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บทคัดย่อ

		 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับของการบริหารองค์การ ยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชัน การตระหนักรู้
ภาษาอังกฤษ การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และประสิทธิผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
และ 2) ศึกษาอิทธิพลของการบริหารองค์การ ยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชัน การตระหนักรู้ภาษาอังกฤษ และการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ที่มีผลต่อประสิทธิผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา การวิจัยนี้เป็นการ
วิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง คือนักศึกษาของวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ�ำนวน 320 คน
โดยใช้เกณฑ์ 20 เท่าของตัวแปร สุ่มแบบแบ่งชั้น เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบบจ�ำลองสมการ
โครงสร้าง ผลการวิจัย พบว่า 1) ระดับของการบริหารองค์การ ประกอบด้วย การสร้างแรงจูงใจ วัฒนธรรมองค์กร และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชัน ประกอบด้วย การ
วางแผน กลยุทธ์พุทธิพิสัย ติดตามความเข้าใจระหว่างเรียน และการประเมินผล อยู่ในระดับมาก ด้านการตระหนักรู้
ภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย ความเข้าใจในการสื่อสาร ความต้องการและพฤติกรรมการเรียนอยู่ในระดับมาก การใช้
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ประกอบด้วย การสร้างทักษะใหม่ การเข้าถึงเทคโนโลยี และการน�ำไปใช้ อยู่ในระดับมาก และ
ประสิทธิผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย ความสามารถในการสื่อสาร ความสุขในการเรียนรู้ และโอกาสการมี
งานท�ำ อยู่ในระดับมาก 2) ในด้านอิทธิพลของการบริหารองค์การ ยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชัน การตระหนักรู้ภาษาอังกฤษ
และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ที่มีผลต่อประสิทธิผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา พบว่า
ยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชัน การตระหนักรู้ภาษาอังกฤษ และการบริหารองค์การ มีผลต่อประสิทธิผลการเรียนรู้ภาษา
อังกฤษ โดยทีก่ ารใช้เทคโนโลยีเพือ่ การเรียนรู้ ไม่มผี ลต่อประสิทธิผลการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษ นอกจากนีย้ งั พบว่า ยุทธศาสตร์
เมตาคอกนิชนั ยังส่งผลต่อการตระหนักรูภ้ าษาอังกฤษ และการบริหารองค์การด้วย ผลการวิจยั ครัง้ นี้ สามารถน�ำยุทธศาสตร์
เมตาคอกนิชัน ไปก�ำหนดกลวิธีในการพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาในการเพิ่มความสามารถใน
การสื่อสาร ความสุขในการเรียนรู้ และโอกาสการมีงานท�ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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Abstract

		 This research aimed to study: 1) The levels of organizational administration, metacognition strategy,
awareness of English language, learning technology and the effectiveness of learning English language on
higher education students. 2) The influence on organizational administration, metacognition strategy,
awareness of English language and learning technology affected the effectiveness of learning English on
higher education students. The technique used for analyzing was quantitative approach and the selected
population was 320 undergraduate students from College of Allied Health Sciences who were selected
by a stratified random sampling method. The tool of this research was a questionnaire. The results of the
first objective showed that the organizational administration was in moderate level which concerned with
culture, motivation and learning environment. Besides, the awareness of English language, learning technology, and the metacognition strategy consisted of planning, cognitive domain, knowledge tracking, and
self-appraisement. Additionally, the awareness of learning that consisted of understanding, studying and
behavior were in high level which were related to the effectiveness of learning English language that
concerned communication with English language, happiness in learning and job opportunity.
		 Findings, the results of 2nd objective revealed that (1) the metacognition strategy, the organizational administration and the awareness of English language influenced on the effectiveness of learning
English on higher education students in contrast to the learning technology. Furthermore, the metacognition strategy influenced on the organizational administration, the awareness of English language and the
learning technology. In addition, the findings of this research suggest that the metacognition strategy can
apply the method of English language development for the higher students in order to improve the communication skills, and promote the happiness in learning and job opportunity.
Key words: Effectiveness of learning English Language/ Metacognition Strategy/ Organization and
Administration/ Awareness/ Technology

ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา

		 ในยุคโลกาภิวัตน์ด้านการเรียนรู้ การศึกษา การ
ติดต่อสื่อสาร และการค้นคว้าหาความรู้ไม่มีขีดจ�ำกัดนั้น
ภาษาอังกฤษมีบทบาทส�ำคัญอย่างยิ่งที่ทุกคนต้องใช้ในการ
ติดต่อประสานงานกับนานาประเทศ (สุรินทร์ พิศสุวรรณ,
2560) แต่การพัฒนาภาษาอังกฤษของประเทศไทยยังไม่
ประสบความส�ำเร็จ และอยู่ในขั้นวิกฤติ โดยข้อมูลจากผล
การประเมิ น ขี ด ความสามารถในด้ า นภาษาอั ง กฤษของ
ประเทศไทย พบว่า ประเทศไทยมีความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษอยู่ในล�ำดับที่ 56 จาก 72 ประเทศ (EF EPI,
2016) ทั้งนี้เนื่องจากประเทศไทยไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาหลัก ซึ่งระดับของภาษาอังกฤษที่วัดได้อยู่ในระดับต�่ำ
มาก จึงมีความจ�ำเป็นอย่างเร่งด่วนที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายใน

ด้านการพัฒนาศักยภาพของทุนมนุษย์เพื่อให้ทัดเทียมกับ
ประเทศต่างๆ (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2559) ในการ
เร่งด�ำเนินการ ค้นหาแนวทาง และเตรียมตัวในการปรับ
การศึกษา เพื่อการพัฒนาทักษะ และเพิ่มขีดความสามารถ
ทางด้านภาษาอังกฤษให้ได้ระดับทีด่ ขี นึ้ ในการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษจึงเป็นความท้าทายของประเทศในการบริหาร
จัดการ (ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์, 2559)
		 ด้วยความความจ�ำเป็นทีป่ ระเทศไทยต้องพัฒนาการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
(วิจารณ์ พานิช, 2555) และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันระดับโลกนั้น ประเทศไทยต้องพัฒนาภาษาอังกฤษ
ในทุกระดับ โดยเฉพาะนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึง่ เป็น
ก�ำลังส�ำคัญทีจ่ ะพัฒนาประเทศ แต่ความรูด้ า้ นภาษาอังกฤษ
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ของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษใน
การประกอบอาชี พ ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ การจั ด การอย่ า งแท้ จ ริ ง
(อดุลย์ วิริยเวชกุล, 2541) ความสามารถด้านการสื่อสาร
เป็นภาษาอังกฤษของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษายังอยู่ใน
ระดับต�่ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งเป็น
งานที่ตอบสนองต่อนโยบายของชาติ ในการเป็นศูนย์กลาง
การแพทย์ และเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของ
เอเชีย ดังนัน้ ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั จึงค้นหาแนวทาง
และศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลการเรี ย นรู ้ ภ าษา
อังกฤษของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อที่จะพัฒนา
ด้ า นภาษาอั ง กฤษส� ำ หรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ เ กี่ ย วข้ อ งทางด้ า น
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้มี
ความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติ

วัตถุประสงค์การวิจัย

		 1. ระดับของการบริหารองค์การ ยุทธศาสตร์เมตา
คอกนิชัน การตระหนักรู้ภาษาอังกฤษ การใช้เทคโนโลยี
เพือ่ การเรียนรู้ และประสิทธิผลการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษของ
นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
		 2. อิทธิพลของการบริหารองค์การ ยุทธศาสตร์
เมตาคอกนิชัน การตระหนักรู้ภาษาอังกฤษ และการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ที่มีผลต่อประสิทธิผลการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา

การทบทวนวรรณกรรม

		 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ทบทวนวรรณกรรม และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อท�ำความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎีของ
ตัวแปรแต่ละตัวแปรทีท่ ำ� การศึกษา และค้นหาความสัมพันธ์
ของตัวแปรอิสระที่มีผลต่อตัวแปรตามในการน�ำไปสู่การตั้ง
สมมติฐาน ประกอบด้วย (1) ประสิทธิผลการเรียนรู้ภาษา
อังกฤษ (2) การบริหารองค์การ (3) การตระหนักรู้ภาษา
อังกฤษ (4) การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และ (5)
ยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชนั โดยมีการน�ำเสนอเรียบเรียง ดังนี้
		 ประสิทธิผลต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ จากการ
ทบทวนวรรณกรรม หมายถึง การที่ผู้เรียนสามารถสื่อสาร
เป็นภาษาอังกฤษได้ มีความสุขในการเรียนรู้ และมีโอกาส
ในการเลือกสถานที่ท�ำงาน โดยเฉพาะผู้เรียนที่เป็นก�ำลัง
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ส� ำ คั ญ ของประเทศที่ ต ้ อ งตอบสนองนโยบายที่ ไ ทยเป็ น
ศูนย์กลางการแพทย์ ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ของเอเชีย การที่จะพัฒนาผู้เรียนให้ได้ประสิทธิผลในการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษนั้นจะต้องร่วมมือกันในการจัดการการ
บริหารองค์การที่เหมาะสม (Simon, 1976)
		 ปัจจัยที่เกี่ยวกับการบริหารองค์การ เกี่ยวกับสภาพ
แวดล้อมในการปฏิบัติงาน วัฒนธรรม ความท้าทายเชิง
ยุทธศาสตร์ของการบริหาร ความสัมพันธ์ที่ส�ำคัญภายใน
และภายนอก รวมทัง้ แนวทางในการปรับปรุงผลการด�ำเนิน
การ การสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรที่น�ำไปสู่การปฏิบัติที่
ดีในองค์การ (วรเดช จันทรศร, 2551) เพื่อให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงตามที่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า (ทัสมา ก๋าแก้ว
และชัยฤกษ์ แก้วพรหมมาลย์, 2560) ซึ่งเน้นความเจริญ
เติบโตทางการบริหารให้เกิดประสิทธิผล
		 การตระหนักรู้ เป็นแนวคิดเชิงจิตวิทยา (psychological approach) ซึ่งผสมผสานกับแนวความคิดเชิง
พฤติกรรมศาสตร์ (behavior science) นักวิชาการหลาย
ท่านได้ให้ความเห็นที่แตกต่างกันออกไป การตระหนักรู้มี
ความส�ำคัญต่อการด�ำรงชีวติ ของเราเอง ท�ำให้บคุ คลสามารถ
ที่จะรับรู้ รู้จัก และเข้าใจตนเองมากขึ้น เข้าใจในบทบาทที่
ต้องกระท�ำ ท�ำให้การรับรูเ้ กิดขึน้ ซึง่ เป็นรากฐานของกระบวน
ความคิด การรับรูม้ งุ่ สูส่ ภาวะจิตแห่งตน และการแสดงออก
ของพฤติกรรมที่เหมาะสม การตระหนักรู้ก่อให้เกิดการ
พัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในด้านต่างๆ ในด้านการตระหนักรู้
เป็นการกระท�ำที่แสดงออกว่าจ�ำได้ มีการรับรู้หรือมีความรู้
และส�ำนึก (consciousness) การรับรู้ที่เกิดการตระหนักรู้
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การสื่ อ สารที่ ท� ำ ให้ ผู ้ ที่ ถู ก สื่ อ สารด้ ว ยเกิ ด
จิตส�ำนึก เข้าใจ และแสดงออกทางด้านพฤติกรรมได้อย่าง
เหมาะสม
		 เมือ่ พิจารณาด้านความเป็นตัวของตัวเองของบุคคล
การค้นหาข้อมูลข่าวสารเพื่อการเรียนรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ถ้าเป็นข้อมูลที่ค้นคว้า
ศึกษาในด้านภาษาอังกฤษจะท�ำให้เกิดประโยชน์ในการ
เรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือช่วย และเป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่เป็นภาษาอังกฤษ (Kulik, 1994) การเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการทางเทคโนโลยี ก่อให้เกิดทักษะใหม่ เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ (learning organization) ตามแนวคิดของ
เซนจ์ (Senge, 1990) คุณภาพผู้สอน เป็นหลักในการสร้าง
ทักษะต่างๆ ที่ท�ำให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา
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เมตาคอกนิชัน (metacognition) หมายถึง การคิดที่เกี่ยว
กับความคิดของตนเอง ตามแนวคิดของ แมคกรุยเร่ (McGuire, 2015) ท�ำให้มีความสามารถในการควบคุมตนเอง
ท�ำให้เกิดกระบวนการจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของตนเอง
ได้ด้วยสติปัญญาของตนเอง (Flavell, 1979) เบเยอร์ และ
บารรี่ (Beyer & Barry, 1987) ได้ให้แนวคิดว่า เมตาคอกนิชนั
หมายถึง ความเข้าใจในการรับรู้จากการถ่ายทอดจากครูผู้
สอนโดยตรง แต่ตวั ผูเ้ รียนเป็นผูส้ ร้างกระบวนการต่างๆ ขึน้
มาเอง เมตาคอกนิชันมีประโยชน์ต่อการจัดการการเรียน
การสอน มีการวางแผน (สุรสีห์ จันทร์แสงศรี, 2558) โดย
ใช้เทคนิคต่างๆ เพื่อใช้ในการเรียนรู้ เกิดแนวคิดกลวิธีเชิง
พุทธิพิสัย ซึ่งเป็นการศึกษาทางพฤติกรรมทางด้านสมอง
สติปัญญา ความรู้ และความคิด นอกจากนี้ ต้องมี
กระบวนการการติดตามความเข้าใจระหว่างการเรียน และ
การประเมินผล สอดคล้องกับ แอมบรอส และคนอื่นๆ
(Ambrose, et al., 2010) กล่าวว่า การประเมินผลด้วย
ตนเอง จะท�ำให้เกิดความเข้าใจ ในกระบวนการที่เรียนรู้

ประสิทธิผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาในระดับ
อุดมศึกษา ผู้วิจัยได้ก�ำหนดรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือนักศึกษาของวิทยาลัยสห
เวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ�ำนวนกลุ่ม
ตัวอย่าง ทัง้ หมด 320 คน สถานทีว่ จิ ยั วิทยาลัยสหเวชศาตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งแต่ สิงหาคม 2560 –
พฤษภาคม 2561

สมมติฐานการวิจัย

		 1. ประสิทธิผลในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษขึ้นอยู่
กับการบริหารองค์การ การใช้เทคโนโลยีเพือ่ การเรียนรู้ การ
ตระหนักรู้ภาษาอังกฤษ และยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชัน
		 2. การบริหารองค์การ ขึ้นอยู่กับการใช้เทคโนโลยี
เพือ่ การเรียนรู้ การตระหนักรูภ้ าษาอังกฤษ และยุทธศาสตร์
6
เมตาคอกนิชัน
		 3. การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ขึ้นอยู่กับการ
ตระหนักรู้ภาษาอังกฤษ และยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชัน
3. การใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู ขึ้นอยูกับการตระหนักรูภาษาอังกฤษ และยุทธศาสตรเมตาคอกนิ
		 4. การตระหนักรูภ้ าษาอังกฤษ ขึน้ อยูก่ บั ยุทธศาสตร์
ชัน
ขอบเขตของการวิจัย
เมตาคอกนิชัน
4. การตระหนักรูภาษาอังกฤษ ขึ้นอยูกับยุทธศาสตรเมตาคอกนิชัน
		การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ไ ด้ ศึ ก ษาเรื่ อ งปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ
ความเข้าใจการสื่อสาร
(COMMUND)

ความต้องการในการเรียน
(STRQUIM)

พฤติกรรมการเรียน
(STBVIOR)

การตระหนักรู้ภาษาอังกฤษ

การวางแผน
(PLANNING)

การสื่อสารเป็นภาษา อังกฤษ
(COMENG)

(AWARENG)

กลวิธีพุทธิพิสัย
(COGDOM)
ยุทธศาสตร์
เมตาคอกนิชัน
(METASTG)

การติดตามความเข้าใจ
ระหว่างเรียน
(KNOWTRK)

ประสิทธิผลการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ( EFFECTL)

โอกาสการมีงานทํา
(JOBOPP)

การประเมินผลตนเอง
(SAPMENT)

การสร้างทักษะใหม่
(NSBUDG)

การเข้าถึงเทคโนโลยี
(TEHINFO)

ภาพ 1 กรอบแนวคิด

ความสุขในการเรียนรู้
(HAPPYL)

การใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรู้
(TECHLEN)

ความสามารถในการนําไปใช้
(CIMPLT)

การบริหารองค์การ
(ORGADMI)

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้
(LRNENVI)

วัฒนธรรมองค์กร
(ORGCUT)

การสร้างแรงจูงใจ
(MOTIVA)

ภาพ 1 กรอบแนวคิด (Conceptual Framework) เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางตัวแปรแฝงและตัวแปรประจักษ
วิธีดําเนินการวิจัย และเก็บขอมูล

Journal of the Association of Researchers

วิธีด�ำเนินการวิจัย และเก็บข้อมูล

		 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยการวิจัย
เชิงปริมาณในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
จากนักศึกษาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนนั ทาจ�ำนวน 320 คน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
		 ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารในส่วนที่เป็นทฤษฎี
แนวคิด ผลงานวิจัยเชิงปริมาณ ผลงานที่เกี่ยวข้อง และ
องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรทุกตัว ใช้สถิติพรรณนาใน
การวิเคราะห์ระดับของการบริหารองค์การ การใช้เทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู้ การตระหนักรู้ภาษาอังกฤษ ยุทธศาสตร์
เมตาคอกนิชัน และประสิทธิผลในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา โดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่ง
ลักษณะของแบบสอบถามนัน้ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ (สรชัย พิศาลบุตร, 2550) สถิติอ้างอิงใช้การ
วิเคราะห์ แบบจ�ำลองสมการโครงสร้าง (ศุภมาส อังศุโชติ
และคนอื่นๆ, 2557) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรอิสระทุกตัวกับตัวแปรตาม และความสัมพันธ์กับ
ตัวแปรอิสระด้วยกันตามกรอบแนวคิด (สุชาติ ประสิทธิร์ ฐั สินธุ,์
2558) และเพือ่ วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแบบจ�ำลอง
การวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีดัชนีชี้วัด ประกอบ
ด้วย 1) ค่าสถิติ ไค-สแคร์ เป็นค่าที่ใช้ในการตรวจสอบ
ความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เป็นภาพ
รวม 2) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน GFI 3) ค่าดัชนี
วัดระดับความกลมกลืนทีป่ รับแก้แล้ว AGFI 4) ค่าดัชนีคา่ ราก
ทีส่ องของค่าเฉลีย่ ก�ำลังสองของเศษเหลือ RMR 5) ค่าราก
ของค่าเฉลี่ยก�ำลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ
6) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ CFI
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		 1. ระดับของการบริหารองค์การ ยุทธศาสตร์เมตา
คอกนิชัน การตระหนักรู้ภาษาอังกฤษ การใช้เทคโนโลยี
เพือ่ การเรียนรู้ และประสิทธิผลการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษของ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา
		 การบริหารองค์การ พบว่า ด้านวัฒนธรรมองค์กร
การสร้างแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก ส่วนสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ อยู่ในระดับปานกลาง
		 ระดับยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชัน พบว่า ด้านการ
วางแผนในการเรียนรู้ ติดตามความเข้าใจระหว่างเรียน
กลวิธีพุทธิพิสัย อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการประเมินผล
ตนเอง อยู่ในระดับปานกลาง
		 ระดับการตระหนักรู้ภาษาอังกฤษ พบว่า ด้าน
พฤติกรรมการเรียน ด้านความเข้าใจการสื่อสาร และความ
ต้องการในการเรียน อยู่ในระดับมาก
		 ระดับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ พบว่า การ
เข้าถึงเทคโนโลยีเพือ่ การเรียนรูภ้ าษาอังกฤษ ด้านการสร้าง
ทักษะใหม่ และด้านความสามารถในการน�ำไปใช้ อยู่ใน
ระดับมาก
		 ระดับประสิทธิผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ พบว่า
ด้านโอกาสการมีงานท�ำ มีความสุขในการเรียนรู้ อยู่ใน
ระดับมาก ส่วนด้านการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ อยู่ใน
ระดับปานกลาง
		 2. อิทธิพลของการบริหารองค์การ ยุทธศาสตร์เมตา
คอกนิชนั การตระหนักรูภ้ าษาอังกฤษ และการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู้ ที่มีต่อประสิทธิผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
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ตาราง 1 อิทธิพลรวม อิทธิพลทางตรง และอิทธิพลทางอ้อมที่มีผลต่อประสิทธิผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ตัวแปรตาม
ความ			 ตัวแปรอิสระ			
		
สัมพันธ์
METASTG AWARENG		 TECHLEN ORGADMI
AWARENG
DE
0.68**
(การตระหนักรู้ภาษาอังกฤษ)
IE
		
TE
0.68**
-		
TECHLEN
DE
0.45**
0.46**		
(การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้) IE
0.31**
			
TE
0.76**
0.46**
ORGADMI
DE
0.84**
0.19**
-0.15*
(การบริหารองค์การ)
IE
0.02
-0.07*
TE
0.84**
0.12*		 -0.15*
EFFECTL
DE
0.32**
0.06		 0.14
0.41**
(ประสิทธิผลการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษ) IE
0.50**
0.11*		 -0.06
			
TE
0.82**
0.11**
0.08
0.41**

R2
0.46
0.69
0.75
0.73

Chi-Square=67.56, df=54, p-value = 0.10, GFI=0.97, AGFI=0.94, RMR=0.017, RMSEA=0.028 CFI=1.00, CN=370.90

หมายเหตุ ** หมายถึง p value ≤ 0.01 * หมายถึง p value ≤ 0.05
		 จากตาราง 1 สามารถอธิบายเส้นทางความสัมพันธ์
ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ได้ว่า ประสิทธิผลการเรียนรู้ภาษา
อังกฤษ ในด้านการบริหารองค์การ มีอิทธิพลทางตรงกับ
ประสิทธิผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มากที่สุดเท่ากับ 0.41
รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชัน เท่ากับ 0.32 และ
ส่ ง ผลทางอ้ อ มกั บ ประสิ ท ธิ ผ ลการเรี ย นรู ้ ภ าษาอั ง กฤษ
เท่ากับ 0.50 โดยที่การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ไม่มี
อิทธิพลทางตรง และทางอ้อมกับประสิทธิผลการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ ส่วนในด้านเส้นทางความสัมพันธ์ของการ
ตระหนักรู้ภาษาอังกฤษ พบว่า ประสิทธิผลการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษไม่ได้รับผลทางตรง แต่ได้รับผลทางอ้อมจาก
การตระหนักรู้ภาษาอังกฤษ
		 เมื่อพิจารณาในด้านเส้นทางความสัมพันธ์ของการ
ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ พบว่า ประสิทธิผลการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษไม่ได้รับผลทางตรง และทางอ้อมจากการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และพบว่าได้รับผลทางตรงและ
ทางอ้อมจากยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชนั มากทีส่ ดุ รองลงมา
คือการตระหนักรู้ภาษาอังกฤษ เมื่อพิจารณายุทธศาสตร์

เมตาคอกนิชัน พบว่า ส่งผลทางตรงและทางอ้อมต่อการใช้
เทคโนโลยีเพือ่ การเรียนรูม้ ากทีส่ ดุ รองลงมาคือการตระหนัก
รูภ้ าษาอังกฤษ ในด้านเส้นทางความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์
เมตาคอกนิชัน พบว่า ประสิทธิผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ได้รบั ผลทางตรง และทางอ้อมจากยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชนั
เช่นเดียวกันกับ การบริหารองค์การ ซึ่งได้รับผลทางตรง
และทางอ้อมจากยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชันมากที่สุด รอง
ลงมาคือการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และการตระหนัก
รู้ภาษาอังกฤษ
		 แบบจ� ำ ลองโครงสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ที่ เ ป็ น แบบ
จ�ำลองตามสมมติฐานสามารถอธิบายความแปรปรวนของ
ประสิทธิผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การบริหารองค์การ
การตระหนักรู้ภาษาอังกฤษ และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรู้ ได้ร้อยละ 73, 75, 46 และ 69 ตามล�ำดับ ผลการ
วิเคราะห์ภาพโดยรวม พบว่า ค่าดัชนีวัดความกลมกลืน
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่แสดงถึงความสอดคล้องของแบบจ�ำลอง และข้อมูลเชิง
ประจักษ์
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อภิปรายผล

		 การสื่ อ สารที่ ใ ช้ ภ าษาอั ง กฤษเป็ น การสื่ อ สารที่
สามารถสร้างโอกาสในการได้งานท�ำ ถ้าผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสารได้นั้น จะก่อให้เกิดความสุขที่สามารถสื่อสาร
เป็นภาษาอังกฤษได้ และความสุขท�ำให้เกิดการเรียนรู้ ซึ่งมี
ความส�ำคัญกับประสิทธิผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ จากสิ่ง
ที่กล่าวมาวิเคราะห์ได้ว่า โอกาสการมีงานท�ำ มีระดับความ
คิดเห็นสูง รองลงมาคือ ความสุขในการเรียนรู้ และการ
สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ สอดคล้องกับ แนวคิดของ หนาง
(Ngang, 2014) ที่ได้กล่าวไว้ว่า คุณภาพของบัณฑิตไม่เท่า
เทียมกัน และส่งผลต่อการประกอบอาชีพในอนาคต บัณฑิต
มีปัญหาสมรรถนะในด้าน ทักษะการท�ำงานกับคน การ
บริหารจัดการที่จะต้องรับผิดชอบตนเองอย่างเต็มตัว ทั้งใน
ด้านของตนเอง สังคมสิง่ แวดล้อม และทักษะทางด้านภาษา
อังกฤษ ผู้เรียนสามารถค้นคว้า สืบค้นข้อมูลในการเลือก
งานท�ำทีต่ นเองชอบ เพือ่ ให้ได้ผลตอบแทนทีต่ นเองต้องการ
และสอดคล้องกับแนวคิดของ อมรรัตน์ อภินนั ท์มหกุล และ
ณัฏฐพงศ์ทองภักดี (2559) ที่กล่าวไว้ว่า ทักษะที่จ�ำเป็นต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจ เช่น การเรียนรู้จากการปฏิบัติด้วย
ตนเอง ความมีวินัย ความกระตือรือร้นในการท�ำงาน ความ
สามารถด้านภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร
ท�ำให้ผู้เรียนสามารถอยู่ในโลกแห่งการแข่งขัน ในด้านของ
ความสุขในการเรียนรู้ (ลัดดา หวังภาษิต, 2557) และเข้าใจ
ภาษาอังกฤษท�ำให้เกิดความสุขในการเรียน เกิดความตั้งใจ
อย่างมากในการที่จะเรียน และท�ำให้เกิดความมั่นใจในการ
ท�ำงานในด้านทีช่ อบ ความสุขทีไ่ ด้จากการเรียนภาษาอังกฤษ
เกิดขึน้ เมือ่ ผูเ้ รียนมีความพร้อมทีจ่ ะเรียน ดังนัน้ ประสิทธิผล
จึงเกิดขึน้ ได้เร็ว การพูดในทีช่ มุ ชน และการเปิดการสนทนา
กับชาวต่างชาติ ท�ำให้เกิดความสุขในการที่จะออกไปท�ำ
กิจกรรมใหม่ๆ ซึ่งท�ำให้การสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษท�ำได้
คล่องแคล่วขึน้ ในด้านการสร้างแรงจูงใจ วัฒนธรรมองค์กร
และสภาพแวดล้อม การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย มีความ
ส�ำคัญกับการบริหารองค์การ ซึ่งวิเคราะห์ได้ว่า การสร้าง
แรงจูงใจ และวัฒนธรรมองค์กร ความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก ตามด้วยสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย
สอดคล้องกับ แนวคิดของ วรเดช จันทรศร (2551) ที่ได้
กล่าวไว้ว่า ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ของการบริหาร
รวมทัง้ แนวทางในการปรับปรุงผลการด�ำเนินการ การสร้าง
แรงจูงใจจะน�ำไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ นองค์การ นอกจากนัน้ ทฤษฎี
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องค์การ แนวคิดของ เทย์เลอร์ และไรท์ (Taylor & Wright,
2003) ได้อธิบายไว้ว่า หนทางที่ดีที่สุดในการปฏิบัติงาน
(one best way) โดยมองว่า การท�ำงานทุกอย่างใน
องค์การ จะมีวิธีการที่ดีที่สุดเพียงวิธีเดียว การที่จะได้มา
ซึ่งหนทางที่ดีที่สุดในการปฏิบัติ (one best way) ต้องไป
ศึกษาเรื่องเวลาและการเคลื่อนไหว (time and motion)
เพื่อเป็นแรงจูงใจให้คนท�ำงาน ท�ำให้เกิดเป็นวัฒนธรรม
องค์กรขึ้น สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ เป็นส่วนส�ำคัญอีก
ด้านหนึ่งที่จะต้องสร้างขึ้นเพื่อพัฒนาความคิด และสร้าง
ความพึงพอใจในการเรียนรู้ ประสิทธิผลจะเกี่ยวข้องกับ
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม (รุ่งรดิศ คงยั่งยืน, 2560)
		 ความต้องการในการเรียนภาษาอังกฤษ พฤติกรรม
การเรียน และความเข้าใจการสื่อสาร ความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับสูง ซึ่งวิเคระห์ได้ว่า ความต้องการในการเรียนภาษา
อังกฤษ พฤติกรรมการเรียน และความเข้าใจการสื่อสาร มี
ความส�ำคัญต่อการตระหนักรู้ภาษาอังกฤษ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ วัตสัน (Watson, 1994) ที่อธิบายว่า ความ
ต้องการในการเรียนที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ ผู้สอนต้อง
สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจ และสร้างสิ่งกระตุ้นให้
อยากจะกระท�ำ สอดคล้องกับ เลเฮย์ (Lahey, 2001) ที่
กล่าวว่า พฤติกรรมเป็นการประพฤติปฏิบัติของบุคคลที่
สามารถสังเกตได้จากการเฝ้าดู เพราะพฤติกรรมทีแ่ สดงออก
นัน้ จะเกิดการกระท�ำทีท่ ำ� ซ�ำ้ ๆ การท�ำอะไรซ�ำ้ ๆ คือพฤติกรรม
อย่างหนึ่งที่ท�ำให้เกิดทักษะ เช่น การฝึกภาษาอังกฤษ ท�ำ
อย่างสม�่ำเสมอ และท�ำซ�้ำๆ ในเรื่องเดิมๆ พฤติกรรมเหล่า
นี้อาจจะเกิดจากการกระท�ำของบุคคลเพื่อปรับตัวต่อสิ่ง
แวดล้อม ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียน และแสดงออกใน
รูปของพฤติกรรมทีส่ งั เกตได้ การตระหนักรูใ้ นด้านพฤติกรรม
การเรียน ในส่วนของ วัตสัน (Watson, 1994) กล่าวว่า
เป็นการตระหนักรู้ที่ท�ำให้สามารถควบคุมพฤติกรรมให้เกิด
ขึ้นได้ โดยการควบคุมสิ่งเร้าที่วางเงื่อนไขให้สัมพันธ์กับสิ่ง
เร้าตามธรรมชาติ นั่นหมายถึง ผู้สอนจะต้องมีการควบคุม
และวางเงือ่ นไขให้เหมาะสม การตระหนักรูจ้ งึ จะสัมฤทธิผ์ ล
ส่งผลต่อความเข้าใจในการสื่อสาร
		 ด้ า นการเข้ า ถึ ง เทคโนโลยี เ พื่ อ การเรี ย นรู ้ ภ าษา
อังกฤษ ด้านการสร้างทักษะใหม่ และด้านความสามารถ
ในการน�ำไปใช้ ความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง ซึ่งวิเคราะห์ได้
ว่า การเข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การ
สร้างทักษะใหม่ และความสามารถในการน�ำไปใช้ มีความ
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ส�ำคัญกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
สอดคล้องกับ ตามแนวคิดของ ดาวิส และคนอื่นๆ (Davis,
et.al, 1992) ที่กล่าวว่า ความเชื่อ และการกระท�ำของ
บุคคลในด้านต่างๆ ถ้าผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในด้าน
ภาษาอังกฤษ และมีทัศนคติที่ดีในการใช้เทคโนโลยี และ
น�ำไปปฏิบตั ิ ทักษะความรูใ้ นด้านทีเ่ กีย่ วข้องจะมีการพัฒนา
อย่างต่อเนือ่ ง ผูท้ เี่ ข้าถึงเทคโนโลยีจะสามารถค้นพบในด้าน
ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การ และต่อตนเอง ส่วนในด้าน
ความสามารถในการน�ำไปใช้นั้น เป็นการน�ำไปประยุกต์ใช้
ให้เกิดผลประโยชน์ต่อตนเอง และต่อองค์การ การน�ำไปใช้
นั้นเป็นความสามารถอีกอย่างหนึ่งของผู้เรียน และผู้สอน
		 การวางแผนในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ กลวิธีพุทธิ
พิสัยในด้านภาษาอังกฤษ ติดตามความเข้าใจระหว่างเรียน
ภาษาอังกฤษ ความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง รองลงมาคือ
การประเมินผลตนเองในการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษ ซึง่ วิเคราะห์
ได้ว่า การวางแผนในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ กลวิธีพุทธิ
พิสัย ติดตามความเข้าใจระหว่างเรียนภาษาอังกฤษ และ
การประเมินผลตนเองในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มีความ
ส�ำคัญกับยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชัน ทั้งนี้ก็สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ สุรสีห์ จันทร์แสงศรี (2558) ที่อธิบายว่า
เมตาคอกนิชันมีประโยชน์ต่อการจัดการการเรียนการสอน
ช่วยให้ผู้เรียนมีความคิดเกี่ยวกับตนเอง มีการวางแผน และ
มีกระบวนความคิดของตนเองออกมาเป็นแบบแผน ใน
ระหว่ า งการเรี ย นนั้ น ผู ้ เ รี ย นมี ก ารติ ด ตามความเข้ า ใจ
ระหว่างเรียนภาษาอังกฤษ เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนตรวจสอบ
ความเข้าใจว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้นั้นว่าเกิดความเข้าใจมากน้อย
เพียงไร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ดันโลสกาย และเมท
คาเฟ (Dunlosky & Metcalfe, 2008) ในกระบวนการขั้น
สุ ด ท้ า ยเป็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ ที่ ผู ้ เ รี ย นต้ อ งปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิผลคือ การประเมินผลตนเองในการเรียนรู้ภาษา
อังกฤษ ซึ่งเป็นสิ่งที่ท�ำให้เกิดความเข้าใจในการเรียนรู้ของ
ตนเอง เป็นกระบวนการที่ท�ำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม
ขั้นตอนต่างๆ ซึ่งแต่ละขั้นตอนจะมีกระบวนการควบคุม
เพื่อให้อยู่ในกรอบที่ถูกต้อง และสอดคล้องกับแนวคิดของ
ซิมเมอร์แมน (Zimmerman, 1989) ที่ระบุไว้ว่า การ
ประเมินผลด้วยตนเอง ท�ำให้เกิดความรู้ความช�ำนาญ น�ำ
ไปสู่การประยุกต์ใช้ในส่วนที่ได้เรียนรู้ เช่นเดียวกับ แอม
บรอส และคนอื่นๆ (Ambrose, et al., 2010) ที่กล่าวว่า
การประเมินผลด้วยตนเอง จะท�ำให้เกิดความเข้าใจ และ

เรียบเรียงกระบวนการได้อย่างเป็นระบบ

ข้อเสนอแนะ

		 การวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการเรียน
รู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้น ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะดังนี้
		 1. จากการวิจัยพบว่า การบริหารองค์การ และ
ยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชัน ส่งผลต่อประสิทธิผลในการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ ส่วนการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
ไม่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษทั้งทาง
ตรงและทางอ้อม และการตระหนักรู้ภาษาอังกฤษส่งผล
ทางอ้อมต่อประสิทธิผลในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ดังนั้น
ผู้วิจัยขอเสนอแนะเชิงวิชาการ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาในด้านการบริหารจัดการใน
องค์การประสิทธิผลจะเกิดขึ้นได้ ในองค์การจะต้องให้
ความส�ำคัญในการเรียนการสอนที่มีการใช้ภาษาอังกฤษให้
มากขึ้น รวมทั้งการพัฒนาทางด้านบุคลากรให้มีการใช้
ภาษาอังกฤษในการท�ำงานเพิ่มขึ้น โดยการใช้ยุทธศาสตร์
เมตาคอกนิชัน ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน กลวิธีพุทธิ
พิสัย ซึ่งเป็นความสามารถทางสติปัญญา การติดตามความ
เข้าใจระหว่างเรียน และการประเมินผล เป็นวิธีการในการ
ก�ำกับดูแลนักศึกษา รวมทั้งบุคลากรให้มีการจัดการตนเอง
ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
		 2. ด้านการบริหารองค์การ เนื่องจากศักยภาพของ
ผู้เรียน มาจากพื้นฐานเดิมที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจในด้าน
ภาษาอังกฤษ การจัดการบริหารองค์การมีส่วนเกี่ยวข้อง
อย่างมาก ตั้งแต่ผู้บริหารถึงนักศึกษา ควรเป็นแบบการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญญาเป็นฐาน (problem base learning;
PBL) วางนโยบายการบริหารองค์การ ที่จะพัฒนาภาษา
อังกฤษ การสร้างแรงจูงใจในการเรียนการสอน ด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษนั้นถ้านักศึกษามีความตระหนักรู้ มีแรงส่ง
เสริมจากองค์การเป็นส่วนช่วยในการสนับสนุน จัดการ
บรรยากาศการเรียนให้เหมาะสม จัดให้มีนักศึกษาต่างชาติ
มาร่วมเรียนด้วย จัดให้เรียนรู้จากการดูภาพยนตร์ที่ใช้สื่อ
ภาษาอังกฤษ และจัดผู้สอนที่เป็นเจ้าของภาษามาสอน
ภาษาอังกฤษ จะส่งผลที่ดีต่อนักศึกษา
		 3. ด้านการตระหนักรูภ้ าษาอังกฤษ เป็นส่วนส�ำคัญ
ที่จะให้นักศึกษาเรียนแล้วมีคุณค่า มีแรงจูงใจในการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ ความเข้าใจภาษาอังกฤษ เกิดจากทักษะที่

Journal of the Association of Researchers
สะสมมาตั้งแต่เรียน ระดับประถม และมัธยม พฤติกรรม
การเรียนที่ดีส่งผลต่อการตระหนักรู้ภาษาอังกฤษ ความ
ต้องการในการเรียน การเรียนถ้าไม่เข้าใจก็จะไม่สนใจ ใน
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษต้องมีแรงจูงใจให้สนใจที่จะเข้า
เรียนภาษาอังกฤษ เรียนแล้วเพือ่ ประโยชน์ในด้านไหน และ
ความจ�ำเป็นที่ต้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
		 4. ด้านการใช้เทคโนโลยีเพือ่ การเรียนรู้ หากผูเ้ รียน
มีความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีท�ำให้การศึกษาค้นคว้า และ
การเรี ย นรู ้ ภ าษาอั ง กฤษรวดเร็ ว ถ้ า นั ก ศึ ก ษามี ก ารน� ำ
เทคโนโลยีไปใช้ค้นคว้าภาษาอังกฤษอย่างสม�่ำเสมอ จะ
ท�ำให้นักศึกษาเกิดทักษะด้านภาษาอังกฤษมากขึ้น ถ้า
นักศึกษามีความรู้ภาษาอังกฤษ จะท�ำให้การค้นคว้าใน
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้เกิดประสิทธิผล
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		 5. ด้านยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชัน ถ้าผู้สอนท�ำ
ตามแผนอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลให้เกิดความเคยชิน กับผู้
เรียนเพราะการวางแผน มีผลกับความรู้ และปัญญา เกิด
แรงจูงใจในการเรียน ผู้เรียนเกิดความตั้งใจเรียน มีความ
เข้าใจในการติดตามผลของผูส้ อนทีม่ ตี อ่ ผูเ้ รียน การประเมิน
ผลการเรียน การวัดความสามารถทางปัญญา และการท�ำ
แผนเรียนของผู้เรียน การปฏิบัติดังกล่าวจะท�ำให้เกิดการ
ติดตามแผนได้ตามระบบที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ การถ่ายทอด
สิ่งที่ได้ปฏิบัติของผู้เรียนนั้น เป็นสิ่งที่จะท�ำให้เกิดปัญญา
ข้อมูลทีค่ น้ พบ ในการท�ำเป็นระบบ และกระบวนการอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นสิ่งที่จะท�ำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ ท�ำให้
เกิดผลการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษได้มากขึน้ และเป็นรูปธรรมที่
ชัดเจน
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