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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความต้องการในรายวิชาภาษาอังกฤษสาหรับอาเซียนโดย
ใช้ รู ป แบบการสอนแบบมี ผู้ เ รี ย นเป็ น ศู น ย์ ก ลาง กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ นั ก ศึ ก ษาที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นวิ ช า
ภาษาอังกฤษสาหรับอาเซียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จานวน 59 คน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ ชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยการคัดเลือกแบบ
เจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถามความต้องการและแบบบันทึกการสนทนา
กลุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการด้านการวัดผลประเมินผลในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง (3.30) ตามด้วยด้านการจัดการเรียนการสอนซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง (3.28) และ ด้านเนื้อหา
สาระอยู่ในระดับปานกลาง (2.91) ตามลาดับ ในการสนทนากลุ่ม ผู้ร่วมสนทนาต้องการรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในวิชาภาษาอังกฤษสาหรับอาเซียนโดยเน้ นการเรียนรู้วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ของประเทศในอาเซียนมากที่สุด โดยต้องการการเรียนการสอนแบบไม่เคร่งเครียด
มีกิจกรรมกลุ่ม มีการใช้เทคโนโลยีในการสอน ประเมินผลจากการปฏิบัติจริง จากการเก็บคะแนน จากแฟ้ม
สะสมงาน คะแนนสอบย่อย และคะแนนการแต่งตัวและเข้าเรียนตรงเวลา เป็นต้น

คาสาคัญ: การวิเคราะห์ความต้องการจาเป็น รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง ภาษาอังกฤษสาหรับอาเซียน
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Abstract
The objective of this research study was to analyze the needs in the English for
ASEAN course by using the learner centered instructional model. The samples were 59
fourth year business English majors who enrolled in English for ASEAN course in the 1st
semester of the academic year 2016. They were selected by a purposive sampling
method. The research instruments used for data collection consisted of a set of needs
analysis questionnaire and a focus group discussion form. The statistics used in the data
analysis were percentage, mean, and Standard Deviation. And the qualitative data were
analyzed by using content analysis.
Research findings revealed that the participants’ need for measurement and
evaluation as a whole was at the moderate level (3.30), followed by learning management,
which was at the moderate level (3.28), and contents at the moderate level (2.91),
respectively. In focus group discussion, the participants needed the learning approach that
put students at the center in teaching the English language for ASEAN. They wanted the
class to focus on culture, customs and traditions of ASEAN countries the most. They would
like the teaching to be not too serious and there should be group activities. Technologies
should be used in teaching the English language and students should be evaluated from
their practices, such as their works, portfolios, quizzes, clothing, and class attendance.

Keywords: Needs Analysis, Learner Centered Instructional Model, English for ASEAN
บทนา
การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น
ให้ผู้ เรีย นได้พั ฒ นาตนเองตามความถนั ด และความต้ องการของผู้ เรีย น โดยผ่า นกิจกรรมที่ หลากหลาย
ในปั จ จุ บั น สถานศึ ก ษาต่ า ง ๆ ได้ มี ก ารพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง รู ป แบบการเรี ย นการสอนให้ ส อดคล้ อ งกั บ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ที่มี 9 หมวด 78 มาตรา โดยเป็นมาตราที่เกี่ยวข้องกับ
การศึ ก ษาที่ ส าคั ญ ได้ แก่ มาตรา 22 กล่ า วว่ า การจั ด การการศึ กษาต้ องยึ ด หลั ก ว่ า ผู้ เรี ย นทุ ก คนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด มาตรา 23 การจัดการศึกษา
ต้องมีการบูรณาการ มาตรา 24 การจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด
ของผู้เรียน โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์ และการประยุกต์ ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา และจัดกิจกรรมให้ได้เรียนจาก
ประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น รักการอ่าน และใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง มาตรา 26 การประเมินแนว
ใหม่ที่หลากหลายในการปฏิรูปการเรียนให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการเรียนรู้ มีวิธีคิดรู้จักการตั้งคาถามเป็นการเรียนรู้
ตามสภาพจริงและมีการประเมินผลตามสภาพจริง ผู้สอนจะต้องให้ความสาคัญกับผู้เรียน (Wongyai, 2001)
และเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ที่กล่าวถึงพันธกิจ
ที่สาคัญที่สุดของสถาบันการศึกษา นั่นก็คือ การผลิตบัณฑิตหรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมี
ความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กาหนดการสอนในยุคปัจจุบันโดยใช้หลักการของ
การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ (Office of Higher Education Commission, 2001)

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561)

ดังนั้น ผู้สอนควรให้ความสาคัญในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมตรงตามความต้องการของ
ผู้เรียน โดยการจัดการเรียนการสอนนั้นจะต้องมีความหลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน โดยไม่จากัด
วันเวลาสถานที่เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (Life–Long Learning) (National Education
Commission, 2001) การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา จึงต้องเน้นที่ผู้เรียนที่จะแสวงหาและ
สร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยมีผู้สอนอานวยการจัดประสบการณ์ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
เรียนการสอน (Leethongin et al., 2003) ซึ่งลักษณะเด่นของการจัดการเรียนการสอนที่มีผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง คือ เป็นการจัดหรือดาเนินการสอนให้สอดคล้องกับผู้เรียน ตามความต้องการ ความสนใจของ
ผู้ เรีย น โดยผู้ เรี ย นได้ ท ากิจ กรรมการเรีย นรู้ด้ ว ยตนเองเป็ น ส่ ว นใหญ่ เช่ น ศึกษาค้น คว้ า ทดลอง วิ จั ย
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า เป็นต้น (Srisaard, 2003) ซึ่งแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญสามารถสรุปได้ เป็น 4 ข้อ (Kerdtham, 2002) ดังนี้ 1) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การแสดงออกมากที่สุด ทั้งในทางปฏิบัติและการแสดงความคิดเห็น 2) ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจ กรรมต่าง ๆ
ด้ ว ยตนเองให้ ม ากที่ สุ ด โดยมี ผู้ ส อนเป็ น ผู้ ชี้ แนะ 3) ให้มี การท ากิจ กรรมหรือท างานเป็ น หมู่ คณะ และ
4) จัดหาแหล่งที่เรียนรู้ที่หลากหลายในการศึกษาค้นคว้า
การวิเคราะห์ความต้องการจาเป็น คือ กระบวนการพื้นฐานในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
พัฒนาออกแบบหลักสูตร และศึกษาความต้องการเฉพาะของภาษาที่มีต่อผู้เรียน (Ellis and Johnson,
2009) การวิเคราะห์ความต้องการจาเป็น คือ ขั้นตอนแรกของการออกแบบหลักสูตร วิธีการสอน และสื่อ
ต่าง ๆ การเลือกกลุ่มตัวอย่าง และการออกแบบสอบถาม (Jordan, 1997) ได้มีการแบ่งความต้องการจาเป็น
ออกเป็น 2 ประเภทคือ 1) ความต้องการตามเป้าหมาย (Target needs) หมายถึง สิ่งที่ผู้เรียนต้องการใน
สถานการณ์ที่มีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์แน่นอน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ข้อย่อย คือ ก) ต้องการเพราะมีความ
จาเป็นที่จะต้องนาไปใช้ในสถานการณ์นั้น ๆ (Necessities) ข) ต้องการเพราะผู้เรียนไม่มีสิ่งนั้นอยู่เลย
(Lack) และ ค) ต้องการเพราะผู้เรียนอยากจะเรียน (Wants) และ 2) ความต้องการในการเรียน ซึ่งหมายถึง
สิ่งที่ผู้เรียนต้องการจะเรียน (Hutchinson and Waters, 1996) วิธีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการ
จาเป็นของนักวิชาการในอดีตที่ผ่านมามีดังนี้ มีวิธีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการจาเป็นมีมากมาย วิธีที่
ใช้บ่อยที่สุดคือ แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ และการให้คาปรึกษาแก่ผู้เรียน และคนอื่นที่
เกี่ยวข้อง เป็นต้น (Hutchinson and Waters, 1996) แบ่งการเก็บข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความต้องการ
จาเป็นออกเป็น 2 วิธี คือ การใช้แบบสอบถามผู้เรียนและผู้สอน และการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และเน้น
ว่าการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างมีความเหมาะสมมากกว่าการแจกแบบสอบถาม เพราะ
แบบสัมภาษณ์สามารถเก็บข้อมูลได้ทุกคาถาม และ แบบสัมภาษณ์สามารถป้องกันการเข้าใจผิดในประเด็น
คาถามได้ (Mackey and Mountford, 1978) นักวิจัยมักใช้แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้างเพราะมีข้อดี 2 ข้อ
คือ 1) ผู้รับการสัมภาษณ์ตอบทุกคาถามที่ถาม และ 2) ผู้สัมภาษณ์สามารถอธิบายคาถามที่ไม่ชัดให้ผู้รับการ
สัมภาษณ์เข้าใจได้ จอร์แดน (Jordan, 1997) วัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ คือ การได้ข้อมูลมาโดยการ
พูดคุยกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งอาจจะสัมภาษณ์สดหรือทางโทรศัพท์ก็ได้ (Shohamy, 1995) การดาเนินการ
สัมภาษณ์ออกเป็น 4 ขั้นตอน (Nunan, 1999) คือ 1) เตรียมกาหนดการสัมภาษณ์โดยการแปรวัตถุประสงค์
การวิจัยให้เป็นคาถามสาหรับการสัมภาษณ์ 2) ทดลองใช้แบบสัมภาษณ์เพื่อป้องกันความคลุมเครือเมื่อใช้
ฉบับจริง 3) เลือกกลุ่มตัวอย่าง และ 4) พิจารณาปัจจัยประกอบต่าง ๆ เช่น การอธิบายธรรมชาติและ
วัตถุประสงค์การวิจัยให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใจชัดเจน เป็นต้น
อย่ างไรก็ต าม แบบสอบถามก็เป็น อีกวิธี หนึ่ งที่ ได้ รับ ความนิย มในการเก็บข้อมู ลเกี่ย วกับความ
ต้องการจาเป็นเหมือนกัน เพราะประหยัด (Yalden, 1995) แบบสอบถามก็มีข้อดี เช่น สามารถใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างขนาดใหญ่ได้ ไม่มีการระบุชื่อผู้ใช้ข้อมูลซึ่งทาให้กลุ่มตัวอย่างสามารถให้ข้อมูลได้โดยไม่ต้องกลัว
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อะไร และมีการแจกแบบสอบถามในเวลาที่แน่นอน จึงทาให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือน โดยปกติแล้ว
แบบสอบถามมี 2 ประเภท คือ คาถามปลายปิด (Close-ended question) และ คาถามปลายเปิด (Openended question) คาถามปลายปิดนั้นเกี่ยวกับข้อมูลเชิงปริมาณที่สามารถนาไปวิเคราะห์ได้ด้วยโปรแกรม
สถิติสาเร็จรูป (Computer statistics package) ส่วนแบบสอบถามปลายเปิดนั้นเกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึกที่มี
ประโยชน์แต่ก็วิเคราะห์ยาก (Jordan, 1997) ผู้วิจัยต้องเลือกว่าจะใช้คาถามประเภทไหนที่เหมาะกับงานวิจัย
นั้น ๆ สิ่งสาคัญและจาเป็นที่ต้องตระหนักเมื่อใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล คือการนาแบบสอบถามไป
ทดลอง ตรวจสอบตามตัว แปร (Variables) และแก้ไ ขตามคาแนะน า ทั้ งนี้ เพื่ อให้ไ ด้ ข้อมู ลที่ มี คุ ณ ภาพ
(Seliger and Shohamy, 1995) กล่าวคือ การวิเคราะห์ความต้องการ คือ การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูล พัฒนาออกแบบหลักสูตร/การจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของผู้เรียน
การวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการสร้างวิธีการสอน ซึ่งวิธีการเก็บข้อมูลด้านความ
ต้องการจาเป็นมีหลายวิธี เช่น แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ และการให้คาปรึกษาแก่ผู้เรียน
เป็นต้น ดังนั้น การวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นจึงมีประโยชน์และสาคัญมาก
หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ (ปรับปรุงพ.ศ. 2555) เป็นหลักสูตรปรับปรุง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ ให้เป็นหลักสูตรที่จะเสริมสร้างบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษธุรกิจ เพื่อให้
มีความรู้ความเข้าใจที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันและความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคและในโลก
และมีศักยภาพในการแข่งขันทัดเทียมกับประเทศเพื่อนบ้ าน และประเทศอื่น ๆ ในโลกได้ เป็นหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาที่มุ่งหวังให้ได้บัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จึงได้มีการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัยในการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงให้เป็นที่ยอมรับของสังคมและมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานวิ ช าการและวิ ช าชี พ โดยมี ก ารพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ประเด็ น
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 พั ฒ นาคุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานวิ ช าการและวิ ช าชี พ เป็ น ที่ ย อมรั บ ตาม
มาตรฐานสากลซึ่งวิชาภาษาอังกฤษสาหรับอาเซียนเป็นวิชาที่ได้บรรจุเข้ามาในหลักสูตรปรับปรุงนี้เพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอาเซียน ซึ่งทางสาขาอังกฤษธุรกิจได้จัดให้มีการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษสาหรับอาเซียนเป็นวิชาเลือกมาแล้วตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 ในภาคเรียนที่ 1 และ 2 และในปี
การศึกษา 2558 ในภาคเรียนที่ 1 อีกด้วย (Business English, 2012)
จากการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนในปีการศึกษา 2557-2558 พร้อมทั้งนักศึกษาที่เคยเรียนรายวิชานี้
เพื่อหาโจทย์วิจัย ทาให้ทราบว่าวิชานี้ เป็นวิชาใหม่ ซึ่งยังไม่มีตารา หรือรูปแบบในการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษสาหรับอาเซียนที่เป็นรูปธรรม อีกทั้งยังไม่มีการศึกษาความต้องการของผู้เรียนในการจัดการ
เรีย นการสอน ตลอดทั้ ง เนื้ อหา รูป แบบ/กิจ กรรมที่ ใ ช้ ในการจั ด การเรีย นการสอนและการวั ด ผลและ
ประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ผู้วิจัยในฐานะอาจารย์ผู้สอนที่จะเริ่มสอนวิชานี้ในปีการศึกษา 2559 ได้
เล็งเห็นความสาคัญของปัญหาดังกล่าว จึงเห็นว่ามีความจาเป็นอย่างยิ่งในการศึกษาความต้องการของผู้เรียน
เพื่อที่จะนาไปพัฒนารูปแบบในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางที่จะเป็นแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษสาหรับอาเซียนให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ มหาวิทยาลัย และตาม
ความมุ่งหมายของหลักสูตรในการพัฒนานักศึกษาให้มี ความรู้ความเข้าใจที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันและ

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561)

ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆที่เกิดขึ้นในภูมิภาค โดยเฉพาะในอาเซียนและในโลก และมีศักยภาพในการแข่งขัน
ทัดเทียมกับประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศอื่น ๆ ในโลกได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนสูงสุด

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อวิเคราะห์ความต้องการในรายวิชาภาษาอังกฤษสาหรับอาเซียน โดยใช้รูปแบบการสอนแบบมี
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

ขอบเขตการวิจัย
ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษสาหรับอาเซียนในภาคเรียนที่
1 ปี ก ารศึ ก ษา 2559 จ านวน 59 คน ซึ่ ง เป็ น นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษธุ ร กิ จ ชั้ น ปี ที่ 4 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการตอบแบบสอบถาม คือ
ประชากรทั้งหมด ซึ่งเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษสาหรับอาเซียนในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2559 จานวน 59 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์
และสั ง คมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏบุ รีรัม ย์ การคัด เลื อกกลุ่ ม ตั ว อย่ า งใช้ วิ ธี การเลื อกแบบเจาะจง
(purposive sampling) เกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างนี้มีดังนี้ คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา
ภาษาอัง กฤษสาหรับอาเซี ยนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เพื่ อสามารถให้ข้อมูลที่ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งขึ้น
สาหรับการสนทนากลุ่ม ได้ คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างย่อยจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 59 คนเพื่อเป็น
ตัวแทนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษสาหรับอาเซียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
จานวน 18 คน การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) เกณฑ์ในการ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างนี้มีดังนี้คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษสาหรับอาเซียนในภาคเรียนที่
1 ปีการศึกษา 2559 ที่สมัครใจเข้าร่วมสนทนากลุ่มในการให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่
ตั้งขึ้น ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้เพื่อยืนยันผลที่ได้จากการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม

วิธีดาเนินการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ได้ แ ก่ 1) แบบสอบถามความต้ อ งการในรายวิ ช า
ภาษาอังกฤษสาหรับอาเซียน โดยใช้รูปแบบการสอนแบบมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 2) แบบบันทึกการสนทนา
กลุ่มการสร้างและตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจัย ดังนี้ คือ 1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัย ที่
เกี่ย วข้องกับ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 2) นาข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1
มาพัฒนาเป็นแบบสอบถาม แบบสนทนากลุ่ม 3) นาเครื่องมือวิจัยที่สร้างเสร็จแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน
3 คน ตรวจสอบความเหมาะสมของภาษาที่ใช้และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) แล้วนามา
หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) และได้ค่า IOC ระหว่าง 0.67-1.00 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถนาเครื่อง
วิจัยไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างได้ 4) ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือวิจัยตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ แล้วนาไปทดลอง
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(Try out) กับประชากรที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จานวน 30 คน
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยการใช้สถิติพรรณนา (Descriptive statistics) คือ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)

สรุปผลการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างส่วนมากเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 93.21) เป็นนักศึกษาจากหมู่เรียนที่ 1 (ร้อยละ 50.84)
กลุ่มตัวอย่างเห็นว่ามีความต้องการ ด้านการวัดผลประเมินผล ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย
3.30) ตามด้วย ด้านการจัดการเรียนการสอนซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.28) และ ด้านเนื้อหา
สาระรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในวิชาภาษาอังกฤษสาหรับอาเซียนซึ่งอยู่ใน
ระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.91) เช่นเดียวกัน ตามลาดับ
ในการสนทนากลุ่ม ผู้ร่วมสนทนามีความต้องการในการเรียนรู้วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี
ของประเทศในอาเซียนมากที่สุด โดยอยากให้มีการเรียนการสอนแบบไม่เคร่งเครียด มีกิจกรรมกลุ่ม มีการใช้
เทคโนโลยีในการสอน ประเมินผลจากการปฏิบัติจริง จากการเก็บคะแนนจากงาน แฟ้มสะสมงาน คะแนน
สอบย่อย และคะแนนการแต่งตัวและเข้าเรียนตรงเวลา เป็นต้น
1 ผลการวิเคราะห์ข้ อมูลจากแบบสอบถามความต้องการในรายวิชาภาษาอังกฤษสาหรับอาเซียน
โดยใช้รูปแบบการสอนแบบมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ผลการวิเคราะห์ตอนที่ 1 นี้สามารถตอบวัตถุป ระสงค์เพื่อ วิเคราะห์ความต้องการในรายวิช า
ภาษาอัง กฤษสาหรับอาเซี ยน โดยใช้รูปแบบการสอนแบบมี ผู้เรีย นเป็ นศูนย์ กลาง โดยใช้เครื่องมื อเป็ น
แบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความต้องการในรายวิชาภาษาอังกฤษสาหรับอาเซียน
โดยใช้รูปแบบการสอนแบบมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เป็น แบบสอบถามเกี่ยวกับ ความต้องการในรายวิชา
ภาษาอังกฤษสาหรับอาเซียน โดยใช้รูปแบบการสอนแบบมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง แบบสอบถามประกอบด้วย
3 ส่วนคือ 1) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความต้องการในรายวิชา
ภาษาอังกฤษสาหรับอาเซียน โดยใช้รูปแบบการสอนแบบมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และ 3) ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้แยกออกเป็น 4 ตารางตามส่วนประกอบของแบบสอบถาม ในส่วนที่ 3
ของแบบสอบถามได้นาเสนอในรูปของการอธิบายเนื้อหา
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ที่
ข้อมูลส่วนบุคคล
1 เพศ
ชาย
หญิง
2 หมู่เรียน
หมู่ 1
หมู่ 2

จานวน (59คน)

ร้อยละ

4
55

6.77
93.22

30
29

50.84
49.15

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561)

จากตาราง 1 แสดงให้เห็นว่ากลุม่ ตัวอย่างส่วนมากเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 93.21) เป็นนักศึกษาจาก
หมู่เรียนที่ 1 (ร้อยละ 50.84)
ตารางที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการในรายวิชาภาษาอังกฤษสาหรับอาเซียน โดยใช้รูปแบบการ
สอนแบบมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ด้านเนื้อหาสาระ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รายการ
ด้านเนื้อหาสาระ
ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน
ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน
ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ของประเทศสมาชิกอาเซียน
ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของประเทศสมาชิกอาเซียน
ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาของประเทศสมาชิกอาเซียน
ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะของประเทศสมาชิกอาเซียน
ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับดนตรีของประเทศสมาชิกอาเซียน
ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาและวรรณกรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน
ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับจารีตประเพณีของประเทศสมาชิกอาเซียน
ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับค่านิยมและความเชื่อของคนในประเทศสมาชิก
อาเซียน
ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนในประเทศสมาชิกอาเซียน
รวม

ค่าเฉลี่ย

S.D

1.08
5.00
1.46
1.54
1.08
1.46
1.08
4.77
4.92

0.28
0.00
0.66
0.78
0.28
0.66
0.28
0.60
0.28

4.85

0.38

4.77
2.91

0.60
0.43

จากตารางที่ 2 วิเคราะห์ได้ว่า ในด้านเนื้อหาสาระรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางในวิชาภาษาอังกฤษสาหรับอาเซียนที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่ามีความต้องการอยู่ในระดับปานกลาง
(ค่าเฉลี่ย 2.91) เมื่อพิจารณารายข้อ กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการดังนี้ ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน (ค่าเฉลี่ย 5.00) และคิดว่า ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับจารีตประเพณีของประเทศ
สมาชิกอาเซียน (ค่าเฉลี่ย 4.92) และต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับค่านิยมและความเชื่อ ของคนในประเทศสมาชิก
อาเซียน (ค่าเฉลี่ย4.85) มากกว่าความต้องการเกี่ยวกับเรื่องอื่น ๆ จะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างมีความต้องการ
เรียนเนื้อหาสาระกลุ่มเนื้อหาวั ฒนธรรม จารีตประเพณี ความเชื่อ ค่านิยม วิถีชีวิตผู้คนมากกว่าเนื้อหาด้าน
เศรษฐกิจ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ ดนตรีเนื่องจากเนื้อหาในกลุ่มแรกอาจเป็นเนื้อหาอยู่ใน
ความสนใจของกลุ่มตัวอย่างวัยนี้ ส่วนกลุ่มเนื้อหาที่สองอาจเป็นเนื้อหาที่ไม่อยู่ในความสนใจของกลุ่มตัวอย่าง
เพราะวิชาภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศาสนาเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความจาอย่างมากในการเรียนเนื้อหากลุ่มที่
สองนี้แต่เนื่องจากเนื้อหาทั้งหมดมีบรรจุอยู่ในคาอธิบายรายวิชา จึงเป็นเรื่องท้าทายอย่างยิ่งสาหรับผู้สอนที่
จะต้องหาวิธีในการสอนที่ทาให้ผู้เรียนสนใจในเนื้อหาที่มีในรายวิชา และ จาเป็นต้องกระตุ้นให้ผู้เรียนได้
ทราบถึงประโยชน์ในการเรียนเนื้อหาสาระทั้งหมด ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนมีความต้องการในการเรียนมากยิ่งขึ้น
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การวิเคราะห์ความต้องการในรายวิชาภาษาอังกฤษสาหรับอาเซียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
พุทธชาด ลิ้มศิริเรืองไร

ตารางที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการในรายวิชาภาษาอังกฤษสาหรับอาเซียน โดยใช้รูปแบบการ
สอนแบบมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ด้านการจัดการเรียนการสอน
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายการ
ด้านการจัดการเรียนการสอน
ต้องการให้มีการทางานเดี่ยว
ต้องการให้มีการทางานเป็นคู่
ต้องการให้มีการทางานเป็นทีม/กิจกรรมกลุ่ม
ต้องการให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เรียน
ต้องการให้มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เช่น วีดิทัศน์
ต้องการให้มีการนาเสนอหน้าชัน้ เรียน
ต้องการให้มีการแข่งขันตอบคาถาม
ต้องการให้มีการแสดงบทบาทสมมติ
ต้องการให้มีการเล่นเกม
รวม

ค่าเฉลี่ย

S.D

2.54
2.54
5.00
1.08
4.85
1.08
5.00
2.54
4.92
3.28

1.13
1.13
0.00
0.28
0.38
0.28
0.00
1.13
0.28
0.51

จากตารางที่ 3 วิเคราะห์ได้ว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นว่า มีความต้องการด้านการจัดการเรียนการสอนอยู่
ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.28) เมื่อพิจารณารายข้อ กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการดังนี้ ต้องการให้มีการ
ทางานเป็นทีม/กิจกรรมกลุ่มต้องการให้มีการแข่งขันตอบคาถาม และ ต้อ งการให้มีการแข่งขันตอบคาถาม
(ค่าเฉลี่ย 5.00) และเห็นว่า ต้องการให้มีการเล่นเกม (ค่าเฉลี่ย 4.92) ตามด้วย ต้องการให้มีสื่อการเรียนการ
สอนที่ทันสมัย เช่น วีดิทัศน์ (ค่าเฉลี่ย 4.85) ตามลาดับ จากผลความต้องการด้านนี้ จะเห็นได้ว่าต้องการการ
จัดการเรียนการสอนและกิจ กรรมที่ไ ด้ใช้ สื่อที่ ทันสมัยและมีการแข่งขัน ซึ่ งนี่เป็ นลักษณะของผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ที่ชอบใช้เทคโนโลยีในการเรียนควบคู่ไปกับการแข่งขันและมีรางวัลเป็นแรงจูงใจในการเรียน
ผลการวิจัยความต้องการในด้านนี้สอดคล้องกับแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
บางประการที่ว่า ให้มีการทากิจกรรมหรือทางานเป็นหมู่คณะ (Kerdtham, 2002)

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561)
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ตารางที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการในรายวิชาภาษาอังกฤษสาหรับอาเซียน โดยใช้รูปแบบการ
สอนแบบมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ด้านการวัดผลประเมินผล
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายการ
ด้านการวัดผลประเมินผล
ต้องการให้มีการทดสอบก่อน-หลังเรียน
ต้องการให้มีการสอบย่อย
ต้องการให้มีการประเมินตนเอง
ต้องการให้มีใบงานเก็บคะแนน
ต้องการให้มีประเมินผลการเรียนรู้โดยข้อสอบปรนัย
ต้องการให้มีประเมินผลการเรียนรู้โดยข้อสอบอัตนัย
ต้องการให้ผู้สอนแจ้งคะแนนเก็บอย่างสม่าเสมอ
ต้องการให้มีประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้แฟ้มสะสมงาน
ต้องการให้มีประเมินผลการเรียนรู้โดยงานทีไ่ ด้ปฏิบัติจริง
ต้องการให้เพื่อนนักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผลงานของผูเ้ รียน
รวม

ค่าเฉลี่ย

S.D

1.15
2.54
5.00
1.08
4.85
1.08
5.00
4.92
4.92
2.54
3.30

0.38
1.13
0.00
0.28
0.38
0.28
0.00
0.28
0.28
1.13
0.41

จากตารางที่ 4 วิเคราะห์ได้ว่ากลุ่มตัวอย่างมีความต้องการ ด้านการวัดผลประเมินผล ในภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.30) เมื่อพิจารณารายข้อ กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการให้มีการประเมิน
ตนเอง ต้ องการให้ผู้ สอนแจ้ งคะแนนเก็บ อย่า งสม่ าเสมอ (ค่า เฉลี่ ย 5.00) และเห็นว่ า ต้ องการให้มี การ
ประเมินผลการเรียนรู้โดยงานที่ได้ปฏิบัติจริงและ ต้องการให้มีประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้แฟ้มสะสมงาน
(ค่าเฉลี่ย 4.92) ตามด้วย ต้องการให้มีประเมินผลการเรียนรู้โดยข้อสอบปรนัย (ค่าเฉลี่ย 4.85) ตามลาดับ
จากตารางนี้จะเห็นได้ว่า กลุ่มตัวอย่างต้องการให้มีการประเมินในรูปแบบการประเมินตนเอง การประเมิน
จากแฟ้มสะสมงาน การประเมินจากการปฏิบัติจริง (คุณภาพการประเมิน) และการทาข้อสอบแบบปรนัย
(วิธีการประเมิน ) โดยต้องการให้มีการประเมินอย่างสม่าเสมอ (การจัดการประเมิน) ในขณะที่การประเมิน
แบบอื่นๆ มีค่าคะแนนไม่สูงมากนัก สามารถแปลได้ว่ากลุ่มตัวอย่างต้องการประเมินที่หลากหลายตามสภาพ
ที่เป็นจริง ซึ่งสอดคล้องกับ มาตรา 26 การประเมินแนวใหม่ที่หลากหลายในการปฏิรูปการเรียนให้ผู้เรียน
รู้จักวิธีการเรียนรู้มีวิธีคิด รู้จักการตั้งคาถาม เป็นการเรียนรู้ตามสภาพจริงและมีการประเมินผลตามสภาพ
จริงผู้สอนจะต้องให้ความสาคัญกับผู้เรียน (Wongyai, 2001) และกลุ่มตัวอย่างต้องการให้มีการประเมินจาก
ทั้งระหว่างเรียน หลังเรียน และการประเมินตนเอง เป็นต้น
ในส่วนที่ 3 ซึ่งเป็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั่วไป พบว่ากลุ่มตัวอย่างได้มีข้อเสนอแนะดังนี้
อยากทราบทุกอย่างที่เ กี่ยวกับประเทศอาเซียน โดยการมีการเรียนการสอนแบบสนุกสนาน ไม่ตึงเครียด I
love ASEAN studies and I think it’s very useful to study in this course อยากให้มีการเรียนการ
สอนในรูปแบบที่ไม่กดดันและเคร่งเครียด จัดรูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน
2 ผลการวิ เ คราะห์ข ้อ มูล จากการสนทนากลุ ่ม เพื ่อ วิเ คราะห์ค วามต้อ งการในรายวิช า
ภาษาอังกฤษสาหรับอาเซียน โดยใช้รูปแบบการสอนแบบมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
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ผลการวิเคราะห์ตอนที่ 2 นี้สามารถตอบวัตถุป ระสงค์เพื่อ วิเคราะห์ความต้องการในรายวิช า
ภาษาอังกฤษสาหรับอาเซียน โดยใช้รูปแบบการสอนแบบมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยใช้เครื่องมือเป็นการ
สนทนากลุ่ม
ผลการวิเ คราะห์ข้อ มูล จากการสนทนากลุ่ม เกี่ย วกับ ความต้องการในรายวิชาภาษาอัง กฤษ
สาหรับอาเซียน โดยใช้รูปแบบการสอนแบบมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ ความต้องการ
ในรายวิชาภาษาอังกฤษสาหรับอาเซียน โดยใช้รูปแบบการสอนแบบมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง แบบสอบถาม
ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการ
ในรายวิชาภาษาอังกฤษสาหรับอาเซียน โดยใช้รูปแบบการสอนแบบมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และ 3) ความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้แยกออกเป็น 1 ตารางตามส่วนประกอบของแบบสอบถาม ในส่วนที่ 2-3
ของแบบสนทนากลุ่มได้นาเสนอในรูปของการอธิบายเนื้อหา
ตารางที่ 5 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ร่วมสนทนากลุ่ม
ที่
1
2

ข้อมูลส่วนบุคคล
เพศ
ชาย
หญิง
หมู่เรียน
หมู่ 1
หมู่ 2

จานวน (18 คน)

ร้อยละ

4
16

22.22
88.88

10
8

55.55
44.44

จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่าผูร้ ่วมสนทนากลุ่มส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 88.88) เป็น
นักศึกษาจากหมู่เรียนที่ 1 (ร้อยละ 55.55)
ในส่วน 2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความต้องการในรายวิชาภาษาอังกฤษสาหรับอาเซียน โดยใช้
รูปแบบการสอนแบบมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และ 3) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ข้อมูลในส่วนนี้
เป็นข้อมูลที่ได้มาจากผู้ร่วมสนทนากลุ่ มจานวน 18 คน ซึ่งเป็นการใช้กลุ่มตัวอย่างซ้าโดยเลือกมาจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามเพื่อที่จะยืนยันผลว่าผู้ร่วมสนทนามีความต้องการสอดคล้องกันหรือไม่ ซึ่งผู้วิจัย
สามารถสรุปข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มเป็นประเด็นสาคัญได้ดังต่อไปนี้
ในด้านเนื้อหาสาระผู้ร่วมสนทนากลุ่มต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับ เนื้อหา สามารถจัดได้เป็น 6 กลุ่ม คือ
ภาษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การศึกษาและการทางาน การท่องเที่ยว ความสาคัญของการก่อตั้งกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียน
ในด้านการจัดการเรียนการสอน ผู้ร่วมสนทนากลุ่มต้องการให้มีการเรียนการสอนที่สามารถกลุ่มได้
3 กลุ่มได้แก่ กิจกรรม บทบาทของผู้สอน และสื่อการสอน
ในด้านการวัดผลประเมินผล ผู้ร่วมสนทนากลุ่ม มีความต้องการสอดคล้องกับผลจากแบบสอบถาม
จัดกลุ่มได้ 3 กลุ่ม คือ วิธีการประเมิน คุณภาพแบบประเมิน และการจัดการประเมิน

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561)

จากการสนทนากลุ่ ม ท าให้ ท ราบว่ า ผู้ ร่ ว มสนทนามี ค วามต้ อ งการในการเรี ย นรู้ วั ฒ นธรรม
ขนบธรรมเนี ยม ประเพณี ของประเทศในอาเซียนมากที่สุ ด โดยต้องการให้มีการเรียนการสอนแบบไม่
เคร่งเครียด มีกิจกรรมกลุ่ม มีการใช้เทคโนโลยีในการสอน ประเมินผลจากการปฏิบัติจริง โดยอาจเป็นการ
เก็บคะแนนจากงาน แฟ้มสะสมงาน คะแนนสอบย่อย และคะแนนการแต่งตัวและเข้าเรียนตรงเวลาอีกด้วย

การอภิปรายผลการวิจัย
ผลวิจัยที่ได้สามารถนามาอภิปรายตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังต่อไปนี้
1. กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการในรายวิชาภาษาอังกฤษสาหรับอาเซียน โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ
มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ด้านเนื้อหาสาระ การจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลในระดับปาน
กลาง อาจเนื่องมาจากผู้เรียนมิได้คิดว่าตนมีความขาดแคลนที่จาเป็นจะต้องแก้ไข ดังนั้น จึงจาเป็นต้อง
กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ทราบถึงประโยชน์ในรายวิชาดังกล่าว ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนมีค วามต้องการในการเรียนมาก
ยิ่งขึ้นซึ่งสอดคล้องกับ Wongvanit (2015) ได้แบ่งนิยามของความต้องการจาเป็นออกเป็น 2 มุมมอง คือ
มุมมองด้านจิตวิทยาและมุมมองด้านการประเมินในมุมมองด้านจิตวิทยา Maslow ได้เสนอทฤษฎีลาดับขั้น
ของความต้องการจาเป็น (Maslow’s Hierachy of Needs) ไว้ในปี ค.ศ. 1943 ในบทความที่ชื่อว่า A
Theory of Human Motivation โดยแบ่งความต้องการจาเป็นออกเป็น 5 ระดับได้แก่ระดับที่1 ความ
ต้องการจาเป็นทางกายภาพ (Physiological needs) ระดับที่ 2 ความต้องการจาเป็นด้านความปลอดภัย
(Safety needs) ระดับที่ 3 ความต้องการจาเป็นด้านความรักและการเป็นเจ้าของ (Love and belonging
needs) ระดับที่ 4 ความต้องการจาเป็นด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง (Esteem needs) และ ระดับที่ 5
ความต้องการจาเป็นในการบรรลุศักยภาพของตนเอง (Self-actualization needs) โดย Wongvanit
(2016) ได้กล่าวไว้ว่าความต้องการจาเป็น 4 ระดับแรกจัดอยู่ในประเภทความต้องการจาเป็นบกพร่อง
(Deficit needs) หมายความว่า หากยังไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการจาเป็นก็จะยังคงอยู่ในสภาวะที่
บกพร่องหรือขาดแคลน
2. จากการสั ง เคราะห์ แ ละวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการวิ เ คราะห์ ค วามต้ อ งการในรายวิ ช า
ภาษาอังกฤษสาหรับอาเซียน โดยใช้รูปแบบการสอนแบบมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ทาให้ได้แนวทางในการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นภาระงาน (Task Based Learning)
การท างานเป็ น คู่ เป็ น กลุ่ ม การเรีย นรู้ด้ ว ยตนเองโดยใช้ เทคโนโลยี การเรีย นการสอนแบบผสมผสาน
(Blended Learning) การเล่นเกมแข่งขัน การให้รางวัล การใช้เกณฑ์การประเมิน (Rubric) การให้คะแนน
ตามสภาพที่แท้จริงจากแฟ้มสะสมงาน เป็นต้น โดยเน้นเนื้อหาสาระเกี่ยวกับอาเซียนที่นาเสนอออกมาเป็น
ภาษาอังกฤษ ซึ่งรูปแบบนี้เหมาะอย่างยิ่งสาหรับผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีคุณลักษณะ คือ มีความ
รับผิดชอบและพึ่งพาตนเองในการเรียนรู้ มีทักษะด้านการคิด มีทักษะในการทางานร่วมกับผู้อื่น ทั กษะใน
สืบค้น มีความกระตือรือร้น มีทักษะด้านไอซีที มีทักษะในการใช้ภาษาสากล มีความสนใจวัฒนธรรมและ
ตระหนักรู้ถึงความเป็นไปในโลก (Laohajaratsang, 2007) โดยแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนที่ได้จากการสังเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยความต้องการรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในวิชาภาษาอังกฤษสาหรับอาเซียนนี้ สอดคล้องกับหลัก การจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คือ การเรียนรู้เพื่อรู้ การเรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน และ การ
เรียนรู้เพื่อชีวิต (UNESCO, 1996) เพราะเป็นการเรียนรู้เพื่อให้รู้เนื้อหาสาระในรายวิชา สามารถปฏิบัติและ
นาเสนอออกมาเป็นชิ้นงาน สามารถทางานเป็นคู่ เป็นกลุ่ม เพื่อเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันและทางานร่วมกันกับ
ผู้อื่น และสุดท้าย เรียนรู้เพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวันและงานอาชีพซึ่งเป็นการเรียนรู้เพื่อชีวิต
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3. จากการสนทนากลุ่มพบว่า ผู้ร่วมสนทนามีความต้องการให้มีประเมินผลจากการปฏิบัติจริง โดย
อาจเป็นการเก็บคะแนนจากงาน แฟ้มสะสมงาน คะแนนสอบย่อย และคะแนนการแต่งตัวและเข้าเรียนตรง
เวลาอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ Moonkham (2001) ที่กล่าวว่า การวัดและประเมินผลกระบวนการทางาน
ในด้านสมองหรือการคิดและจิตใจของผู้เรียนอย่างตรงไปตรงมาซึ่งตรงตามสิ่งที่ผู้เรียนกระทาเพื่อพยายาม
ตอบคาถามว่า ผู้เรียนทาอย่างไร เหตุใดจึงทาเช่นนั้ น ซึ่งข้อมูลที่ได้ จะช่วยให้ผู้สอนสามารถช่วยผู้เรียนใน
การพัฒนาการเรียนของตน พร้อมทั้งสามารถพัฒนาการสอนของผู้สอนอีกด้วย ทาให้การเรียนการสอนมี
ความหมายและทาให้เกิดความอยากเรียนรู้ต่อไป การประเมินผลตามสภาพที่แท้จริงจะเน้นการประเมิน
ทักษะการคิดที่ซับซ้อนในการทางานของผู้เรียน ความสามารถในการแก้ไขปัญหา และการแสดงออกที่
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติในสภาพจริงในการเรียนการสอน ซึ่งไม่เน้นทักษะพื้นฐาน และสอดคล้องกับ Maneesi
and Maneesi (2003) ที่กล่าวไว้ว่า การวัดผลตามสภาพที่เป็นจริง ต้องการผลลัพธ์ทางการศึกษาในขั้นสูง
โดยผู้เรียนนาสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ได้จริง การวัดผลและประเมินผลที่ผู้ร่วมสนทนาต้องการเป็นการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการวัดและประเมินทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่ง Buathong
(2017) ได้สรุปไว้ว่า เป็นการประเมินเชิงคุณภาพที่เน้นการประเมินผลจากการปฏิบัติจริงโดยมีการบูรณาการ
วิธีการประเมินที่หลากหลาย สร้างและพัฒนาระบบแฟ้มสะสมงานของผู้เรียน โดยการใช้เทคโนโลยีในการวัด
และประเมินผล สุดท้าย คือ นาผลสะท้อนจากการปฏิบัติของผู้เรียนมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขงาน

ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
1. อาจารย์ผู้สอนที่สนใจสามารถประยุกต์ใช้ผลวิจัยนี้ไปพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางที่ตรงตามความต้องการของผู้เรียนในรายวิชาของตนได้
2. สถาบันการศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ผลวิจัยนี้ไปพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางที่ตรงตามความต้องการของผู้เรียนได้
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางที่ตรงตามความ
ต้องการของผู้เรียนในรายวิชาอื่นๆ
2. ควรมีการศึกษาผลของการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางที่
ตรงตามความต้องการของผู้เรียนในรายวิชาอื่นๆ
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