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บทคัดย่อ

	 การวิจัยในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพ่ือ	 1)	 พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้
การเรียนรู้จากสถานการณ์เสมือนจริงเพ่ือเสริมสร้างความสามารถทางภาษาอังกฤษและการรับรู้ความ
สามารถของตนเองของนกัศึกษาระดบัปรญิญาตร	ีและ	2)	ประเมนิผลการใช้รปูแบบการเรยีนการสอนภาษา
องักฤษทีพั่ฒนาข้ึน	กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั	ได้แก่	นกัศึกษามหาวทิยาลัยธรุกิจบณัฑิตย์จ�านวน	45	คน	
เครือ่งมอืทีใ่ช้	ได้แก่	แบบวดัความสามารถทางภาษาองักฤษ	แบบสอบถามการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง	
และแบบสอบถามความพึงพอใจทีม่ต่ีอรปูแบบการเรยีนการสอน	วเิคราะห์ข้อมลูด้วยการหาค่าเฉลีย่	ส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน	การทดสอบท	ีการวเิคราะห์ความแปรปรวนร่วมแบบทางเดยีว	และการวเิคราะห์เนือ้หา
	 ผลการวิจัยพบว่า	1)	รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้จากสถานการณ์
เสมอืนจรงิเกดิจากการผสานแนวคิดการเรยีนรูจ้ากสถานการณ์เสมอืนจรงิ	การช่วยเสรมิต่อการเรยีนรู	้และ
การปล่อยความรับผิดชอบทีละน้อยประกอบด้วย	4	องค์ประกอบ	ได้แก่	(1)	หลักการ	(2)	วัตถุประสงค์	
(3)	 ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน	 6	 ขั้น	 คือ	 ขั้นเข้าใจจุดประสงค์การเรียนรู้	 ขั้นทบทวนตรวจสอบ
ความรูเ้ดมิ	ข้ันเผชิญสถานการณ์เสมอืนจรงิ	ข้ันท�างานร่วมกนั	ข้ันน�าเสนอผลงานกลุม่	และข้ันเรยีนรูด้้วย
ตนเอง	และ	(4)	การวัดและประเมินผล	2)	ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนพบว่า	ค่าเฉลี่ยคะแนน
ความสามารถภาษาอังกฤษหลงัเรยีนด้วยรปูแบบการเรยีนการสอนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส�าคัญทาง
สถิตทิีร่ะดบั	.05	ระดบัการรบัรูค้วามสามารถของตนเองด้านภาษาองักฤษหลงัเรยีนด้วยรปูแบบการเรยีน
การสอนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 และความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
รูปแบบการเรียนการสอนอยู่ในระดับมากทุกด้าน	

ค�ำส�ำคัญ:	รปูแบบการเรยีนการสอน	การเรยีนรูจ้ากสถานการณ์เสมอืนจรงิ	การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง

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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บทน�า
	 ศตวรรษที	่21	ต้องการผูท้ีม่ทีกัษะการคิดและแสวงหาความรูไ้ด้ด้วยตนเอง	ภาคีเพ่ือการเรยีนรู้
แห่งศตวรรษที	่21	(Partnership	for	the	21st	Century	Skills:	P21)	ได้กล่าวไว้ว่า	การจดัการเรยีนการสอน
ในศตวรรษที่	21	ต้องเน้นบริบทที่ตรงตามโลกแห่งความเป็นจริง	เพื่อให้การเรียนรู้นั้นมีความหมายและ
สัมพันธ์กับตัวผู้เรียน	 ผู้เรียนในยุคนี้ควรรู้จักคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา	 และสามารถท�างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 การเรียนการสอนยุคใหม่จึงต้องเปลี่ยนไป	 ผู้สอนต้องเปลี่ยนบทบาทจาก
การถ่ายทอดความรู้มาเป็นการช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง	 แสวงหาความรู้ได้มากและรวดเร็วข้ึน	
เน้นการสร้างทกัษะทีจ่�าเป็นต่อการเรยีนรู	้เน้นกิจกรรมทีไ่ด้ลงมอืปฏบิตั	ิเรยีนรูร่้วมกนัอย่างสนกุ	ใช้ทกัษะ
การท�างานเป็นทีมเพ่ือแก้ปัญหา	 คิดสร้างสรรค์เพ่ือการต่อยอดสู่การสร้างสิ่งใหม่	 ปัจจัยเหล่านี้ท�าให้
สถาบันอุดมศึกษาต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าจะผลิตบัณฑิตที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป	 และยังต้องมั่นใจว่าการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษานั้นสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ	 การปฏิรูปการศึกษา	 และแผนการศึกษาแห่งชาติที่ให้ความส�าคัญกับ
การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการก�าลังคนของประเทศ	 แต่ในความเป็นจริงกลับ
พบว่าการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบันเน้นความส�าคัญไปที่เนื้อหาวิชา	 มีการก�าหนดหลักสูตรและ
เนื้อหาที่ต้องเรียนมากมาย	และเน้นการสอบเพื่อวัดผลการเรียนรู้	การสอนในระดับอุดมศึกษาผู้สอนมัก
ใช้วธิกีารสอนตามรปูแบบทีต่นเคยเรยีนมา	ส่วนมากเป็นการสอนทีผู่ส้อนเป็นศูนย์กลาง	เน้นการบรรยาย
ให้ความรู้	 โดยอาศัยหนังสือเรียนเป็นสื่อในการสอน	 ท�าให้ผู้เรียนกลายเป็นผู้รับความรู้เพียงอย่างเดียว	
ปัญหาที่พบตามมาคือผู้เรียนไม่ได้ใช้ทักษะและความคิดขั้นสูง	จึงไม่ได้พัฒนาทักษะทางภาษาอย่างเต็มที่	
ขาดความรู้ทางวัฒนธรรมและความเป็นพลเมืองที่มีความคิด	 ผู้เรียนขาดการเช่ือมโยงความรู้ที่เรียนใน
ห้องเรียนกับสถานการณ์ที่ประสบจริงในการท�างาน	 จึงท�าให้ผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่พร้อมในการท�างานใน
อนาคต	(Beers,	2011)
	 การเรยีนการสอนภาษาองักฤษในระดบัอดุมศึกษานัน้	บณัฑิตได้รบัการคาดหวงัให้ใช้ทกัษะภาษา
องักฤษเพ่ือการสือ่สารและขยายขอบเขตการเรยีนรูแ้ละประสบการณ์ทีจ่�าเป็นต่อการเรยีนของตนเอง	เช่น	
การใช้ทักษะการอ่านเพ่ือค้นคว้าหาข้อมูลจากบทความวิชาการ	 แต่ถึงแม้นักศึกษาไทยจะเรียนวิชาภาษา
อังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศตั้งแต่ระดับประถมศึกษามานานกว่า	10	ปี	แต่ระดับความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษยังอยู่ในระดบัต�า่	ปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษของนกัศึกษาทีป่รากฏอย่างชัดเจน	ได้แก่	
นกัศึกษาไม่สามารถอธบิายและตอบโต้ข้อซกัถามในการน�าเสนอผลงานหรอืข้อมลูได้ดพีอ	ไม่มคีวามรูแ้ละ
เทคนคิในการน�าเสนอผลงานและข้อมลู	ไม่สามารถสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ	กบัชาวต่างประเทศได้	ไม่
สามารถเขียนหรอืพูดวเิคราะห์วจิารณ์ข้อมลูได้	ไม่สามารถเขียนอธบิายผลการทดลอง	โครงงาน	บทคัดย่อ	
และรายงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่เรียนและ/หรือการท�างาน	 ถึงแม้นักศึกษาจะเห็นประโยชน์และ
ความส�าคัญของภาษาอังกฤษแต่ก็ยังขาดความสามารถและความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมี
ประสิทธภิาพในสถานการณ์ต่างๆ	(สวุรรณ	ีพันธุพ์รกึส์	และฌัลลกิา	มหาพูนทอง,	2550)	ด้วยความตระหนกั
ถงึความจ�าเป็นทีบ่ณัฑิตไทยต้องสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เมือ่ท�างานจรงิ	และเร่งเสรมิสร้างความเช่ือมัน่
ในความสามารถของตนเอง	 สร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่
สอดคล้องกับความเป็นจริง	 ซึ่งเป็นการปรับเปล่ียนรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับศตวรรษที	่
21	 ผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้จากสถานการณ์เสมือน
จริงเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับการท�างานจริง	 พัฒนาความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษ	ฝึกฝนทักษะการคิดและการแก้ปัญหา	รู้จักเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นซึ่งเป็นทักษะที่พึงประสงค์ใน
ตลาดแรงงานยุคปัจจุบัน
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วัตถุประสงค์การวิจัย
	 1.	เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู ้จากสถานการณ์
เสมือนจริงเพ่ือเสริมสร้างความสามารถทางภาษาอังกฤษและการรับรู้ความสามารถของตนเองของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
	 2.	เพ่ือประเมนิผลการใช้รปูแบบการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้การเรยีนรูจ้ากสถานการณ์
เสมือนจริงเพ่ือเสริมสร้างความสามารถทางภาษาอังกฤษและการรับรู้ความสามารถของตนเองของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี

แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
	 รปูแบบการเรยีนการสอน	เป็นลกัษณะหรอืสภาพการเรยีนการสอนทีไ่ด้รบัการจดัล�าดบัข้ันตอน
อย่างเป็นระบบ	สอดคล้องกับทฤษฎีหรือหลักการที่รูปแบบนั้นยึดถือ	และน�าไปสู่จุดมุ่งหมายเฉพาะของ
รูปแบบนั้น	 กระบวนการสอนต้องได้รับการทดสอบตามระเบียบวิธีที่เหมาะสมจนมั่นใจได้ว่าสามารถ
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดผลการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายได้จริง	 รูปแบบการเรียนการสอนมีองค์ประกอบที่ส�าคัญ	
4	องค์ประกอบ	ได้แก่	หลักการหรือแนวคิด	วัตถุประสงค์หรือความคาดหวังในผู้เรียนที่มีลักษณะเฉพาะ
เจาะจงตามรูปแบบที่สร้างข้ึน	 วิธีการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นข้ันตอน	 พร้อมระบุรายละเอียด
ของกิจกรรม	 และการประเมินผลเพ่ือบ่งบอกถึงผลที่ได้รับจากการใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่สร้าง
ขึ้น	(ทิศนา	แขมมณี,	2556;	Joyce,	Weil,	&	Calhoun,	2011)
	 แนวคิดการเรยีนรูจ้ากสถานการณ์เสมอืนจรงิ	(Scenario-based	learning)	เป็นการเรยีนรูท้ีผู่เ้รยีน
มโีอกาสใช้ประสบการณ์ในการแก้ปัญหาทีม่ลีกัษณะตรงกับโลกแห่งความเป็นจรงิซึง่มคีวามซบัซ้อน	ในการ
แก้ปัญหาผู้เรียนต้องอาศัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	การท�างานร่วมกันเป็นทีม	และทักษะการตัดสินใจ	
การเรยีนรูจ้ากสถานการณ์เสมอืนจรงิจะเป็นการเรยีนรูอ้ย่างตืน่ตวัและผูเ้รยีนจะเกดิความเข้าใจเชิงลกึใน
สิง่ทีเ่รยีน	ทกัษะและการเรยีนรูท้ีไ่ด้จะท�าให้ผูเ้รยีนมคีวามพร้อมในการเข้าสูส่ภาพการท�างานจรงิ	ลกัษณะ
ของการสอนตามแนวการเรียนรู้จากสถานการณ์เสมือนจริงมีความแตกต่างจากการสอนแบบดั้งเดิม	 แต่
ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนท�างานและเรียนรู้ร่วมกัน	คิดแก้ปัญหาที่ไม่มีค�าตอบตายตัวล่วงหน้า	ผู้สอนเปลี่ยน
บทบาทจากการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้มาเป็นผู้อ�านวยความสะดวก	 ในขณะที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้เชิง
ปฏิสัมพันธ์เพื่อให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีพลวัตร	 (Errington,	 2010)	 ผู้เรียนจะได้รับประโยชน์จากการ
เรียนรู้เนื่องจากเป็นการบูรณาการความรู้เข้ากับทักษะอาชีพ	 ผู้เรียนได้เห็นตัวอย่างจริงและได้ฝึกปฏิบัติ
ภายใต้สถานการณ์เสมอืนจรงิ	พร้อมทัง้ฝึกวเิคราะห์ผลทีเ่กิดข้ึน	การเรยีนรูจ้ากสถานการณ์เสมอืนจรงิช่วย
ส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนรบัมอืกบัความไม่แน่นอนและการไม่มคี�าตอบตายตวัซึง่เป็นสิง่ทีเ่กิดข้ึนในชีวติจรงิ	อกีทัง้
ยังเป็นการกระตุ้นทักษะทางปัญญา	เนื่องจากผู้เรียนจ�าเป็นต้องค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อให้ได้มาซึ่งค�าตอบนั้น	
การเรยีนรูจ้ากสถานการณ์เสมอืนจรงิจงึช่วยสร้างคุณลกัษณะของบณัฑิตทีพึ่งประสงค์	โดยเฉพาะการมอง
โลกกว้าง	การคิดแก้ปัญหา	และการเรียนรู้ตลอดชีวิต	(Van	der	Heijden,	2002)	สร้างทักษะทางสังคม	
เกิดการเรียนรู้จากการท�างานร่วมกันอันเป็นการส่งเสริมทักษะการท�างานในอนาคต	เมื่อผู้เรียนได้ฝึกฝน
ทักษะเหล่านี้บ่อยครั้งจะมีโอกาสประสบความส�าเร็จในการท�างานจริง	 และยังช่วยให้เกิดการพัฒนาด้าน
อารมณ์และวัฒนธรรมการท�างาน	 โดยเฉพาะการตรงต่อเวลา	 มารยาทในการท�างานกลุ่ม	 การเลือก
ใช้ถ้อยค�า	การท�างานแบบมืออาชีพ	เป็นต้น	
	 แนวคิดการช่วยเสรมิต่อการเรยีนรู	้(Scaffolding)	เป็นการช่วยให้ผูเ้รยีนทียั่งไม่สามารถท�างานช้ิน
ใดช้ินหนึง่ให้สามารถท�าได้ส�าเรจ็ลลุ่วง	ผูท้ีใ่ห้ความช่วยเหลือเป็นผูท้ีม่คีวามสามารถสงูกว่า	เช่น	ครผููส้อน	
เพ่ือน	หรอืผูป้กครอง	และเมือ่ผูเ้รยีนพัฒนาความสามารถของตนเองเพ่ิมมากข้ึนผูส้อนจะค่อยๆ	ลดความ
ช่วยเหลือลงจนกระทั่งสิ้นสุดการให้ความช่วยเหลือ	เมื่อผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสัมฤทธิ์ผล	จะ
เกิดความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง	(Hammond	&	Gibbons,	2001)	องค์ประกอบส�าคัญของการ
ช่วยเสรมิต่อการเรยีนรู	้คือ	ต้องมกีารสนบัสนนุอย่างทนัท่วงทแีละตรงกับความต้องการจ�าเป็นของผูเ้รยีน	
(Contingency)	ผูส้อนต้องค่อยๆ	ลดระดบัความช่วยเหลือลงตามระดบัพัฒนาการทีส่งูข้ึนของผูเ้รยีน	(Fading)	
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และถ่ายโอนความรับผิดชอบในการเรียนรู้ไปสู่ตัวผู้เรียน	 (Transfer	 of	 responsibility)	 เมื่อผู้เรียนมี
พัฒนาการและความสามารถในการท�าภาระงานเพิ่มสูงขึ้น	(Van	de	Pol,	Volman,	&	Beishuizen,	2010)	
ในการจะใช้การช่วยเสรมิต่อการเรยีนรูป้ระเภทใดนัน้	ผูส้อนมบีทบาทส�าคัญในการเลอืกวธิกีารแนะน�าช่วย
เหลือผูเ้รยีนเพ่ือให้ได้รบัความรูห้รอืแนวคิดใหม่	การช่วยเสรมิต่อการเรยีนรูไ้ม่ใช่เพียงการช่วยให้ผูเ้รยีนท�า
กิจกรรมให้เสร็จสิ้น	แต่ผู้สอนต้องรู้จักเลือกใช้กลวิธีต่างๆ	ที่เหมาะสมกับความต้องการจ�าเป็นของผู้เรียน
และสภาพแวดล้อมการเรยีนรู	้เพ่ือให้ผูเ้รยีนเสรมิสร้างความเข้าใจและเรยีนรูไ้ด้อย่างอสิระในสถานการณ์
ใหม่ภายในพ้ืนทีร่อยต่อพัฒนาการของตนเอง	การจดัการช่วยเสรมิต่อการเรยีนรูท้ีม่ปีระสิทธภิาพจะช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เชิงลึก	ผู้เรียนจะเรียนรู้อย่างมีความหมายผ่านการท�ากิจกรรมและการมีปฏิสัมพันธ์
กบักลุม่	ผูเ้รยีนเกดิแรงจงูใจในการเรยีน	เรยีนได้ตรงตามวตัถปุระสงค์การเรยีนรูภ้ายใต้สภาพแวดล้อมที่
เป็นมติร	และมองเหน็ความส�าเรจ็ในการเรยีนของตนเอง	การช่วยเสรมิต่อการเรยีนรูจ้ะช่วยให้ผูส้อนคาด
การณ์ปัญหาทีจ่ะเกดิข้ึนและจดัการเรยีนการสอนอย่างเป็นข้ันตอนเพ่ือขยายขอบเขตความเข้าใจของผูเ้รยีน
และลดความสับสน	ท�าให้การท�ากจิกรรมหรอืภาระงานชัดเจนและง่ายข้ึน	ผูเ้รยีนเรยีนรูอ้ย่างเป็นข้ันตอน	
ไม่หลงทาง	และสามารถเรียนรู้ตามแผนที่ผู้สอนวางไว้	นอกจากนี้	การช่วยเสริมต่อการเรียนรู้จะช่วยลด
ความไม่แน่นอน	ลดความผดิหวงัและความวติกกงัวลทีจ่ะเกดิกับผูเ้รยีน	เนือ่งจากผูส้อนให้ท�างานทลีะข้ัน	
ผูเ้รยีนจะมกีารรบัรูคุ้ณค่าในตนเอง	(Self-esteem)	และรบัรูค้วามสามารถของตนเอง	(Self-efficacy)	เพ่ิมข้ึน	
อันเกิดจากความมั่นใจว่าจะสามารถท�าภาระที่ได้รับมอบหมายได้ส�าเร็จ	(Wood,	Bruner,	&	Ross,	1976)
	 แนวคิดการปล่อยความรบัผดิชอบทลีะน้อย	(Gradual	release	of	responsibility)	คือการถ่ายโอน
ความรับผิดชอบในการเรียนการสอนจากที่ผู้สอนเป็นศูนย์กลางมาเป็นการสร้างความรับผิดชอบร่วม
กันระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน	 จนกระทั่งผู้เรียนมีความรับผิดชอบมากข้ึนและกลายเป็นผู้เรียนรู้อย่าง
อิสระ	(Independent	learner)	ในที่สุด	(Fisher	&	Frey,	2014)	รูปแบบของแนวคิดการปล่อยความรับผิด
ชอบทีละน้อยประกอบไปด้วยขั้นตอนส�าคัญ	4	ขั้นตอน	ได้แก่	(1)	การสอนอย่างมีจุดมุ่งหมาย	(Focused	
instruction)	หมายถึง	การแสดงจุดมุ่งหมายในการเรียนการสอนที่ชัดเจนให้ผู้เรียนรับทราบ	หัวใจส�าคัญ
ของการสอนอย่างมจีดุมุง่หมายคือการทีผู่ส้อนต้องแจ้งอย่างชัดเจนว่าการเรยีนในแต่ละครัง้มวีตัถปุระสงค์
อะไร	 ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้อะไรบ้าง	 และจะต้องประยุกต์ใช้ความรู้กับภาระงานอะไร	 เมื่อผู้เรียนทราบ
จุดมุ่งหมายในการเรียนอย่างชัดเจนจะท�าให้การเรียนในแต่ละครั้งได้ผลดีย่ิงข้ึน	 (2)	 การสอนแบบช้ีน�า	
(Guided	 instruction)	 เป็นข้ันตอนที่ผู้เรียนเริ่มแสดงความรับผิดชอบมากข้ึนในการท�าภาระงานที่ได้รับ
มอบหมาย	 การสอนนั้นมุ่งไปที่ผู้เรียนทั้งห้องหรือกลุ่มย่อยก็ได้	 ส่ิงส�าคัญของข้ันตอนนี้คือการที่ผู้สอน
วางแผนมาเป็นอย่างดีจนสามารถมองเห็นความต้องการของผู้เรียนรายคนและความต้องการของผู้เรียน
แต่ละกลุ่มได้	แล้วจงึสอนในสิง่ทีผู่เ้รยีนต้องการหรอืคาดหวงั	การสอนแบบช้ีน�าเป็นข้ันตอนทียื่ดหยุ่น	ไม่มี
ข้อก�าหนดให้ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั	ข้ึนอยู่กับการตอบสนองของผูเ้รยีนว่าต้องการการช้ีน�าเรือ่งใด	
(3)	 การเรียนรู้ร่วมกัน	 (Collaborative	 learning)	 เป็นข้ันตอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนฝึกคิดและฝึกสร้าง
ความเข้าใจผ่านการพูดคุยสนทนา	แลกเปลีย่นข้อมลูและความคิดเหน็กับเพ่ือนร่วมกลุม่	ภาระงานทีผู่ส้อน
มอบให้ต้องกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจและอยากแก้ปัญหาให้ส�าเร็จเพ่ือสร้างความผูกพันให้เกิดกับภาระงาน	
ในการสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันนั้น	 ผู้สอนต้องมั่นใจว่าเป็นการสนทนาที่มีความหมายและ
ความรับผิดชอบ	กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ	กิจกรรมกลุ่มต้องสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับหัวข้อภาระงาน	ผู้เรียนต้อง
รู้จักแสวงหาข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเหมาะสมมาน�าเสนอ	คิดไตร่ตรองในสิ่งที่ตนเองและผู้อื่นน�าเสนอ	 และ
สามารถสรุปเป็นความรู้ได้ในที่สุด	 และข้ันตอนสุดท้ายของแนวคิดการปล่อยความรับผิดชอบทีละน้อย	
คือ	 (4)	 การเรียนรู้อย่างอิสระ	 (Independent	 learning)	 ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของการจัดการเรียนการ
สอน	เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ข้อมูล	ความคิด	บริบท	ทักษะ	และกลวิธีในสถานการณ์ต่างๆ	ได้
อย่างอิสระ	ภาระงานที่ผู้สอนมอบให้นั้นต้องเป็นภาระงานตามสภาพจริง	(Authentic	task)	เปิดโอกาสให้
ผูเ้รยีนประยุกต์ใช้ความรูท้ีไ่ด้รบัมาทัง้หมดในการท�าภาระงานนัน้ด้วยตนเอง	การเรยีนรูอ้ย่างอสิระช่วยให้
เกิดการเรียนรู้แบบน�าตนเองและสร้างความผูกพัน	(Engagement)	กับการเรียน	
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	 จากการศึกษาแนวคิดข้างต้น	 ผู้วิจัยจึงน�าแนวคิดทั้งหมดน้ีมาใช้ในการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนภาษาองักฤษโดยใช้การเรยีนรูจ้ากสถานการณ์เสมอืนจรงิเพ่ือเสรมิสร้างความสามารถทางภาษา
องักฤษและการรบัรูค้วามสามารถของตนเองของนกัศึกษาระดบัปรญิญาตร	ีโดยมกีรอบแนวคิดในการวจิยั	
ดังนี้

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

 

ภำพที่ 1	กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีด�าเนินการวิจัย
 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
	 ประชากร	ได้แก่	นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ	
2	ในภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2559	จ�านวน	21	กลุ่ม	มีจ�านวนนักศึกษาทั้งสิ้น	716	คน
กลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่	นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ	2	ใน
ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2559	จ�านวน	1	กลุ่ม	โดยมีจ�านวนนักศึกษา	45	คน	กลุ่มตัวอย่างได้มาโดย
การสุ่มแบบง่าย	(Simple	random	sampling)	แบบมีหน่วยสุ่มเป็นกลุ่ม
 ตัวแปรที่ศึกษำ
	 ตัวแปรต้น	 ได้แก่	การจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้
การเรียนรู้จากสถานการณ์เสมือนจริง
	 ตัวแปรตาม	ได้แก่	 1)	ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ	2)	การรับรู้ความสามารถของตนเอง	
และ	3)	ความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอน
 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
	 1.	แผนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้จากสถานการณ์
เสมือนจริง	จ�านวน	8	แผน	ผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการสอนจากผู้เชี่ยวชาญเท่ากับ	4.78	
อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด
	 2.	แบบวดัความสามารถทางภาษาองักฤษ	แบ่งเป็น	4	ตอน	ตอนละ	20	คะแนน	ได้แก่	ตอนที	่1	แบบ
ทดสอบการฟัง	ตอนที	่2	แบบทดสอบการอ่าน	ตอนที	่3	แบบทดสอบการเขียน	และตอนที	่4	แบบทดสอบ
การพูด	รวมเป็นคะแนนเต็ม	80	คะแนน	ผลการประเมินความสอดคล้อง	(The	index	of	item-objective	
congruence:	IOC)	อยู่ระหว่าง	0.67-1.00	ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง	0.23-0.80	อ�านาจจ�าแนกอยู่ระหว่าง	
0.20-0.87	ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	0.85	

ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม

แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ
การเรียนการสอน

แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้
จากสถานการณ์เสมือนจริง

แนวคิดเกี่ยวกับการช่วยเสริม
ต่อการเรียนรู้

แนวคิดเกี่ยวกับการปล่อย
ความรับผิดชอบทีละน้อย

รูปแบบการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้
จากสถานการณ์เสมือนจริงเพื่อ
เสริมสร้างความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษและการรับรู้
ความสามารถของตนเองของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี

1.	ความสามารถทาง
	 ภาษาอังกฤษ
2.	การรบัรูค้วามสามารถของ
	 ตนเองด้านภาษาอังกฤษ
3.	ความพึงพอใจต่อรูปแบบ
	 การเรียนการสอน
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	 3.	แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตนเองของนักศึกษา	 เป็นแบบมาตรประมาณค่า
ความมั่นใจ	7	ระดับ	ตั้งแต่ระดับไม่มั่นใจเลยจนถึงระดับมั่นใจมากที่สุด	ผลการประเมินความสอดคล้อง
อยู่ระหว่าง	0.67-1.00	ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	0.94
	 4.	แบบสอบถามความพึงพอใจเกีย่วกบัรปูแบบการเรยีนการสอนทีผู่ว้จิยัพัฒนาข้ึน	ผลการประเมนิ
ความสอดคล้องอยู่ระหว่าง	0.80-1.00	ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	0.94

การเก็บรวบรวมข้อมูล
	 ระยะที่	1	 ก่อนการใช้รปูแบบการเรยีนการสอนภาษาองักฤษโดยใช้การเรยีนรูจ้ากสถานการณ์
เสมือนจริง	 ผู้วิจัยน�าแบบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษไปวัดกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบพื้นฐาน
ความเข้าใจในทกัษะภาษาองักฤษ	และน�าแบบสอบถามการรบัรูค้วามสามารถของตนเองด้านภาษาอังกฤษ
ให้กลุ่มตัวอย่างตอบเพื่อเก็บเป็นข้อมูลก่อนการทดลองใช้รูปแบบ
	 ระยะที่	2	 ทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้จากสถานการณ์
เสมือนจริงด้วยการทดลองแบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียวแบบมีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง	 (One	
group	pretest	posttest	design)	โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการสอนที่ก�าหนดไว้	
	 ระยะที่	3	 หลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้จากสถานการณ์
เสมอืนจรงิครบตามแผนการสอนทีก่�าหนดไว้แล้ว	ผูว้จิยัน�าแบบวดัความสามารถทางภาษาองักฤษไปวดักบั
กลุม่ตวัอย่างอกีครัง้	เพ่ือน�าผลทีไ่ด้มาเปรยีบเทยีบหาค่าความแตกต่าง	และน�าแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอน	และแบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตนเองที่มีต่อ
ภาษาอังกฤษไปให้นักศึกษาตอบเพื่อประเมินผล	
	 ระยะที่	4	 หลังจากรวบรวมข้อมลูทีไ่ด้จากการทดลองใช้รปูแบบการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ
โดยใช้การเรียนรู้จากสถานการณ์เสมือนจริงครบถ้วนแล้ว	 ผู้วิจัยน�าข้อมูลที่ได้จากมาวิเคราะห์เพ่ือหา
ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
 กำรวิเครำะห์ข้อมูล
	 ผู้วิจัยด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย	()	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(SD)	การ
ทดสอบที	 (t-test	 แบบ	 paired	 samples)	 การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมแบบทางเดียว	 (One	 way	
ANOVA)	และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัย 
	 1.	 ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้จากสถานการณ์
เสมือนจริง
	 รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้จากสถานการณ์เสมือนจริงเพ่ือเสริม
สร้างความสามารถทางภาษาอังกฤษและการรับรู้ความสามารถของตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เกิดจากการผสานแนวคิดการเรียนรู้จากสถานการณ์เสมือนจริง	แนวคิดการช่วยเสริมต่อการเรียนรู้	และ
แนวคิดการปล่อยความรับผิดชอบทีละน้อย	 ซึ่งมีหลักการร่วมกันอันส�าคัญคือการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางโดยให้เรียนรู้จากสถานการณ์เสมือนจริง	 ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้และแก้ปัญหาร่วมกัน
โดยที่ผู้สอนลดบทบาทจากการสอนมาเป็นผู้อ�านวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในที่สุด	
	 รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่พัฒนาข้ึนมีองค์ประกอบส�าคัญของรูปแบบ	 คือ	
(1)	หลักการ	(2)	วัตถุประสงค์	(3)	ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน	และ	(4)	การวัดและประเมินผล
	 (1)	หลักการส�าคัญของรปูแบบการเรยีนการสอนภาษาองักฤษโดยใช้การเรยีนรูจ้ากสถานการณ์
เสมือนจริงเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากสถานการณ์ที่ใกล้เคียงสภาพความเป็นจริงเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการท�างานเมื่อส�าเร็จการศึกษา	 การเรียนรู้เกิดจากการท�างานร่วมกัน	 ฝึกแก้ปัญหาและ
ตดัสนิใจร่วมกัน	โดยผูเ้รยีนได้รบัความช่วยเหลือเพ่ือเสรมิการเรยีนรูภ้าษาอังกฤษจากผูส้อนและเพ่ือนด้วย
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วธิกีารต่างๆ	ทีเ่หมาะสมเพ่ือเพ่ิมความรบัผดิชอบในการเรยีนรูข้องตนเองอย่างค่อยเป็นค่อยไป	ผูส้อนลด
บทบาทจากตนเองเป็นศนูย์กลางการเรียนรูไ้ปสู่ผูเ้รียนเป็นศนูย์กลางการเรียนรู้	เมื่อผู้เรียนพฒันาตนเอง
ได้ตรงตามศักยภาพก็จะมีความเชื่อในการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น
	 (2)	วตัถปุระสงค์ส�าคัญของรปูแบบการเรยีนการสอนมุง่เน้นในการพัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษทัง้	
4	ทกัษะจากการเรยีนด้วยสถานการณ์เสมอืนจรงิ	ส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนพัฒนาทกัษะการท�างานร่วมกัน	ทกัษะ
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
ผู้เรียนตรวจสอบตนเองว่ามีความรู้เดิมหรือประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับส่ิงที่จะเรียนรู้ใหม่มากน้อยเพียง
ใด	เป็นการปรับหรือเติมพื้นความรู้เพื่อให้ผู้เรียนเห็นความเชื่อมโยงของประสบการณ์เดิมกับความรู้ใหม่	
	 	 3.3	ข้ันเผชิญสถานการณ์เสมอืนจรงิ	(Facing	scenarios)	เป็นข้ันตอนทีผู่เ้รยีนรูจ้กัสถานการณ์
เสมือนจริงซึ่งผู้เรียนมีโอกาสได้พบเจอในชีวิตจริง	สถานการณ์เสมือนจริงกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจ	และยัง
เป็นกรอบให้ผู้เรียนมองเห็นภาพรวมของการเรียนแต่ละครั้ง
	 	 3.4	ขั้นท�างานร่วมกัน	(Working	collaboratively)	เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันจากการ
ท�ากิจกรรมกลุ่ม	 ฝึกการแก้ปัญหาจากสถานการณ์เสมือนจริงที่ได้รับ	 และได้รับการเสริมต่อการเรียนรู้
จากผู้สอนหรือเพื่อนเมื่อกลุ่มเกิดปัญหาหรืออุปสรรค	
	 	 3.5	 ขั้นน�าเสนอผลงานกลุ่ม	 (Eliciting	 performance)	 เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนน�าเสนอผลงาน
ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในความสามารถด้านภาษาอังกฤษของตนเอง	
	 	 3.6	ข้ันเรยีนรูด้้วยตนเอง	(Learning	independently)	เป็นข้ันตอนทีมุ่ง่หมายให้ผูเ้รยีนประยุกต์
ใช้ความรูท้ีไ่ด้มาจากข้ันตอนก่อนหน้านีท้�าภาระงานอย่างเป็นอสิระ	เพ่ือเป็นการทดสอบผูเ้รยีนว่ามคีวามรู้
ความเข้าใจในเนือ้หาหรอืไม่	และสามารถแสดงพฤตกิรรมการเรยีนรูเ้พ่ือบรรลวุตัถปุระสงค์ทีต่ัง้ไว้ได้หรอืไม่	
	 (4)	การวัดและประเมินผลตามรูปแบบการเรียนการสอน	ได้แก่	การประเมินความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ	การประเมินการรับรู้ความสามารถของตนเอง	และการประเมินความพึงพอใจ
	 2.	ผลการใช้รปูแบบการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้การเรยีนรูจ้ากสถานการณ์เสมอืนจรงิ
	 	 2.1	นักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้จาก
สถานการณ์เสมือนจริงมีค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถด้านภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	
	 	 2.2	นกัศึกษาทีม่คีวามสามารถทางภาษาอังกฤษกลุ่มสูง	กลุม่ปานกลาง	และกลุ่มต�า่มคีะแนน
พัฒนาการเพ่ิมข้ึนทุกกลุ่ม	 โดยกลุ่มที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษสูงมีคะแนนพัฒนาการเพ่ิมข้ึนสูง
ที่สุด	ตามด้วยกลุ่มที่มีความสามารถปานกลางและกลุ่มที่มีความสามารถต�่าตามล�าดับ
	 	 2.3	นักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้จาก
สถานการณ์เสมือนจริงมีระดับการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05
	 	 2.4	นักศึกษาที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษกลุ่มสูงมีระดับการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองด้านภาษาอังกฤษสงูกว่านกัศึกษาทีม่รีะดบัความสามารถทางภาษาองักฤษกลุ่มปานกลางและกลุ่ม
ต�่าอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	แต่นักศึกษากลุ่มปานกลางและกลุ่มต�่ามีการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05
	 	 2.5	ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนอยู่ในระดับมากทุกด้าน	
โดยมีความพึงพอใจด้านผู้สอนอยู่ในอันดับสูงที่สุด	(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.43	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.69)	
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ตามด้วยด้านประโยชน์ที่ได้รับ	 (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 4.36	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 0.69)	 ด้านการวัดและ
ประเมนิผล	(ค่าเฉลีย่เท่ากับ	4.31	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	0.63)	ด้านเนือ้หาทีเ่รยีน	(ค่าเฉลีย่เท่ากับ	4.30	
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.69)	และด้านกิจกรรมการเรียนการสอน	(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.27	ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน	0.71)	ตามล�าดับ

อภิปรายผล
	 1.	การพัฒนารปูแบบการเรยีนการสอนภาษาองักฤษโดยใช้การเรยีนรูจ้ากสถานการณ์เสมอืนจรงิ
เป็นรปูแบบการเรยีนการสอนทีพั่ฒนาข้ึนอย่างเป็นระบบ	องค์ประกอบและข้ันตอนการจดัการเรยีนการสอน
มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน	ซึ่งขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิด
ของทศินา	แขมมณ	ี(2556)	และ	Joyce,	Weil,	and	Calhoun	(2011)	ทีส่รปุไว้ว่า	การพัฒนารปูแบบการเรยีน
การสอนอย่างเป็นระบบและสัมพันธ์กันจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนด	 เกิดประสิทธิภาพและเกิดผล
สูงสุดกับผู้เรียน	ยิ่งไปกว่านั้น	รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีแนวคิดพื้นฐาน	จากการเรียนรู้
จากสถานการณ์เสมือนจริงยังอยู่ในวงจ�ากัด	 มีเพียงสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ริเริ่มใช้
สถานการณ์เสมอืนจรงิในการจดัการเรยีนการสอน	รปูแบบทีผู่ว้จิยัพัฒนาข้ึนจงึเป็นอกีทางเลือกหนึง่ส�าหรบั
แก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาไทย
	 2.	ผลการเปรยีบเทยีบความสามารถทางภาษาอังกฤษหลังเรยีนพบว่า	สงูข้ึนกว่าก่อนเรยีนอย่าง
มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายกลุ่มตามระดับความสามารถของนักศึกษา
ก็พบว่า	 นักศึกษาทุกกลุ่มความสามารถมีคะแนนพัฒนาการเพ่ิมข้ึน	 ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากสถานการณ์เสมือนจริงท�าให้ผู้เรียนเห็นภาพชัดเจนว่าต้องเรียนรู้สิ่งใด	สถานการณ์เสมือนจริง
นัน้กระตุน้ความสนใจ	และท�าให้ผูเ้รยีนอยากเรยีนรู	้ใช้ทกัษะภาษาองักฤษเพ่ือแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์
ที่ก�าหนด	สอดคล้องกับแนวคิดการเรียนรู้จากสถานการณ์เสมือนจริงที่เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้
ผูเ้รยีนเผชิญกับสถานการณ์ทีใ่กล้เคียงกบัการท�างานจรงิ	ผูเ้รยีนเป็นผูม้บีทบาทส�าคัญในการจดัการเรยีนรู้
ของตนเองและใช้ทกัษะหลายอย่างในการท�าภาระงานให้ส�าเรจ็	(Errington,	2010;	Naidu,	2008)	นอกจาก
นีข้ั้นตอนการจดัการเรยีนการสอนทัง้	6	ข้ันช่วยส่งเสรมิการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนอย่างค่อยเป็นค่อยไป	ผูเ้รยีน
เริ่มแสดงบทบาทรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง	 ฝึกการท�างานร่วมกับเพื่อนในกลุ่ม	 ค้นคว้าหาความรู้
ด้วยตนเอง	หากมีประเด็นใดที่ไม่เข้าใจ	ผู้เรียนจะรู้จักแสวงหาการช่วยเสริมต่อการเรียนรู้จากเพื่อนหรือ
ครผููส้อน	ซึง่สอดคล้องกับแนวคิดการปล่อยความรบัผดิชอบทลีะน้อยทีผู่ส้อนลดบทบาทการเป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้	ผู้เรียนประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะที่ได้เรียนมาเพื่อร่วมมือกันท�างานให้ส�าเร็จ	และสนับสนุน
ช่วยเหลอืการท�างานของผูอ้ืน่ในกลุม่	ทกัษะเหล่านีจ้ะเพ่ิมความรบัผดิชอบในการเรยีนรูข้องตนเองและเป็น
กุญแจส�าคัญในการเตรียมความพร้อมเพื่อการท�างานยุคปัจจุบัน	(Hammond	&	Gibbons,	2001)
	 3.	ระดับการรับรู้ความสามารถของตนเองของนักศึกษาหลังจากเรียนด้วยรูปแบบการเรียน
การสอนที่พัฒนาขึ้น	สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	เนื่องจากผู้เรียนมีความมั่นใจ
ในการใช้ภาษาองักฤษของตนเองมากข้ึนจากการได้รูจ้กักบัสถานการณ์เสมอืนจรงิทีสั่มพันธ์กับชีวติจรงิ	และ
จากข้ันตอนการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะการท�างานกลุ่มร่วมกับเพ่ือนและการท�างานด้วยตนเอง	
นอกจากนี้ยังมีการช่วยเสริมต่อการเรียนรู้มาเป็นส่วนเสริมให้ผู้เรียนเพ่ิมระดับการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองอีกด้วย	ซึ่งการช่วยเสริมต่อการเรียนรู้ส่วนใหญ่มาจากการที่เพื่อนคนที่เก่งช่วยเพื่อนคนที่อ่อนกว่า	
การที่นักศึกษามีระดับการรับรู้ความสามารถของตนเองสูงจะส่งผลต่อความส�าเร็จในการเรียน	นักศึกษา
จะไม่ย่อท้อต่อการเรียน	พยายามแก้ไขปัญหาจากภาระงานที่ได้รับมอบหมาย	รวมทั้งแสวงหาหนทางใน
การแก้ไขปญัหา	จงึส่งผลให้ความสามารถทางภาษาองักฤษเพิม่สงูขึน้	สอดคล้องกบัการศกึษาของ	Mills,	
Pajares,	and	Herron	(2007)	งานวิจัยของ	Siritararatn	(2013)	ที่พบว่า	ความเชื่อในการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองส่งผลต่อความส�าเร็จในการเรียน	 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานของ	 Johnson,	 Freedman,	
and	Thomas	(2008)	ที่พบว่า	ผู้เรียนที่มีการรับรู้ความสามารถของตนเองสูงมีส่วนช่วยให้การเรียนภาษา
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ต่างประเทศประสบความส�าเรจ็	เนือ่งจากผูเ้รยีนมคีวามวติกกังวลน้อยลง	และมกีารใช้กลวธิกีารเรยีนเพ่ือ
จัดการกับอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างเรียน	อีกทั้ง	Bandura	 (1997)	ยังเสริมอีกด้วยว่า	การรับรู้
ความสามารถของตนเองเป็นตัวท�านายความส�าเร็จทางวิชาการได้ดีกว่าปัจจัยอื่นๆ	
	 4.	ผลการวจิยัพบว่า	แหล่งทีม่าของการเสรมิสร้างการรบัรูค้วามสามารถของตนเองทีส่�าคัญทีส่ดุ	
คือ	การทีผู่เ้รยีนเหน็ตนเองประสบความส�าเรจ็	ในประเดน็นีอ้ภปิรายได้ว่า	การทีผู่เ้รยีนเหน็ตนเองประสบ
ความส�าเร็จในการท�าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง	โดยเฉพาะในเรื่องที่ยากล�าบากเช่นการเรียนภาษาอังกฤษ	ผู้เรียนจะ
เพิ่มความเชื่อมั่นในการรับรู้ความสามารถของตนเอง	มีความอดทนและไม่ย่อท้อต่อการเรียน	สอดคล้อง
กับแนวคิดของ	Bandura	(1997)	ที่กล่าวว่า	การที่ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ส่วนตัวที่ประสบความส�าเร็จ	
(Enactive	 mastery	 experience)	 เป็นแหล่งที่มาของการเพ่ิมการรับรู้ความสามารถของตนเองได้ดีที่สุด	
ส�าหรบัอันดบัรองลงมา	ได้แก่	การทีผู่เ้รยีนมคีวามพร้อมทัง้ด้านร่างกายและจติใจ	เป็นลกัษณะของผูเ้รยีน
ภาษาต่างประเทศที่มักมีความวิตกกังวลเมื่อต้องเรียนภาษาที่ไม่คุ้นเคย	ผู้เรียนจึงรู้สึกว่าการอยู่ในสภาพ
แวดล้อมทีป่ลอดภยัและตนเองมคีวามพร้อมในการเรยีนจะท�าให้การเรยีนภาษาองักฤษประสบความส�าเรจ็	
โดยเฉพาะการเรยีนไปพร้อมๆ	กบัเพ่ือนและมคีรผููส้อนคอยช่วยเหลือจะย่ิงท�าให้ผูเ้รยีนมัน่ใจในการเรยีน
ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น

ข้อค้นพบจากการวิจัย
	 1.	 นักศึกษาสนใจการใช้เทคโนโลยีในการช่วยจัดการเรียนรู้	 เช่น	 การสร้างวีดิทัศน์จาก
สถานการณ์จ�าลอง	การเรียนรู้สถานการณ์จากการชมวีดิทัศน์ในช่อง	YouTube	เป็นต้น	ซึ่งสอดคล้องกับ
ลักษณะของผู้เรียนในปัจจุบันที่สนใจแสวงหาความรู้จากการใช้เทคโนโลยี	 การใช้เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริม
การเรียนภาษา	 (Technology-enhanced	 language	 learning)	 จึงเป็นกุญแจส�าคัญที่ผู้สอนต้องน�ามาใช้ใน
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจและความผูกพันกับการเรียนภาษาต่างประเทศ
	 2.	การจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบนี้ช่วยให้นักศึกษาฝึกทักษะทางสังคม	เช่น	ทักษะการ
ท�างานร่วมกับผู้อื่น	ทักษะการตัดสินใจและการแก้ปัญหาอย่างยืดหยุ่น	ฝึกความรับผิดชอบจากการต้อง
ท�างานทีไ่ด้รบัมอบหมายจากกลุ่ม	ซึง่สถานการณ์เช่นนีเ้ป็นสถานการณ์ทีผู่เ้รยีนต้องเผชิญเมือ่เข้าสูโ่ลกการ
ท�างานจริง	 ถึงแม้สภาพการเรียนการสอนยังเป็นเพียงการสมมติสถานการณ์ให้เหมือนจริงแต่นักศึกษาก็
เกดิแนวคิดและเหน็ภาพการท�างานจรงิได้ในระดบัหนึง่	รปูแบบการเรยีนการสอนนีจ้งึไม่เพียงแต่ช่วยเสรมิ
สร้างความสามารถด้านภาษาอังกฤษแต่ยังเสริมทักษะที่จ�าเป็นส�าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่	21	อีกด้วย
	 3.	 ข้ันตอนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบฝึกให้นักศึกษาแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง	
นักศึกษามีโอกาสพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์	 และสรุปความรู้ด้วยตนเอง	 เมื่อเกิดปัญหา
โดยเฉพาะในส่วนของเนื้อหาภาษาอังกฤษ	นักศึกษารู้จักขอความช่วยเหลือจากเพื่อน	และเพื่อนสามารถ
สอนเพ่ือนในกลุ่มกันเองโดยไม่ต้องรอรับความรู้จากผู้สอน	 ซึ่งแตกต่างจากการสอนแบบเดิมที่ผู้สอน
มุง่ให้ผูเ้รยีนเช่ือฟังและปฏบิตัติาม	ผูเ้รยีนมหีน้าทีร่อรบัความรูเ้พียงอย่างเดยีว	รปูแบบการเรยีนการสอน
ภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้จากสถานการณ์เสมือนจริงจึงช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถสอนตนเองได้
โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้สอน

บทสรุป
	 จากการวิจัยนี้พบว่า	 รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้จากสถานการณ์
เสมือนจริงสามารถส่งเสริมความสามารถด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียนให้ดีขึน้และเสริมสร้างความเชือ่มั่น
ในการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง	รปูแบบนียั้งเตรยีมให้ผูเ้รยีนมคีวามพร้อมในการท�างานกบัโลกทีก่�าลงั
เปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็	ผูเ้รยีนจะแสวงหาหนทางเรยีนรูด้้วยตนเองมากข้ึน	บทบาทครใูนอนาคตทีส่อน
แบบป้อนความรู้จะลดลง	ดังนั้น	รูปแบบการเรียนการสอนนี้จึงเหมาะกับการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนใน
ปัจจุบัน	ผู้สอนมีหน้าที่จัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถสอนตนเองได้ต่อไป
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ข้อเสนอแนะ
	 1.	 ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษควรน�ารูปแบบการเรียนการสอนนี้ไปประยุกต์ใช้	 โดยปรับเปล่ียน
กระบวนการตามสภาพของผู้เรียน	 เช่น	 การน�าเสนอสถานการณ์เสมือนจริงนั้นผู้สอนอาจเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนเป็นผู้น�าเสนอเอง	 (Learner-generated	 scenarios)	 เพ่ือให้ผู้เรียนฝึกวิเคราะห์และท�าความเข้าใจ
สถานการณ์ที่อาจจะพบเจอในการท�างานจริง	 ผู้สอนอาจเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการก�าหนด
กิจกรรมหรือลักษณะของภาระงานเพื่อกระตุ้นความสนใจและการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
	 2.	 ผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนลงมือท�ากิจกรรมหรือภาระงานด้วยตนเองอย่างสม�่าเสมอ
เพื่อเกิดความเชื่อมั่นในการรับรู้ความสามารถของตนเอง	อีกทั้งผู้สอนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยี
เสริมการท�ากิจกรรม	 เช่น	 การผลิตวีดิทัศน์	 เนื่องจากผู้เรียนในปัจจุบันนิยมการใช้เทคโนโลยีและชอบ
แสดงออก	ส�าหรับผู้เรียนที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษไม่สูงนัก	ผู้สอนควรให้ผู้เรียนที่เก่งกว่าคอย
เป็นพี่เลี้ยง	แต่ต้องระวังไม่ให้เกิดการพึ่งพาเพื่อนที่เก่งกว่ามากจนเกินไป	หากบรรยากาศการเรียนภาษา
องักฤษผ่อนคลาย	ผูเ้รยีนทีม่คีวามสามารถต�า่จะเช่ือมัน่ในตนเองมากข้ึนและมส่ีวนร่วมในการท�ากิจกรรม
จนสามารถท�าภาระงานได้ส�าเร็จ
	 3.	จากการวจิยัพบว่า	ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการแสวงหาความรูด้้วยตนเอง	และสามารถสอน
หรอืถ่ายทอดความรูใ้นกลุม่เพ่ือนด้วยกนัเอง	ผูส้อนควรน�ารปูแบบการเรยีนการสอนนีไ้ปใช้สอนในรายวชิา
ภาษาต่างประเทศหรือรายวิชาอื่นๆ	 และสนับสนุนหรือจัดกิจกรรมตามข้ันตอนที่ปรากฏในรูปแบบ	 เพ่ือ
ให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพตนเอง	 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสสอนเพื่อนด้วยกันเอง	 เพราะการสอนคนอื่น
เป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุด
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