
 OPL - One Point Lesson 
ชื่อฝ่าย 

วิจัยและพัฒนา 
ชื่อแผนก 

- 
หัว

เรื่อ
ง สรุปผลงานวิจัยเร่ือง การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือพัฒนาทักษะและสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา ตอนที่ 1 
วันที่จัดท า 
9 ก.พ.59 

OPL.No. 
 

ปร
ะเ

ภท
 

 ความรู้พื้นฐาน                      การแก้ปัญหา                      การปรับปรุงงาน 
ผู้จัดท า 

ผะอบ พวงน้อย 
ผู้ประเมิน 

พัชรินทร์ เหสกุล 
 

หลักการเหตุผล 
     การสรุปผลงานวิจัยเป็นงานท่ีส าคัญมากส าหรับผูท้ี่ท างานวิจัย เพราะภายหลังด าเนินการวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว ผู้วิจัยทุกคนต้องสรุปผลการวิจัยให้
เป็นลายลักษณ์อักษรออกมาเป็นรูปเล่มการวิจัย ดังนั้น การจัดการความรู้เรื่องนี้จะได้น าสรุปผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา ที่ด าเนินการวิจัยเสร็จสิ้น
แล้วมาน าเสนอให้เพื่อเป็นแนวทางส าหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ได้ด าเนินงานสรุปผลการวิจัยที่ถูกต้องต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางในการสรุปผลงานวิจัยที่ถูกต้องให้นักวิจัยรุ่นใหม่ต่อไป 
 

สรุปผลงานวิจัยตอนที่ 1 น าเสนอเกี่ยวกับบทคัดย่อ ค าส าคัญ บทน า และวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดงันี้ 
 

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา
ทักษะและสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา และเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ให้แก่ก าลังคนของประเทศที่สนใจจ านวน 60 
คน ด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการเพื่อปลูกฝังกระบวนการศึกษาเรียนรู้ การน านวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการ
ความรู้และการจัดประสบการณ์ในการเสริมสร้างนิสัยการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทักษะและสมรรถนะในการใช้ภาษาอังกฤษมาใช้ร่วมกันอย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยมีหัวข้อส าคัญ 2 ส่วนคือ ส่วนการฟัง  ซึ่งมีเนื้อหาย่อย 4 ส่วน คือ รูปภาพ ถาม – ตอบ บทสนทนา บทพูดคุยสั้นๆ และ
ส่วนการอ่าน ซึ่งมีเนื้อหาย่อย 3 ส่วน คือ เติมประโยคให้สมบูรณ์ เติมข้อความในเนื้อเรื่องให้สมบูรณ์ และการอ่านเพื่อจับใจความ คณะผู้วิจัย
ได้น าหลักสูตรและชุดการศึกษาเรียนรู้ไปทดลองใช้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 2 กลุ่ม ๆ ละ 31 คนและ 29 คน รวม
ทั้งสิ้น 60 คน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามคุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษาเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตร คณะผู้วิจัยใช้แผนการทดลองแบบ One – Group Pretest – Posttest Design ก่อนเริ่มการศึกษาเรียนรู้ คณะผู้วิจัยให้ผู้เข้ารับ
การศึกษาเรียนรู้ท าการทดสอบก่อนการศึกษาเรียนรู้ (Pretest) หลังจากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาค านวณหาประสิทธิภาพของหลักสูตรและชุด
การศึกษาเรียนรู้ที่คณะผู้วิจัยพัฒนาขึ้น เพื่อใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.70 / 80.05 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80 / 80 
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ก่อนและหลังการศึกษาเรียนรู้มีความแตกต่างกันที่ระดับความมีนัยส าคัญ .01 
 

ค าส าคัญ นวัตกรรมการเรียนรูภ้าษาอังกฤษด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะและสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษ ชุดการศึกษาเรียนรู้  
              ทฤษฎีการบังคับบัญชาจิตใจ 
 

บทน า  การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะ
และสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา เป็นการวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพก าลังคนรุ่นใหม่
ในการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ในลักษณะ
การศึกษาเรียนรู้เชิงปฏิบัติการต่อเนื่องจนเป็นนิสัย ที่จะพัฒนาคุณภาพก าลังคนเชิงรุกเฉพาะทางด้าน
ทักษะและสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มต้นจากการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ การจัดการความรู้ การจัดประสบการณใ์นการเสริมสรา้งการเรยีนรู้ว่าจะศึกษาอย่างไร 
(Learning How to Learn) การสร้างเสริมทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเทคนิคที่มี
ประสิทธิภาพ และความคงทนในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยน าทฤษฎีการบังคับบัญชาจิตใจ (Psycho - 
Cybernetics) ซึ่งเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง (Self - development) มาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาทักษะและสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษ ด้วยการฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง
ทุก ๆ วัน ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศออนไลน์จนครบ 21 วันข้ึนไป 
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บทน า (ต่อ)  โดยมีผู้รู้เป็นผู้ถ่ายทอดแนะน าเทคนิควิธีการช่วยเหลือแก้ไขและพัฒนาผู้เข้ารับการศึกษา
เรียนรู้อยู่เป็นระยะ ๆ ตามก าหนด เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาเรียนรู้เกิดการตกผลึกจนกลายเป็นนิสัยติดตัว
ด้วยการสร้างภาพลักษณ์ของตัวตนในจิต (Self - image)โดยเช่ือว่าตนเองเป็นอย่างที่ปรารถนาได้ในการ
พัฒนาทักษะและสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพแบบต่อเนื่อง 21 วันขึ้นไป รวมทั้งการ
น าระบบการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Learning) มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการพัฒนาทักษะ
และสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษให้กับก าลังคนในระดับอุดมศึกษาเพื่อการรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพดังกล่าวในระดับมหภาคของประเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรม
และกระบวนการเรียนรูก้ารพัฒนาทักษะและสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นระบบ ครบวงจร และมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดภูมิปัญญา ทักษะความรู้ความสามารถที่คงทนและตรงกับความต้องการของสังคม
การท างานอาชีพและก าลังคนวัยแรงงานของประเทศต่อไปอย่างแท้จริง จนกระทั่งน าไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับ
นานาชาติ และสร้างเสริมความยั่งยืนและมั่นคงในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยได้ในที่สุด 

    
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะการใช้

ภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา  ซึ่งประกอบด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังกระบวนการศึกษาเรียนรู้ การน านวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศตลอดจนการจัดการความรู้และการจัดประสบการณ์ในการเสริมสร้างการเรียนรู้การพัฒนาทักษะและสมรรถนะในการ
ใช้ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นเนื้อหาวิชา เอกสารประกอบการศึกษาเรียนรู้ คู่มือผู้สอนและชุดการศึกษาเรียนรู้ การทดล อง
ระบบหลักสูตร การทดลองวัดและประเมินผลหลักสูตร และการหาประสิทธิภาพชุดการศึกษาเรียนรู้ 

2. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนาทักษะและสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่ก าลังคนของประเทศที่สนใจ จ านวน
ประมาณ 60 คน ด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการเพื่อปลูกฝังกระบวนการศึกษาเรียนรู้ การน านวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตลอดจนการจัดการความรู้และการจัดประสบการณ์ในการเสริมสร้างนิสัยการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทักษะและสมรรถนะในการใช้
ภาษาอังกฤษมาใช้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
     นักวิจัยรุ่นใหม่ได้ทราบแนวทางการสรุปผลงานวิจยัที่ถูกต้อง และเป็นการเผยแพรผ่ลงานวิจัยอยา่งเป็นลายลักษณ์อักษร 
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