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ส่วนที่ 2 บทคัดย่อหรือสรุปย่อของหลักสูตร/เพื่อประโยชน์ ในการสืบค้น (ไม่เกิน 10 บรรทัด)
การประชุมวิชาการนานาชาติ แบ่งออกเป็ น การบรรยายหลัก (Plenary Session) การนําเสนอด้วย
โปสเตอร์ (Poster) และการนําเสนอด้วยวาจา (Presentation) โดยนักวิชาการจากหลากหลายประเทศ ดังนี้

Session I. ธุรกิจและเศรษฐกิจ (Business & Economics)
Session II. การสอนและการศึกษา (Teaching & Education)
Session III. ธุรกิจ เศรษฐกิจ และการวิจยั เชิงปริมาณ (Business & Economics, Quantitative
Methods)
Session IV. ธุรกิจและเศรษฐกิจ (Business & Economics)
Session V. การสอนและการศึกษา (Teaching & Education)
Session VI. สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สุขภาพและสวัสดิการ สิง่ แวดล้อมและการพัฒนาที่
ยังยื
่ น ทรัพยากรและนโยบายพลังงาน (Social Sciences & Humanities, Health & Welfare, Environment
and Sustainable Development, Energy Resources & Policy)
E-session. ออนไลน์
ส่วนที่ 3 ข้อมูลที่ได้จากการไปศึกษา ฝึ กอบรม และดูงาน ประชุมและเสนอบทความหรือผลงานทาง
วิ ชาการ
3.1 วัตถุประสงค์
เพื่อไปนําเสนอบทความวิจยั ของตนเองเพื่อนําไปปรับปรุง พัฒนา ต่อยอดให้ดยี งิ่ ขึน้ นอกจากนี้ เพื่อเข้าร่วม
ฟงั การนําเสนอของนักวิชาการจากหลายประเทศเพื่อเพิม่ พูนความรูใ้ นด้านการเรียนการสอน การทําวิจยั
วัฒนธรรมทีแ่ ตกต่าง อีกทัง้ แลกเปลีย่ นความคิดเห็น ยอมรับฟงั ความคิดเห็นทีแ่ ตกต่างเพื่อพัฒนาความเป็น
นักวิชาการมืออาชีพของตนเอง และนําประสบการณ์ต่างมาแบ่งปนั แก่เพื่อนร่วมงานทีม่ หาวิทยาลัย
3.2 รายละเอียดเกีย่ วกับการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ประชุมและเสนอบทความหรือผลงานทาง
วิชาการ

ผูร้ บั ทุนได้นําเสนอผลงานวิจยั ในวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 ใน Session การสอนและ
การศึกษา (Teaching & Education) โดยนําเสนอเรือ่ ง “Teacher-Centered and Student-Centered
Paradigms: Things Teachers Need to Take into Serious Consideration” กล่าวคือ ประเทศไทยเป็ น

หนึ่งในหลายๆ ประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า
ฟิลปิ ปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม ด้วยข้อตกลงระหว่างประเทศ ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาทางการทีถ่ ูก
เลือกใช้ในการสื่อสาร นโยบายที่ 11 ทีร่ ฐั บาลไทยกําหนดขึน้ ในปี 2556 สนับสนุ นให้คนไทยใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อช่วยเตรียมความพร้อมให้กบั ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปญั หาของการเรียนการสอนทีเ่ น้น
ผูส้ อนเป็ นสําคัญและการเรียนการสอนทีเ่ น้นนักเรียนเป็ นศูนย์กลางอาจดูลา้ สมัย แต่เป็ นสิง่ ทีม่ คี วามจําเป็ น
และควรพิจารณาอย่างยิง่ เพราะมีอทิ ธิพลอย่างมากต่อการเรียนรูภ้ าษาของนักเรียน การจัดการเรียนการ
สอนทัง้ สองประเภทนัน้ มีทงั ้ ข้อดีและข้อเสียทีแ่ ตกต่างกันในแง่ของความสําเร็จทางการเรียนของนักเรียน
รวมถึงแรงจูงใจในการเรียนรูแ้ ละการดึงดูดความสนใจของนักเรียนด้วย การศึกษาครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษามุมมองของนักศึกษาฝึกสอนทีม่ ตี ่อการจัดการเรียนการสอนทัง้ สองประเภท ผลจากการวิจยั นี้เป็ นส่วน
สําคัญในการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษทีเ่ สริมสร้างความรูแ้ ละทักษะของนักเรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของนักเรียนในกระบวนการเรียนรู้ และช่วยให้นกั เรียนสามารถถ่ายทอดความรูท้ ไ่ี ด้รบั ในชัน้ เรียนไปสู่
ความจําระยะยาว
จากการไปนํ าเสนอบทความและเข้าร่วมฟงั การนํ าเสนอของผูว้ จิ ยั อื่นๆทีม่ าจากหลากหลายประเทศ
ข้าพเจ้าเห็นว่างานวิจยั ดังต่อไปนี้มคี วามน่ าสนใจและเป็ นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนและการทํา
วิจยั ของข้าพเจ้าเป็ นอย่างมาก
1.
งานวิจยั เกีย่ วกับการจัดการเรียนสอนแบบเน้นปญั หาเป็ นฐาน
ในช่วงหลายปีทผ่ี ่านมามีการพัฒนาทฤษฎีการเรียนรูใ้ หม่ ๆ มากมาย แต่ทฤษฎีการเรียนรูเ้ ชิงคอน
สตรัคติวสิ ต์เป็ นจุดสนใจของนักการศึกษาส่วนใหญ่ แนวคิดในทฤษฎีน้สี อดคล้องกับกระบวนทัศน์การเรียน
การสอนของศตวรรษที่ 21 ทีเ่ ชื่อว่าการเรียนรูเ้ กิดขึน้ เมื่อนักเรียนสร้างและจัดการฐานความรูข้ องตนเองโดย
เชื่อมโยงความรูท้ ไ่ี ด้มาใหม่กบั ความรูเ้ ดิม ในห้องเรียนศตวรรษที่ 21 แทนทีจ่ ะวางครูไว้ทจ่ี ดุ ศูนย์กลางของ
การเรียนรูข้ องนักเรียนและพยายามสอนนักเรียนเป็ นจํานวนมากในระยะเวลาอันสัน้ ผูเ้ รียนควรเป็ น
ศูนย์กลางของการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นการเรียนรูผ้ ่านการลงมือทําและมีส่วนร่วม นอกจากนี้นกั เรียน
ควรได้รบั โอกาสในการกําหนดความรูต้ ามความเข้าใจของตนเองและการมีส่วนร่วมในการเรียนรูเ้ ชิงรุก
รูปแบบการเรียนรูท้ ห่ี ลากหลายเกิดขึน้ จากแนวคิดการเรียนรูแ้ บบคอนสตรัคติวสิ ต์ เช่นการเรียนแบบร่วมมือ
กันและการเรียนรูแ้ บบใช้ปญั หาเป็ นหลัก
การเรียนรูด้ ว้ ยปญั หา (problem-based learning) หมายถึงการเรียนรูท้ เ่ี กิดขึน้ กับปญั หาเป็ น
จุดเริม่ ต้นในการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างข้อมูลเก่าและใหม่ทําให้เกิดความรูใ้ หม่ และเป็ นวิธกี ารสอนทีใ่ ช้
ปญั หาเพื่อส่งเสริมการทํางานร่วมกันและการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง หลักการสําคัญของวิธกี ารนี้ คือ เน้นผูเ้ รียน

เป็ นสําคัญ ให้ทาํ งานกลุ่มเล็กๆ ครูเป็ นผูอ้ ํานวยความสะดวก ใช้ปญั หาทีแ่ ท้จริงเพื่อกระตุน้ การเรียนรู้
พัฒนาทักษะการแก้ปญั หา และกระตุน้ ให้เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง ในขณะเดียวกัน สิง่ สําคัญทีส่ นับสนุ นวิธกี ารนี้
คือ กระตุน้ ให้นกั เรียนคิดและแสดงความรูเ้ ดิมของพวกเขา เรียนรูผ้ ่านการประยุกต์ใช้ความรูใ้ นบริบทจริง
รอบตัวเพื่อช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายโดยครูตอ้ งสร้างสถานการณ์จริงทีแ่ ท้จริง และสนับสนุ นให้
นักเรียนได้รบั ความเข้าใจทีส่ มบูรณ์ของข้อมูลมากขึน้ โดยให้โอกาสพวกเขาในการอธิบายความรูใ้ นหลาย ๆ
ด้าน เช่น การจดบันทึก การอภิปราย การถามคําถาม การรายงานปากเปล่าในกลุ่ม หรือโดยการนําเสนอ
ห้องเรียน. การสอนและการเรียนรูท้ ม่ี ปี ระสิทธิภาพสูงควรเน้นกิจกรรมทีเ่ ปิดโอกาสให้นกั เรียนได้นําเสนอ
ความรูแ้ ละความสามารถในรูปแบบต่างๆ
ขัน้ ตอนของ PBL มี 3 ขัน้ ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 นักเรียนในกลุ่มย่อยจะได้รบั สถานการณ์ปญั หาในชีวติ จริงทีเ่ กิดขึน้ ในอดีตหรือปจั จุบนั
นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยให้สมาชิกคนอื่นๆ วิเคราะห์ระบุและจําแนกปญั หาต่าง ๆ ทีพ่ บในสถานการณ์ท่ี
กําหนด พวกเขาจะต้องพิจารณาแต่ละประเด็นและกําหนดคําถามเกีย่ วกับวิธกี ารเกิดขึน้ และวิธแี ก้ไขปญั หา
ในขณะเดียวกันก็ตอ้ งกําหนดสมมติฐานและสร้างวัตถุประสงค์การเรียนรูเ้ พื่อพิสจู น์สมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ก่อน
หน้านี้ อย่างไรก็ตามครูควรให้คาํ แนะนําในการกําหนดวัตถุประสงค์การเรียนรูใ้ นลักษณะทีส่ อดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ขัน้ ตอนที่ 2 นักเรียนออกจากกลุ่มเพื่อค้นหาข้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ทส่ี อดคล้องกับวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ หลังจากได้รบั ข้อมูลทีเ่ พียงพอพวกเขากลับไปยังกลุ่มของพวกเขา
ขัน้ ตอนที่ 3 กลุ่มนักเรียนทุกคนมีการอภิปรายภายในกลุ่มของตนเองเกีย่ วกับหัวข้อหรือปญั หาที่
พวกเขาวิจยั สิง่ นี้จะช่วยให้นกั เรียนสามารถนํ าเสนอขอบเขตใหม่ให้กบั การทําความเข้าใจปญั หาและวิธกี าร
ทีพ่ วกเขาสามารถหาวิธกี ารแก้ปญั หาได้ดเี พียงใด นอกจากนี้พวกเขาจะต้องเขียนสรุปความรู้ ในขัน้ ตอนนี้
บทบาทของครูคอื การแนะนํ าและอํานวยความสะดวกในกรณีทน่ี กั เรียนมีขอ้ มูลทีไ่ ม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง
แทนทีจ่ ะให้คาํ ตอบ
วิธกี ารนี้ถูกใช้อย่างกว้างขวางในหลากหลายสาขาและสามารถใช้ในห้องเรียนชุมชนโรงเรียนและ
สถาบัน กิจกรรมทัง้ ทีเ่ ป็ นทางการและไม่เป็นทางการสามารถพัฒนาความสามารถของครูและพัฒนาวิชาชีพ
ของพวกเขาได้ ดังนัน้ การพัฒนาวิชาชีพอาจรวมถึงการสะท้อนถึงบทเรียนการสอนร่วมทบทวนวัสดุการสอน
การมีส่วนร่วมในชัน้ เรียนและการตรวจสอบตนเองอย่างละเอียดเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ านของตนเอง
นอกจากนี้ การพัฒนาวิชาชีพครูทม่ี ปี ระสิทธิภาพสามารถเพิม่ ทักษะของครูและเปลีย่ นทัศนคติและความ

วัตถุประสงค์หลักของงานวิจยั นี้คอื การตรวจสอบว่าการเรียนการสอนทีใ่ ช้ปญั หาสามารถเพิม่
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนและทักษะการแก้ปญั หาสิง่ แวดล้อมได้หรือไม่ โดยมีสมมติฐานว่านักศึกษาทีใ่ ช้
รูปแบบการเรียนการรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐานมีคะแนนเฉลีย่ ของผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนและทักษะการ
แก้ปญั หาทางสิง่ แวดล้อม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั นี้ ได้แก่ นักศึกษาครู
จํานวน 36 คน ตัวแปรในการวิจยั มี 2 ประเภท คือ ตัวแปรต้น ได้แก่ รูปแบบการเรียนการรูโ้ ดยใช้ปญั หา
เป็ นฐาน และตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน
ในการสร้างเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้นําแผนการจัดการเรียนรูต้ ามรูปแบบการ
เรียนการรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน จํานวน 5 แผนมาตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูด้ า้ นความ
เทีย่ งตรงตามเนื้อหาและความเป็ นปรนัย โดยให้ผเู้ ชีย่ วชาญ 5 คน พิจารณาจากดัชนีความสอดคล้อง และ
ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูต้ ามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชีย่ วชาญ นอกจากนี้ยงั มีแบบประเมินทักษะการ
แก้ปญั หาทางสิง่ แวดล้อม เป็ นแบบประเมินทีใ่ ช้เกณฑ์การประเมินแบบรายด้านจํานวน 4 ด้าน ประกอบด้วย
ด้านการทําความเข้าใจปญั หา ด้านรวบรวมความคิด ด้านการสร้างแนวทางการแก้ไขปญั หาและด้านการวาง
แผนการดําเนินงาน
การเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งเป็ น 3 ช่วงคือช่วงก่อนการทดลอง ผูว้ จิ ยั นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน และแบบวัดทักษะการแก้ปญั หาทางสิง่ แวดล้อม ไปทดลองเก็บข้อมูล (Try-out) โดยนํ าไปใช้
กับกลุ่มทีไ่ ม่ใช่กลุ่มทดลองแต่มลี กั ษณะเหมือนกลุ่มทดลองจํานวน 30 คน ช่วงระหว่างการทดลอง ผูว้ จิ ยั นํา
แบบวัดทักษะการแก้ปญั หาทางสิง่ แวดล้อม ไปเก็บข้อมูลกับนักศึกษาครูวชิ าเอกสังคมศึกษาทีเ่ ป็ นกลุม่
ทดลอง และช่วงหลังการทดลอง ผูว้ จิ ยั นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนและแบบวัดทักษะการ
แก้ปญั หาทางสิง่ แวดล้อม ไปเก็บข้อมูลกับนักศึกษาครูวชิ าเอกสังคมศึกษาทีเ่ ป็ นกลุ่มทดลอง
ข้อมูลเหล่านี้ถูกวิเคราะห์โดยใช้สถิตกิ ารทดสอบแบบ Paired-Samples Test เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนและทักษะการแก้ปญั หาทางสิง่ แวดล้อมก่อนและหลังเรียนโดยรูปแบบการเรียนรู้
โดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน ผลการวิจยั พบว่า ผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั ทีเ่ รียนด้วยรูปแบบการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ น
ฐานหลังเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ นอกจากนี้ นักศึกษาที่
เรียนด้วยรูปแบบการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐานมีทกั ษะการแก้ปญั หาทางสิง่ แวดล้อมโดยภาพรวมและราย
ด้านสูงกว่าก่อนเรียน
จากการวิจยั เรือ่ งผลการใช้ของรูปแบบการเรียนการรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐานโดยศึกษาถึงผล
ทีเ่ กิดขึน้ กับนักศึกษาครู โดยมีวตั ถุประสงค์การวิจยั เพื่อศึกษาผลการใช้ของรูปแบบการเรียนการรูโ้ ดยใช้
ปญั หาเป็ นฐาน ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การอภิปรายผลการวิจยั ว่า ผูเ้ รียนทีใ่ ช้รปู แบบการเรียนการรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ น

ฐานมีคะแนนเฉลีย่ ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ผลการวิจยั มีความสอดคล้องกับ
งานวิจยั หลายชิน้ ทีช่ ใ้ี ห้เห็นว่าการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปญั หาเป็ นฐานเป็ นจัดการเรียนรูท้ เ่ี น้นในสิง่ ทีผ่ เู้ รียน
อยากเรียนรู้ โดยสิง่ ทีอ่ ยากเรียนรูด้ งั กล่าวจะต้องเริม่ มาจากปญั หาทีผ่ เู้ รียนสนใจหรือพบในชีวติ ประจําวันทีม่ ี
เนื้อหาเกีย่ วข้องกับบทเรียน อาจเป็ นปญั หาของตนเองหรือปญั หาของกลุ่ม ครูจะต้องมีการปรับเปลีย่ น
แผนการจัดการเรียนรูต้ ามความสนใจของเด็กตามความเหมาะสม จากนัน้ ครูและเด็กร่วมกันคิดกิจกรรมการ
เรียนรูเ้ กีย่ วกับปญั หานัน้ โดยปญั หาทีจ่ ะนํ ามาใช้ในการจัดการเรียนรูบ้ างครัง้ อาจเป็ นปญั หาของสังคมทีค่ รู
เป็ นผูก้ ระตุน้ ให้เด็กคิดจากสถานการณ์ ข่าว เหตุการณ์ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จะเน้นทีก่ ระบวนการเรียนรูข้ องเด็ก
เด็กต้องเรียนรูจ้ ากการเรียน เน้นปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูเ้ รียนในกลุ่ม การปฏิบตั แิ ละการเรียนรูร้ ว่ มกัน นํ าไปสู่
การค้นคว้าหาคําตอบหรือสร้างความรูใ้ หม่บนฐานความรูเ้ ดิมทีผ่ เู้ รียนมีมาก่อนหน้านี้ ตลอดจนผูเ้ รียนได้
ร่วมกันปรับปรุงการทํางานและร่วมกันฝึกการคิดวิเคราะห์อย่างลึกซึง้ ยิง่ ขึน้ นอกจากนี้ การใช้รปู แบบการ
เรียนรูแ้ บบปญั หาเป็ นฐานช่วยเสริมสร้างกระบวนการแก้ปญั หา มีผลต่อการสะท้อนความคิด ช่วยให้ผเู้ รียน
ได้มสี ่วนร่วมในการเรียนรู้ ได้เรียนรูใ้ นสิง่ ทีแ่ ตกต่างจากประสบการณ์ก่อนหน้า การสอนอย่างเป็ นขัน้ ตอนทํา
ให้ผเู้ รียนได้ไตร่ตรองเพิม่ ขึน้ มีการสะท้อนคิดร่วมกันกับเพื่อนและครู ดังนัน้ จึงสามารถสรุปได้ว่าทักษะการ
แก้ปญั หาทางสิง่ แวดล้อมของนักศึกษาทีเ่ รียนด้วยรูปแบบการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐานสามารถพัฒนาได้
ซึง่ มีจดุ มุง่ หมายเพื่อฝึกทักษะการคิดแก้ปญั หาอย่างมีเหตุผลและเป็ นระบบให้แก่นกั เรียนโดยจัดกิจกรรมการ
เรียนรูท้ เ่ี น้นทักษะกระบวนการคิดแก้ปญั หา การคิดสร้างสรรค์ คิดวิจารณญาณ การสืบค้นและรวบรวม
ข้อมูล กระบวนการกลุ่ม การบันทึกและการอภิปราย อีกทัง้ รูปแบบการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน
ยังเป็ นเทคนิคการสอน ทีส่ ่งเสริมให้ผเู้ รียนได้ลง มือปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเอง เผชิญหน้ากับปญั หาด้วยตนเอง
ส่งผลให้ผเู้ รียนได้ฝึกทักษะในการคิดหลายรูปแบบ เช่น การคิดวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์
การคิดสร้างสรรค์ ฯลฯ
2.
งานวิจยั เกีย่ วกับปจั จัยทีส่ ่งผลต่อการเรียนรู้
การปฏิบตั งิ านของครูไม่เพียงแต่ได้รบั ผลกระทบจากกลยุทธ์การสอนทีใ่ ช้ในห้องเรียนเท่านัน้ แต่ยงั
รวมถึงความเชื่อและทัศนคติของพวกเขาด้วย ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ วิจยั เชิงสํารวจโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสํารวจปจั จัย
ทีส่ ่งผลต่อการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนโดยส่งแบบสอบถามให้นกั ศึกษาปีสจ่ี าํ นวน 390 คน ผลวิจยั พบว่าทัศนคติ
ต่อรายวิชาและต่อผูส้ อนมีส่วนสําคัญอย่างยิง่ รวมทัง้ ประสิทธิภาพของผูส้ อนและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
บรรยากาศในห้องเรียนเอือ้ ต่อนักเรียนทีเ่ ชื่อมโยงความรูใ้ หม่กบั ความรูเ้ ดิมของพวกเขา ผูว้ จิ ยั จึงเห็นว่าต้อง
มีความพยายามในการสนับสนุ นส่งเสริมและปรับปรุงการเรียนการสอนก่อนและหลัง มีการฝึกอบรมครู
เพื่อให้มคี วามพร้อมในการสอนและปรับปรุงตนเองอยูเ่ สมอ

3.
งานวิจยั เกีย่ วกับการนําเสนอในห้องเรียนภาษาอังกฤษ
การพัฒนาความสามารถในการสื่อสารหรือนํ าเสนอด้วยวาจาเป็ นภาษาอังกฤษเป็นเป้าหมายหนึ่ง
ของหลักสูตรในระดับอุดมศึกษา การสร้างและส่งงานนําเสนอด้วยปากเปล่าเป็ นภาษาอังกฤษเป็นเครือ่ งมือที่
มีประโยชน์ในการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารของผูเ้ รียนและเป็นทักษะวิชาชีพทีส่ าํ คัญในการ
ประกอบอาชีพของนักเรียนในอนาคต ในบริบทของงานนําเสนอด้วยปากเปล่ามีการฝึกฝนทักษะการใช้
ภาษาทีห่ ลากหลาย เช่น การอ่านบทความทางวิชาการ การเตรียม PowerPoint สื่อทีใ่ ช้ในการนําเสนอ
พร้อมบทพูดหรือสคริปต์ทส่ี อดคล้องกันเพื่อช่วยในการพูดอย่างลื่นไหล อย่างไรก็ตาม นักเรียนอาจประสบ
ปญั หาเมือ่ พวกเขาเตรียมและส่งงานนําเสนอ เพราะภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแม่จงึ เป็นความท้าทายด้าน
ภาษาและเป็ นสาเหตุหลักของความวิตกกังวลความกังวลใจและการขาดความมันใจ
่ วิธที ม่ี ปี ระสิทธิภาพใน
การบรรเทาความกังวลใจและประหม่าเหล่านี้ คือการใช้สถานการณ์จาํ ลอง ครูตอ้ งให้รายละเอียดที่
เฉพาะเจาะจงเพื่อให้นกั เรียนรูว้ ่าต้องทําอะไรในแต่ละขัน้ ตอน เพื่อแสดงให้เป็ นแบบอย่างให้กบั นักเรียนเพื่อ
ช่วยให้ผเู้ รียนเข้าใจและปฏิบตั งิ านได้อย่างไร
4.
งานวิจยั เกีย่ วกับการใช้เทคโนโลยี Whatsapp ในการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยทุกแห่งในแอฟริกาใต้ได้รบั การสนับสนุ นให้ใช้ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น Blackboard เพื่ออํานวยความสะดวกในการเรียนรูแ้ บบผสมผสาน ถึงแม้จะมี
การใช้ Blackboard เป็ นเทคโนโลยีหลักในการจัดการการเรียนการสอน แต่อาจารย์และนักเรียนบางคนก็
ชอบใช้ WhatsApp เพื่อการเรียนการสอน งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษามุมมองของนักเรียนและ
อาจารย์เกี่ยวกับการเรียนและการสอนโดยใช้ WhatsApp ทีม่ หาวิทยาลัยในแอฟริกาใต้ งานนี้เป็ นงานวิจยั
เชิงคุณภาพภายใต้กระบวนทัศน์แบบ Interpretivist นักเรียนสิบหกคนและอาจารย์สองคนทีใ่ ช้ WhatsApp
เป็ นประจําได้รบั การคัดเลือกโดยมีจดุ ประสงค์เพื่อเข้าร่วมการสัมภาษณ์กง่ึ โครงสร้างและการสนทนากลุ่ม
ผลการวิจยั พบว่าอาจารย์ทใ่ี ช้ WhatsApp ไม่เพียงแต่เพื่อวัตถุประสงค์ในการสื่อสารอย่างเดียวแต่เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรูร้ ว่ มกันในหมูน่ กั เรียน แม้ว่านักเรียนจะสังเกตเห็นข้อจํากัดบางประการระหว่างใช้
WhatsApp แต่พวกเขาต้องการสื่อสังคมออนไลน์ (social media) มากกว่าการใช้ Blackboard ดังนัน้ จึง
สรุปได้ว่า ถึงแม้ว่า WhatsApp จะตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียน แต่กไ็ ม่ได้เป็ นสื่อหรือเครือ่ งมือที่
เป็ นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมให้แก่นกั เรียนในการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
ทีม่ หาวิทยาลัยคาดหวังไว้

ส่วนที่ 4 ข้อคิ ดเห็นและข้อเสนอแนะ
การได้รบั โอกาสทีด่ ใี นการไปนําเสนอผลงานทําให้ผวู้ จิ ยั ได้เปิดโลกทัศน์ในด้านวิชาการและ
วัฒนธรรม ได้แก่ การกินอยู่ อาศัย ลักษณะนิสยั บุคลิกภาพ การดําเนินชีวติ ภาษาหลักทีใ่ ช้ ของคน
ประเทศนัน้ ๆ ซึง่ สิง่ เหล่านี้เป็ นประโยชน์ในด้านการนํามาสอนนักศึกษาได้ นอกจากนี้ สิง่ ได้รบั จากการ
ประชุมคือมิตรภาพดีๆทีไ่ ด้รบั จากผูเ้ ข้าร่วมการประชุมทีม่ คี วามตัง้ ใจในการแลกเปลีย่ นความรูก้ นั อย่างมาก
ข้อเสนอแนะต่างๆดีเกินคาด ได้รบั มุมมองใหม่ๆซึง่ ไม่คาดไม่ถงึ เป็ นประโยชน์ต่อการปรับปรุงพัฒนาการให้
ดียงิ่ ขึน้ สมบูรณ์มากขึน้ หากเป็ นไปได้ ประสงค์ให้มหาวิทยาลัยส่งเสริมการให้ทุนแบบนี้แก่อาจารย์ต่อไป
เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ เพราะอาจารย์หลายท่านมีความสามารถ และในการไปนําเสนองานเป็ นการ
แสดงถึงศักยภาพทีม่ อี ยูอ่ กี ทัง้ ได้รบั ความรูก้ ลับมาพัฒนามหาวิทยาลัยของเราอีกด้วย

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุรตั นา อดิพฒ
ั น์)
ผูร้ ายงาน

ส่วนที่ 5 ความเห็นของผูบ้ งั คับบัญชาของเจ้าสังกัด และโครงการที่ดาํ เนิ นการต
(ยกเว้นกรณีผรู้ ายงานเป็ นข้าราชการตัง้ แต่ระดับอธิบดีหรือเทียบเท่าขึน้ ไป)
5.1 ความเห็นของหัวหน้าภาควิชา
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

(นางสาวเยาวพรรณ ทิมทอง)
หัวหน้าภาควิชา
5.2 ความเห็นของคณบดี
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

(รองศาสตราจารย์ พ.ต.ท. ดร.ศิรพิ งษ์ เศาภายน)
คณบดี

