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

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางในการสรุปผลงานวิจัยที่ถูกต้องให้นักวิจัยรุ่นใหม่ต่อไป 
 

สรุปผลงานวิจัยตอนที่ 4 น าเสนอเกี่ยวกับข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย ดังนี้ 
 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย   
1. ควรมีการน าเสนอการ์ตูนภาษา อังกฤษ บทเพลงภาษาอังกฤษ ละครการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในลักษณะต่าง ๆ กัน ให้ผู้เข้ารับการศึกษา

เรียนรู้ได้รับชมและรับฟังเพื่อสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายจากการเรียนในช่วงพักกลางวันหรือพักรับประทานอาหารว่าง เป็นการ
พัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านรูปแบบความบันเทิงและความสนุกสนาน บนพื้นฐานความรู้ทางภาษาที่เป็นประโยชน์ในอีกลักษณะ
หนึ่งที่น่าสนใจ 

2. การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ความตรงต่อเวลา ความมีวินัยในตน การ
เรียนรู้วัฒนธรรมทางภาษาและวัฒนธรรมองค์กร การแต่งกายและบุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้ใหญ่วัยท างาน เป็นต้น จ าเป็นต้อง
ได้รับการปลูกฝัง ตอกย้ าในระหว่างการจัดกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้ภายในช้ันเรียนทั้ง 4 วันอย่างสม่ าเสมอจากวิทยากร โดยอาศัยการ
แทรกลงไปในเนื้อหาภาษาอังกฤษที่ผู้เข้ารับการศึกษาเรียนรู้ก าลังศึกษาอยู่ขณะนั้น เป็นการสร้างความเข้าใจในวิธีคิด รูปแบบการ
ด าเนินชีวิตของชาวตะวันตก ผ่านเนื้อหาการเรียนรู้ทางภาษาอังกฤษที่ผู้เข้ารับการศึกษาเรียนรู้สามารถท าความเข้าใจ จดจ า และ
น าไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ต่อไปอย่างเป็นธรรมชาติของตนเอง 

3. บรรยากาศการศึกษาเรียนรู้ที่อบอุ่น ผ่อนคลายและเป็นมิตร รวมทั้งการติดต่อสื่อสารผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบต่าง ๆ 
ของคณะผู้วิจัยเป็นระยะๆ อย่างสม่ าเสมอ มีส่วนส าคัญในการสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการศึกษาเรียนรู้มีความเพียรพยายาม อดทน
ที่จะพัฒนาตนเองด้านทักษะและสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบหลักสูตร ทั้งภายในช้ันเรียนและ
ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยไม่หยุดหรือยกเลิกกลางคัน เนื่องจากติดภารกิจอื่นในระหว่างการท า
กิจกรรมการศึกษาเรียนรู้ 

4. การสร้างแรงจูงใจทางบวกและทางลบในการศึกษาเรียนรู้ที่เหมาะสมในระหว่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ มีส่วนส่งเสริม และกระตุ้นจิตส านึกในเรื่องความรับผิดชอบที่ดีต่อตัว
ผู้เข้ารับการศึกษาเรียนรู้ในดา้นต่าง ๆ หลายประการ เช่น ความตั้งใจเรียน ความเอาใจใส่ 
ความต่อเนื่องในการศึกษาเรียนรู้ทั้งภายในช้ันเรียนและศึกษาเรียนรูด้้วยตนเองผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนความอดทนต่อความยากล าบากในการศึกษาเรียนรู้อัน
เนื่องมาจากเนื้อหาองค์ความรู้การใช้ภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษามีความยากและมี
ปริมาณมาก ตัวอย่างท่ีพบในการจัดกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้ที่คณะผู้วิจัยพบเห็นในการ
ด าเนินโครงการได้แก่ การช้ีแจงความส าคัญและความจ าเป็นในการพัฒนาตนเองอย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง การมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการศึกษาเรียนรู้ หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เข้ารับการศึกษาเรียนรู้ต่อประเทศชาติใน
ฐานะปัญญาชนของประเทศ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ถือเป็นแรงกระตุ้นและผลักดันให้หลาย ๆ คน ประสบความส าเร็จในการศึกษาเรียนรู้ แม้ว่า
จะมีพื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษท่ีค่อนข้างอ่อนก็ตาม 

 หน้า 1/2 



 OPL - One Point Lesson 
ชื่อฝ่าย 

วิจัยและพัฒนา 
ชื่อแผนก 

- 
หัว

เรื่อ
ง สรุปผลงานวิจัยเร่ือง การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือพัฒนาทักษะและสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา ตอนที่ 4 
วันที่จัดท า 
9 มิ.ย.59 

OPL.No. 
 

ปร
ะเ

ภท
 

 ความรู้พื้นฐาน                      การแก้ปัญหา                      การปรับปรุงงาน 
ผู้จัดท า 

ผะอบ พวงน้อย 
ผู้ประเมิน 

พัชรินทร์ เหสกุล 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป   
1. ควรมีการพัฒนาหรือจัดท าแบบ ทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านทักษะและสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษาเพื่อ

เตรียมความพร้อมในการทดสอบภาษาอังกฤษสมิทธิภาพ (TOEIC) พร้อมทั้งจัดท าการเฉลยในรูปแบบการอธิบายช้ีแจงรายละเอียด 
ตลอดจนเทคนิคในการท าแบบทดสอบดังกล่าว ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อยสองชุดขึ้นไป (จ านวนท้ังสิ้น 400 ข้อ) เพิ่มเติม ใน
โอกาสการท าวิจัยครั้งต่อ ๆ ไป เพื่อเป็นทางเลือกหรือการเปิดโอกาสในการพัฒนาตนเอง ตลอดจนสั่งสมประสบการณ์การทดลองท า
แบบทดสอบด้านภาษาอังกฤษของผู้ผ่านการศึกษาเรียนรู้ ในการเตรียมตัว ทบทวน ฝึกฝน และหาโอกาสมาเข้าร่วมท าการทดสอบซ้ า
แล้วซ้ าอีก ก่อนตัดสินใจสมัครเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษสมิทธิภาพ (TOEIC) เพื่อให้ได้การรับรองผลการสอบอย่างเป็นทางการ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดในการสมัครเข้าท างานต่อไป 

2. ควรมีการขยายผลการน าหลักสตูรและชุดการศึกษาเรียนรูเ้รือ่งการพัฒนาทักษะและสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา ท่ี
จัดท าขึ้นและหาประสิทธิภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนี้ไปเผยแพร่และแนะน าต่อมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีสนใจในลักษณะการจัด
การศึกษาเรียนรู้ เป็นหลักสูตรพิเศษ ส าหรับผู้ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาหรือบัณฑิตใหม่ที่สนใจการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์การศึกษาเรียนรู้ เพื่อเตรียมตนเองในการทดสอบภาษาอังกฤษสมิทธิภาพ (TOEIC) ด้วย
นวัตกรรมการเรียนรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นการพัฒนาคุณภาพก าลังคนรุ่นใหม่ที่ก าลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ที่ดีในอนาคต โดยอาจจัดในลักษณะโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและให้ผู้ส าเร็จการศึกษาหรือบัณฑิตใหม่ที่เข้ารับ
การศึกษาเรียนรู้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเรียนบางส่วน เพื่อให้เกิดการขยายและกระจายความรู้ที่สามารถด าเนินการได้ต่อเนื่อง
อย่างมีประสิทธิภาพ มีรายได้เป็นทุนหมุนเวียนต่อไปในระยะยาว 

3. ควรมีการน าหลักสูตรและชุดการศึกษาเรียนรู้ที่จัดท าขึ้นไปปรับปรุงและน าเสนอในลักษณะหลักสูตรและชุดการศึกษาเรียนรู้ด้วยระบบ
การศึกษาทางไกลต่อไปในอนาคต เพื่อประโยชน์ในการขยายเครือข่ายการพัฒนาทักษะและสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษใน
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นภาษาต่างประเทศที่ส าคัญ มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ในเชิงมหภาคทั่วประเทศในระบบการศึกษาทางไกล ซึ่ง
สามารถด าเนินการได้โดยไม่ถูกจ ากัดทั้งวันและเวลา สถานที่การเรียนรู้ และกลุ่มผู้สนใจ เป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาส าหรับ
ผู้ด้อยโอกาส และผู้สนใจการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ประโยชน์ที่ได้รับ 
     นักวิจัยรุ่นใหม่ได้ทราบแนวทางการสรุปผลงานวิจยัที่ถูกต้อง และเป็นการเผยแพรผ่ลงานวิจัยอยา่งเป็นลายลักษณ์อักษร 
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ช ้ วันที่สอน           
ผู้สอน           
ผู้เรียน           
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