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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ (Active Learning)
ตามแนวคิดเจเนอเรชันในวิชาภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนก่อนและ
หลังจากที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติตามแนวคิดเจเนอเรชันในวิชาภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน และ
3) เพื ่ อประเมิ นความพึ งพอใจของผู ้ เรี ยนต่ อการจั ดการเรี ยนรู้ แบบลงมื อปฏิ บ ั ต ิ ตามแนวคิ ดเจเนอเรชั นในวิ ชา
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง จำนวน 31 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
1) แบบสำรวจความต้องการของผู้เรียนด้านกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษแบบลงมือปฏิบัติตามแนวคิดเจเนอเรชัน
2) แบบประเมินพฤติกรรมตนเองของผู้เรียนตามแนวคิดเจเนอเรชัน (Check-list) 3) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
ก่อน-หลัง การจัดการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ ตามแนวคิดเจเนอเรชัน 4) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
การจัดการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติตามแนวคิดเจเนอเรชัน วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติบรรยายด้วยค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ
ผลการวิจัย พบว่า ผู้เรียนมีความต้องการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติตามแนวคิดเจเนอเรชันในวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.96, SD = 0.50) และเมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อ พบว่า ผู้เรียนมี
ความต้ องการด้ านกระบวนการจั ดการเรี ยนรู้ แบบลงมื อปฏิ บ ั ติ ตามแนวคิ ดเจเนอเรชั น ในวิ ชาภาษาอั งกฤษ
เพื่อทักษะการเรียน มากที่สุดสามอันดับแรก คือ การระดมพลังสมอง (Brainstorming) เพื่อให้ผู้เรียนได้ร่วมกันคิด
อภิปรายและนำเสนองานร่วมกัน (𝑥̅ = 4.26, SD = 0.68) รองลงมา คือ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้สอนและ
ผู้เรียนเพื่อเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน (𝑥̅ = 4.23, SD = 0.56) ตามมาด้วย การใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)
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เป็นสื่อการสอนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ (𝑥̅ = 4.10, SD = 0.79) จากการศึกษาการประเมินพฤติกรรมตนเองของ
ผู้เรียนในกลุ่มเจเนอเรชัน Z พบว่า ผู้เรียนทุกคนค้นหาข้อมูลข่าวสารที่ต้องการทราบจากแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
ร้อยละ 100 รองลงมา คือ ผู้เรียนใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆ ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ร้อยละ 96.77 ตามมาด้วย ผู้เรียน
ต้องการให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ออกแบบกิจกรรมเพื่อทบทวนเนื้อหาในบทเรียน เช่น การทำกิจกรรมหรือการเล่นเกม
ต่างๆ ร้อยละ 93.55 และผู้เรียนต้องการมีส่วนร่วมในห้องในการออกความคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยนเรื่องราวต่างๆ กับ
เพื่อนร่วมชั้นเรียนและอาจารย์ผู้สอน ร้อยละ 93.55 อีกทั้งผู้เรียนคิดว่าตนเองมีความสามารถในการเรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติม
ด้วยตนเอง ร้อยละ 93.55 จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติของ
ผู้เรียนในกลุ่มเจเนอเรชัน Z พบว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนภาพรวมอยู่ในค่าระดับคะแนนตก และมีผลสัมฤทธิ์
ภาพรวมหลังเรียนอยู่ในค่าระดับคะแนนดีพอใช้ ซึ่งผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้น
กว่าก่อนเรี ยน โดยคะแนนเฉลี่ ยก่ อนเรี ยนมีค่ าเท่ ากั บ 40.03 และคะแนนเฉลี ่ยหลั งการเรี ยนมี ค่ าเท่ ากับ 72.19
มีผลสัมฤทธิ์ของค่าคะแนนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 32.16 ในด้านความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ
ตามแนวคิดเจเนอเรชันในวิชาภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
(𝑥̅ = 4.02, SD = 0.51)

คำสำคัญ: แนวคิดเจเนอเรชัน เจเนอเรชัน Z การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ
Abstract
This research aimed 1) to develop the teaching management process with active learning
based on generational concept in the course of English for study skills, 2) to study the comparison of
students’achievement between pretest and posttest with active learning based on generational concept
in the course of English for study skills, and 3) to evaluate the students' satisfaction on the use of active
learning based on generational concept in the course of English for study skills. The samples were
31 first-year students, majoring in Early Childhood Education, Suan Dusit University, Lampang Center.
The research instruments used for gathering data consisted of 1) a questionnaire of students’ requirement
for English learning activities, 2) a self-assessment check-list of students’ behaviors, 3) pre-posttest for
achievement assessment of students with active learning based on generational concept, and
4) a satisfactory assessment of students with active learning based on generational concept. The research
data were analyzed using descriptive statistics with Mean and Percentage. The results of the study were
found that the students' requirement for learning activities with active learning were at the high level
(𝑥̅ = 3.96, SD = 0.50). The three most student’ requirements for active learning activities are: Brainstorming
that encouraged the students to think together (𝑥̅ = 4.26, SD = 0.68). Next, the exchange of opinions
between the teachers and the students, focusing on the participation of the students (𝑥̅ = 4.23 ,
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SD = 0.56) followed by the use of social media as a teaching instructional media for development
(𝑥̅ = 4.10, SD = 0.79). In aspect of the self-assessment of students' behaviors, it was found that
100 percent of students searched the information they wanted from Internet sources. Secondly, 96.77
percent of students used various applications on Smartphones. Next, 93.55% of students wanted
the teachers to design the activities for their reviewing the lessons, namely activities or games. Likewise,
93.55 of students wanted to participate in the room for sharing their opinions or exchanging
the information among classmates and teachers. Also, 93.55 percent of students thought that they had
the ability to learn more on their own. From the study of students’ learning achievement before and
after using active learning based on generational concept in the course of English for Study Skills,
the overall learning achievement before using active learning showed that 40.03 percent of students
failed. However, after using active learning based on generational concept, 72.19 percent of students
reached the fairly good level. This indicates that the students have a higher average score after using
active learning. Therewith, the score of achievement was increased by 32.16%. In terms of students'
satisfaction towards English teaching management process with active learning based on generational
concept, the results showed that the students were satisfied with the learning management process.
The overall score was at a high level (𝑥̅ = 4.02, SD = 0.51).

Keywords: Generational Concept, Generation Z Students, Active Learning
บทนำ
การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษยังคงเป็นเรื่องที่ท้าทายของครูผู้สอน ในการหาแนวทางและวิธีการสอนที่มี
ประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์แก่ผู้เรียนให้มากที่สุด ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นวิธีการส่งสารข้อมูล
ความรู้จากผู้สอนถึงผู้เรียน กิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ แรงจูงใจเพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน
เพื ่ อให้ ผ ู ้ เรี ยนประสบผลสำเร็ จในการเรี ยนภาษาอั งกฤษ จนถึ งขั ้ นนำไปประยุ กต์ ใช้ ได้ ในชี ว ิ ตประจำวั น ผู้ สอน
ภาษาอังกฤษจึงจำเป็นที่จะต้องพัฒนาตนเองตลอดเวลาเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ให้มีประสิทธิภาพเท่าทันกับยุคสมัยที่การเรียนการสอนภาษาได้เปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต ผู้สอนภาษาอังกฤษใน
ปัจจุบันต้องปรับเปลี่ยนบทบาทจากเดิมที่เป็นเพียงผู้ถ่ายทอดความรูเนื้อหามาเป็นผู้จัดกิจกรรม โดยช่วยให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ เปลี่ยนจากการเน้นที่ผู้สอนมาเน้นที่ผู้เรียนว่าจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ทางภาษาอังกฤษ และมี
การฝึกฝนการใช้ภาษาด้วยตนเองได้อย่างไร ศาสตร์ของการสอนภาษาอังกฤษมีการพัฒนาตลอดเวลาตามยุคสมัย
ที่เปลี่ยนแปลง ดังนั้น ครูสอนภาษาอังกฤษจึงจำเป็นต้องใฝ่รู้ ติดตามความรู้ ข่าวสารต่างๆ รวมถึงวิธีและแนวทาง
ในการสอนที ่ อยู่ ในศาสตร์ ท ี ่ เป็ นปั จจุบ ัน และสามารถนำความรู ้ มาประยุ กต์ ใช้ ให้เกิดประโยชน์ก ั บผู ้เรี ยน และ
ในขณะเดียวกันต้องติดตามความก้าวหน้าของโลกและพัฒนาแนวทางการสอนอย่างเป็นพลวัตร
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จากความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยที่เกิดขึ้น คณะวิจัยจึงได้มีความสนใจในประเด็นเรื่องแนวคิดเจเนอเรชัน
ซึ่งเน้นการศึกษาทั้งในด้านพฤติกรรม สังคม การใช้ชีวิต ความคิดต่างๆ เนื่องจากสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อการใช้ชีวิตในทุกๆ
ด้านของมนุษย์ หรือแม้แต่กระทั่งในเรื่องของการศึกษาในปัจจุบันนี้ก็ตาม กลุ่มเด็กวัยรุ่น วัยเรียนในปัจจุบันนี้ ซึ่งถือว่า
เป็นกลุ่มคนที ่อยู่ ในช่ วงยุคเจเนอเรชั น Z โดยเป็นกลุ่มคนที่ เกิ ดตั้ งแต่ ช่ วงปี พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 2000) เป็นต้นไป
(Barcelon, 2010) ซึ่งเป็นกลุ่ มเด็ กที่ เติ บโตมาพร้ อมกั บสิ่ งอำนวยความสะดวกมากมาย มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีต่างๆ และเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว เน้นการสื่อสารผ่านข้อความบนหน้าจอโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือคอมพิวเตอร์
แทนการพูด รวมไปถึงในด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และช่องทางที่ทันสมัยมากขึ้น ทำให้
มิใช่เป็นเรื่องยากสำหรับเด็กในยุคปัจจุบันในการเสริมสร้างทักษะ ความรู้ความเข้าใจในด้านการเรียนรู้ และการเข้าถึง
แหล่งข้อมูลต่างๆ เพราะฉะนั้นการเรียนรู้ของเด็กยุคใหม่นี้จึงจำเป็นที่จะต้องมุ่งเน้นการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่
มากขึ้นกว่าแต่ก่อนอย่างมาก หากพิจารณาถึงการจัดการเรียนรู้ในวิชาภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนรุ่นใหม่ในยุคของกลุ่มคน
เจเนอเรชัน Z นี้ จำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้เข้ากับลักษณะความคิดและพฤติกรรมของผู้เรียน ซึ่งแน่นอน
ว่าหากเรายังคงใช้วิธีการแบบเดิมที่สอนกันมามากกว่า 20 - 30 ปี โดยไม่สนใจความก้าวหน้าของวิทยาการสมัยใหม่
ย่อมไม่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผู้เรียน ในการที่สร้างให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ และ
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนเจเนอเรชัน Z อันเนื่องจากความแตกต่างกันของช่วงวัยและยุคสมัยดังที่ กล่าวมา
ข้างต้น ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ในสิ่งที่ควรจะรู้ เพื่อนำไปใช้ใน
อนาคตโดยเฉพาะในชีวิตการทำงานหลังจากจบการศึกษาและเข้าสู่ตลาดแรงงาน
แนวคิ ด “การเรี ยนรู ้โดยการกระทำ” หรื อ “Learning by Doing” (Dewey, 1963) อั นเป็ นแนวคิดที่
แพร่หลายและได้รับการยอมรับทั่วโลกมานานแล้ว ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ และเป็น
การเปลี่ยนบทบาทในการเรียนรู้ของผู้เรียนจากการเป็นผู้รับ มาเป็นผู้เรียน และเปลี่ยนบทบาทของครูจากผู้สอนหรือ
ผู้ถ่ายทอดข้อมูลความรู้ให้กับผู้เรียนเพียงอย่างเดียว มาเป็นผู้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียน จากแนวคิดดังกล่าว
จึงเกิดรูปแบบการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ (Active Learning) ซึ่งเป็นรูปแบบการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้
ไปพร้อมกับการปฏิบัติจริง นอกจากจะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีความรู้แล้ว ยังสามารถพัฒนาทักษะของผู้เรียนได้ในเวลา
เดียวกัน โดยรูปแบบการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริงนี้ ผู้เรียนทุ กคนมีส่วนร่วมในการแสวงหาความรู้ร่วมกัน และ
นำความรู้นั้นมาประยุกต์ใช้ ก่อให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่พร้อมสู่การเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ในยุคแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ภายใต้โมเดล Thailand 4.0 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงบทบาทนี้ เท่ากับเป็นการปฏิวัติการเรียนรู้ว่าความสำคัญ
ในการเรียนรู้ คือ อยู่ที่ผู้เรียนมากกว่าอยู่ที่ผู้สอน ดังนั้น ผู้เรียนจึงกลายเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน เพราะ
บทบาทในการเรียนรู้ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ตัวผู้เรียนเป็นสำคัญ (Ministry of Education, 2010) ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่
จะต้องมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
เพื่อช่วยส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาและผลิตแรงงานให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการที่จะขับเคลื่ อนให้
ประเทศได้พัฒนาได้ตามเป้าหมาย ซึ่งรูปแบบการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัตินี้ค่อนข้างมีเทคนิค วิธีการที่หลากหลาย โดยมี
สถาบันการศึกษาหลายแห่งได้นำคุณลักษณะหรือจุดเด่นของการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติไปปรับใช้ในการสอนอย่าง
มากมาย เช่น ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้นำวิธีการสอนแบบลงมือ
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ปฏิบัติ (Active Learning) โดยใช้ Project-based Learning (PBL) แบบ TLC2 (Teaching Communication Skills,
Language Use and Collaboration) ซึ่งถือว่าเป็นวิธีการสอนที่จัดว่าเป็นการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติรูปแบบหนึ่งไปใช้
ในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งผู้สอนได้กล่าวว่า การสอนแบบ PBL นี้ ทำให้การเรียนการสอนมีอรรถรส การเรียนมีสีสัน และมี
ความหลากหลาย ทั้งผู้เรียนและผู้สอนก็มีความสุขมากกว่าการเรียนแบบการบรรยาย ที่เน้นในเรื่องของทฤษฎีแต่มิได้มี
การปฏิบัติจริงได้มากเท่าที่ควร ทำให้ขาดทักษะจากการนำความรู้ที่ได้มาฝึกปฏิบัติจริง (Sukvijit, 2017)
ด้วยเหตุนี้ ผู้เขียนจึงได้มีความสนใจที่จะนำรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ และ
มีส่วนร่วมในการเรียนให้มากยิ่งขึ้น นั่นคือ ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้มากกว่าที่ผู้สอนถ่ายทอดให้ และสามารถลงมือปฏิบัติ
มากกว่าแค่การจดบันทึกในชั้นเรียน หรือเรียนในรูปแบบของการเรียนแบบบรรยายเหมือนในอดีตที่ผ่านมา ที่ผู้สอน
ส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับการสอนบรรยายในห้องเรียน แต่การสอนที่ดีนั้นไม่ใช่แค่การบรรยายความรู้ข้อมูลต่างๆ
ให้กับนักศึกษาแต่เพียงอย่างเดียว ควรมีการสอดแทรกกิจกรรม หรือนำสื่อการสอนอื่นๆ เช่น ภาพยนตร์ เพลง หรือสื่อ
ออนไลน์ต่างๆ มาใช้ประกอบการเรียนการสอนหรือแม้กระทั่งเป็นสื่อหลักในการสอนก็สามารถทำได้ในยุคปัจจุบันนี้
ผู้สอนควรนำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหามาสอดแทรกให้มีความหลากหลาย เพื่อนำความสนใจของผู้เรียนกลับมา
อี กครั ้ ง ซึ ่ งจะเป็ นรู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบเน้ นการลงมื อปฏิ บ ั ติ หรื อที่ เรี ยกว่ า Active Learning นั ่ นเอง
โดยการเรียนการสอนรูปแบบนี้จะเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือกระทำและได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้กระทำลงไป
(Bornwell & Eison, 1991) โดยจะเน้นการมีส่วนร่วมในการเรียนมากขึ้น ดังนั้น ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนกลุ่ม
เจเนอเรชัน Z นี้ครูผู้สอนก็สามารถจัดห้องเรียน จัดสภาพแวดล้อมต่างๆ ในห้องเรียนโดยการนำเอาเทคโนโลยีมาเสริมกับ
กิจกรรมที่เน้นการปฏิบัติลงมือทำ มีแรงจูงใจ มีการแข่งขัน มีรางวัล ภายในห้องเรียน มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย
นำเสนอข้อมูล ความรู้ต่างๆ โดยเฉพาะข้อมูลที่นำเสนอเป็นกราฟ รูปภาพ หรือข้อมูลสั้นๆ ตามแบบฉบับโลกออนไลน์
ซึ่งก็สามารถนำมาปรับใช้กับผู้เรียนกลุ่มเจเนอเรชัน Z ได้ไม่ยาก เนื่องจากคนกลุ่มนี้มีความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี
ซึ่งหากพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบพฤติกรรมและทัศนคติของผู้เรียนในกลุ่มเจเนอเรชัน Z และลักษณะของ
รูปแบบการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ (Active Learning) นี้แล้วนั้น ก็จะพบว่า เป็นรูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่
สอดรับและเหมาะสมกับผู้เรียนในกลุ่มเจเนอเรชัน Z นี้เป็นอย่างมาก

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติตามแนวคิดเจเนอเรชัน ในรายวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อทักษะการเรียน
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติตามแนวคิด
เจเนอเรชัน ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้ แบบลงมือปฏิบัติตามแนวคิดเจเนอเรชั น
ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน

204 | วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 22 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2563

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้เรียนในชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน ของภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 31 คน
2. ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัวแปรที่ใช้ศึกษา คือ กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ ที่ตรงกับความต้องการของผู้เรียน
ในกลุ่มเจเนอเรชัน Z ในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ (Active Learning) เป็นรูปแบบการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
ได้มีการเรียนรู้ไปพร้อมกับการปฏิบัติจริง ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยจะใช้รูปแบบกิจกรรมแบบลงมือปฏิบัติที่
หลากหลาย และให้เหมาะสมกับเนื้ อหาในแต่ละบทของรายวิ ชาภาษาอั งกฤษเพื่ อทั กษะการเรียน เช่น กิจกรรม
Collaborative Learning Group: Brainstorming, Jigsaw, Team discussion เป็นต้น
3. ขอบเขตด้านเนื้อหา
รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน มีหัวข้อเนื้อหาในบทเรียน ดังนี้ 1) Using EFL Dictionary
2) Identifying Elements of Sentence 3) Topic, Main idea and Subject, Key Skills for Academic Success
4) Patterns of Text Organization

กรอบแนวคิดในการวิจัย
คณะผู้วิจัยได้ทำการศึกษาแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ และนำมาเชื่อมโยงกับแนวคิดเรื่อง
เจเนอเรชัน ซึ่งเป็นแนวคิดที่อธิบายถึงลักษณะพฤติกรรมของคนในแต่ละเจเนอชันในด้านต่างๆ โดยทำการสังเคราะห์
คำจำกัดความ องค์ประกอบ และลั กษณะของการเรียนการสอนแบบลงมื อปฏิบัต ิ อีกทั้งยังทำการศึ กษาแนวคิ ด
เจเนอเรชัน โดยมุ่งเน้นลักษณะและธรรมชาติของการเรียนรู้ของผู้เรียนในกลุ่มเจเนอเรชัน Z จากนั้น คณะผู้วิจัยได้สร้าง
แบบสอบถามเพื่อทำการสำรวจความต้องการของผู้เรียนในด้านการจัดกิจกรรม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
ลงมือปฏิบัติตามแนวคิดเจเนอเรชัน เพื่อใช้ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน ซึ่งเป็นวิชาที่มีเป้าหมายเพื่อให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และการฟังในบริบททางวิชาการ เน้นการเรียนรู้คำศัพท์ทางวิชาการ
กลวิธีการอ่าน การจดบันทึก โดยใช้กิจกรรมบูรณาการภาษาอังกฤษในการฝึกฝนทักษะ ซึ่งคณะผู้วิจัยได้เขียนกรอบ
แนวคิดการวิจัยออกมาได้ดังต่อไปนี้
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ตัวแปรอิสระ
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ (Active
Learning) ที่ตรงกับความต้องการของผู้เรียนในกลุ่ม
Generation Z ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อทักษะ
การเรียน

ตัวแปรตาม
- ผลสัมฤทธิ์ข องผู้ เรีย นจากกระบวนการจั ด การ
เรี ย นรู ้ แ บบลงมือ ปฏิ บ ัต ิ ตามแนวคิด เจเนอเรชัน
ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
- ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อกระบวนการจัดการ
เรี ย นรู้ แ บบลงมื อ ปฏิบ ั ติ ต ามแนวคิ ด เจเนอเรชัน
ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
- แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละบทเรียน และให้ผู้เรียนเข้าร่วมสมาชิกกลุ่มใน
Facebook เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสาร การส่งงาน และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- กิจกรรม Warm-up เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 ด้าน คือ การฟัง
การพูด การอ่า น และการเขีย นทุก ครั้งก่อ นเข้า สู่ข ั้นสอนในเนื้อ หาของแต่ละ
บทเรียน โดยการใช้กิจกรรมหรือเกมในรูปแบบต่างๆ ที่ ช่วยสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ให้มีความหลากหลาย สามารถฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังก่อให้เกิด
ความสนุกสนานในการเรียนอีกด้วย
- ทำข้อสอบ Pre-test ก่อนเข้าสู่ขั้นสอนในแต่ละบทเรียน
ขั้นสอนในบทเรียน
- เริ่มการเรียนรู้ภาคบรรยาย โดยใช้สื่อเทคโนโลยี Piktochart เพื่อนำเสนอเนื้อหาที่
สำคัญในบทเรีย นด้ว ยรูป แบบ Infographic แทนการสอนด้ว ยการใช้โ ปรแกรม
PowerPoint เนื่องจาก Infographic สามารถนำเสนอข้อมูลออกมาเป็นข้อมูลเชิง
รูปภาพได้อย่างหลากหลาย น่าสนใจ กระชับ เข้าใจง่าย ซึ่งจะสามารถดึงดูดความ
สนใจจากผู้เรียนได้มากยิ่งขึ้น
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ (Active Learning) โดยเลือกใช้รูปแบบ
กิจกรรมให้เหมาะสมกับเนื้อหาที่เรียนในแต่ละหัวข้อ ทั้งกิจกรรมแบบกลุ่ม แบบคู่
หรือแบบเดี่ยว เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และคำนึงถึงความพึงพอใจแก่ผู้เรียน
ขั้นสรุป
- ผู้สอนใช้คำถามเพือ่ ให้ผู้เรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นและสรุปเนื้อหาใน
บทเรียนจากการเรียนครั้งนี้
- แนะนำแหล่งค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ภ ายนอกห้องเรียน เช่น
เว็ บ ไซต์ ก ารสอนภาษาอั ง กฤษ หรื อ การเรี ย นรู ้ ภ าษาอั ง กฤษด้ ว ยตนเองจาก
โปรแกรม English Discoveries (Eng.dis) ซึ ่ ง เป็ น โปรแกรมการเรี ย นรู ้ แ บบ
ออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นผู้จัดหาให้ โดยผู้เรียนต้องทำการสมัครบัญชีผู้
เข้าใช้งาน โดยในโปรแกรมนี้ ผู้เรียนจะสามารถเข้าไปเรียนรู้และฝึกเพื่อพัฒนาได้
ทั้ง 4 ทักษะ พร้อมทั้งสามารถเรียนรู้ในเรื่องของไวยากรณ์ภาษาอังกฤษได้อีกด้วย
ขั้นวัดและประเมินผล
- การวัดและประเมินผลจากการทำกิจกรรมในห้องหรืองานที่มอบหมาย
- การส่งงานผ่าน Facebook ของกลุ่ม และการสอบ Post-test

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย

กิจกรรมการเรียนรู้
แบบลงมือปฏิบตั ิ
- Analysis or Reactions to
Pictures or Videos (AudioVisual: Infographic, YouTube,
Google)
- Playing games (เกม Kahoot
โดยเล่นผ่าน Smartphone,
whispering game, spelling
bee, Vocabulary matching
etc.)
- Student-Led Review
Sessions / Student generated exam questions
(เปิดหน้า Facebook ผ่านระบบ
Apple TV โดยใช้อุปกรณ์ iPad)
- Collaborative learning
group (Brainstorming, Jigsaw,
Team discussion)
- Mind-mapping
- Role play
- Participatory learning (Q&A,
Think-Pair-Share)
- English Discovery Online
(Eng.dis)
- Video presentation project
- Social media as
instructional media
(Facebook)
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วิธีการดำเนินการวิจัย
1. การดำเนินการสร้างเครื่องมือวิจัย คณะผู้วิจัยมีขั้นตอนการดำเนินการสร้างเครื่องมือวิจัย ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ระบุหัวข้อการวิจัย รวบรวมผลงานวรรณกรรม เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาคำอธิบายรายวิชา รายละเอียดที่สำคัญในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
รวมถึงแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติและแนวคิดเจเนอเรชัน โดยเฉพาะลักษณะนิสัย ความคิด ทัศนคติ
และพฤติกรรมของผู้เรียนกลุ่มเจเนอเรชัน Z เพื่อสร้างเครื่องมือ คือ 1) แบบสำรวจความต้องการด้านกิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษแบบลงมือปฏิบัติ (Active learning) ของผู้เรียนกลุ่มเจเนอเรชัน Z และ 2) แบบประเมินพฤติกรรมตนเอง
(Check-list) ของผู้เรียนกลุ่มเจเนอเรชัน Z
ขั้นตอนที่ 3 พัฒนาแบบสำรวจความต้องการด้านกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบลงมือปฏิบัติ
(Active Learning) ของผู้เรียนกลุ่มเจเนอเรชัน Z และแบบประเมินพฤติกรรมตนเอง (Check-list) ของผู้เรียนกลุ่ม
เจเนอเรชัน Z
ขั้นตอนที่ 4 หาประสิทธิภาพของคำถามในแบบสำรวจความต้องการและแบบประเมินพฤติกรรมดังกล่าว
โดยให้ผู้เชี่ ยวชาญทำการตรวจสอบและให้ข้ อเสนอแนะ โดยการสอบถามผู ้เชี่ ยวชาญ จำนวน 4 ท่าน และนำผล
การประเมินมาคำนวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) และคัดเลือกข้อ
คำถามที่มีดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.60 – 1.00
ขั้นตอนที่ 5 นำแบบสำรวจความต้องการและแบบประเมินพฤติกรรม มาแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ของผู้เชี่ยวชาญ
ขั้นตอนที่ 6 นำแบบสำรวจความต้องการและแบบประเมินพฤติกรรมไปเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนที่ 7 นำผลสำรวจความต้องการและแบบประเมินพฤติกรรมมาทำการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูล และทำการสรุปข้อมูลที่ได้เพื่อทำการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อทั กษะ
การเรียนกับการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติตามแนวคิดเจเนอเรชัน
ขั้นตอนที่ 8 ออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติตามแนวคิดเจเนอเรชัน ในรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
ขั้นตอนที่ 9 พัฒนาแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 60 คะแนน ดังนี้ 1) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ภาคทฤษฎีก่อนการเรียน บทที่ 1-3 (pretest) ชนิด 4 คำตอบ จำนวน 40 ข้อ 40 คะแนน 2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ภาคทฤษฎีหลังการเรียน บทที่ 1-3 (posttest) ชนิด 4 คำตอบ จำนวน 40 ข้อ 40 คะแนน 3) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ภาคทฤษฎีก่อนการเรียน บทที่ 4-5 (pretest) ชนิด 4 คำตอบ จำนวน 20 ข้อ 20 คะแนน 4) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ภาคทฤษฎีหลังการเรียน บทที่ 4-5 (posttest) ชนิด 4 คำตอบ จำนวน 20 ข้อ 20 คะแนน
ขั้นตอนที่ 10 พัฒนาแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อทักษะการเรียนกับการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติตามแนวคิดเจเนอเรชัน
ขั้นตอนที่ 11 หาประสิทธิภาพของคำถามในแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้
แบบลงมือปฏิบัติตามแนวคิดเจเนอเรชัน ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน โดยให้ผู้เชี่ยวชาญทำการตรวจสอบ
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และให้ข้อเสนอแนะโดยการทำแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 4 ท่าน และนำผลการประเมินมาคำนวณหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) และคัดเลือกข้อคำถามที่มีดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่
0.60 – 1.00
ขั้นตอนที่ 12 นำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนไปเก็บรวบรวมข้อมูลหลังการจัดการเรียนรู้แบบ
ลงมือปฏิบัตติ ามแนวคิดเจเนอเรชัน ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
2. การตรวจสอบหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย คณะผู้วิจัยได้ทำการพัฒนาและตรวจคุณภาพของเครื่องมือ
โดยศึกษาทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงศึกษาเอกสารวิ ชาการ งานวิจัยและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกั บ
การจัดการเรียนการสอนและทฤษฎีการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ ไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาค่าความตรงของข้อมูล
เพื่อตรวจสอบว่าหัวข้อคำถามแต่ละข้อได้ตรงตามกับเรื่องที่ต้องการจะวัดหรือไม่ โดยนำแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
จำนวน 4 ท่าน เพื่อทำการทดสอบหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) ตามเนื้อหา ดังนี้ การหาความเที่ยงตรง โดยนำ
เครื่องมือที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้น ไปตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 4 ท่าน และนำผลมาหาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยใช้สูตร
IOC =

R
N

การวิจัยในครั้งนี้ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ถูกต้อง และมีความเชื่อถือจึงได้กำหนดกลุ่ม
ตัวอย่างรวมทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์เอกสารจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และเก็บข้อมูล
ภาคสนามทั ้ งโดยการสำรวจโดยใช้ แบบสอบถามต่ างๆ และมี กระบวนการสั งเคราะห์ วิ เคราะห์ และตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยเริ่มจากการสังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วนำ
ข้อมูลที่สังเคราะห์มาวิเคราะห์ร่วมกับ 1) ข้อมูลจากการสำรวจความต้องการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบลงมือ
ปฏิบัติของผู้เรียน 2) ข้อมูลจากการประเมินพฤติกรรมตนเองของผู้เรียนที่อยู่ในกลุ่มเจเนอเรชัน Z ว่ามีพฤติกรรม
การแสดงออกทางความคิด ความรู้สึก ความสนใจ และการปฏิบัติของตนเองนั้นตรงกับลักษณะของกลุ่มคนในเจเนอเรชัน
Z ในประเด็นที่กำหนดไว้ในแบบประเมินพฤติกรรมมากน้อยเพียงใด 3) ข้อมูลความพึงพอใจของผู้เรียนในกลุ่มเจเนอเรชัน
Z ต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดเจเนอเรชันกับการจัดการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ ดังสรุปผลการวิจัย ดังนี้
2.1 จากการสำรวจข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ เรียนที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่
มีอายุ 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 67.74 รองลงมามีอายุ 19 ปี คิดเป็นร้อยละ 19.35 อายุ 22 ปี คิดเป็นร้อยละ 9.68 และอายุ
21 ปี คิ ดเป็ นร้ อยละ 3.23 ผู ้ เรี ยนที่ ตอบแบบสอบถามทุ กคนเป็ นเพศหญิง คิ ดเป็ นร้ อยละ 100 จากการสำรวจ
ความสามารถในการเชื่อมระบบอินเทอร์เน็ตของนักศึกษา พบว่า ผู้เรียนทั้งหมดมีคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่
แบบ Smartphone ที่สามารถเชื่อมต่อระบบโซเชียลเน็ตเวิร์ก (Social Network) คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งผู้เรียนส่วนใหญ่
สามารถเชื่อมระบบอินเทอร์เน็ ตจากมหาวิทยาลัยได้คิดเป็นร้อยละ 100 และผู้เรียนส่วนใหญ่สามารถเชื่อมระบบ
อินเทอร์เน็ตจากที่พักได้ คิดเป็นร้อยละ 100
2.2 จากการศึกษาความต้องการด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบลงมือปฏิบัติ (Active
Learning) ของผู้เรียนในกลุ่มเจเนอเรชัน Z ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน พบว่า ผู้เรียนมีความต้องการ
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ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษแบบลงมือปฏิบัติในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อ
พบว่า กิจกรรมการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับแรก คือ การระดมพลังสมอง (Brainstorming)
เพื่อให้ผู้เรียนได้ร่วมกันคิด อภิปรายและนำเสนองานร่วมกัน รองลงมาคือ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้สอน
และผู้เรียนเพื่อเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ตามมาด้วยการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) เป็นสื่ อการสอน
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
2.3 จากการศึกษาการประเมินพฤติกรรมตนเองของผู้เรียนในกลุ่มเจเนอเรชัน Z พบว่า พฤติกรรมของ
ผู้เรียนในกลุ่มเจเนอเรชัน Z ที่มีจำนวนผู้เรียนประเมินมากที่สุดสามอันดับแรก คือ ผู้เรียนทุกคนค้นหาข้อมูลข่าวสาร
ที่ต้องการทราบจากแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ ต จำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมา คือ ผู้เรี ยนใช้งาน
แอปพลิเคชันต่างๆ ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 96.77 ตามมาด้วย ผู้เรียนรู้สึกต้องการให้อาจารย์
ผู้สอนเป็นผู้ออกแบบกิจกรรมเพื่อทบทวนเนื้อหาในบทเรียน เช่น การทำกิจกรรมหรือเล่นเกมต่างๆ และตัวผู้เรียนเป็น
ผู้ลงมือปฏิบัติเล่นกิจกรรมต่างๆ เพื่อทบทวนความรู้ จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 93.55 อีกทั้งผู้เรียนต้องการมีส่วน
ร่วมในห้องในการออกความคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยนเรื่องราวต่างๆ กับเพื่อนร่วมชั้นเรียนและอาจารย์ผู้สอน จำนวน
29 คน คิดเป็นร้อยละ 93.55 และผู้เรียนคิดว่าตนเองมีความสามารถในการเรียนรู้ศึ กษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง จำนวน
29 คน คิดเป็นร้อยละ 93.55 ในลำดับเดียวกัน
2.4 จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ในรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน (150013) กับการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ (Active Learning) สำหรับผู้เรียนในยุค
เจเนอเรชัน Z พบว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนภาพรวมอยู่ในค่าระดับคะแนนตก มีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนภาพรวมหลังเรียนอยู่ในค่าระดับดีพอใช้ โดยผลมีค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ 40.03 และคะแนน
เฉลี่ยหลังการเรียนมีค่าเท่ากับ 72.19 ซึ่งมีค่าคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น 32.16%

การอภิปรายผล
จากผลวิจัยในชั้นเรียนในด้านการสำรวจความต้องการด้านการจัดกิ จกรรมการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ
(Active Learning) ของผู้เรียนในกลุ่มเจเนอเรชัน Z พบว่า ผู้เรียนมีความต้องการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิ ชา
ภาษาอังกฤษแบบลงมือปฏิบัติ มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.96 ซึ่งอยู่ในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณาเป็นประเด็นรายข้อ
พบว่า ผู้เรียนต้องการรูปแบบการเรี ยนรู้แบบลงมือปฏิบัติโดยกิ จกรรมที่ต้องมีการระดมพลังสมอง หรือที่เรียกเป็น
ภาษาอังกฤษว่า Brainstorming โดยเป็นวิธีการเรียนรู้ที่จะให้ผู้เรียนได้ร่วมกันคิด อภิปราย และนำเสนองานร่วมกัน
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนต้องการเป็นจำนวนมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.26 รองลงมา คือ กิจกรรมการแลกเปลี่ ยน
ความคิดเห็นระหว่างผู้สอนและผู้เรียนเพื่อเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.23 และการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย
(Social Media) เป็นสื่อการสอนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.10 การจัดการเรียนการสอนที่ เน้ น
การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ (Active Learning) ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายและตรงกับความต้องการของ
ผู้เรียน จากการสำรวจผู้เรียนในกลุ่มเจเนอเรชัน Z นี้ต้องการให้กิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปในลักษณะของการร่วมกันคิด
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ร่วมกันทำ ซึ่งสอดคล้องกับ Ruangsuwan (2009) กล่าวว่า การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ (Active Learning) เป็นการเรียน
การสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน มีการสร้างองค์ความรู้ การสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน และร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน ผู้เรียนได้เรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกัน การมีวินัยในการทำงาน
และการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับคำจำกัดความของ Reid (1987); Oxford and Lavine
(1992) กล่าวว่า การเรียนด้วยการเรียนเป็นกลุ่ม (Group Learning Style) หมายถึง สถานการณ์ในการเรียนที่ผู้เรียน
ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน ไม่ว่าจะเป็นคู่หรือกลุ่มผู้เรียน ประเภทนี้ชอบการเรียนกับกลุ่มเพื่อนมากกว่าที่จะคิด
แก้ปัญหาในระหว่างการเรียนสิ่งใหม่ด้วยตนเอง ผู้เรียนประเภทนี้เรียนรู้ได้ด้วยการมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อนตั้งแต่
2-3 คนขั้นไป โดยการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนภายในกลุ่มนั้น จะสามารถทำให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เนื่องจาก
เกิดการกระตุ้นและความช่วยเหลือของกลุ่ม สำหรับการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในการจัดการเรียนการสอน
นั้น ผู้เรียนในยุคเจเนอเรชัน Z มีความสามารถด้านเทคโนโลยี ซึ่งเป็นสิ่งที่เด็กรุ่นใหม่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดี ซึ่งอาจถือได้
ว่าเป็นจุดแข็งของผู้เรียนที่เป็นเด็กรุ่นใหม่ที่สามารถทำการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ ดังนั้น จึงควรใช้จุดแข็งนี้ทำ
ให้เป็นประโยชน์ต่อตัวผู้เรียนในด้านการเรียนรู้ให้มากที่สุด ซึ่งข้อมูลจาก Zocial Rank เว็บไซต์ที่เก็บข้อมูลสถิติต่างๆ
เกี่ยวกับ โซเชียลเน็ตเวิร์ก (Social Network) เปิดเผยว่า ประเทศไทยที่มีประชากรประมาณ 66 ล้านคน มีผู้ใช้งาน
อินเทอร์เน็ตถึง 25 ล้านคน ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ก 18 ล้านคน ยิ่งไปกว่านั้น พบว่า มีผู้ใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) จำนวน
ร้อยละ 85 ของผู้มีอายุระหว่าง 18-24 ปี โดยจำนวนการโพสต์เฟซบุ๊กต่อวันอยู่ที่ 31 ล้านโพสต์ที่เป็นการโพสต์แบบ
สาธารณะ (Public) มีค่าปฏิสัมพันธ์ (Likes, Comments, Shares) เฉลี่ยอยู่ที่ 624,000 ครั้งต่อวัน และช่วงเวลาที่ใช้งาน
มากที่สุด คือ ช่วงเวลา 22.00 น. ดังนั้น หากนำโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะสื่อเฟซบุ๊ก มาประยุกต์เข้ากับการเรียนการสอน
ไม่ว่าจะเป็นการสร้างกลุ่มผู้เรียนเฉพาะรายวิชา เพื่อเป็นพื้นที่นำเสนอผลงานต่างๆ หรือใช้เป็นสื่อการสอนในรูปแบบ
บทความสื่อมัลติมีเดียที่ได้มีการโพสต์ไว้ในกลุ่ม รวมถึงการอัพโหลดการบ้าน งานต่างๆ ที่ผู้สอนมอบหมาย และให้ส่งทาง
เฟซบุ๊ค หรือการแบ่งปันผลงานแก่สาธารณชน ซึ่งเป็นสื่อที่ทำให้ผู้สอนกับผู้เรียนเข้าถึงกันสะดวกขึ้น เกิดการแลกเปลี่ยน
ความรู้อย่างทั่วถึ ง รวดเร็ว ผ่านการแสดงความคิดเห็น (Comment) โดยไม่ต้องเสียเวลา หรือค่าใช้จ่าย ส่งผลให้
การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ซึ่งหากพิจารณาถึงความสัมพันธ์กันระหว่างในเรื่องของลักษณะพฤติกรรมและทัศนคติ
ของผู้เรียนเจเนอเรชัน Z และลักษณะของรูปแบบการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
ต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) นี้แล้วนั้น ก็จะพบว่าเป็นรูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษ
ที่สอดรับกับรูปแบบพฤติกรรมการดำรงชีวิตของผู้เรียนในเจเนอเรชัน Z นี้เป็นอย่างมาก
ในด้านการประเมินพฤติกรรมตนเองของผู้เรียนในกลุ่มเจเนอเรชัน Z นี้ คณะผู้วิจัยได้ ทำการประเมิน
พฤติกรรมโดยใช้แนวคิดเรื่องเจเนอเรชัน มาใช้ในการออกแบบหัวข้อประเด็นต่างๆ ในการประเมินพฤติกรรมของผู้เรียน
ในกลุ่มเจเนอเรชัน Z สิ่งนี้จะทำให้คณะผู้วิจัยทราบถึงพฤติกรรมโดยทั่วไปของผู้เรียนในกลุ่มเจเนอเรชัน Z ว่าเป็นไปตาม
แนวคิดหรือทฤษฎีเรื่องเจเนอเรชันมากน้อยอย่างไรบ้าง และสามารถนำไปออกแบบแผนการสอนผนวกกับข้อมูลในด้าน
ความต้องการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนแบบลงมือปฏิบัติ ซึ่งผล
การประเมินพฤติกรรมตนเองของผู้เรียนในกลุ่มเจเนอเรชัน Z พบว่า ผู้เรียนทุกคนค้นหาข้อมูลข่าวสารที่ต้องการทราบ
จากแหล่งข้อมูลทางอิ นเทอร์ เน็ ต จำนวน 31 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 100 และผู้เรียนใช้งานแอปพลิเคชั นต่ างๆ
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ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวนถึง 30 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 96.77 สอดคล้องกับ Green and Bavelier (2003) ทีก่ ล่าวไว้
ว่า เนื่องจากมีความแพร่หลายของเทคโนโลยีในยุคของระบบเครือข่าย จึงรู้สึกว่ามีความสะดวกสบายในสภาพแวดล้อม
ที่อุดมไปด้วยสื่อที่ล้อมรอบด้วยอุปกรณ์ดิจิทัลที่หลากหลาย เช่น คอมพิวเตอร์ จอแอลซีดี โปรเจ็คเตอร์ PDA iPods
MP4 และ iPhones ทำให้เด็กในยุคนี้มีการสื่อสารโต้ตอบกับคอมพิวเตอร์ เกม และภาพยนตร์ ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือ
ที่โรงเรียน ทีวีและคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่อุดมไปด้วยเทคนิคพิเศษทางภาพหรือสิ่งที่มองเห็น ซึ่งมีผลในการให้พวก
เขากลายเป็นที่คุ้นเคยกับการได้รับการป้อนข้อมูลในโหมดนี้ เมื่อเด็กในเจเนอเรชันนี้มองหาข้อมูลออนไลน์ พวกเขาจะ
พยายามค้นหาเครื่องมือค้นหาที่หลากหลาย ซึ่งผู้เรียนในกลุ่มเจเนอเรชัน Z นี้ มีความคุน้ เคยกับการค้นหาข้อมูลข่าวสาร
หรือเรื่องที่ต้องการรู้จากแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต โดยมีการใช้แอปพลิเคชันต่างๆ ในโทรศัพท์มือถือ เช่น Google
Yahoo หรือ YouTube เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้เรียนต้องการให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ออกแบบกิจกรรมเพื่อทบทวนเนื้อหา
ในบทเรียน เช่น การทำกิจกรรมหรือเล่นเกมต่างๆ และตัวผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติเล่นกิจกรรมต่างๆ เพื่อทบทวนความรู้
และผู้เรียนต้องการมีส่วนร่วมในห้องในการออกความคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยนเรื่องราวต่างๆ กับเพื่อนร่วมชั้นเรียนและ
อาจารย์ผู้สอน สอดคล้องกับคำจำกัดความของรูปแบบการเรียนโดย Reid (1987); Oxford and Lavine (1992) กล่าวว่า
การเรียนตามลำพัง (Individual Learning Style) หมายถึงการที่ผู้เรียนเรียนด้วยตนเองทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเรียน ผู้เรียนประเภทนี้มี ความชื่นชอบวิธีการเรียนด้วยตนเองตามลำพังในสถานการณ์การ
เรียน และจะสามารถคิดแก้ปัญหาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และเข้าใจขอเท็จจริงต่างๆ มากขึ้น เมื่อมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง
นอกจากนี้ Ruangsuwan (2009) ได้อธิบายถึงลักษณะสำคัญของการจัดการเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติ (Active
Learning) ไว้ว่า ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งในชีวิตประจำวันโดยส่วนใหญ่ผู้เรียนเข้าใช้
งานโลกออนไลน์หรือสื่อสังคมมีเดีย (Social Media) หากผู้เรียนในยุคนี้ต้องการทราบข้อมูลในเรื่องต่างๆ หรือเรื่องที่ตน
สนใจ ก็จะใช้วิธีการค้นหาข้อมูลผ่านโปรแกรมสืบค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเพื่อหาคำตอบในสิ่งต้องการทราบด้วยตนเอง
ในด้านการประเมินระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งก่อนและหลังเรียน จากการศึกษานี้พบประเด็นที่
น่าสนใจ คือ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนอยู่ในค่าระดับคะแนนตกถึง 23 คน ระดับพอใช้ 2 คน ระดับอ่อน
1 คน และระดับอ่อนมาก 4 คน แต่เมื่อมีการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติไปแล้วนั้น พบว่า ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ที่หลากหลายมากขึ้น คือ ไม่มีผู้เรียนที่มีคะแนนอยู่ในระดับตก อยู่ระดับอ่อนมากเพียง 1 คน ระดับอ่อน
จำนวน 3 คน ระดับพอใช้ จำนวน 7 คน ระดับดีพอใช้ 7 คน ระดับดี 7 คน ระดับดีมาก 5 คน และระดับดีเยี่ยม 1 คน
โดยมีคะแนนเฉลี่ยจากร้อยละ 40.03 ขึ้นมาเป็นร้อยละ 72.19 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.16 จากผลสัมฤทธิ์
ก่อนและหลังการใช้การเรียนแบบลงมือปฏิบัติดังกล่าวนี้ แสดงให้เห็นว่าจำนวนของผู้เรียนที่มีคะแนนอยู่ในระดับตก
จำนวน 23 คน นั้นคะแนนเพิ่มขึ้นจนผ่านเกณฑ์ ซึ่งถึงแม้ว่าบางคนจะผ่านเกณฑ์ขึ้นมาอยู่ในระดับที่ยังอ่อนหรืออ่อนมาก
แต่ก็ถือได้ว่ามีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้นหลังจากได้รับการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม ผลคะแนนทดสอบและ
ค่าระดับคะแนนหลั งการจั ดการเรี ยนรู้ โดยใช้รู ปแบบการเรี ยนรู้ แบบลงมื อปฏิบ ัติ (Active Learning) ในรายวิ ชา
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน (150013) พบว่า ผลคะแนนเฉลี่ยรวมของนักเรียนทั้ง 31 คน ยังอยู่ในระดับดีพอใช้
แม้คะแนนของผู้เรียนส่วนใหญ่จะไม่อยู่ในระดับตกเหมื อนกับตอนก่อนการจัดการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติแล้วก็ตาม
สอดคล้องกับ Siripatthada (2010) ซึ่งได้รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียนระดับอุดมศึกษา เรื่องการพัฒนาพฤติกรรม
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การเรียนและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ของผู้เรี ยนในการเรี ยนวิ ชาการตลาด โดยการสอนแบบมีส่วนร่วม (Active
Learning) ซึ่งกล่าวว่า ผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถทำข้อสอบได้คะแนนสูงมากกว่าเดิม ซึ่งยังมิเคยได้รับการจัดแผนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมาก่อน ทำให้
พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนภาคทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติรายวิชา MKT1101 หลักการตลาด เป็นไปตามประสงค์
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังการสอนแบบมีส่วนร่วมสูงกว่าก่อนเรียน ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร
คือ 70% ขึ้นไป นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยยังได้ทำการตรวจสอบถึงกระบวนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งได้พบปัญหาในขณะที่ทำ
การทดลองใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติที่ออกแบบไว้แล้วนั้น สามารถสรุปปัญหาได้ว่าอาจจะมาจาก
สาเหตุบางประการ เช่น การมอบหมายงานของผู้สอน เนื่องจากผู้สอนได้เน้นให้ผู้เรียนทำกิจกรรมกลุ่มเป็นส่วนใหญ่
ดังนั้น ในการทำงานกลุ่มของผู้เรียนในแต่ละครั้ง ผู้สอนสังเกตเห็นว่าจะมีผู้เรียนบางคนในแต่ละกลุ่มจะเป็นผู้ทำงานหรือ
กิจกรรมที่ได้รับมอบหมายจริงๆ ในขณะที่ผู้เรียนบางคนไม่ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ จึงอาจทำให้ผู้เรียนบางส่วนไม่ได้
มีการฝึกฝนหรือเรียนรู้เนื้อหาภาษาอังกฤษในบทเรียนตามที่ผู้สอนมอบหมายได้ดีเท่าที่ ควร ถึงแม้ผู้สอนจะเน้ นย้ำ
การทำงานร่วมกันแล้วก็ตาม นอกจากนี้ ในช่วงนอกเวลาเรียนที่ผู้เรียนไม่ได้อยู่ในห้องเรียนนั้น นับว่าเป็นช่วงเวลาที่
ไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้เรียนทุกคนที่อยู่ในกลุ่มเฟซบุ๊ก พบว่า มีผู้เรียน
ประมาณร้อยละ 60 ที่มีการติดตามความเคลื่อนไหวจากหน้าเพจในเฟซบุ๊กที่ผู้สอนได้สร้างไว้อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งผู้สอน
สามารถตรวจสอบการเข้าดูโพสต์ของผู้เรียนได้ รวมถึงมีความสนใจที่จะทบทวนเนื้อหาที่ผู้สอนได้แบ่งปันความรู้ต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในบทเรียนอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ผู้เรียนบางส่วนอาจไม่ได้มีการติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ
ในกลุ่มเฟซบุ๊ก หรือไม่มีการทบทวนเนื้อหาที่ได้เรียนไปแล้วอย่างจริงจัง จากสาเหตุดังกล่าวที่ ได้กล่าวมานี้ อาจเป็น
สาเหตุที่ส่งผลต่อคะแนนผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งคณะผู้วิจัยได้เห็นถึงปัญหาและต้องหาแนวทางแก้ไข
เพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์และการเรียนรู้
ด้วยตนเองของผู้เรียนอย่างยั่งยืน
ในด้านความพึงพอใจของผู้เรียนต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบลงมือปฏิบัติตามแนวคิดเจเนอเรชั น
ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน ได้แบ่งความพึงพอใจของผู้เรียนออกเป็น 3 ด้าน คือ 1) ด้านการจัด
การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ (Active Learning) ตามแนวคิดเจเนอเรชันของผู้สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อทักษะ
การเรียน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ 4.01 เทียบเท่าระดับความพึงพอใจมาก 2) ด้านรูปแบบกิจกรรมแบบลงมือปฏิบัติ
(Active Learning) ตามแนวคิดเจเนอเรชันในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ 4.08
เทียบเท่าระดับความพึงพอใจมาก และ 3) ด้านทัศนคติของผู้เรียนต่อภาพรวมของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบลงมือ
ปฏิบัติ (Active Learning) ตามแนวคิดเจเนอเรชันในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่
3.97 เทียบเท่าระดับความพึงพอใจมาก ซึ่งทั้ง 3 ด้านนี้ มีค่าเฉลี่ยโดยรวม คือ 4.02 เทียบเท่าระดับความพึงพอใจมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้งหมดนี้ พบว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจมาก
ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 คือ ด้านรูปแบบกิจกรรมแบบลงมือปฏิบัติ (Active Learning) ตามแนวคิดเจเนอเรชัน
ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน รองลงมา คือ ด้านการจัดการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติของผู้สอนในรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.01 จากคำกล่าวของ Thomas and Earl (1995) การวัด
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ความพึงพอใจเป็นวิธีหนึ่งที่ใช้กันอยู่เพื่อให้ทราบผลของการให้บริการ ซึ่งหากเปรียบเทียบในบริบทของการศึกษา ก็คือ
การจั ดการเรี ยนการสอนของอาจารย์ ผ ู้ สอน ซึ ่ งเป็ นสิ ่ งที ่ มหาวิทยาลัยเชื ่อว่ ามี คุ ณค่ าและควรให้ ความเข้ าใจใน
ความต้องการและปัญหาของผู้เรียน ซึ่งอาจารย์ควรจะต้องมีความรับผิดชอบในการปรับปรุงคุณภาพให้เกิดประสิทธิผล
และให้ผลดีอย่างต่อเนื่อง ให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนได้มากที่สุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตัวผู้เรียนก็จะ
นำไปสู่การเพิ่มระดับความพึงพอใจเป็นระดับดีมากยิ่งขึ้นในอนาคต ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นว่า การวัดความพึงพอใจของผู้เรียน
ต่อเทคนิคการจัดการเรียนรู้ของผู้สอนนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นกระบวนการหนึ่งที่สามารถบ่งบอกถึง
ทิศทางของผลประเมินว่าจะเป็นไปในลักษณะทิศทางบวกหรือลบ หรือแม้กระทั่งไม่มีปฏิกิริยา นั่นคือรู้สึกเฉยๆ ต่อสิ่งเร้า
หรือสิ่งกระตุ้นนั้น หากพิจารณาประเด็นข้อคำถามในด้านนี้ก็ยังพบว่า ประเด็นที่น่าสนใจที่ผู้เรียนพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุด คือ ผู้สอนจัดกิจกรรมการสอนแบบลงมือปฏิบัติ (Active Learning) อย่างสม่ำเสมอและหลากหลาย โดยมีค่าเฉลี่ย
อยู่ที่ 4.26 ซึ่งเป็นไปได้ว่าอย่างสูงว่าหากมีการปรับปรุงและพัฒนาวิธีการสอนแบบลงมือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และให้มี
ความหลากหลายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนได้มากที่สุดแล้วนั้น ก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ตัวผู้เรียนและยังนำไปสู่การเพิ่มระดับความพึงพอใจเป็นระดับดีมากในอนาคต
นอกจากนี้ ความพึงพอใจในด้านรูปแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ (Active Learning)
ตามแนวคิดเจเนอเรชัน ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่
4.08 ซึ่งเมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจอันดับมากที่สุด คือ การใช้กิจกรรมโดยการเล่น
เกมมาบูรณาการในการเรียนการสอน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.26 สอดคล้องกับ Phuworawan (2016) ที่กล่าวไว้ว่า สิ่งที่
สำคัญในการที่จะให้ผู้เรียนเกิดความใฝ่รู้ที่จะแสวงหาความรู้ได้อย่างยั่งยืน คือ ต้องให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้แบบสนุก
(Gamification in Education) ซึ่งผู้สอนต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดกิจกรรมให้สนุก เพื่อทักษะการเรียนรู้ในสี่มิติ
คือ ทักษะชีวิต ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะความคิดสร้างสรรค์ และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และความพึงพอใจในด้าน
ทัศนคติของผู้เรียนต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติตามแนวคิดเจอเนอเรชัน ในรายวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อทักษะการเรียน พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.97 เมื่อวิเคราะห์เป็น
รายข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Chaisaengprateep (2015)
จากงานวิจัยเรื่อง การศึกษาเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติในรายวิชา TMT423 ระเบียบวิจัยสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ที่แสดงผลการวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจจากการเรียนแบบลงมือปฏิบัติว่า มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยภาพรวมเท่ากับ
3.79 มีระดับความพึงพอใจมาก แสดงว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการจัดการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติและ
ทุกด้านมีระดับความพึงพอใจระดับมาก และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Siripatthada (2010) ได้รายงานผลการวิจัย
เรื่องพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในการเรียนวิชาหลักการตลาด โดยการสอนแบบมีส่วน
ร่วม (Active Learning) ที่แสดงถึงความพึงพอใจในกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาตามรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติอยู่
ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.62)
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
1.1 เพื่อส่งเสริมให้ผู้สอนนำผลการวิจัยไปปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดความ
หลากหลายและควรมีการบูรณาการร่วมกับการใช้เทคโนโลยีที่สามารถเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ในห้องเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติเพื่อให้สอดรับกับทักษะแห่งการเรียนรู้ของผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21
1.3 เพื่อได้แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติที่ตรงกับความต้องการของผู้เรียนในกลุ่มเจเนอเร
ชัน Z และสามารถนำไปปรับใช้ในรายวิชาภาษาอังกฤษหรือในรายวิชาอื่นๆ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
กลุ่มเจเนอเรชัน Z
2. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรจะมีงานวิจัยที่ประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติที่สอดคล้องกับแนวคิดเจ
เนอเรชัน ในรายวิชาอื่นๆ
2.2 ควรศึกษาวิจัยเปรียบเทียบการเรียนรู้ในเทคนิคต่าง ๆของการจัดการเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติ
ให้มีความน่าสนใจและหลากหลาย
2.3 ควรมีการติดตามผลการวิจัยในระยะยาว เพื่อให้รู้ถึงพัฒนาการทางความรู้และทักษะของผู้เรียนว่ามี
การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือไม่
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