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3.1 วตัถุประสงค ์

เพื่อไปนําเสนอบทความวจิยัของตนเองเพื่อนําไปปรบัปรงุ พฒันา ต่อยอดใหด้ยีิง่ขึน้ นอกจากน้ี เพื่อเขา้รว่ม
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วชิาการ 

 
ผูร้บัทุนไดนํ้าเสนอผลงานวจิยัในวนัองัคารที ่10 กนัยายน 2562 ใน Session การสอนและ

การศกึษา (Teaching & Education) โดยนําเสนอเรือ่ง “Teacher-Centered and Student-Centered 

Paradigms: Things Teachers Need to Take into Serious Consideration” กล่าวคอื ประเทศไทยเป็น



หน่ึงในหลายๆ ประเทศสมาชกิอาเซยีน ไดแ้ก่ บรไูนดารสุซาลาม กมัพชูา อนิโดนีเซยี ลาว มาเลเซยี พม่า 

ฟิลปิปินส ์สงิคโปร ์และเวยีดนาม ดว้ยขอ้ตกลงระหว่างประเทศ ภาษาองักฤษเป็นภาษาทางการทีถู่ก

เลอืกใชใ้นการสื่อสาร นโยบายที ่11 ทีร่ฐับาลไทยกําหนดขึน้ในปี 2556 สนบัสนุนใหค้นไทยใชภ้าษาองักฤษ

เพื่อช่วยเตรยีมความพรอ้มใหก้บัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) ปญัหาของการเรยีนการสอนทีเ่น้น

ผูส้อนเป็นสาํคญัและการเรยีนการสอนทีเ่น้นนกัเรยีนเป็นศูนยก์ลางอาจดลูา้สมยั แต่เป็นสิง่ทีม่คีวามจาํเป็น

และควรพจิารณาอยา่งยิง่เพราะมอีทิธพิลอยา่งมากต่อการเรยีนรูภ้าษาของนกัเรยีน การจดัการเรยีนการ

สอนทัง้สองประเภทนัน้มทีัง้ขอ้ดแีละขอ้เสยีทีแ่ตกต่างกนัในแงข่องความสาํเรจ็ทางการเรยีนของนกัเรยีน 

รวมถงึแรงจงูใจในการเรยีนรูแ้ละการดงึดดูความสนใจของนกัเรยีนดว้ย การศกึษาครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อ

ศกึษามมุมองของนกัศกึษาฝึกสอนทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอนทัง้สองประเภท ผลจากการวจิยัน้ีเป็นส่วน

สาํคญัในการพฒันาหลกัสตูรภาษาองักฤษทีเ่สรมิสรา้งความรูแ้ละทกัษะของนกัเรยีน ส่งเสรมิการมสี่วนรว่ม

ของนกัเรยีนในกระบวนการเรยีนรู ้และช่วยใหน้กัเรยีนสามารถถ่ายทอดความรูท้ีไ่ดร้บัในชัน้เรยีนไปสู่

ความจาํระยะยาว  

จากการไปนําเสนอบทความและเขา้รว่มฟงัการนําเสนอของผูว้จิยัอื่นๆทีม่าจากหลากหลายประเทศ 

ขา้พเจา้เหน็ว่างานวจิยัดงัต่อไปน้ีมคีวามน่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการจดัการเรยีนการสอนและการทาํ

วจิยัของขา้พเจา้เป็นอยา่งมาก 

1. งานวจิยัเกีย่วกบัการจดัการเรยีนสอนแบบเน้นปญัหาเป็นฐาน 

ในช่วงหลายปีทีผ่่านมามกีารพฒันาทฤษฎกีารเรยีนรูใ้หม ่ๆ มากมาย แต่ทฤษฎกีารเรยีนรูเ้ชงิคอน

สตรคัตวิสิตเ์ป็นจดุสนใจของนกัการศกึษาส่วนใหญ่ แนวคดิในทฤษฎน้ีีสอดคลอ้งกบักระบวนทศัน์การเรยีน

การสอนของศตวรรษที ่21 ทีเ่ชื่อว่าการเรยีนรูเ้กดิขึน้เมื่อนกัเรยีนสรา้งและจดัการฐานความรูข้องตนเองโดย

เชื่อมโยงความรูท้ีไ่ดม้าใหม่กบัความรูเ้ดมิ ในหอ้งเรยีนศตวรรษที ่21 แทนทีจ่ะวางครไูวท้ีจ่ดุศูนยก์ลางของ

การเรยีนรูข้องนกัเรยีนและพยายามสอนนกัเรยีนเป็นจาํนวนมากในระยะเวลาอนัสัน้ ผูเ้รยีนควรเป็น

ศูนยก์ลางของการเรยีนการสอนโดยมุ่งเน้นการเรยีนรูผ้่านการลงมอืทาํและมสี่วนรว่ม นอกจากน้ีนกัเรยีน

ควรไดร้บัโอกาสในการกําหนดความรูต้ามความเขา้ใจของตนเองและการมสี่วนรว่มในการเรยีนรูเ้ชงิรกุ 

รปูแบบการเรยีนรูท้ีห่ลากหลายเกดิขึน้จากแนวคดิการเรยีนรูแ้บบคอนสตรคัตวิสิต ์เช่นการเรยีนแบบรว่มมอื

กนัและการเรยีนรูแ้บบใชป้ญัหาเป็นหลกั 

การเรยีนรูด้ว้ยปญัหา (problem-based learning) หมายถงึการเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้กบัปญัหาเป็น

จดุเริม่ตน้ในการสรา้งสะพานเชื่อมระหว่างขอ้มลูเก่าและใหมท่ําใหเ้กดิความรูใ้หม ่และเป็นวธิกีารสอนทีใ่ช้

ปญัหาเพื่อส่งเสรมิการทาํงานรว่มกนัและการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง หลกัการสาํคญัของวธิกีารน้ี คอื เน้นผูเ้รยีน



เป็นสาํคญั ใหท้าํงานกลุ่มเลก็ๆ ครเูป็นผูอ้ํานวยความสะดวก ใชป้ญัหาทีแ่ทจ้รงิเพื่อกระตุน้การเรยีนรู ้

พฒันาทกัษะการแก้ปญัหา และกระตุน้ใหเ้รยีนรูด้ว้ยตนเอง ในขณะเดยีวกนั สิง่สาํคญัทีส่นบัสนุนวธิกีารน้ี 

คอื กระตุน้ใหน้กัเรยีนคดิและแสดงความรูเ้ดมิของพวกเขา เรยีนรูผ้่านการประยกุตใ์ชค้วามรูใ้นบรบิทจรงิ

รอบตวัเพื่อช่วยใหพ้วกเขาบรรลุเป้าหมายโดยครตูอ้งสรา้งสถานการณ์จรงิทีแ่ทจ้รงิ และสนบัสนุนให้

นกัเรยีนไดร้บัความเขา้ใจทีส่มบรูณ์ของขอ้มลูมากขึน้โดยใหโ้อกาสพวกเขาในการอธบิายความรูใ้นหลาย ๆ 

ดา้น เช่น การจดบนัทกึ การอภปิราย การถามคําถาม การรายงานปากเปล่าในกลุ่ม หรอืโดยการนําเสนอ 

หอ้งเรยีน. การสอนและการเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพสงูควรเน้นกจิกรรมทีเ่ปิดโอกาสใหน้กัเรยีนไดนํ้าเสนอ

ความรูแ้ละความสามารถในรปูแบบต่างๆ 

ขัน้ตอนของ PBL ม ี3 ขัน้ ดงัน้ี 

ขัน้ตอนที ่1 นกัเรยีนในกลุ่มยอ่ยจะไดร้บัสถานการณ์ปญัหาในชวีติจรงิทีเ่กดิขึน้ในอดตีหรอืปจัจุบนั 

นกัเรยีนแต่ละกลุ่มช่วยใหส้มาชกิคนอื่นๆ วเิคราะหร์ะบุและจาํแนกปญัหาต่าง ๆ ทีพ่บในสถานการณ์ที่

กําหนด พวกเขาจะตอ้งพจิารณาแต่ละประเดน็และกําหนดคาํถามเกีย่วกบัวธิกีารเกดิขึน้และวธิแีกไ้ขปญัหา 

ในขณะเดยีวกนักต็อ้งกําหนดสมมตฐิานและสรา้งวตัถุประสงคก์ารเรยีนรูเ้พื่อพสิจูน์สมมตฐิานทีต่ ัง้ไวก่้อน

หน้าน้ี อยา่งไรกต็ามครคูวรใหค้าํแนะนําในการกําหนดวตัถุประสงคก์ารเรยีนรูใ้นลกัษณะทีส่อดคลอ้งกบั

วตัถุประสงคข์องหลกัสตูร 

ขัน้ตอนที ่2 นกัเรยีนออกจากกลุ่มเพื่อคน้หาขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ทีส่อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์าร

เรยีนรู ้หลงัจากไดร้บัขอ้มลูทีเ่พยีงพอพวกเขากลบัไปยงักลุ่มของพวกเขา 

ขัน้ตอนที ่3 กลุ่มนกัเรยีนทุกคนมกีารอภปิรายภายในกลุ่มของตนเองเกีย่วกบัหวัขอ้หรอืปญัหาที่

พวกเขาวจิยั สิง่น้ีจะช่วยใหน้กัเรยีนสามารถนําเสนอขอบเขตใหมใ่หก้บัการทําความเขา้ใจปญัหาและวธิกีาร

ทีพ่วกเขาสามารถหาวธิกีารแกป้ญัหาไดด้เีพยีงใด นอกจากน้ีพวกเขาจะตอ้งเขยีนสรปุความรู ้ในขัน้ตอนน้ี

บทบาทของครคูอืการแนะนําและอํานวยความสะดวกในกรณทีีน่กัเรยีนมขีอ้มลูทีไ่ม่สมบรูณ์หรอืไมถู่กตอ้ง

แทนทีจ่ะใหค้าํตอบ 

วธิกีารน้ีถูกใชอ้ย่างกวา้งขวางในหลากหลายสาขาและสามารถใชใ้นหอ้งเรยีนชุมชนโรงเรยีนและ

สถาบนั กจิกรรมทัง้ทีเ่ป็นทางการและไมเ่ป็นทางการสามารถพฒันาความสามารถของครแูละพฒันาวชิาชพี

ของพวกเขาได ้ดงันัน้การพฒันาวชิาชพีอาจรวมถงึการสะทอ้นถงึบทเรยีนการสอนรว่มทบทวนวสัดุการสอน

การมสี่วนรว่มในชัน้เรยีนและการตรวจสอบตนเองอยา่งละเอยีดเกีย่วกบัการปฏบิตังิานของตนเอง 

นอกจากน้ี การพฒันาวชิาชพีครทูีม่ปีระสทิธภิาพสามารถเพิม่ทกัษะของครแูละเปลีย่นทศันคตแิละความ 



วตัถุประสงคห์ลกัของงานวจิยัน้ีคอืการตรวจสอบว่าการเรยีนการสอนทีใ่ชป้ญัหาสามารถเพิม่

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและทกัษะการแก้ปญัหาสิง่แวดลอ้มไดห้รอืไม ่โดยมสีมมตฐิานว่านกัศกึษาทีใ่ช้

รปูแบบการเรยีนการรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานมคีะแนนเฉลีย่ของผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและทกัษะการ

แกป้ญัหาทางสิง่แวดลอ้ม หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน โดยมกีลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัน้ี ไดแ้ก่ นกัศกึษาครู

จาํนวน 36 คน ตวัแปรในการวจิยัม ี2 ประเภท คอื ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ รปูแบบการเรยีนการรูโ้ดยใชป้ญัหา

เป็นฐาน และตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ประสทิธผิลของรปูแบบการเรยีนการรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน  

 ในการสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ผูว้จิยัไดนํ้าแผนการจดัการเรยีนรูต้ามรปูแบบการ

เรยีนการรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน จาํนวน 5 แผนมาตรวจสอบคุณภาพของแผนการจดัการเรยีนรูด้า้นความ

เทีย่งตรงตามเน้ือหาและความเป็นปรนัย โดยใหผู้เ้ชีย่วชาญ 5 คน พจิารณาจากดชันีความสอดคลอ้ง และ

ปรบัปรงุแผนการจดัการเรยีนรูต้ามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญ นอกจากน้ียงัมแีบบประเมนิทกัษะการ

แกป้ญัหาทางสิง่แวดลอ้ม เป็นแบบประเมนิทีใ่ชเ้กณฑก์ารประเมนิแบบรายดา้นจาํนวน 4 ดา้น ประกอบดว้ย

ดา้นการทาํความเขา้ใจปญัหา ดา้นรวบรวมความคดิ ดา้นการสรา้งแนวทางการแก้ไขปญัหาและดา้นการวาง

แผนการดาํเนินงาน 

การเกบ็รวบรวมขอ้มลูแบ่งเป็น 3 ช่วงคอืช่วงก่อนการทดลอง  ผูว้จิยันําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีน และแบบวดัทกัษะการแก้ปญัหาทางสิง่แวดลอ้ม ไปทดลองเกบ็ขอ้มลู (Try-out) โดยนําไปใช้

กบักลุ่มทีไ่มใ่ช่กลุ่มทดลองแต่มลีกัษณะเหมอืนกลุ่มทดลองจาํนวน 30 คน ช่วงระหว่างการทดลอง ผูว้จิยันํา

แบบวดัทกัษะการแกป้ญัหาทางสิง่แวดลอ้ม ไปเกบ็ขอ้มลูกบันกัศกึษาครวูชิาเอกสงัคมศกึษาทีเ่ป็นกลุม่

ทดลอง และช่วงหลงัการทดลอง  ผูว้จิยันําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและแบบวดัทกัษะการ

แกป้ญัหาทางสิง่แวดลอ้ม ไปเกบ็ขอ้มลูกบันกัศกึษาครวูชิาเอกสงัคมศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มทดลอง   

ขอ้มลูเหล่าน้ีถูกวเิคราะหโ์ดยใชส้ถติกิารทดสอบแบบ Paired-Samples Test เพื่อเปรยีบเทยีบ

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและทกัษะการแก้ปญัหาทางสิง่แวดลอ้มก่อนและหลงัเรยีนโดยรปูแบบการเรยีนรู้

โดยใชป้ญัหาเป็นฐาน ผลการวจิยัพบว่า ผูเ้ขา้รว่มการวจิยัทีเ่รยีนดว้ยรปูแบบการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็น

ฐานหลงัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอยา่งมนียัสําคญัทางสถติ ินอกจากน้ี นกัศกึษาที่

เรยีนดว้ยรปูแบบการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานมทีกัษะการแก้ปญัหาทางสิง่แวดลอ้มโดยภาพรวมและราย

ดา้นสงูกว่าก่อนเรยีน 

 จากการวจิยัเรือ่งผลการใชข้องรปูแบบการเรยีนการรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานโดยศกึษาถงึผล

ทีเ่กดิขึน้กบันกัศกึษาคร ูโดยมวีตัถุประสงคก์ารวจิยัเพื่อศกึษาผลการใชข้องรปูแบบการเรยีนการรูโ้ดยใช้

ปญัหาเป็นฐาน ผูว้จิยัไดท้าํการอภปิรายผลการวจิยัว่า ผูเ้รยีนทีใ่ชร้ปูแบบการเรยีนการรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็น



ฐานมคีะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน ผลการวจิยัมคีวามสอดคลอ้งกบั

งานวจิยั หลายชิน้ทีช่ ีใ้หเ้หน็ว่าการจดัการเรยีนรูแ้บบใชป้ญัหาเป็นฐานเป็นจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นในสิง่ทีผู่เ้รยีน

อยากเรยีนรู ้โดยสิง่ทีอ่ยากเรยีนรูด้งักล่าวจะตอ้งเริม่มาจากปญัหาทีผู่เ้รยีนสนใจหรอืพบในชวีติประจาํวนัทีม่ ี

เน้ือหาเกีย่วขอ้งกบับทเรยีน  อาจเป็นปญัหาของตนเองหรอืปญัหาของกลุ่ม ครจูะตอ้งมกีารปรบัเปลีย่น

แผนการจดัการเรยีนรูต้ามความสนใจของเดก็ตามความเหมาะสม จากนัน้ครแูละเดก็รว่มกนัคดิกจิกรรมการ

เรยีนรูเ้กีย่วกบัปญัหานัน้ โดยปญัหาทีจ่ะนํามาใชใ้นการจดัการเรยีนรูบ้างครัง้อาจเป็นปญัหาของสงัคมทีค่รู

เป็นผูก้ระตุน้ใหเ้ดก็คดิจากสถานการณ์ ขา่ว เหตุการณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ จะเน้นทีก่ระบวนการเรยีนรูข้องเดก็ 

เดก็ตอ้งเรยีนรูจ้ากการเรยีน เน้นปฏสิมัพนัธร์ะหว่างผูเ้รยีนในกลุ่ม การปฏบิตัแิละการเรยีนรูร้ว่มกนั นําไปสู่

การคน้ควา้หาคําตอบหรอืสรา้งความรูใ้หมบ่นฐานความรูเ้ดมิทีผู่เ้รยีนมมีาก่อนหน้าน้ี ตลอดจนผูเ้รยีนได้

รว่มกนัปรบัปรุงการทาํงานและรว่มกนัฝึกการคดิวเิคราะหอ์ยา่งลกึซึง้ยิง่ขึน้ นอกจากน้ี การใชร้ปูแบบการ

เรยีนรูแ้บบปญัหาเป็นฐานช่วยเสรมิสรา้งกระบวนการแกป้ญัหา มผีลต่อการสะทอ้นความคดิ ช่วยใหผู้เ้รยีน

ไดม้สี่วนรว่มในการเรยีนรู ้ไดเ้รยีนรูใ้นสิง่ทีแ่ตกต่างจากประสบการณ์ก่อนหน้า การสอนอยา่งเป็นขัน้ตอนทาํ

ใหผู้เ้รยีนไดไ้ตรต่รองเพิม่ขึน้ มกีารสะทอ้นคดิรว่มกนักบัเพื่อนและคร ูดงันัน้ จงึสามารถสรปุไดว้่าทกัษะการ

แกป้ญัหาทางสิง่แวดลอ้มของนกัศกึษาทีเ่รยีนดว้ยรปูแบบการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานสามารถพฒันาได ้

ซึง่มจีดุมุง่หมายเพื่อฝึกทกัษะการคดิแก้ปญัหาอย่างมเีหตุผลและเป็นระบบใหแ้ก่นกัเรยีนโดยจดักจิกรรมการ

เรยีนรูท้ีเ่น้นทกัษะกระบวนการคดิแกป้ญัหา  การคดิสรา้งสรรค ์คดิวจิารณญาณ การสบืคน้และรวบรวม

ขอ้มลู กระบวนการกลุ่ม การบนัทกึและการอภปิราย อกีทัง้รปูแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน

ยงัเป็นเทคนิคการสอน ทีส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดล้ง มอืปฏบิตัดิว้ยตนเอง เผชญิหน้ากบัปญัหาดว้ยตนเอง 

ส่งผลใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กทกัษะในการคดิหลายรปูแบบ เช่น การคดิวจิารณญาณ คดิวเิคราะห ์การคดิสงัเคราะห ์

การคดิสรา้งสรรค ์ฯลฯ 

2. งานวจิยัเกีย่วกบัปจัจยัทีส่่งผลต่อการเรยีนรู ้

การปฏบิตังิานของครไูมเ่พยีงแต่ไดร้บัผลกระทบจากกลยทุธก์ารสอนทีใ่ชใ้นหอ้งเรยีนเท่านัน้ แต่ยงั

รวมถงึความเชื่อและทศันคตขิองพวกเขาดว้ย ผูว้จิยัไดท้าํวจิยัเชงิสาํรวจโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อสาํรวจปจัจยั

ทีส่่งผลต่อการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนโดยส่งแบบสอบถามใหน้กัศกึษาปีสีจ่าํนวน 390 คน ผลวจิยัพบว่าทศันคติ

ต่อรายวชิาและต่อผูส้อนมสี่วนสาํคญัอยา่งยิง่ รวมทัง้ประสทิธภิาพของผูส้อนและสภาพแวดลอ้มการเรยีนรู ้

บรรยากาศในหอ้งเรยีนเอือ้ต่อนกัเรยีนทีเ่ชื่อมโยงความรูใ้หมก่บัความรูเ้ดมิของพวกเขา ผูว้จิยัจงึเหน็ว่าตอ้ง

มคีวามพยายามในการสนบัสนุนส่งเสรมิและปรบัปรงุการเรยีนการสอนก่อนและหลงั มกีารฝึกอบรมคร ู

เพื่อใหม้คีวามพรอ้มในการสอนและปรบัปรุงตนเองอยูเ่สมอ 



3. งานวจิยัเกีย่วกบัการนําเสนอในหอ้งเรยีนภาษาองักฤษ 

การพฒันาความสามารถในการสื่อสารหรอืนําเสนอดว้ยวาจาเป็นภาษาองักฤษเป็นเป้าหมายหน่ึง

ของหลกัสตูรในระดบัอุดมศกึษา การสรา้งและส่งงานนําเสนอดว้ยปากเปล่าเป็นภาษาองักฤษเป็นเครือ่งมอืที่

มปีระโยชน์ในการพฒันาความสามารถในการสื่อสารของผูเ้รยีนและเป็นทกัษะวชิาชพีทีส่าํคญัในการ

ประกอบอาชพีของนกัเรยีนในอนาคต ในบรบิทของงานนําเสนอดว้ยปากเปล่ามกีารฝึกฝนทกัษะการใช้

ภาษาทีห่ลากหลาย เช่น การอ่านบทความทางวชิาการ การเตรยีม PowerPoint สื่อทีใ่ชใ้นการนําเสนอ

พรอ้มบทพูดหรอืสครปิตท์ีส่อดคลอ้งกนัเพื่อช่วยในการพดูอยา่งลื่นไหล อยา่งไรกต็าม นกัเรยีนอาจประสบ

ปญัหาเมือ่พวกเขาเตรยีมและส่งงานนําเสนอ เพราะภาษาองักฤษไมใ่ช่ภาษาแม่จงึเป็นความทา้ทายดา้น

ภาษาและเป็นสาเหตุหลกัของความวติกกงัวลความกงัวลใจและการขาดความมัน่ใจ วธิทีีม่ปีระสทิธภิาพใน

การบรรเทาความกงัวลใจและประหม่าเหล่าน้ี คอืการใชส้ถานการณ์จาํลอง ครตูอ้งใหร้ายละเอยีดที่

เฉพาะเจาะจงเพื่อใหน้กัเรยีนรูว้่าตอ้งทาํอะไรในแต่ละขัน้ตอน เพื่อแสดงใหเ้ป็นแบบอยา่งใหก้บันกัเรยีนเพื่อ

ช่วยใหผู้เ้รยีนเขา้ใจและปฏบิตังิานไดอ้ย่างไร 

4. งานวจิยัเกีย่วกบัการใชเ้ทคโนโลย ีWhatsapp ในการเรยีนการสอน 

มหาวทิยาลยัทุกแห่งในแอฟรกิาใตไ้ดร้บัการสนบัสนุนใหใ้ชร้ะบบบรหิารจดัการการเรยีนการสอน

ผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต เช่น Blackboard เพื่ออํานวยความสะดวกในการเรยีนรูแ้บบผสมผสาน ถงึแมจ้ะมี

การใช ้Blackboard เป็นเทคโนโลยหีลกัในการจดัการการเรยีนการสอน แต่อาจารยแ์ละนกัเรยีนบางคนก็

ชอบใช ้WhatsApp เพื่อการเรยีนการสอน งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษามุมมองของนกัเรยีนและ

อาจารยเ์กี่ยวกบัการเรยีนและการสอนโดยใช ้WhatsApp ทีม่หาวทิยาลยัในแอฟรกิาใต ้งานน้ีเป็นงานวจิยั

เชงิคุณภาพภายใตก้ระบวนทศัน์แบบ Interpretivist นกัเรยีนสบิหกคนและอาจารยส์องคนทีใ่ช ้WhatsApp 

เป็นประจาํไดร้บัการคดัเลอืกโดยมจีดุประสงคเ์พื่อเขา้ร่วมการสมัภาษณ์กึง่โครงสรา้งและการสนทนากลุ่ม 

ผลการวจิยัพบว่าอาจารยท์ีใ่ช ้WhatsApp ไมเ่พยีงแต่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการสื่อสารอยา่งเดยีวแต่เพื่อ

ส่งเสรมิการเรยีนรูร้ว่มกนัในหมูน่กัเรยีน แมว้่านกัเรยีนจะสงัเกตเหน็ขอ้จาํกดับางประการระหว่างใช ้

WhatsApp แต่พวกเขาตอ้งการสื่อสงัคมออนไลน์ (social media) มากกว่าการใช ้Blackboard ดงันัน้ จงึ

สรปุไดว้่า ถงึแมว้่า WhatsApp จะตอบสนองต่อความตอ้งการของนกัเรยีน แต่กไ็มไ่ดเ้ป็นสื่อหรอืเครือ่งมอืที่

เป็นประโยชน์ในการเตรยีมความพรอ้มใหแ้ก่นกัเรยีนในการพฒันาทกัษะความเขา้ใจและใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั

ทีม่หาวทิยาลยัคาดหวงัไว ้

  



ส่วนท่ี 4 ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ  

การไดร้บัโอกาสทีด่ใีนการไปนําเสนอผลงานทาํใหผู้ว้จิยัไดเ้ปิดโลกทศัน์ในดา้นวชิาการและ

วฒันธรรม ไดแ้ก่ การกนิอยู่ อาศยั ลกัษณะนิสยั บุคลกิภาพ การดาํเนินชวีติ ภาษาหลกัทีใ่ช ้ของคน

ประเทศนัน้ๆ ซึง่สิง่เหล่าน้ีเป็นประโยชน์ในดา้นการนํามาสอนนกัศกึษาได ้นอกจากน้ี สิง่ไดร้บัจากการ

ประชุมคอืมติรภาพดีๆ ทีไ่ดร้บัจากผูเ้ขา้รว่มการประชุมทีม่คีวามตัง้ใจในการแลกเปลีย่นความรูก้นัอยา่งมาก 

ขอ้เสนอแนะต่างๆดเีกนิคาด ไดร้บัมุมมองใหม่ๆ ซึง่ไมค่าดไมถ่งึ เป็นประโยชน์ต่อการปรบัปรงุพฒันาการให้

ดยีิง่ขึน้ สมบรูณ์มากขึน้ หากเป็นไปได ้ประสงคใ์หม้หาวทิยาลยัส่งเสรมิการใหทุ้นแบบน้ีแก่อาจารยต่์อไป

เพื่อความเป็นเลศิทางวชิาการ เพราะอาจารยห์ลายท่านมคีวามสามารถ และในการไปนําเสนองานเป็นการ

แสดงถงึศกัยภาพทีม่อียูอ่กีทัง้ไดร้บัความรูก้ลบัมาพฒันามหาวทิยาลยัของเราอกีดว้ย  

 

 

 

 

      (ผูช่้วยศาสตราจารยส์ุรตันา  อดพิฒัน์) 

     ผูร้ายงาน 

  



ส่วนท่ี 5 ความเหน็ของผูบ้งัคบับญัชาของเจ้าสงักดั และโครงการท่ีดาํเนินการต 

 (ยกเวน้กรณผีูร้ายงานเป็นขา้ราชการตัง้แต่ระดบัอธบิดหีรอืเทยีบเท่าขึน้ไป)  

 5.1 ความเหน็ของหวัหน้าภาควชิา 

 ………………………………………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………………………………… 

      

       (นางสาวเยาวพรรณ  ทมิทอง) 

        หวัหน้าภาควชิา 

 

 5.2 ความเหน็ของคณบด ี

 ………………………………………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………………………………… 

      

       (รองศาสตราจารย ์พ.ต.ท. ดร.ศริพิงษ์ เศาภายน) 

               คณบด ี

 

    


