญาตร	ีสาขาครศุาสตร์

และสาขาศึกษาศาสตร์	(ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,	2554,	หน้า	30)	ผู้วิจัยหวังว่าการ

วจัิยครัง้นีจ้ะท�าให้เกดิรปูแบบการเรยีนการสอนทีช่่วยกระตุ้นความกระตือรอืร้นของนักศึกษาและเกิด

ความท้าทายโดยท่ีนักศึกษาจะใช้การเรียนซ�้ากี่ครั้งก็ได้ตามความสนใจ	 ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่ทาง

ภาควิชาภาษาต่างประเทศ	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 และ

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในการน�าการจัดการเรยีนรูแ้บบผสมผสานไปบรูณาการใช้ในการเรยีนการสอนวชิา

ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตต่อไป
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วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

	 1.	 เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสานรายวิชาภาษา

อังกฤษเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมส�าหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

	 2.	 เพือ่ศึกษาผลการทดลองใช้รปูแบบการเรยีนการสอนตามแนวคิดการเรยีนรูแ้บบผสมผสาน

รายวชิาภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สารข้ามวัฒนธรรมส�าหรบันกัศึกษาปรญิญาบณัฑติ	มหาวทิยาลยัราชภัฏ	

ในประเด็นต่อไปนี้

	 	 2.1	 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารข้าม

วฒันธรรมของนกัศึกษากลุม่ทดลองทีไ่ด้รบัการสอนตามรปูแบบการเรยีนการสอนทีพ่ฒันาขึน้ระหว่าง

ก่อนเรียนกับหลังเรียน	และหลังเรียนกับเกณฑ์การประเมินที่ก�าหนด

	 	 2.2	 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารข้าม

วฒันธรรมของนกัศึกษากลุม่ทดลองทีไ่ด้รบัการสอนตามรปูแบบการเรยีนการสอนทีพ่ฒันาขึน้กับกลุม่

ควบคุมที่ได้รับการสอนแบบปกติ

ขอบเขตในกำรวิจัย

 1. ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ การวจัิยครัง้นีเ้ป็นการพฒันารปูแบบการเรยีนการสอนแบบผสมผสาน

ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สารข้ามวฒันธรรม	(English	for	Cross	Cultural	Communication)	

จ�านวน	3	หน่วยกิต	3	(3-0)	เป็นรายวิชาในกลุ่มรายวิชาศึกษาทั่วไป	(General	Education)	หลักสูตร

ปริญญาตรี	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	พุทธศักราช	 2556	 ซึ่งมีค�าอธิบายรายวิชา	 ดังนี้	 คือ	 ฝึก

ทกัษะการสือ่สารภาษาอังกฤษระดับสงู	เรยีนรูเ้กีย่วกบัประเพณีวัฒนธรรมของนานาประเทศ	เน้นกลุม่

ประเทศอาเซียน	ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออเิลก็ทรอนกิส์	พดูน�าเสนอผลงาน

และแสดงความคิดเหน็	โดยหวัข้อต่าง	ๆ 	ในรายวชิาภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สารข้ามวฒันธรรม	(English	

for	Cross	Cultural	Communication)	ประกอบไปด้วย	10	บท	

 2. ขอบเขตด้ำนประชำกร ประชากรทีใ่ช้ในการทดลองรปูแบบการเรยีนการสอนทีพ่ฒันาขึน้	

ได้แก่	นกัศึกษาระดับปรญิญาตรทีีล่งทะเบยีนเรยีนรายวิชาภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สารข้ามวฒันธรรม 

(English	for	Cross	Cultural	Communication)	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	ภาคเรียนที่	1 ปีการ

ศึกษา	2557	จ�านวน	12	ห้องเรียน	จ�านวน	621	คน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้มาจาก

การสุ่มแบบกลุ่ม	(Cluster	Random	Sampling) 

 3. ขอบเขตด้ำนตัวแปรที่ศึกษำ ตัวแปรท่ีศึกษา	 ประกอบด้วยตัวแปรจัดกระท�า	 ได้แก่	

การจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม	ซึ่งประกอบด้วย 1)	การ
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เรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด	 2)	 การเรียนรู้แบบผสมผสาน	 และ	

3)	 การสอนแบบปกติ โดยตัวแปรตาม	 ได้แก่	 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม	2)	การรู้สารสนเทศ	3)	ความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนฯ

 4. ขอบเขตด้ำนระยะเวลำที่ใช้ในกำรทดลอง การวิจัยในครั้งนี้	ใช้ระยะเวลาในการทดลอง	

1	ภาคการศึกษา	ในภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2557	

ควำมส�ำคัญของกำรวิจัย 

	 ความส�าคัญของการวิจัยครั้งนี้	มีดังนี้

	 1.	 ได้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสานรายวิชาภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมส�าหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

	 2.	 ท�าให้ทราบการพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ข้ามวัฒนธรรมของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

	 3.	 ท�าให้ทราบการพัฒนาการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

	 4.	 สามารถน�ารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานไปเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียน

และกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนในรายวิชาอื่น	ๆ	ต่อไป

	 5.	 ได้แนวทางในการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน

ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

ผลกำรวิจัย 

 1.	 วิธีด�าเนินการวิจัย	ประกอบด้วยขั้นตอนในการด�าเนินการวิจัยสรุปได้	ดังภาพประกอบ	1
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ข้ามวัฒนธรรมส�าหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ภำพประกอบ 1	สรุปวิธีด�าเนินการวิจัย

ขั้นตอนที่ 1 กำรพัฒนำรูปแบบกำรเรียนกำรสอน

1.	ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัด

	 การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

	 ข้ามวัฒนธรรม

2.	ศึกษาแนวคิด	ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้

	 2.1	แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอน

	 2.2	แนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสาน	

	 2.3	การสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

	 	 ข้ามวัฒนธรรม

3.	การสร้างรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด

	 การเรียนรู ้แบบผสมผสาน	 รายวิชาภาษาอังกฤษ

	 เพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

	 3.1	ก�าหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบ

	 3.2	ก�าหนดองค์ประกอบของรูปแบบ

	 3.3	เขียนรายละเอียดของรูปแบบ

4.	การสร้างเอกสารประกอบรูปแบบการเรียนการสอน

	 4.1	คู่มือและค�าแนะน�าในการใช้รูปแบบ

	 4.2	แผนการจัดการเรียนรู้

5.	การตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบและเอกสาร

	 ประกอบรูปแบบ

6.	การปรบัปรงุแก้ไขรปูแบบและเอกสารประกอบรปูแบบ

ขัน้ตอนที ่2 กำรสร้ำงและพัฒนำเคร่ืองมือในกำรวจิยั

1.	แบบวัดการรู้สารสนเทศ	

2.	แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	รายวิชา	

	 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

3.	แบบสอบถามความพึงพอใจ	

4.	แบบบันทึกการเรียนรู้

5.	แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ขั้นตอนที่ 3 กำรทดลองใช้รูปแบบกำรเรียนกำรสอน

1.	การก�าหนดประชากรและกลุม่ตัวอย่างสุม่กลุม่ตัวอย่าง

	 โดยเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

2.	แบบแผนที่ใช้ในการทดลอง	ใช้สองกลุ่มวัดก่อนและ

	 หลังการทดลอง	(Pretest-Posttest	Control	Group	

	 Design)

3.การทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล

กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม

ทดสอบก่อนเรียนด้วย

1.	แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 รายวิชา		

	 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

บันทึก

การเรียนรู้

สอนด้วยรูปแบบ

การสอนที่พัฒนาขึ้น

สอนด้วยการสอน

แบบปกติ

ทดสอบหลังเรียนด้วย

1.	แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 รายวิชา	

	 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

4.	การวิเคราะห์ข้อมูล

1.	ข้อมูลเชิงปริมาณ

	 1.1	 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา

	 	 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

2.	ข้อมูลเชิงคุณภาพ	โดยการวิเคราะห์เนื้อหา	

	 (Content	Analysis)

➤
➤

➤
➤

➤

➤
➤

➤ ➤

➤ ➤

➤

➤ ➤

➤

➤
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	 2.	 ผลการวิจัยปรากฏดังต่อไปนี้

	 	 2.1	 รปูแบบการเรยีนการสอนตามแนวคิดการเรยีนรูแ้บบผสมผสานรายวิชาภาษาอังกฤษ

เพือ่การสือ่สารข้ามวฒันธรรม	ส�าหรบันกัศึกษาปรญิญาบณัฑติ	มหาวทิยาลยัราชภัฏทีพ่ฒันาขึน้	มอีงค์

ประกอบ	ดังนี้	1)	หลักการ	2)	จุดมุ่งหมาย	3)	เนื้อหา	4)	กระบวนการจัดการเรียนรู้	ซึ่งประกอบด้วย	

4	ขั้นตอน	คือ	ขั้นที่	1	ขั้นน�าเข้าสู่บทเรียน	ขั้นที่	2	ขั้นเสนอเนื้อหา	ขั้นที่	3	ขั้นการฝึกปฏิบัติ	ขั้นที่	4

ขั้นพัฒนาการน�าไปใช้	และ	5)	การวัดและประเมินผล	

	 	 2.2	 ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสานรายวิชา

ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สารข้ามวฒันธรรม	ส�าหรบันกัศึกษาปรญิญาบณัฑติ	มหาวทิยาลยัราชภัฏ	พบว่า

	 	 	 1.	นักศึกษาที่ได้รับการสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น	 มผีลสมัฤทธิ์

ทางการเรยีนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม	 หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน	 อย่างมี

นยัส�าคญัทางสถิติที่ระดับ	.01	และสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด	คือ	ร้อยละ	75

	 	 	 2.	นักศึกษาที่ได้รับการสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น	มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม	สูงกว่านักศึกษาที่ได้รับการสอนแบบ

ปกติ	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	

	 นอกจากนี	้ ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคุณภาพจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ	 ผู้วิจัยได้

อ่านบันทึกการเรียนรู้ในประเด็นต่าง	ๆ	ของนักศึกษากลุ่มทดลอง	ที่ได้ท�าการบันทึกไว้ตามแบบบันทึก

การเรียนรู้	 หลังจากสิ้นสุดกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละแผนการสอน	ซึ่งมีจ�านวนทั้งสิ้น	

จ�านวน	16	แผน	รวมคนละ	16	ครั้ง	และรวบรวมข้อมูลจากการบันทึกจากการสังเกตพฤติกรรมการ

เรยีนรู	้ระหว่างการด�าเนนิการจัดกจิกรรมการเรยีนการสอนในทกุบทเรยีน	และข้อมลูจากการสมัภาษณ์

ผู้เรียนหลังจากท�าการสอนแล้วบันทึก	 โดยผู้วิจัยได้รวบรวมข้อความที่ผู้เรียนตอบข้อสัมภาษณ์และ

เขียนสะท้อนถึงสิ่งที่ได้รับจากการเรียนรู้ตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น	 จากนั้นน�าข้อความและข้อมูลที่ได้

ทัง้หมดมาจดัหมวดหมู	่และพจิารณาความสมัพนัธ์ของข้อมลูส่วนต่าง	ๆ 	ซ่ึงสะท้อนให้เหน็ถงึผลของการ

ใช้รปูแบบการเรยีนการสอนตามแนวคิดการเรยีนรูแ้บบผสมผสาน	รายวชิาภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร

ข้ามวฒันธรรม	ส�าหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยราชภัฏ	ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	ทั้ง

ด้านการฟัง	พูด	อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม	ซึ่งเกิดจากการจัดกิจกรรม

จัดการเรียนการสอนตามกระบวนการของรปูแบบ	
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ข้ามวัฒนธรรมส�าหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อภิปรำยผลกำรศึกษำ

	 การวิจัยครั้งนี้สามารถน�ามาสรุปผลการอภิปรายได้ดังนี้

 1. ผลกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

	 	 องค์ประกอบของรปูแบบการเรยีนการสอนตามแนวคิดการเรยีนรูแ้บบผสมผสาน	รายวชิา

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม	 ส�าหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิต	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ	 มี

ดังนี	้คือ	1)	หลกัการ	2)	จุดมุง่หมาย	3)	เนือ้หา	4)	กระบวนการจัดการเรยีนรู	้5)	การวัดและประเมนิผล

โดยการอภิปรายผลขององค์ประกอบของรูปแบบ	แบ่งเป็น	5	ด้าน	ดังนี้	

  1.1 หลักกำร ผลการวิจัยพบว่า	 จุดเด่นของหลักการของรูปแบบการเรียนการสอนนี	้

จะเห็นได้ว่า	เป็นหลักการที่ถูกออกแบบขึ้นตามกระบวนการวิจัยและพัฒนา	โดยผู้วิจัยใช้แนวคิดของ	

The	Sloan	Consortium	(2010,	p.	126)	แห่งสหรัฐอเมริกา	เป็นแนวทางในการออกแบบการเรียน

การสอน	ซ่ึงการผสมผสานรปูแบบการสอนในช้ันเรยีนร่วมกบัการสอนแบบออนไลน์นีต้รงกบัความคิด

ทีว่่า	ไม่มวีธิกีารสอนแบบใดแบบหนึง่ทีจ่ะช่วยให้ผู้เรยีนเกิดการเรยีนรูไ้ด้อย่างมปีระสทิธภิาพ	อาจารย์

ผู้สอนต้องใช้วิธีการที่หลากหลายมาผสมผสานกันเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู ้อย่างมี

ประสทิธภิาพ	ผู้เรยีนมคีวามรบัผิดชอบ	ควบคุมการเรยีนรูไ้ด้เอง	โดยทีผู้่เรยีนสามารถเข้าไปจดัการกบั

เครื่องมือที่ช่วยในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลได้	เช่น	การจัดท�าปฏิทินส�าหรับโปรแกรมการเรียน	การ

จัดท�าข้อมูลส่วนตัวของผู้เรียน	 เครื่องมือในการติดต่อสื่อสารกับผู้สอน	 เช่น	 e-mail,	 blog,	 social	

network	และการสนทนากลุ่ม	เป็นต้น	ร่วมกับการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	

  1.2 จดุมุ่งหมำย จากข้อค้นพบองค์ประกอบของรปูแบบการเรยีนการสอนด้านจุดมุง่หมาย	

ก�าหนดโดยให้ผู้เรียนสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมทั้งการฟัง	พูด	อ่าน	

เขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 การใช้ภาษา	 ตีความภาษา	 และจดจ�าค�าศัพท์ได้อย่างถูกต้อง	 ประยุกต์

หลักการในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารวัฒนธรรม	 ไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับบุคคล	 เวลา	

สถานการณ์	 และโอกาสต่าง	 ๆ	 ศึกษาค้นคว้า	 สร้างองค์ความรู้ทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ข้ามวัฒนธรรมได้ด้วยตนเอง	 โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์สภาพปัญหา	 และคิดแนวทางการแก้ไข

ปัญหาได้	 และเข้าถึงสารสนเทศ	 ประเมินผลสารสนเทศและการใช้สารสนเทศที่ต้องการได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ ในการก�าหนดจุดมุ่งหมายของรูปแบบการเรียนการสอนน้ี	 สอดคล้องกับ	 ภูมิพงศ์	

จอมหงษ์พิพัฒน์	 (2557,	หน้า	86)	ได้เสนอแนะว่า	จะต้องก�าหนดจุดมุ่งหมายขึ้นมาโดยให้สะท้อน

ภายใต้หลักการของรูปแบบการเรียนการสอน	 ดังน้ัน	 จุดมุ่งหมายของรูปแบบการเรียนการสอน

เปรียบเสมือนตัวช้ีวัดหรือจุดประสงค์น�าทางไปสู่เป้าหมายของรูปแบบการเรียนการสอนหรือผลลัพธ์

การเรียนรู้ที่คาดหวัง	
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  1.3 เนื้อหำ องค์ประกอบด้านเนื้อหาของรูปแบบเรียนการสอนนี้ผู้วิจัยเลือกเนื้อหา

จากหนังสือเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม	 (English	 for	Cross	Cultural	

Communication)	 ซ่ึงเป็นรายวิชาในกลุ่มรายวิชาศึกษาทั่วไป	 (General	 Education)	 หลักสูตร

ปริญญาตรี	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	พุทธศักราช	2556	ซึ่งมีเนื้อหาในการฝึกทักษะการสื่อสาร

ภาษาองักฤษระดบัสูง	เรียนรู้เกีย่วกบัประเพณวีฒันธรรมของนานาประเทศ	เนน้กลุ่มประเทศอาเซียน	

ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์	 และมีกิจกรรมในการพูดน�าเสนอ

ผลงานและแสดงความคิดเหน็	 มีความเหมาะสมสอดคล้องที่ผู้สอนสามารถเลือกเป็นเนื้อหาส�าหรับ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้หลักการและจุดมุ่งหมายของรูปแบบ	 นอกจากนี้	 เน้ือหาควรสอดคล้อง

กับบริบทหรือความต้องการของผู้เรียน	 ผู้เรียนเห็นคุณค่า	 มีความหมายกับผู้เรียนหมายถึงสามารถ

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้	(ประยูร	บุญใช้,	2550)	

  1.4 กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ มี	4	ขั้นตอน	ดังนี้	1.	การปฐมนิเทศ	2.	การด�าเนินการ

เรียนการสอนแบบผสมผสาน	 โดยมีกิจกรรมการสอน	 3	 รูปแบบ	 ได้แก่	 1)	 การเรียนรู้ร่วมกันใน

ชั้นเรียนปกติ	(Face	to	Face	Instruction)	2)	การเรียนรู้ด้วยโปรแกรมบทเรียน	3)	การเรียนรู้ด้วย

บทเรียนออนไลน์	 ซ่ึงในแต่ละรูปแบบนั้นมีขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดภาษาเพื่อ

การสื่อสาร	4	ขั้นตอน	ดังต่อไปนี้	1)	ขั้นน�าเข้าสู่บทเรียน	2)	ขั้นเสนอเนื้อหา	3)	ขั้นการฝึกปฏิบัติ	

4)	ขัน้พฒันาการน�าไปใช้	และขัน้ต่อไปคือ	3)	การวดัและประเมนิผล	และ	4)	การสรปุผลและอภิปราย

ผล	จะเห็นได้ว่าการเรียนรู้แบบผสมผสานตามแนวคิดของ	Skill	and	Young	(2002,	pp.	76-78)	

ประเด็นส�าคัญคือในการจัดกจิกรรมการเรยีนการสอนต้องค�านงึถงึจ�านวนผู้เรยีน	ทกัษะทางเทคโนโลย	ี

ความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยี	ช่วงระยะเวลา	ความพร้อม	ความยืดหยุ่น	แรงจูงใจของผู้เรียน	

เนื้อหาของบทเรียน	 ซ่ึงเป็นการรวมลักษณะท่ีดีที่สุดของการเรียนในช้ันเรียนกับลักษณะที่ดีท่ีสุดของ

การเรียนแบบออนไลน์	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	Anita	(2007,	p.	117)	ที่กล่าวถึงส่วนกิจกรรม

การเรยีนการสอนแบบผสมผสานจะต้องใช้กจิกรรมทีห่ลากหลาย	ซ่ึงผู้เรยีนจะพบกบัผู้สอนแบบเผชิญ

หน้าและท�ากจิกรรมผ่านเว็บ	เช่น	การสนทนากลุม่	การอ่านและการเขยีนงานทีก่�าหนดให้	โดยมสีดัส่วน

ในการน�าเสนอเนื้อหาผ่านระบบออนไลน์	อยู่ระหว่างร้อยละ	30-79	ของเนื้อหาการเรียนทั้งหมด	

  1.5 กำรวัดและประเมินผล การวิจัยในครั้งน้ีได้ใช้วิธีการวัดและประเมินผลตามสภาพ

จริงตามแนวคิด	 หลักการ	 และทฤษฎีการวัดและประเมินผลทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	

4	ทักษะคือ	ทักษะการฟัง	พูด	อ่านและเขียน	 รวมถึงวัดความรู้	 ความเข้าใจในเรื่องไวยากรณ์	และ

โครงสร้างหรือองค์ประกอบของภาษาอังกฤษ	 ผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่า	 การวัดและประเมินผล

ภาษาอังกฤษ	เป็นกระบวนการทีม่คีวามสมัพนัธ์กับกจิกรรมการเรยีนการสอนอย่างแยกไม่ออก	เพราะ

จะท�าให้ทราบว่าการจัดกจิกรรมการเรยีนการสอนบรรลจุุดมุง่หมายมากน้อยเพยีงใด	มคีวามเหมาะสม	
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 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสาน รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

ข้ามวัฒนธรรมส�าหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สอดคล้องกับผู้เรียน	 เนื้อหา	 หลักการ	 จุดมุ่งหมายและกิจกรรมการเรียนการสอนมากน้อยเพียงใด	

เป็นต้น	 วิธีการวัดและประเมินผลภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นกรอบทิศทางในการก�าหนด

ผลลัพธ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถบรรลุมาตรฐานที่ก�าหนด	 (กรมวิชาการ,	

2545)	

 2. ผลกำรใช้รูปแบบกำรเรียนกำรสอนตำมแนวคดิกำรเรียนรู้แบบผสมผสำนรำยวชิำภำษำ

อังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรข้ำมวัฒนธรรม ส�ำหรับนักศึกษำปริญญำบัณฑิต มหำวิทยำลัยรำชภัฏ มีผล

การวิจัยที่ส�าคัญและเป็นจุดเด่นที่ผู้วิจัยน�ามาอภิปรายผลดังนี้

  2.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรำยวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรข้ำมวัฒนธรรม

	 	 	 นกัศึกษาทีไ่ด้รบัการสอนด้วยรปูแบบการสอนทีพ่ฒันาขึน้	มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน

รายวิชาภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สารข้ามวัฒนธรรมหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส�าคัญทางสถติิ

ที่ระดับ	.01	และสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดคือ	ร้อยละ	75	และสูงกว่านักศึกษาที่ได้รับการสอนแบบปกติ	

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ	 .01	 ผลการวิจัยดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่ารูปแบบการเรียน

การสอนที่พัฒนาขึ้น	 ด�าเนินการวิจัยและพัฒนาอย่างเป็นระบบ	 มีกระบวนการและขั้นตอนที่สัมพันธ์

และสอดคล้องกันโดยบรูณาการแนวคิดการจัดการเรยีนการสอนแบบผสมผสาน	การสอนภาษาอังกฤษ

เพือ่การสือ่สาร	และการพฒันารปูแบบการเรยีนการสอน	วเิคราะห์และสงัเคราะห์ออกมาเป็นหลกัการ	

จุดมุง่หมาย	เนือ้หา	กระบวนการจัดการเรยีนรูแ้ละการวัดและประเมนิผล	โดยผู้วจัิยได้ท�าการสงัเคราะห์

องค์ประกอบของรปูแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้นสาระต่าง	ๆ	อย่างเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน	ตั้งแต่การ

วิเคราะห์หลักการของรูปแบบ	การจัดกิจกรรมการเรียนรู้	เชื่อมโยงไปสู่การสังเคราะห์จุดมุ่งหมายของ

รปูแบบ	สมัพนัธ์กับการสงัเคราะห์กระบวนการจัดการเรยีนรู	้การสงัเคราะห์เน้ือหาของรปูแบบและการ

สงัเคราะห์การวดัและประเมนิผลของรปูแบบการจัดกิจกรรมการเรยีนรู	้แล้วจึงน�าสาระส�าคัญต่าง	ๆ 	มา

จัดท�าเป็นเอกสารรูปแบบฉบับร่าง	 จัดท�าเอกสารประกอบรูปแบบ	 ท�าการตรวจสอบคุณภาพโดย

ผู้ทรงวุฒิและท�าการทดลองใช้ก่อนถึง	2	ครั้ง	ปรับปรุงแก้ไขก่อนน�าไปทดลองใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง

จะเห็นได้ว่า	 การด�าเนินการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวมีการด�าเนินการที่เป็น

ขั้นตอนตามล�าดับและสัมพันธ์เชื่อมโยงกันเป็นระบบ	 โดยอยู่ภายใต้แนวคิดพื้นฐานที่ใช้เป็นกรอบใน

การพัฒนารูปแบบและได้รับการตรวจสอบจากผู้ทรงวุฒิปรับปรุงแก้ไข	 ข้อบกพร่องต่าง	 ๆ	 ที่พบจาก

การทดลองใช้	 จึงท�าให้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ	สามารถใช้เป็น

แบบแผนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้บรรลุจุดมุ่งหมายในการเสริมสร้างพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง

การเรียนภาษาอังกฤษได้ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 ปิยะพล	 คันทะ	 (2557)	 ที่ได้ศึกษาเรื่อง	

ผลการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี	



188

 สาวิตรี เถาว์โท ประยูร บุญใช้ ภูมิพงศ์ จอมหงษ์พิพัฒน์ 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 5	 พบว่า	 แผนการจัดการเรียนรู้ได้รับการประเมินจากผู้เช่ียวชาญว่า

มีความสอดคล้องในการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด	 และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ได้ท�าการ

วิเคราะห์แล้วว่ามีประสิทธิภาพ	 ดังนั้นเมื่อน�าไปจัดการเรียนรู้ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจึงท�าให้มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามสมมติฐาน	และสอดคล้องกับงานวิจัยของดารุณี	ถึงลาภ	(2552:

บทคัดย่อ)	 ได้ท�าการวิจัยเรื่อง	 การสร้างและหาประสิทธิภาพสื่อประกอบการสอนแบบผสมผสาน

วิชาการอ่านตีความ	(EN202)	หลักสูตรปริญญาตรี	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	โดยผ่านการหาคุณภาพ

ของเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญ	พบว่า	สื่อประกอบการสอนที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ	80.2/80.46	ซึ่ง

เป็นไปตามเกณฑ์ทีก่�าหนดและยังสามารถพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผู้เรยีนหลงัเรยีน	สงูกว่า

ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 Sevinc	

Gulsecen	(2004,	abstract)	ทีพ่บว่า	จุดเด่นของรปูแบบการเรยีนการสอนแบบผสมผสานอีกประการ

หนึ่งที่มีประสิทธิภาพคือ	 มีกิจกรรมที่กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนที่หลากหลาย	 มีการสืบค้นข้อมูล

จากอินเทอร์เน็ตในรูปแบบต่าง	ๆ	เช่น	วีดิทัศน์	คลิปวีดีโอ	เว็บไซต์ต่าง	ๆ	ทางภาษาอังกฤษ	ผู้เรียนได้

ฝึกทักษะทางภาษาจากเจ้าของภาษาจริง	ๆ	ท�าให้เกิดการเรียนรู้ที่ชัดเจน	ตรงประเด็น	สนุกตื่นเต้น	ได้

ฝึกทกัษะทัง้ในด้านไวยากรณ์	โครงสร้างทางภาษาอังกฤษ	ทกัษะการฟัง	พดู	อ่านและเขยีน	เมือ่ต้องการ

ประเด็นหรอืองค์ความรูอ้ะไร	กส็ามารถสบืค้นหาค�าตอบได้ทนัท	ีและยงัมกีจิกรรมการเรยีนในช้ันเรยีน

ผู้เรียนได้มีโอกาสในการน�าเสนอผลงานการสืบค้น	 หรืองานที่ได้รับมอบหมาย	 แล้วร่วมกันอภิปราย

ซักถามในประเด็นที่ไม่ชัดเจนจากผู้สอนทันที	จึงเป็นการเสริมเติมให้เต็ม	เรียนรู้ผ่านทั้งสื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศ	จากผู้สอน	และจากเพื่อนในชั้นเรียน	นอกชั้นเรียนซึ่งสอดคล้องกับ	งานวิจัยของ	Rovai	

and	 Jordon	 (2005,	 p.	 206)	 ได้ศึกษาความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้	 ระหว่างการเรียนแบบใน

ช้ันเรียนปกติกับการเรียนแบบผสมผสานและการเรียนออนไลน์	 พบว่า	 การเรียนการสอนแบบ

ผสมผสานนั้น	สามารถสร้างความรู้สึก	และการเรียนรู้ของผู้เรียนได้มากกว่ารูปแบบอื่น	ๆ	โดยท�าให้

บรรยากาศในการเรียนเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญมากขึ้น	โดยจะเน้นที่การเรียนรู้แบบกระตือรือร้น	โดยใช้

กระบวนการเรียนแบบร่วมมือ	 และสร้างสังคมแห่งความรู้ความเข้าใจให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนได้อย่าง

มปีระสทิธภิาพเหมาะสมกบัผู้เรยีนในระดับอุดมศึกษา	ซ่ึงพร้อมและสนใจใฝ่รูใ้นการสบืค้นข้อมลูด้วย

ตนเองจากแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่อย่างหลากหลาย	

ข้อเสนอแนะ

 1. ข้อเสนอแนะในกำรน�ำผลกำรวิจัยไปใช้

	 	 1.1	 อาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม	 ระดับปริญญา

บัณฑิต	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสามารถน�ารูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นไปใช้	 เพื่อให้นักเรียน
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 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสาน รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

ข้ามวัฒนธรรมส�าหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม	 ทั้งด้านความรู	้

ความเข้าใจในองค์ประกอบและโครงสร้างไวยากรณ์ทางภาษาอังกฤษ	ความสามารถทางภาษาอังกฤษทัง้

ด้านการฟัง	พูด	อ่านและเขียน	รวมถึงการรู้สารสนเทศที่จ�าเป็นส�าหรับนักศึกษาในยุคข้อมูลข่าวสารมี

บทบาทต่อการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน

	 	 1.2	 ในการน�าไปใช้	 อาจารย์ผู้สอนควรศึกษาคู่มือการใช้ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้	 เพื่อให้

ด�าเนินการสอนอย่างเป็นระบบ	ฝึกฝนตนเองให้สามารถใช้สื่อออนไลน์ต่าง	ๆ	ที่ก�าหนดไว้ในรูปแบบ

ให้คล่องแคล่ว	 โดยอาจพิจารณาเลือกเนื้อหาให้เหมาะสมกับผู้เรียน	 และควรให้ผู้เรยีนได้ปฏิบติัใน

สถานการณ์จรงิหรอืสถานการณ์จ�าลองให้มากทีส่ดุ	เน้นการสือ่สารกบัเจ้าของภาษาเพือ่พฒันาการถ่ายโอน

ความรู	้ควรจัดประสบการณ์ให้นกัศึกษาได้ฝึกปฏิบติัอย่างหลากหลาย	เช่น	ให้แสดงบทบาทสมมติ	การน�า

เสนอผลงานที่หลากหลาย	 เช่น	 การเล่าข่าว	 การสัมภาษณ์	 การจัดรายการ	 เพื่อให้นักเรียนสามารถ

สรปุองค์ความรูไ้ด้ด้วยตนเอง	และน�าไปปรบัประยกุต์ใช้ในการสถานการณ์ใหม่ได้	ทัง้นี	้อาจารย์ผู้สอน

ควรใส่ใจนักศึกษาทุกคนที่มีความแตกต่างกัน	 กระตุ้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการก�าหนดเป้าหมาย	

วางแผน	การท�าหน้าที่ในบทบาทที่ได้รับมอบหมาย	ศกึษาค้นคว้าเพิ่มเตมิในสิ่งที่ยังไม่สมบูรณ์	ก�าหนด

ตารางเวลาในการสืบค้นสื่อออนไลน์และการน�าเสนอที่ชัดเจน	 เข้าใจตรงกัน	และตรวจสอบ	ติดตาม

การสื่อสารทางออนไลน์อยู่เสมอ

 2. ข้อเสนอแนะในกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2.1	 ควรวจัิยโดยน�าแนวการเรยีนรูแ้บบผสมผสาน	ไปใช้ในรายวิชาอ่ืน	ๆ 	ทีม่เีน้ือหาสาระ

เหมาะสม	เป็นการยืนยันผลการน�ารูปแบบการเรียนการสอนนี้ไปใช้กับวิชาอื่น	ๆ	ได้

	 	 2.2	 ควรศึกษาวจัิยเกีย่วกบัผลของการใช้รปูแบบการเรยีนการสอนทีพ่ฒันาขึน้	กบัทกัษะ

อ่ืน	ๆ 	เช่น	การคิดอย่างมวิีจารณญาณ	การคิดแก้ปัญหา	เนือ่งจากผลการวจัิยแสดงให้เหน็แล้วว่าสามารถ

พัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษข้ามวัฒนธรรมทั้ง	4	ทักษะ	(ฟัง	พูด	อ่าน	เขียน)	ได้

รวมถงึการรูส้ารสนเทศ	จึงน่าจะศึกษาต่อไปว่ารปูแบบการเรยีนการสอนนีจ้ะส่งเสรมินกัศึกษาในทกัษะ

กระบวนการใดบ้าง
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 สาวิตรี เถาว์โท ประยูร บุญใช้ ภูมิพงศ์ จอมหงษ์พิพัฒน์ 
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