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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้
การเรียนรู้จากสถานการณ์เสมือนจริงเพื่อเสริมสร้างความสามารถทางภาษาอังกฤษและการรับรู้ความ
สามารถของตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และ 2) ประเมินผลการใช้รปู แบบการเรียนการสอนภาษา
อังกฤษทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์จำ� นวน 45 คน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ ได้แก่ แบบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ แบบสอบถามการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
และแบบสอบถามความพึงพอใจทีม่ ตี อ่ รูปแบบการเรียนการสอน วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการหาค่าเฉลีย่ ส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมแบบทางเดียว และการวิเคราะห์เนือ้ หา
ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้จากสถานการณ์
เสมือนจริงเกิดจากการผสานแนวคิดการเรียนรูจ้ ากสถานการณ์เสมือนจริง การช่วยเสริมต่อการเรียนรู้ และ
การปล่อยความรับผิดชอบทีละน้อยประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) หลักการ (2) วัตถุประสงค์
(3) ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน 6 ขั้น คือ ขั้นเข้าใจจุดประสงค์การเรียนรู้ ขั้นทบทวนตรวจสอบ
ความรูเ้ ดิม ขัน้ เผชิญสถานการณ์เสมือนจริง ขัน้ ท�ำงานร่วมกัน ขัน้ น�ำเสนอผลงานกลุม่ และขัน้ เรียนรูด้ ว้ ย
ตนเอง และ (4) การวัดและประเมินผล 2) ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนพบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนน
ความสามารถภาษาอังกฤษหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิตทิ รี่ ะดับ .05 ระดับการรับรูค้ วามสามารถของตนเองด้านภาษาอังกฤษหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียน
การสอนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
รูปแบบการเรียนการสอนอยู่ในระดับมากทุกด้าน
ค�ำส�ำคัญ: รูปแบบการเรียนการสอน การเรียนรูจ้ ากสถานการณ์เสมือนจริง การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง

ABSTRACT
The objectives of this research were 1) to develop an English instructional model using
scenario-based learning to enhance English ability and self-efficacy of undergraduate students, and
2) to evaluate the effectiveness of the developed instructional model. Samples were 45 Dhurakij
Pundit University undergraduate students. Research instruments included the English ability test,
the self-efficacy questionnaire, and the student satisfaction questionnaire. Data were analyzed by
using mean score, standard deviation, t-test, one-way ANOVA, and content analysis.
The findings were as follows: 1) The English instructional model using scenario-based learning
which is developed by blending the scenario-based learning, scaffolding, and the gradual release
of responsibility consists of 4 components: (1) principles; (2) objectives; (3) 6 stages of instructional
procedures including acknowledging learning objectives, reviewing background knowledge,
facing scenarios, working collaboratively, eliciting performance, and learning independently;
and (4) assessment and evaluation. 2) The effectiveness of the developed instructional model revealed
that the students’ posttest average scores of the English ability test were significantly higher
than their pretest average scores at the .05 level. The posttest average scores of the self-efficacy
questionnaire were significantly higher than their pretest average scores at the .05 level. Finally, the
student satisfaction towards the developed instructional model was at the high level in all aspects.
Keywords: Instructional Model, Scenario-based Learning, Self-efficacy
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ศตวรรษที่ 21 ต้องการผูท้ มี่ ที กั ษะการคิดและแสวงหาความรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง ภาคีเพือ่ การเรียนรู้
แห่งศตวรรษที่ 21 (Partnership for the 21st Century Skills: P21) ได้กล่าวไว้วา่ การจัดการเรียนการสอน
ในศตวรรษที่ 21 ต้องเน้นบริบทที่ตรงตามโลกแห่งความเป็นจริง เพื่อให้การเรียนรู้นั้นมีความหมายและ
สัมพันธ์กับตัวผู้เรียน ผู้เรียนในยุคนี้ควรรู้จักคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา และสามารถท�ำงานร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเรียนการสอนยุคใหม่จึงต้องเปลี่ยนไป ผู้สอนต้องเปลี่ยนบทบาทจาก
การถ่ายทอดความรู้มาเป็นการช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง แสวงหาความรู้ได้มากและรวดเร็วขึ้น
เน้นการสร้างทักษะทีจ่ ำ� เป็นต่อการเรียนรู้ เน้นกิจกรรมทีไ่ ด้ลงมือปฏิบตั ิ เรียนรูร้ ว่ มกันอย่างสนุก ใช้ทกั ษะ
การท�ำงานเป็นทีมเพื่อแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์เพื่อการต่อยอดสู่การสร้างสิ่งใหม่ ปัจจัยเหล่านี้ท�ำให้
สถาบันอุดมศึกษาต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าจะผลิตบัณฑิตที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป และยังต้องมั่นใจว่าการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษานั้นสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ การปฏิรูปการศึกษา และแผนการศึกษาแห่งชาติที่ให้ความส�ำคัญกับ
การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการก�ำลังคนของประเทศ แต่ในความเป็นจริงกลับ
พบว่าการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบันเน้นความส�ำคัญไปที่เนื้อหาวิชา มีการก�ำหนดหลักสูตรและ
เนื้อหาที่ต้องเรียนมากมาย และเน้นการสอบเพื่อวัดผลการเรียนรู้ การสอนในระดับอุดมศึกษาผู้สอนมัก
ใช้วธิ กี ารสอนตามรูปแบบทีต่ นเคยเรียนมา ส่วนมากเป็นการสอนทีผ่ สู้ อนเป็นศูนย์กลาง เน้นการบรรยาย
ให้ความรู้ โดยอาศัยหนังสือเรียนเป็นสื่อในการสอน ท�ำให้ผู้เรียนกลายเป็นผู้รับความรู้เพียงอย่างเดียว
ปัญหาที่พบตามมาคือผู้เรียนไม่ได้ใช้ทักษะและความคิดขั้นสูง จึงไม่ได้พัฒนาทักษะทางภาษาอย่างเต็มที่
ขาดความรู้ทางวัฒนธรรมและความเป็นพลเมืองที่มีความคิด ผู้เรียนขาดการเชื่อมโยงความรู้ที่เรียนใน
ห้องเรียนกับสถานการณ์ที่ประสบจริงในการท�ำงาน จึงท�ำให้ผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่พร้อมในการท�ำงานใน
อนาคต (Beers, 2011)
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษานัน้ บัณฑิตได้รบั การคาดหวังให้ใช้ทกั ษะภาษา
อังกฤษเพือ่ การสือ่ สารและขยายขอบเขตการเรียนรูแ้ ละประสบการณ์ทจี่ ำ� เป็นต่อการเรียนของตนเอง เช่น
การใช้ทักษะการอ่านเพื่อค้นคว้าหาข้อมูลจากบทความวิชาการ แต่ถึงแม้นักศึกษาไทยจะเรียนวิชาภาษา
อังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศตั้งแต่ระดับประถมศึกษามานานกว่า 10 ปี แต่ระดับความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษยังอยูใ่ นระดับต�ำ 
่ ปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาทีป่ รากฏอย่างชัดเจน ได้แก่
นักศึกษาไม่สามารถอธิบายและตอบโต้ขอ้ ซักถามในการน�ำเสนอผลงานหรือข้อมูลได้ดพี อ ไม่มคี วามรูแ้ ละ
เทคนิคในการน�ำเสนอผลงานและข้อมูล ไม่สามารถสนทนาในสถานการณ์ตา่ งๆ กับชาวต่างประเทศได้ ไม่
สามารถเขียนหรือพูดวิเคราะห์วจิ ารณ์ขอ้ มูลได้ ไม่สามารถเขียนอธิบายผลการทดลอง โครงงาน บทคัดย่อ
และรายงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่เรียนและ/หรือการท�ำงาน ถึงแม้นักศึกษาจะเห็นประโยชน์และ
ความส�ำคัญของภาษาอังกฤษแต่ก็ยังขาดความสามารถและความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมี
ประสิทธิภาพในสถานการณ์ตา่ งๆ (สุวรรณี พันธุพ์ รึกส์ และฌัลลิกา มหาพูนทอง, 2550) ด้วยความตระหนัก
ถึงความจ�ำเป็นทีบ่ ณ
ั ฑิตไทยต้องสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เมือ่ ท�ำงานจริง และเร่งเสริมสร้างความเชือ่ มัน่
ในความสามารถของตนเอง สร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่
สอดคล้องกับความเป็นจริง ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่
21 ผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้จากสถานการณ์เสมือน
จริงเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับการท�ำงานจริง พัฒนาความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษ ฝึกฝนทักษะการคิดและการแก้ปัญหา รู้จักเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นซึ่งเป็นทักษะที่พึงประสงค์ใน
ตลาดแรงงานยุคปัจจุบัน
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วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนภาษาอั ง กฤษโดยใช้ ก ารเรี ย นรู ้ จ ากสถานการณ์
เสมือนจริงเพื่อเสริมสร้างความสามารถทางภาษาอังกฤษและการรับรู้ความสามารถของตนเองของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
2. เพือ่ ประเมินผลการใช้รปู แบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรูจ้ ากสถานการณ์
เสมือนจริงเพื่อเสริมสร้างความสามารถทางภาษาอังกฤษและการรับรู้ความสามารถของตนเองของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี

แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

รูปแบบการเรียนการสอน เป็นลักษณะหรือสภาพการเรียนการสอนทีไ่ ด้รบั การจัดล�ำดับขัน้ ตอน
อย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับทฤษฎีหรือหลักการที่รูปแบบนั้นยึดถือ และน�ำไปสู่จุดมุ่งหมายเฉพาะของ
รูปแบบนั้น กระบวนการสอนต้องได้รับการทดสอบตามระเบียบวิธีที่เหมาะสมจนมั่นใจได้ว่าสามารถ
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดผลการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายได้จริง รูปแบบการเรียนการสอนมีองค์ประกอบที่ส�ำคัญ
4 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักการหรือแนวคิด วัตถุประสงค์หรือความคาดหวังในผู้เรียนที่มีลักษณะเฉพาะ
เจาะจงตามรูปแบบที่สร้างขึ้น วิธีการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นขั้นตอน พร้อมระบุรายละเอียด
ของกิจกรรม และการประเมินผลเพื่อบ่งบอกถึงผลที่ได้รับจากการใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่สร้าง
ขึ้น (ทิศนา แขมมณี, 2556; Joyce, Weil, & Calhoun, 2011)
แนวคิดการเรียนรูจ้ ากสถานการณ์เสมือนจริง (Scenario-based learning) เป็นการเรียนรูท้ ผี่ เู้ รียน
มีโอกาสใช้ประสบการณ์ในการแก้ปญ
ั หาทีม่ ลี กั ษณะตรงกับโลกแห่งความเป็นจริงซึง่ มีความซับซ้อน ในการ
แก้ปัญหาผู้เรียนต้องอาศัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การท�ำงานร่วมกันเป็นทีม และทักษะการตัดสินใจ
การเรียนรูจ้ ากสถานการณ์เสมือนจริงจะเป็นการเรียนรูอ้ ย่างตืน่ ตัวและผูเ้ รียนจะเกิดความเข้าใจเชิงลึกใน
สิง่ ทีเ่ รียน ทักษะและการเรียนรูท้ ไี่ ด้จะท�ำให้ผเู้ รียนมีความพร้อมในการเข้าสูส่ ภาพการท�ำงานจริง ลักษณะ
ของการสอนตามแนวการเรียนรู้จากสถานการณ์เสมือนจริงมีความแตกต่างจากการสอนแบบดั้งเดิม แต่
ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนท�ำงานและเรียนรู้ร่วมกัน คิดแก้ปัญหาที่ไม่มีค�ำตอบตายตัวล่วงหน้า ผู้สอนเปลี่ยน
บทบาทจากการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้มาเป็นผู้อ�ำนวยความสะดวก ในขณะที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้เชิง
ปฏิสัมพันธ์เพื่อให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีพลวัตร (Errington, 2010) ผู้เรียนจะได้รับประโยชน์จากการ
เรียนรู้เนื่องจากเป็นการบูรณาการความรู้เข้ากับทักษะอาชีพ ผู้เรียนได้เห็นตัวอย่างจริงและได้ฝึกปฏิบัติ
ภายใต้สถานการณ์เสมือนจริง พร้อมทัง้ ฝึกวิเคราะห์ผลทีเ่ กิดขึน้ การเรียนรูจ้ ากสถานการณ์เสมือนจริงช่วย
ส่งเสริมให้ผเู้ รียนรับมือกับความไม่แน่นอนและการไม่มคี ำ� ตอบตายตัวซึง่ เป็นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในชีวติ จริง อีกทัง้
ยังเป็นการกระตุ้นทักษะทางปัญญา เนื่องจากผู้เรียนจ�ำเป็นต้องค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อให้ได้มาซึ่งค�ำตอบนั้น
การเรียนรูจ้ ากสถานการณ์เสมือนจริงจึงช่วยสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ โดยเฉพาะการมอง
โลกกว้าง การคิดแก้ปัญหา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Van der Heijden, 2002) สร้างทักษะทางสังคม
เกิดการเรียนรู้จากการท�ำงานร่วมกันอันเป็นการส่งเสริมทักษะการท�ำงานในอนาคต เมื่อผู้เรียนได้ฝึกฝน
ทักษะเหล่านี้บ่อยครั้งจะมีโอกาสประสบความส�ำเร็จในการท�ำงานจริง และยังช่วยให้เกิดการพัฒนาด้าน
อารมณ์และวัฒนธรรมการท�ำงาน โดยเฉพาะการตรงต่อเวลา มารยาทในการท�ำงานกลุ่ม การเลือก
ใช้ถ้อยค�ำ การท�ำงานแบบมืออาชีพ เป็นต้น
แนวคิดการช่วยเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) เป็นการช่วยให้ผเู้ รียนทีย่ งั ไม่สามารถท�ำงานชิน้
ใดชิน้ หนึง่ ให้สามารถท�ำได้สำ� เร็จลุลว่ ง ผูท้ ใี่ ห้ความช่วยเหลือเป็นผูท้ มี่ คี วามสามารถสูงกว่า เช่น ครูผสู้ อน
เพือ่ น หรือผูป้ กครอง และเมือ่ ผูเ้ รียนพัฒนาความสามารถของตนเองเพิม่ มากขึน้ ผูส้ อนจะค่อยๆ ลดความ
ช่วยเหลือลงจนกระทั่งสิ้นสุดการให้ความช่วยเหลือ เมื่อผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสัมฤทธิ์ผล จะ
เกิดความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง (Hammond & Gibbons, 2001) องค์ประกอบส�ำคัญของการ
ช่วยเสริมต่อการเรียนรู้ คือ ต้องมีการสนับสนุนอย่างทันท่วงทีและตรงกับความต้องการจ�ำเป็นของผูเ้ รียน
(Contingency) ผูส้ อนต้องค่อยๆ ลดระดับความช่วยเหลือลงตามระดับพัฒนาการทีส่ งู ขึน้ ของผูเ้ รียน (Fading)
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และถ่ายโอนความรับผิดชอบในการเรียนรู้ไปสู่ตัวผู้เรียน (Transfer of responsibility) เมื่อผู้เรียนมี
พัฒนาการและความสามารถในการท�ำภาระงานเพิ่มสูงขึ้น (Van de Pol, Volman, & Beishuizen, 2010)
ในการจะใช้การช่วยเสริมต่อการเรียนรูป้ ระเภทใดนัน้ ผูส้ อนมีบทบาทส�ำคัญในการเลือกวิธกี ารแนะน�ำช่วย
เหลือผูเ้ รียนเพือ่ ให้ได้รบั ความรูห้ รือแนวคิดใหม่ การช่วยเสริมต่อการเรียนรูไ้ ม่ใช่เพียงการช่วยให้ผเู้ รียนท�ำ
กิจกรรมให้เสร็จสิ้น แต่ผู้สอนต้องรู้จักเลือกใช้กลวิธีต่างๆ ที่เหมาะสมกับความต้องการจ�ำเป็นของผู้เรียน
และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ เพือ่ ให้ผเู้ รียนเสริมสร้างความเข้าใจและเรียนรูไ้ ด้อย่างอิสระในสถานการณ์
ใหม่ภายในพืน้ ทีร่ อยต่อพัฒนาการของตนเอง การจัดการช่วยเสริมต่อการเรียนรูท้ มี่ ปี ระสิทธิภาพจะช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เชิงลึก ผู้เรียนจะเรียนรู้อย่างมีความหมายผ่านการท�ำกิจกรรมและการมีปฏิสัมพันธ์
กับกลุม่ ผูเ้ รียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน เรียนได้ตรงตามวัตถุประสงค์การเรียนรูภ้ ายใต้สภาพแวดล้อมที่
เป็นมิตร และมองเห็นความส�ำเร็จในการเรียนของตนเอง การช่วยเสริมต่อการเรียนรูจ้ ะช่วยให้ผสู้ อนคาด
การณ์ปญ
ั หาทีจ่ ะเกิดขึน้ และจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นขัน้ ตอนเพือ่ ขยายขอบเขตความเข้าใจของผูเ้ รียน
และลดความสับสน ท�ำให้การท�ำกิจกรรมหรือภาระงานชัดเจนและง่ายขึน้ ผูเ้ รียนเรียนรูอ้ ย่างเป็นขัน้ ตอน
ไม่หลงทาง และสามารถเรียนรู้ตามแผนที่ผู้สอนวางไว้ นอกจากนี้ การช่วยเสริมต่อการเรียนรู้จะช่วยลด
ความไม่แน่นอน ลดความผิดหวังและความวิตกกังวลทีจ่ ะเกิดกับผูเ้ รียน เนือ่ งจากผูส้ อนให้ทำ� งานทีละขัน้
ผูเ้ รียนจะมีการรับรูค้ ณ
ุ ค่าในตนเอง (Self-esteem) และรับรูค้ วามสามารถของตนเอง (Self-efficacy) เพิม่ ขึน้
อันเกิดจากความมั่นใจว่าจะสามารถท�ำภาระที่ได้รับมอบหมายได้ส�ำเร็จ (Wood, Bruner, & Ross, 1976)
แนวคิดการปล่อยความรับผิดชอบทีละน้อย (Gradual release of responsibility) คือการถ่ายโอน
ความรับผิดชอบในการเรียนการสอนจากที่ผู้สอนเป็นศูนย์กลางมาเป็นการสร้างความรับผิดชอบร่วม
กันระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน จนกระทั่งผู้เรียนมีความรับผิดชอบมากขึ้นและกลายเป็นผู้เรียนรู้อย่าง
อิสระ (Independent learner) ในที่สุด (Fisher & Frey, 2014) รูปแบบของแนวคิดการปล่อยความรับผิด
ชอบทีละน้อยประกอบไปด้วยขั้นตอนส�ำคัญ 4 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การสอนอย่างมีจุดมุ่งหมาย (Focused
instruction) หมายถึง การแสดงจุดมุ่งหมายในการเรียนการสอนที่ชัดเจนให้ผู้เรียนรับทราบ หัวใจส�ำคัญ
ของการสอนอย่างมีจดุ มุง่ หมายคือการทีผ่ สู้ อนต้องแจ้งอย่างชัดเจนว่าการเรียนในแต่ละครัง้ มีวตั ถุประสงค์
อะไร ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้อะไรบ้าง และจะต้องประยุกต์ใช้ความรู้กับภาระงานอะไร เมื่อผู้เรียนทราบ
จุดมุ่งหมายในการเรียนอย่างชัดเจนจะท�ำให้การเรียนในแต่ละครั้งได้ผลดียิ่งขึ้น (2) การสอนแบบชี้น�ำ 
(Guided instruction) เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนเริ่มแสดงความรับผิดชอบมากขึ้นในการท�ำภาระงานที่ได้รับ
มอบหมาย การสอนนั้นมุ่งไปที่ผู้เรียนทั้งห้องหรือกลุ่มย่อยก็ได้ สิ่งส�ำคัญของขั้นตอนนี้คือการที่ผู้สอน
วางแผนมาเป็นอย่างดีจนสามารถมองเห็นความต้องการของผู้เรียนรายคนและความต้องการของผู้เรียน
แต่ละกลุม่ ได้ แล้วจึงสอนในสิง่ ทีผ่ เู้ รียนต้องการหรือคาดหวัง การสอนแบบชีน้ ำ� เป็นขัน้ ตอนทีย่ ดื หยุน่ ไม่มี
ข้อก�ำหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด ขึน้ อยูก่ บั การตอบสนองของผูเ้ รียนว่าต้องการการชีน้ ำ� เรือ่ งใด
(3) การเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative learning) เป็นขั้นตอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนฝึกคิดและฝึกสร้าง
ความเข้าใจผ่านการพูดคุยสนทนา แลกเปลีย่ นข้อมูลและความคิดเห็นกับเพือ่ นร่วมกลุม่ ภาระงานทีผ่ สู้ อน
มอบให้ต้องกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจและอยากแก้ปัญหาให้ส�ำเร็จเพื่อสร้างความผูกพันให้เกิดกับภาระงาน
ในการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนั้น ผู้สอนต้องมั่นใจว่าเป็นการสนทนาที่มีความหมายและ
ความรับผิดชอบ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ กิจกรรมกลุ่มต้องสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับหัวข้อภาระงาน ผู้เรียนต้อง
รู้จักแสวงหาข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเหมาะสมมาน�ำเสนอ คิดไตร่ตรองในสิ่งที่ตนเองและผู้อื่นน�ำเสนอ และ
สามารถสรุปเป็นความรู้ได้ในที่สุด และขั้นตอนสุดท้ายของแนวคิดการปล่อยความรับผิดชอบทีละน้อย
คือ (4) การเรียนรู้อย่างอิสระ (Independent learning) ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของการจัดการเรียนการ
สอน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ข้อมูล ความคิด บริบท ทักษะ และกลวิธีในสถานการณ์ต่างๆ ได้
อย่างอิสระ ภาระงานที่ผู้สอนมอบให้นั้นต้องเป็นภาระงานตามสภาพจริง (Authentic task) เปิดโอกาสให้
ผูเ้ รียนประยุกต์ใช้ความรูท้ ไี่ ด้รบั มาทัง้ หมดในการท�ำภาระงานนัน้ ด้วยตนเอง การเรียนรูอ้ ย่างอิสระช่วยให้
เกิดการเรียนรู้แบบน�ำตนเองและสร้างความผูกพัน (Engagement) กับการเรียน
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จากการศึกษาแนวคิดข้างต้น ผู้วิจัยจึงน�ำแนวคิดทั้งหมดนี้มาใช้ในการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรูจ้ ากสถานการณ์เสมือนจริงเพือ่ เสริมสร้างความสามารถทางภาษา
อังกฤษและการรับรูค้ วามสามารถของตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจยั
ดังนี้

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ
การเรียนการสอน
แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้
จากสถานการณ์เสมือนจริง
แนวคิดเกี่ยวกับการช่วยเสริม
ต่อการเรียนรู้

ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

รูปแบบการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้
จากสถานการณ์เสมือนจริงเพื่อ
เสริมสร้างความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษและการรับรู้
ความสามารถของตนเองของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี

1. ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ
2. การรับรูค้ วามสามารถของ
ตนเองด้านภาษาอังกฤษ
3. ความพึงพอใจต่อรูปแบบ
การเรียนการสอน

แนวคิดเกี่ยวกับการปล่อย
ความรับผิดชอบทีละน้อย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีด�ำเนินการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
2 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ�ำนวน 21 กลุ่ม มีจ�ำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น 716 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 ใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ�ำนวน 1 กลุ่ม โดยมีจ�ำนวนนักศึกษา 45 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดย
การสุ่มแบบง่าย (Simple random sampling) แบบมีหน่วยสุ่มเป็นกลุ่ม
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้
การเรียนรู้จากสถานการณ์เสมือนจริง
ตัวแปรตาม ได้แก่ 1) ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 2) การรับรู้ความสามารถของตนเอง
และ 3) ความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้จากสถานการณ์
เสมือนจริง จ�ำนวน 8 แผน ผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการสอนจากผู้เชี่ยวชาญเท่ากับ 4.78
อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด
2. แบบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ แบ่งเป็น 4 ตอน ตอนละ 20 คะแนน ได้แก่ ตอนที่ 1 แบบ
ทดสอบการฟัง ตอนที่ 2 แบบทดสอบการอ่าน ตอนที่ 3 แบบทดสอบการเขียน และตอนที่ 4 แบบทดสอบ
การพูด รวมเป็นคะแนนเต็ม 80 คะแนน ผลการประเมินความสอดคล้อง (The index of item-objective
congruence: IOC) อยูร่ ะหว่าง 0.67-1.00 ค่าความยากง่ายอยูร่ ะหว่าง 0.23-0.80 อ�ำนาจจ�ำแนกอยูร่ ะหว่าง
0.20-0.87 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.85
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3. แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตนเองของนักศึกษา เป็นแบบมาตรประมาณค่า
ความมั่นใจ 7 ระดับ ตั้งแต่ระดับไม่มั่นใจเลยจนถึงระดับมั่นใจมากที่สุด ผลการประเมินความสอดคล้อง
อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.94
4. แบบสอบถามความพึงพอใจเกีย่ วกับรูปแบบการเรียนการสอนทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ ผลการประเมิน
ความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80-1.00 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.94

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ระยะที่ 1 ก่อนการใช้รปู แบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรูจ้ ากสถานการณ์
เสมือนจริง ผู้วิจัยน�ำแบบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษไปวัดกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบพื้นฐาน
ความเข้าใจในทักษะภาษาอังกฤษ และน�ำแบบสอบถามการรับรูค้ วามสามารถของตนเองด้านภาษาอังกฤษ
ให้กลุ่มตัวอย่างตอบเพื่อเก็บเป็นข้อมูลก่อนการทดลองใช้รูปแบบ
ระยะที่ 2 ทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้จากสถานการณ์
เสมือนจริงด้วยการทดลองแบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียวแบบมีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (One
group pretest posttest design) โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการสอนที่ก�ำหนดไว้
ระยะที่ 3 หลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้จากสถานการณ์
เสมือนจริงครบตามแผนการสอนทีก่ ำ� หนดไว้แล้ว ผูว้ จิ ยั น�ำแบบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษไปวัดกับ
กลุม่ ตัวอย่างอีกครัง้ เพือ่ น�ำผลทีไ่ ด้มาเปรียบเทียบหาค่าความแตกต่าง และน�ำแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอน และแบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตนเองที่มีต่อ
ภาษาอังกฤษไปให้นักศึกษาตอบเพื่อประเมินผล
ระยะที่ 4 หลังจากรวบรวมข้อมูลทีไ่ ด้จากการทดลองใช้รปู แบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
โดยใช้การเรียนรู้จากสถานการณ์เสมือนจริงครบถ้วนแล้ว ผู้วิจัยน�ำข้อมูลที่ได้จากมาวิเคราะห์เพื่อหา
ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยด�ำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) การ
ทดสอบที (t-test แบบ paired samples) การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมแบบทางเดียว (One way
ANOVA) และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัย

1. ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้จากสถานการณ์
เสมือนจริง
รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้จากสถานการณ์เสมือนจริงเพื่อเสริม
สร้างความสามารถทางภาษาอังกฤษและการรับรู้ความสามารถของตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เกิดจากการผสานแนวคิดการเรียนรู้จากสถานการณ์เสมือนจริง แนวคิดการช่วยเสริมต่อการเรียนรู้ และ
แนวคิดการปล่อยความรับผิดชอบทีละน้อย ซึ่งมีหลักการร่วมกันอันส�ำคัญคือการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางโดยให้เรียนรู้จากสถานการณ์เสมือนจริง ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้และแก้ปัญหาร่วมกัน
โดยที่ผู้สอนลดบทบาทจากการสอนมาเป็นผู้อ�ำนวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในที่สุด
รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่พัฒนาขึ้นมีองค์ประกอบส�ำคัญของรูปแบบ คือ
(1) หลักการ (2) วัตถุประสงค์ (3) ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน และ (4) การวัดและประเมินผล
(1) หลักการส�ำคัญของรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรูจ้ ากสถานการณ์
เสมือนจริงเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากสถานการณ์ที่ใกล้เคียงสภาพความเป็นจริงเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการท�ำงานเมื่อส�ำเร็จการศึกษา การเรียนรู้เกิดจากการท�ำงานร่วมกัน ฝึกแก้ปัญหาและ
ตัดสินใจร่วมกัน โดยผูเ้ รียนได้รบั ความช่วยเหลือเพือ่ เสริมการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษจากผูส้ อนและเพือ่ นด้วย
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วิธกี ารต่างๆ ทีเ่ หมาะสมเพือ่ เพิม่ ความรับผิดชอบในการเรียนรูข้ องตนเองอย่างค่อยเป็นค่อยไป ผูส้ อนลด
บทบาทจากตนเองเป็นศูนย์กลางการเรียนรูไ้ ปสู่ผเู้ รียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เมื่อผู้เรียนพัฒนาตนเอง
ได้ตรงตามศักยภาพก็จะมีความเชื่อในการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น
(2) วัตถุประสงค์สำ� คัญของรูปแบบการเรียนการสอนมุง่ เน้นในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทัง้
4 ทักษะจากการเรียนด้วยสถานการณ์เสมือนจริง ส่งเสริมให้ผเู้ รียนพัฒนาทักษะการท�ำงานร่วมกัน ทักษะ
การคิดและตัดสินใจเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบในการเรียนรู้ และเพื่อเสริมสร้างความเชื่อในการรับรู้
ความสามารถของตนเองด้านภาษาอังกฤษ
(3) ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้นประกอบไปด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่
3.1 ขั้นเข้าใจจุดประสงค์การเรียนรู้ (Acknowledging learning objectives) เป็นขั้นตอนที่
มุ่งหมายให้ผู้เรียนรับทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละครั้ง และเห็นเป้าหมายในการประยุกต์ใช้
ความรู้กับภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
3.2 ขั้นทบทวนตรวจสอบความรู้เดิม (Reviewing background knowledge) เป็นขั้นตอนที่
ผู้เรียนตรวจสอบตนเองว่ามีความรู้เดิมหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่จะเรียนรู้ใหม่มากน้อยเพียง
ใด เป็นการปรับหรือเติมพื้นความรู้เพื่อให้ผู้เรียนเห็นความเชื่อมโยงของประสบการณ์เดิมกับความรู้ใหม่
3.3 ขัน้ เผชิญสถานการณ์เสมือนจริง (Facing scenarios) เป็นขัน้ ตอนทีผ่ เู้ รียนรูจ้ กั สถานการณ์
เสมือนจริงซึ่งผู้เรียนมีโอกาสได้พบเจอในชีวิตจริง สถานการณ์เสมือนจริงกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจ และยัง
เป็นกรอบให้ผู้เรียนมองเห็นภาพรวมของการเรียนแต่ละครั้ง
3.4 ขั้นท�ำงานร่วมกัน (Working collaboratively) เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันจากการ
ท�ำกิจกรรมกลุ่ม ฝึกการแก้ปัญหาจากสถานการณ์เสมือนจริงที่ได้รับ และได้รับการเสริมต่อการเรียนรู้
จากผู้สอนหรือเพื่อนเมื่อกลุ่มเกิดปัญหาหรืออุปสรรค
3.5 ขั้นน�ำเสนอผลงานกลุ่ม (Eliciting performance) เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนน�ำเสนอผลงาน
ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในความสามารถด้านภาษาอังกฤษของตนเอง
3.6 ขัน้ เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง (Learning independently) เป็นขัน้ ตอนทีม่ งุ่ หมายให้ผเู้ รียนประยุกต์
ใช้ความรูท้ ไี่ ด้มาจากขัน้ ตอนก่อนหน้านีท้ ำ� ภาระงานอย่างเป็นอิสระ เพือ่ เป็นการทดสอบผูเ้ รียนว่ามีความรู้
ความเข้าใจในเนือ้ หาหรือไม่ และสามารถแสดงพฤติกรรมการเรียนรูเ้ พือ่ บรรลุวตั ถุประสงค์ทตี่ งั้ ไว้ได้หรือไม่
(4) การวัดและประเมินผลตามรูปแบบการเรียนการสอน ได้แก่ การประเมินความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ การประเมินการรับรู้ความสามารถของตนเอง และการประเมินความพึงพอใจ
2. ผลการใช้รปู แบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรูจ้ ากสถานการณ์เสมือนจริง
2.1 นักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้จาก
สถานการณ์เสมือนจริงมีค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถด้านภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 นักศึกษาทีม่ คี วามสามารถทางภาษาอังกฤษกลุม่ สูง กลุม่ ปานกลาง และกลุม่ ต�ำ่ มีคะแนน
พัฒนาการเพิ่มขึ้นทุกกลุ่ม โดยกลุ่มที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษสูงมีคะแนนพัฒนาการเพิ่มขึ้นสูง
ที่สุด ตามด้วยกลุ่มที่มีความสามารถปานกลางและกลุ่มที่มีความสามารถต�่ำตามล�ำดับ
2.3 นักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้จาก
สถานการณ์เสมือนจริงมีระดับการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.4 นักศึกษาที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษกลุ่มสูงมีระดับการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองด้านภาษาอังกฤษสูงกว่านักศึกษาทีม่ รี ะดับความสามารถทางภาษาอังกฤษกลุม่ ปานกลางและกลุม่
ต�่ำอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่นักศึกษากลุ่มปานกลางและกลุ่มต�่ำมีการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.5 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนอยู่ในระดับมากทุกด้าน
โดยมีความพึงพอใจด้านผู้สอนอยู่ในอันดับสูงที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69)
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ตามด้วยด้านประโยชน์ที่ได้รับ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69) ด้านการวัดและ
ประเมินผล (ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.31 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.63) ด้านเนือ้ หาทีเ่ รียน (ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.30
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69) และด้านกิจกรรมการเรียนการสอน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.71) ตามล�ำดับ

อภิปรายผล

1. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรูจ้ ากสถานการณ์เสมือนจริง
เป็นรูปแบบการเรียนการสอนทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ อย่างเป็นระบบ องค์ประกอบและขัน้ ตอนการจัดการเรียนการสอน
มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ซึ่งขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิด
ของทิศนา แขมมณี (2556) และ Joyce, Weil, and Calhoun (2011) ทีส่ รุปไว้วา่ การพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนอย่างเป็นระบบและสัมพันธ์กันจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่ก�ำหนด เกิดประสิทธิภาพและเกิดผล
สูงสุดกับผู้เรียน ยิ่งไปกว่านั้น รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีแนวคิดพื้นฐาน จากการเรียนรู้
จากสถานการณ์เสมือนจริงยังอยู่ในวงจ�ำกัด มีเพียงสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ริเริ่มใช้
สถานการณ์เสมือนจริงในการจัดการเรียนการสอน รูปแบบทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ จึงเป็นอีกทางเลือกหนึง่ ส�ำหรับ
แก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาไทย
2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถทางภาษาอังกฤษหลังเรียนพบว่า สูงขึน้ กว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายกลุ่มตามระดับความสามารถของนักศึกษา
ก็พบว่า นักศึกษาทุกกลุ่มความสามารถมีคะแนนพัฒนาการเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากสถานการณ์เสมือนจริงท�ำให้ผู้เรียนเห็นภาพชัดเจนว่าต้องเรียนรู้สิ่งใด สถานการณ์เสมือนจริง
นัน้ กระตุน้ ความสนใจ และท�ำให้ผเู้ รียนอยากเรียนรู้ ใช้ทกั ษะภาษาอังกฤษเพือ่ แก้ไขปัญหาตามสถานการณ์
ที่ก�ำหนด สอดคล้องกับแนวคิดการเรียนรู้จากสถานการณ์เสมือนจริงที่เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้
ผูเ้ รียนเผชิญกับสถานการณ์ทใี่ กล้เคียงกับการท�ำงานจริง ผูเ้ รียนเป็นผูม้ บี ทบาทส�ำคัญในการจัดการเรียนรู้
ของตนเองและใช้ทกั ษะหลายอย่างในการท�ำภาระงานให้สำ� เร็จ (Errington, 2010; Naidu, 2008) นอกจาก
นีข้ นั้ ตอนการจัดการเรียนการสอนทัง้ 6 ขัน้ ช่วยส่งเสริมการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนอย่างค่อยเป็นค่อยไป ผูเ้ รียน
เริ่มแสดงบทบาทรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง ฝึกการท�ำงานร่วมกับเพื่อนในกลุ่ม ค้นคว้าหาความรู้
ด้วยตนเอง หากมีประเด็นใดที่ไม่เข้าใจ ผู้เรียนจะรู้จักแสวงหาการช่วยเสริมต่อการเรียนรู้จากเพื่อนหรือ
ครูผสู้ อน ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดการปล่อยความรับผิดชอบทีละน้อยทีผ่ สู้ อนลดบทบาทการเป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้ ผู้เรียนประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะที่ได้เรียนมาเพื่อร่วมมือกันท�ำงานให้ส�ำเร็จ และสนับสนุน
ช่วยเหลือการท�ำงานของผูอ้ นื่ ในกลุม่ ทักษะเหล่านีจ้ ะเพิม่ ความรับผิดชอบในการเรียนรูข้ องตนเองและเป็น
กุญแจส�ำคัญในการเตรียมความพร้อมเพื่อการท�ำงานยุคปัจจุบัน (Hammond & Gibbons, 2001)
3. ระดับการรับรู้ความสามารถของตนเองของนักศึกษาหลังจากเรียนด้วยรูปแบบการเรียน
การสอนที่พัฒนาขึ้น สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากผู้เรียนมีความมั่นใจ
ในการใช้ภาษาอังกฤษของตนเองมากขึน้ จากการได้รจู้ กั กับสถานการณ์เสมือนจริงทีส่ มั พันธ์กบั ชีวติ จริง และ
จากขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะการท�ำงานกลุ่มร่วมกับเพื่อนและการท�ำงานด้วยตนเอง
นอกจากนี้ยังมีการช่วยเสริมต่อการเรียนรู้มาเป็นส่วนเสริมให้ผู้เรียนเพิ่มระดับการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองอีกด้วย ซึ่งการช่วยเสริมต่อการเรียนรู้ส่วนใหญ่มาจากการที่เพื่อนคนที่เก่งช่วยเพื่อนคนที่อ่อนกว่า
การที่นักศึกษามีระดับการรับรู้ความสามารถของตนเองสูงจะส่งผลต่อความส�ำเร็จในการเรียน นักศึกษา
จะไม่ย่อท้อต่อการเรียน พยายามแก้ไขปัญหาจากภาระงานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งแสวงหาหนทางใน
การแก้ไขปัญหา จึงส่งผลให้ความสามารถทางภาษาอังกฤษเพิม่ สูงขึน้ สอดคล้องกับการศึกษาของ Mills,
Pajares, and Herron (2007) งานวิจัยของ Siritararatn (2013) ที่พบว่า ความเชื่อในการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองส่งผลต่อความส�ำเร็จในการเรียน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานของ Johnson, Freedman,
and Thomas (2008) ที่พบว่า ผู้เรียนที่มีการรับรู้ความสามารถของตนเองสูงมีส่วนช่วยให้การเรียนภาษา
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ต่างประเทศประสบความส�ำเร็จ เนือ่ งจากผูเ้ รียนมีความวิตกกังวลน้อยลง และมีการใช้กลวิธกี ารเรียนเพือ่
จัดการกับอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างเรียน อีกทั้ง Bandura (1997) ยังเสริมอีกด้วยว่า การรับรู้
ความสามารถของตนเองเป็นตัวท�ำนายความส�ำเร็จทางวิชาการได้ดีกว่าปัจจัยอื่นๆ
4. ผลการวิจยั พบว่า แหล่งทีม่ าของการเสริมสร้างการรับรูค้ วามสามารถของตนเองทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ
คือ การทีผ่ เู้ รียนเห็นตนเองประสบความส�ำเร็จ ในประเด็นนีอ้ ภิปรายได้วา่ การทีผ่ เู้ รียนเห็นตนเองประสบ
ความส�ำเร็จในการท�ำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยเฉพาะในเรื่องที่ยากล�ำบากเช่นการเรียนภาษาอังกฤษ ผู้เรียนจะ
เพิ่มความเชื่อมั่นในการรับรู้ความสามารถของตนเอง มีความอดทนและไม่ย่อท้อต่อการเรียน สอดคล้อง
กับแนวคิดของ Bandura (1997) ที่กล่าวว่า การที่ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ส่วนตัวที่ประสบความส�ำเร็จ
(Enactive mastery experience) เป็นแหล่งที่มาของการเพิ่มการรับรู้ความสามารถของตนเองได้ดีที่สุด
ส�ำหรับอันดับรองลงมา ได้แก่ การทีผ่ เู้ รียนมีความพร้อมทัง้ ด้านร่างกายและจิตใจ เป็นลักษณะของผูเ้ รียน
ภาษาต่างประเทศที่มักมีความวิตกกังวลเมื่อต้องเรียนภาษาที่ไม่คุ้นเคย ผู้เรียนจึงรู้สึกว่าการอยู่ในสภาพ
แวดล้อมทีป่ ลอดภัยและตนเองมีความพร้อมในการเรียนจะท�ำให้การเรียนภาษาอังกฤษประสบความส�ำเร็จ
โดยเฉพาะการเรียนไปพร้อมๆ กับเพือ่ นและมีครูผสู้ อนคอยช่วยเหลือจะยิง่ ท�ำให้ผเู้ รียนมัน่ ใจในการเรียน
ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น

ข้อค้นพบจากการวิจัย

1. นักศึกษาสนใจการใช้เทคโนโลยีในการช่วยจัดการเรียนรู้ เช่น การสร้างวีดิทัศน์จาก
สถานการณ์จ�ำลอง การเรียนรู้สถานการณ์จากการชมวีดิทัศน์ในช่อง YouTube เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ
ลักษณะของผู้เรียนในปัจจุบันที่สนใจแสวงหาความรู้จากการใช้เทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริม
การเรียนภาษา (Technology-enhanced language learning) จึงเป็นกุญแจส�ำคัญที่ผู้สอนต้องน�ำมาใช้ใน
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจและความผูกพันกับการเรียนภาษาต่างประเทศ
2. การจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบนี้ช่วยให้นักศึกษาฝึกทักษะทางสังคม เช่น ทักษะการ
ท�ำงานร่วมกับผู้อื่น ทักษะการตัดสินใจและการแก้ปัญหาอย่างยืดหยุ่น ฝึกความรับผิดชอบจากการต้อง
ท�ำงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากกลุม่ ซึง่ สถานการณ์เช่นนีเ้ ป็นสถานการณ์ทผี่ เู้ รียนต้องเผชิญเมือ่ เข้าสูโ่ ลกการ
ท�ำงานจริง ถึงแม้สภาพการเรียนการสอนยังเป็นเพียงการสมมติสถานการณ์ให้เหมือนจริงแต่นักศึกษาก็
เกิดแนวคิดและเห็นภาพการท�ำงานจริงได้ในระดับหนึง่ รูปแบบการเรียนการสอนนีจ้ งึ ไม่เพียงแต่ชว่ ยเสริม
สร้างความสามารถด้านภาษาอังกฤษแต่ยังเสริมทักษะที่จ�ำเป็นส�ำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 อีกด้วย
3. ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบฝึกให้นักศึกษาแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
นักศึกษามีโอกาสพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และสรุปความรู้ด้วยตนเอง เมื่อเกิดปัญหา
โดยเฉพาะในส่วนของเนื้อหาภาษาอังกฤษ นักศึกษารู้จักขอความช่วยเหลือจากเพื่อน และเพื่อนสามารถ
สอนเพื่อนในกลุ่มกันเองโดยไม่ต้องรอรับความรู้จากผู้สอน ซึ่งแตกต่างจากการสอนแบบเดิมที่ผู้สอน
มุง่ ให้ผเู้ รียนเชือ่ ฟังและปฏิบตั ติ าม ผูเ้ รียนมีหน้าทีร่ อรับความรูเ้ พียงอย่างเดียว รูปแบบการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้จากสถานการณ์เสมือนจริงจึงช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถสอนตนเองได้
โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้สอน

บทสรุป

จากการวิจัยนี้พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้จากสถานการณ์
เสมือนจริงสามารถส่งเสริมความสามารถด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียนให้ดีขนึ้ และเสริมสร้างความเชือ่ มั่น
ในการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง รูปแบบนีย้ งั เตรียมให้ผเู้ รียนมีความพร้อมในการท�ำงานกับโลกทีก่ ำ� ลัง
เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ผูเ้ รียนจะแสวงหาหนทางเรียนรูด้ ว้ ยตนเองมากขึน้ บทบาทครูในอนาคตทีส่ อน
แบบป้อนความรู้จะลดลง ดังนั้น รูปแบบการเรียนการสอนนี้จึงเหมาะกับการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนใน
ปัจจุบัน ผู้สอนมีหน้าที่จัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถสอนตนเองได้ต่อไป
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1. ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษควรน�ำรูปแบบการเรียนการสอนนี้ไปประยุกต์ใช้ โดยปรับเปลี่ยน
กระบวนการตามสภาพของผู้เรียน เช่น การน�ำเสนอสถานการณ์เสมือนจริงนั้นผู้สอนอาจเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนเป็นผู้น�ำเสนอเอง (Learner-generated scenarios) เพื่อให้ผู้เรียนฝึกวิเคราะห์และท�ำความเข้าใจ
สถานการณ์ที่อาจจะพบเจอในการท�ำงานจริง ผู้สอนอาจเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการก�ำหนด
กิจกรรมหรือลักษณะของภาระงานเพื่อกระตุ้นความสนใจและการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
2. ผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนลงมือท�ำกิจกรรมหรือภาระงานด้วยตนเองอย่างสม�่ำเสมอ
เพื่อเกิดความเชื่อมั่นในการรับรู้ความสามารถของตนเอง อีกทั้งผู้สอนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยี
เสริมการท�ำกิจกรรม เช่น การผลิตวีดิทัศน์ เนื่องจากผู้เรียนในปัจจุบันนิยมการใช้เทคโนโลยีและชอบ
แสดงออก ส�ำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษไม่สูงนัก ผู้สอนควรให้ผู้เรียนที่เก่งกว่าคอย
เป็นพี่เลี้ยง แต่ต้องระวังไม่ให้เกิดการพึ่งพาเพื่อนที่เก่งกว่ามากจนเกินไป หากบรรยากาศการเรียนภาษา
อังกฤษผ่อนคลาย ผูเ้ รียนทีม่ คี วามสามารถต�ำ่ จะเชือ่ มัน่ ในตนเองมากขึน้ และมีสว่ นร่วมในการท�ำกิจกรรม
จนสามารถท�ำภาระงานได้ส�ำเร็จ
3. จากการวิจยั พบว่า ผูเ้ รียนมีความสามารถในการแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเอง และสามารถสอน
หรือถ่ายทอดความรูใ้ นกลุม่ เพือ่ นด้วยกันเอง ผูส้ อนควรน�ำรูปแบบการเรียนการสอนนีไ้ ปใช้สอนในรายวิชา
ภาษาต่างประเทศหรือรายวิชาอื่นๆ และสนับสนุนหรือจัดกิจกรรมตามขั้นตอนที่ปรากฏในรูปแบบ เพื่อ
ให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพตนเอง ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสสอนเพื่อนด้วยกันเอง เพราะการสอนคนอื่น
เป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุด
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