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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
เพ่ือส่งเสริมความผูกพันของผู้เรียนและความสามารถทางการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี และ 2) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่เรียนวิชา LA102 
ภาษาอังกฤษ 2 ในภาคการศึกษาที่ 2/2560 จ านวน 43 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบวัดความผูกพันของผู้เรียน แบบวัดความสามารถทางการอ่านและ
การเขียนภาษาอังกฤษ แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอน มีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.85, 0.97, 0.93 ตามล าดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบที และการวิเคราะห์เนื้อหา 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1) รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมความผูกพันของผู้เรียนและความสามารถทาง 
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกิดจากการผสมผสานแนวคิดและ
ทฤษฎีการเรียนรู้แบบตื่นตัว การเรียนรู้แบบร่วมมือ และการสร้างแรงจูงใจ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 
ได้แก่ (1) หลักการ (2) วัตถุประสงค์ (3) ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนมี 5 ขั้น คือ ขั้นสร้างความ
สนใจ ขั้นเรียนรู้ร่วมกัน ขั้นแบ่งปันความรู้อย่างสร้างสรรค์ ขั้นประยุกต์ใช้ความรู้สู่สถานการณ์จริง  
ขั้นสรุปและไตร่ตรองทบทวน และ (4) การวัดและประเมินผล รูปแบบการเรียนการสอนผ่านการตรวจสอบ
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คุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอน
เท่ากับ 4.71 ซึ่งอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด  
 2) ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอน พบว่า 2.1) รูปแบบการเรียนการสอนสามารถ
ส่งเสริมระดับความผูกพันของผู้เรียน โดยระดับความผูกพันของผู้เรียนหลังการเรียนด้วยรูปแบบการเรียน
การสอนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2.2) ความสามารถทางการอ่านและ
การเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2.3) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน 
 
ค าส าคัญ 
 รูปแบบการเรียนการสอน ความผูกพันของผู้เรียน 
 

ABSTRACT 
 The main purposes of this research were 1) to develop an English instructional 
model to enhance student engagement and English reading and writing abilities of 
undergraduate students, and 2) to study the effectiveness of the developed 
instructional model. The sample used in the study was 43 bachelor degree Dhurakij 
Pundit University students enrolling in the LA102 English2 course in the 2/2 0 1 7 
academic year, randomly obtained by cluster sampling. The instruments used were an 
assessment form for the student engagement, the English reading and writing ability 
test and the student satisfaction questionnaire. The reliability of the instruments are 
0.85, 0.97 and 0.93 respectively. Data were analyzed by using the mean, standard 
deviation, paired samples t-test, and content analysis. 
 The results were as follows:  
 1) The English instructional model to enhance student engagement and 
English reading and writing abilities of undergraduate students which is developed by 
blending the active learning, collaborative learning and motivation comprised of 4 
components: (1) principles; (2) objectives; (3) 5 stages of instructional procedures including 
encouraging, working collaboratively, sharing knowledge creatively, applying 
knowledge, concluding and reflecting; and (4) assessment and evaluation. The quality 
of the instructional model had an average of 4.71 which was at the very high level.    
 2) The effectiveness of the developed instructional model revealed that:  
2.1) the developed instructional model could make the student engagement after the 
instruction higher than before the instruction with the statistical significance at the 
level of 0.05; 2.2) the student’s the reading and writing ability after the instruction was 
higher than before the instruction with the statistical significance at the level of 0.05; 



 
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2562 
  
 

181 

2.3) the student’s satisfaction towards the developed instructional model was at the 
high level in all areas. 
 
Keywords 
 Instructional Model, Student engagement 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 จากการก าหนดทิศทางการพัฒนาในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 เพ่ือเชื่อมประเทศไทย
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประชาคมโลกนั้น รัฐบาลหันมาให้ความส าคัญกับการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษด้วยเป็นภาษาสากลที่มีความส าคัญเพ่ือใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างกันและเป็นภาษาที่
จ าเป็นต้องใช้ในการท างาน รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงานส่งเสริมการให้ความรู้และพัฒนา
แรงงานทุกประเภทให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารกับนายจ้างได้และเพ่ือยกระดับการเป็นหัวหน้า
งาน ในส่วนของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งถือเป็นองค์กรที่มีส่วนในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ตามนโยบายรัฐบาลเพราะเป็นแหล่งผลิตนักศึกษาที่มีความพร้อมด้านภาษาเพ่ือเป็น
แรงงานคุณภาพในอนาคตของประเทศนั้น ภาษาอังกฤษคือส่วนหนึ่งของจุดเน้นการจัดการศึกษาที่
จ าเป็นต้องเร่งด าเนินการปฏิรูปและพัฒนาเพ่ือใช้ส าหรับการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงความรู้ 
การประสานความร่วมมือ การค้าขายกับนานาประเทศ ทั้งยังเป็นเครื่องมือส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้
เ ข้ า ก้ า ว สู่  Thailand 4 . 0  อย่ า ง เ ป็ น รู ป ธ ร รม  ( Office of the Minister Newsline, 2018 ) 
กระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มุ่งเน้นความส าคัญของ
ภาษาอังกฤษโดยประกาศให้สถาบันอุดมศึกษาก าหนดนโยบายและเป้าหมายการยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตรและทุกระดับการศึกษา แต่ถึงแม้ว่าทุกหน่วยงานทางการศึกษาของ
ประเทศได้ให้ความส าคัญกับประสิทธิภาพด้านความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้เรียนไทย
มาอย่างต่อเนื่องยาวนานกลับพบว่าระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนไทยยังอยู่ใน
ระดับต่ าซึ่งเป็นอุปสรรคส าคัญที่ท าให้บุคลากรของไทยไม่สามารถเข้าแข่งขันในหลากหลายเวทีวัด
ระดับความสามารถระดับโลก โดยผลการเรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนไม่ดีส่วนหนึ่งเกิดจาก
กระบวนการเรียนการสอนแบบเดิมที่เน้นท่องจ า เน้นหลักโครงสร้างภาษาไวยากรณ์มากกว่าการใช้
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร สอนโดยการอ่านแล้วแปลหรืออธิบายค าศัพท์ให้ผู้เรียนฟังเพ่ืออ่านตามเขียน
ตาม  ท าให้ผู้เรียนไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ไม่สามารถอ่านจับใจความหรือเขียนสรุป
ความเป็นภาษาอังกฤษได้ (Jareonsettasin, 2018)  
 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยเป็นหนึ่ง
ในปัญหาระยะยาวของประเทศที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างจริงจัง  จากกระบวนการเรียนการสอน
แบบเดิมที่ท าให้ผู้เรียนขาดความสนใจ ความตั้งใจ ความกระตือรือร้น ซึ่งมีผลต่อความส าเร็จในการ
เรียน สามารถแก้ปัญหาโดยการสร้างและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยการ
เสริมสร้างให้ผู้ เรียนเกิดความผูกพันของผู้ เรียน (Student engagement) กับการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ ซึ่งเอ้ือต่อการเรียนรู้และท าให้ผู้เรียนเกิดความมุ่งมั่นทุ่มเท ตั้งใจและเต็มใจเรียนรู้ ให้ใจ
ผู้เรียนมาอยู่กับบทเรียน ให้ผู้เรียนกลับมามีทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ มีความกระตือรือร้นใน
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การเข้าเรียน และให้ความร่วมมือกับกิจกรรมในห้องเรียนเพ่ือน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น นักการศึกษาหลายคนได้เสนอความคิดเห็นและมีผลการวิจัยที่ตรงกันว่า ความ
ผูกพันของผู้เรียนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นสิ่งที่ผู้สอน
ต้องการให้เกิดขึ้นในห้องเรียนเพราะเป็นปัจจัยที่มีส่วนในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะรักการ
เรียน แน่วแน่ในการเรียน ทุ่มเทแรงกายใจ อดทนต่ออุปสรรค ท าให้กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด าเนินไปได้อย่างสะดวกรวดเร็วจนถึงชั้นประสบความส าเร็จในการเรียน (Barkley, 2010; Reyes et 
al., 2012) ผู้เรียนที่มีความผูกพันของผู้เรียนจะมีความรู้สึกและพฤติกรรมต่อการเรียนในเชิงบวก โดย
ผู้เรียนจะมีความตั้งใจในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  มุ่งมั่นท างานหรือท ากิจกรรมต่าง ๆ ให้ได้ผลดี มี
ความพยายามในการเรียนรู้และความทุ่มเททางด้านจิตใจ มีความสุขในการเรียน หมั่นศึกษาหาความรู้
เพ่ิมเติมอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้เกิดความรู้และทักษะทางวิชาการ (Klincumhom, 2013; Ranabut, 
2015; Carini et al., 2006) การศึกษาในภาพรวมของความผูกพันของผู้เรียนสามารถวัดจาก 3 
องค์ประกอบได้แก่ ความผูกพันของผู้เรียนด้านปัญญา ความผูกพันของผู้เรียนด้านอารมณ์ และความ
ผูกพันของผู้เรียนด้านพฤติกรรม ซึ่งความผูกพันของผู้เรียนด้านปัญญา (Cognitive engagement) 
เป็นความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้เรียนในการทุ่มเทเพ่ือเรียนรู้ เสาะแสวงหาความรู้ที่ต้องการ และมีความ
กระตือรือร้นกับความท้าทายทางวิชาการ การมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษา 
ส่วนความผูกพันของผู้ เรียนด้านอารมณ์ (Emotional engagement)   เป็นการแสดงปฏิกิริยา
ตอบสนองด้านความรู้สึกทางอารมณ์ของผู้เรียน มีความชอบความสนใจมีความสุขในการเรียน มี
ความรู้สึกสนุกหรือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับสิ่งที่เรียน มีความรู้สึกเป็นเจ้าของในห้องเรียนและภูมิใจ
ในความมีส่ วนร่ วมในการเรียน  ส่ วนความผูกพันของผู้ เ รียนด้านพฤติกรรม (Behavioral 
engagement) เป็นการแสดงออกของผู้เรียนในการมีส่วนร่วมด้านการเรียน พฤติกรรมโดยทั่วไปจะ
สอดคล้องกับพฤติกรรมบรรทัดฐาน เช่น การเข้าเรียน การเอาใจใส่งานที่ได้รับมอบหมาย  การเข้า
สังคม การเข้าร่วมประชุม และการมีส่วนร่วมกับการเรียน (Fredricks, et al., 2011) ความผูกพันของ
ผู้เรียนมีความสัมพันธ์กับการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองของผู้เรียนและถือว่าเป็นปัจจัยบ่งชี้ที่ส าคัญ
ของผลสัมฤทธิ์และความส าเร็จทางการเรียน ผู้เรียนที่มีความผูกพันของผู้เรียนกับการเรียนสูงมี
แนวโน้มที่จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงตามไปด้วย ดังนั้น ความผูกพันของผู้เรียนจึงมีความส าคัญ
อย่างยิ่งในการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้าง
ความผูกพันของผู้เรียนกับการเรียนภาษาอังกฤษที่จะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล 
การเรียนรู้ ท าให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพโดยมีความสามารถด้านการอ่าน และ
การเขียนภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่สร้างความกระตือรือร้น ความสุขและ
ความสนุกในการเรียนภาษาอังกฤษที่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้และความคิดความรู้สึกของ
ผู้เรียนที่ขาดความสนใจ ขาดความตั้งใจที่จะแสวงหาความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอันเป็น
ปัญหาส าคัญที่มีผลต่อความส าเร็จในการศึกษาวิชาภาษาอังกฤษให้กลายเป็นผู้เรียนที่มีคุณภาพทั้งใน
ด้านวิชาการและคุณลักษณะการเรียนรู้ สามารถสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน แตกต่างจากการสอนแบบเดิมที่ผู้เรียนได้รับความรู้จากผู้สอนด้วยรูปแบบและ
เนื้อหาเดียวกันหมดโดยไม่ค านึงถึงลักษณะและความสามารถที่ต่างกันของผู้เรียน กลายเป็นแนวการ
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เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ท้าทายให้ผู้เรียนฝึกคิดและลงมือปฏิบัติอย่างสร้างสรรค์
เพ่ือให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลาย ให้อิสระแก่ผู้เรียนบนพ้ืนฐานของการแบ่งปัน ร่วมคิดร่วม
เรียน ยอมรับและเคารพซึ่งกันและกันในกลุ่มผู้เรียน ผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการ
เรียนรู้ที่คอยกระตุ้นผู้เรียนโดยการเชื่อมโยงความรู้และให้ค าแนะน าที่ถูกต้องอันเป็นประโยชน์ต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน อีกทั้งยังสามารถส่งเสริมทักษะการสื่อสาร ความร่วมมือในการเรียน และส่งเสริม
ความผูกพันของผู้เรียนอันจะช่วยให้ผู้เรียนบรรลุสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาความสามารถ
ทางการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ โดยผลการศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีเนื่องจากความผูกพันของผู้เรียนเป็นคุณลักษณะที่ดีในการแสวงหาความรู้และมุ่งสู่การ
ประสบความส าเร็จทางการศึกษา 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความผูกพันของผู้ เรียนและ
ความสามารถทางการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีองค์ประกอบ
อะไรบ้าง 
 2. ผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความผูกพันของผู้เรียน
และความสามารถทางการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความผูกพันของผู้เรียน
และความสามารถทางการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 2. เพ่ือศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความผูกพันของ
ผู้เรียนและความสามารถทางการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    ประชากร ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ 2 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 28 กลุ่ม มีจ านวนนักศึกษาทั้งสิ้น 1,086 คน  
    กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ 2 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 1 กลุ่ม โดยมีจ านวนนักศึกษา 43 คน 
กลุ่มตัวอย่างไดม้าโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) โดยมีหน่วยสุ่มเป็นกลุ่ม 
 2. ตัวแปรที่ศึกษา 
    ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
เพ่ือส่งเสริมความผูกพันของผู้เรียนและความสามารถทางการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
    ตัวแปรตาม ได้แก่ 1) ระดับความผูกพันของผู้เรียนของนักศึกษา 2) ความสามารถด้าน 
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 3) ความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอน 
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 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
    3.1 แผนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความผูกพัน
ของผู้เรียนจ านวน 10 แผน เวลาที่ใช้ในการทดลอง 30 ชั่วโมง ตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน         5 ท่านโดยใช้แบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ผลการประเมินความ
เหมาะสมของแผนการสอนจากผู้เชี่ยวชาญเท่ากับ 4.59 อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด 
    3.2 แบบวัดระดับความผูกพันของผู้เรียนในการเรียนภาษาอังกฤษ เป็นแบบสอบถาม  
ให้นักศึกษาประเมินระดับความผูกพันของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษตามรูปแบบการสอน  
ที่พัฒนาขึ้น โดยเป็นค าถามจ านวน 33 ข้อเกี่ยวกับความผูกพันของผู้เรียนครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 
ความผูกพันของผู้เรียนด้านปัญญา (Cognitive engagement) ความผูกพันของผู้เรียนด้านอารมณ์ 
(Emotional engagement) และความผูกพันของผู้เรียนด้านพฤติกรรม (Behavioral engagement) 
ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ตั้งแต่ระดับมากที่สุดจนถึงระดับน้อยที่สุด 
ตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญและผลการประเมินความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.50-1.00
ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.85 
                3.3 แบบวัดความสามารถทางการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ แบ่งออกเป็น 2 ตอน 
รวมคะแนนเต็ม 40 คะแนน ได้แก่ ตอนที่ 1 แบบทดสอบการอ่าน เป็นแบบปรนัย 20 ข้อ ข้อละ 
1 คะแนน ผลการประเมินความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.5-1.00 ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.30-
0.80 ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.24-0.90 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.80 และตอนที่ 2 แบบทดสอบ
การเขียน เป็นแบบอัตนัย 2 ข้อ ข้อละ 10 คะแนน ผลการประเมินความสอดคล้องเท่ากับ 1.00  
ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.45-0.52 อ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.41-0.43 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 
    3.4 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอน ผลการประเมินความ
สอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80-1.00 ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.93  
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
    ระยะที่ 1 ก่อนการใช้รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความผูกพัน
ของผู้เรียน ผู้วิจัยน าแบบแบบวัดระดับความผูกพันของผู้เรียนในการเรียนภาษาอังกฤษ  แบบวัด
ความสามารถทางการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษให้กลุ่มตัวอย่างตอบเพ่ือเก็บเป็นข้อมูลก่อน  
การทดลองใช้รูปแบบ  
    ระยะที่ 2 ทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความผูกพันของ
ผู้เรียนไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ด้วยการทดลองแบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดี ยว แบบมีการทดสอบ
ก่อนและหลังการทดลอง (one group pretest posttest design) โดยจัดกิจกรรมตามแผนที่ก าหนดไว้ 
    ระยะที่ 3 หลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความผูกพันของ
ผู้เรียนครบตามแผนการสอนที่ก าหนดไว้แล้ว ผู้วิจัยน าแบบวัดระดับความผูกพันของผู้เรียนในการ
เรียนภาษาอังกฤษ แบบวัดความสามารถทางการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ แบบสอบถามความ
พึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนไปวัดกับกลุ่มตัวอย่างอีกครั้ง เพ่ือประเมินผลและน าผลที่
ได้มาเปรียบเทียบหาค่าความแตกต่าง 
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    ระยะที่ 4 หลังจากรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความผูกพันของผู้เรียนครบถ้วนแล้ว ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หา
ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
     ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (x̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) การทดสอบที (t-test แบบ paired samples) และการวิเคราะห์เนื้อหา  
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความผูกพันของผู้เรียน  
   รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความผูกพันของผู้เรียนและความสามารถ
ทางการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกิดจากการผสมผสานแนวคิด 
ทฤษฎีอันได้แก่ แนวคิดการเรียนรู้แบบตื่นตัว (Active Learning Approach)  ทฤษฎีการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (Collaborative Learning Theory) และทฤษฎีแรงจูงใจ (Motivation Theory) ท าให้เกิด
รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความผูกพันของผู้เรียน (Student 
engagement) กับการเรียนภาษาอังกฤษ และสามารถพัฒนาความสามารถทางการอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษของผู้เรียนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น รูปแบบการเรียนการสอนลักษณะนี้เป็นรูปแบบ 
การเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้ามามีบทบาทและมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง
ด้วยการเรียนรู้แบบตื่นตัว เพ่ิมพูนแรงจูงใจในการเรียนผ่านการท ากิจกรรมฝึกฝนทักษะการอ่านและ
การเขียนภาษาอังกฤษด้วยการท างานร่วมกันเป็นทีมซึ่งผู้เรียนทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันเรียนรู้ และ
แก้ปัญหาร่วมกันเพ่ือบรรลุภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ถือได้ว่าเป็นลักษณะการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญเนื่องจากผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติเพ่ือฝึกทักษะต่าง ๆ ด้วยตนเองทุกข้ันตอน ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีและแรงจูงใจให้เกิดการเรียนรู้ได้ขณะท ากิจกรรม ลักษณะการเรียนการสอนยังเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การสื่อสาร และความร่วมมือ ท าให้ผู้เรียน
สามารถท างานร่วมกบัผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความผูกพันของผู้เรียนที่พัฒนาขึ้นมี
องค์ประกอบส าคัญของรูปแบบดังนี้ (1) หลักการ (2) วัตถุประสงค์ (3) ขั้นตอนการจัดการเรียน  
การสอนและ (4) การวัดและประเมินผล 
   (1) หลักการส าคัญของรูปแบบการเรียนการสอนคือการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มุ่ง
ส่งเสริมความผูกพันของผู้เรียน (Student engagement) กับการเรียนภาษาอังกฤษ เน้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างตื่นตัว มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันผ่านการ
ท างานแบบร่วมมือ สร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษและความพยายามเพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมาย  
ในการเรียน โดยความผูกพันของผู้เรียนนี้จะท าให้เกิดการพัฒนาความสามารถทางการอ่านและ 
การเขียนภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น 
   (2) วัตถุประสงค์ส าคัญของรูปแบบการเรียนการสอนมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความผูกพัน
ของผู้เรียน (Student engagement) กับการเรียนภาษาอังกฤษ และเพ่ือพัฒนาความสามารถทางการ
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อ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของผู้เรียน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างตื่นตัว พัฒนาทักษะการ
ท างานร่วมกัน และเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ  
   (3) ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 
        3.1 ขั้นสร้างความสนใจ (Encouraging) เป็นขั้นตอนที่กระตุ้นความสนใจและ
แรงจูงใจของผู้เรียน ให้ผู้เรียนรับทราบอย่างชัดเจนว่าการเรียนในแต่ละครั้งมีวัตถุประสงค์อะไร 
เชื่อมโยงผู้เรียนให้เข้าใจประโยชน์และความส าคัญของเนื้อหา และมองเห็นเป้าหมายในการประยุกต์ใช้
ความรู้กับภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
        3.2 ขั้นเรียนรู้ร่วมกัน (Working collaboratively) เป็นขั้นที่ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันจาก
การท ากิจกรรมกลุ่ม และท าภาระงานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ โดยผู้เรียนช่วยกันก าหนดเป้าหมาย 
แบ่งส่วนงาน ลงมือปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ในขั้นตอนนี้ผู้เรียนจะได้ฝึกทั้งทักษะ
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางสังคมจากการท างานเป็นทีม 
        3.3 ขั้นแบ่งปันความรู้อย่างสร้างสรรค์ (Sharing knowledge creatively) เป็นขั้นที่
ผู้เรียนน าเสนอผลงานของกลุ่มที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์ตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย โดยหมุนเวียนกัน
น าผลงานของกลุ่มมาน าเสนอ ถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้จากการเรียนรู้ร่วมกันผ่านการลงมือท าและ
กิจกรรม 
        3.4 ขั้นประยุกต์ใช้ความรู้สู่สถานการณ์จริง (Applying knowledge) เป็นขั้นที่ผู้เรียน
ประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้มาจากการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมที่ด าเนินการแล้วก่อนหน้านี้มาท าแบบฝึกหัด
ที่มีเนื้อหาใกล้เคียงหรือท้าทายขึ้น เพ่ือทดสอบว่าผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาและสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ของบทเรียนที่ตั้งไว้หรือไม่ จากนั้นรับค าแนะน าจากผู้สอนและเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 
ทราบข้อดีข้อบกพร่องเพ่ือปรับปรุงงาน 
        3.5 ขั้นสรุปและไตร่ตรองทบทวน (Concluding and reflecting) เป็นขั้นหลังการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติ ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันสรุปบทเรียน ทบทวนเนื้อหา ประสบการณ์ และการ
เรียนรู้เกี่ยวกับการท างานที่ผ่านมาหรือที่พบเห็น โดยอาจเขียนหรือบอกประสบการณ์แต่ละคนออกมา 
ท าให้ผู้เรียนฟังเพ่ือนอย่างตั้งใจ ช่วยในการเรียนรู้ซึ่งกันและกันคล้ายเป็นแหล่งทรัพยากรเรียนรู้แหล่ง
ใหม่ ซึ่งผู้เรียนอาจจะได้ลองแนวทางหรือวิธีใหม่ในการกระท าสิ่งต่าง ๆ 
   (4) การวัดและประเมินผลตามรูปแบบการเรียนการสอน ได้แก่ การประเมินระดับความ
ผูกพันของผู้เรียน การประเมินความสามารถทางการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ และการประเมิน
ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ 
 2. ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความผูกพันของผู้เรียน 
   2.1 นักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความผูกพัน
ของผู้เรียนมีระดับความผูกพันของผู้เรียนกับการเรียนภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
   2.2 นักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความผูกพัน
ของผู้เรียนมีความสามารถด้านการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05      
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    2.3 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริม
ความผูกพันของผู้เรียนทุกด้านอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.44, S.D.= 0.57) โดยพบว่ามีความพึงพอใจ ด้าน
ผู้สอนอยู่ในอันดับสูงที่สุด (x̅ = 4.62, S.D.= 0.67)  ตามด้วยด้านการจัดการเรียนการสอน (x̅ = 4.49, 
S.D.= 0.56) ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ (x̅ = 4.40, S.D.= 0.79) ด้านการวัดและประเมินผล (x̅ = 
4.22, S.D.= 0.75) และด้านเนื้อหาที่เรียน (x̅ = 4.17, S.D.= 0.68)  ตามล าดับ 
 
อภิปรายผล 
 1. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความผูกพันของผู้เรียน
เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นด้วยกระบวนการอย่างมีระบบ องค์ประกอบและข้ันตอนการ
เรียนการสอนมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน โดยหลังจากได้ศึกษาหลักการแนวคิดพ้ืนฐานที่ส าคัญแล้ว 
ผู้วิจัยได้สร้างรูปแบบการเรียนการสอนพร้อมเอกสารประกอบรูปแบบ โดยเรียบเรียงสาระของแนวคิด
ทฤษฎี   เพ่ือก าหนดองค์ประกอบรูปแบบการเรียนการสอนและหาแนวทางในการจัดความสัมพันธ์แต่ละ
องค์ประกอบ       ให้สอดคล้องกันตามคุณลักษณะการสร้างรูปแบบการเรียนการสอนที่ดี อัน
ประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ การจัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล ซึ่งขั้นตอนการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ  Khaemmanee (2007) และ 
Joyce, Weil and Calhoun (2011) ที่กล่าวว่าการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ
และมีความสัมพันธ์กันจะช่วยให้การเรียนการสอนบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดกับผู้เรียน เมื่อได้รูปแบบการเรียนการสอนพร้อมเอกสารประกอบรูปแบบที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นครบถ้วนแล้วจึงส่งให้ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอนจ านวน 5 ท่านตรวจสอบ
คุณภาพ ซึ่งผลการประเมินมีความเหมาะสมอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด (x̅= 4.71, S.D.=0.46) 
สามารถน าไปใช้จัดการเรียนการสอนได้ อย่างไรก็ตามผู้วิจัยได้น าข้อคิดเห็นเสนอแนะอันเป็น
ประโยชน์จากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการเรียนการสอนให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นก่อนน า
รูปแบบการเรียนการสอนนี้ไปใช้สอนจริงกับกลุ่มทดลอง ผลจากการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการ
สอนเพ่ือส่งเสริมความผูกพันของผู้เรียน พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนี้ใช้ได้ผลดี 
เพราะสามารถส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความผูกพันของผู้เรียนกับการเรียนภาษาอังกฤษและสามารถ
ส่งเสริมความสามารถทางการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษได้จริงตรงตามสมมติฐานการวิจัย 
 2. ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความผูกพันชองผู้เรียน 
     2.1. ระดับความผูกพันของผู้เรียนของนักศึกษาหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความผูกพันของผู้เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
เนื่องจากแนวคิดทฤษฎีที่น ามาใช้สร้างรูปแบบและข้ันตอนการเรียนการสอนสามารถส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดความผูกพันของผู้เรียนได้จริง ส่งผลให้ผู้เรียนมีระดับความผูกพันของผู้เรียนเพ่ิมมากขึ้น กล่าวคือ 
แนวคิดที่เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้แบบตื่นตัวและลงมือกระท า (Active learning) กับทฤษฎีการสร้าง
แรงจูงใจเพ่ือเป็นพลังให้เกิดความสนใจในการเรียนรู้ (Motivation) เมื่อผสมผสานเข้ากับการเรียน
การสอนจะท าให้ผู้เรียนเกิดการมีส่วนร่วมและพลังในการกระท า ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของ 
Barkley (2010) ที่อธิบายว่าเมื่อเรียนภายใต้องค์ประกอบทั้งสองข้างต้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
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ภายในตัวผู้เรียน (Transformative learning) โดยผู้เรียนจะเรียนสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ดีเมื่อมีความสนใจ
หรือใจจดจ่อกับสิ่งนั้น ส่งผลผลักดันใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจ และยิ่งเมื่อเรียนด้วยลักษณะการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative learning) ที่ท างานกลุ่มร่วมกับเพ่ือนในแต่ละขั้นตอนการเรียน
การสอนจึงยิ่งสามารถส่งเสริมระดับความผูกพันของผู้เรียนกับการเรียนให้สูงขึ้น  เกิดการเชื่อมโยง
ระหว่างผู้เรียนกับกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในด้านปัญญา อารมณ์  และพฤติกรรม สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Ranabut (2015) ที่สร้างรูปแบบการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความมุ่งมั่นในการเรียน โดย
ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาเชิงสังคมของแบนดูรา ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ เพียเจต์ 
แนวคิดการเรียนรู้ตามสภาพจริง แนวคิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม แนวคิดการเรียนรู้โดย การลงมือ
ปฏิบัติ และสร้างเป็นรูปแบบการฝึกอบรม 4A ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน 4 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 ขั้นสร้าง
บรรยากาศ (Atmosphere) ขั้นที่ 2 ขั้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Active learning)  ขั้นที่ 3 ขั้นการ
วิเคราะห์ (Analysis) ขั้นที่ 4 ขั้นการน าไปประยุกต์ใช้ (Applications) ซึ่งผลการวิจัยพบว่ารูปแบบ
การฝึกอบรมแบบ 4A สามารถพัฒนาความมุ่งมั่นในการเรียนของนักศึกษา โดยมีคะแนนหลังการ
ทดลองสูงกว่าก่อนทดลองและสูงกว่าคะแนนนักศึกษาในกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 ทั้งโดยรวมและรายด้าน ดังนั้นจึงอธิบายได้ว่า รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  เพ่ือ
ส่งเสริมความผูกพันของผู้เรียนเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่มีกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ มี
ความน่าเชื่อถือ สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางส าหรับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาระดับความ
ผูกพันของผู้เรียนกับการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาควบคู่ไปกับการส่งเสริมความสามารถ
ทางการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     2.2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาหลังจากเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความผูกพันของผู้เรียน
พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความผูกพันของผู้เรียนช่วยท าให้ผู้เรียนมี
ความสามารถทางการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
อธิบายได้ว่า รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถเสริมสร้างความสามารถทางการอ่านและ
การเขียนภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนได้ เริ่มจากการผสมผสานแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู้อย่าง
ตื่นตัว (Active learning) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative learning) และการสร้างแรงจูงใจ 
(Motivation) ทั้ง 3 แนวคิดทฤษฎีเข้าด้วยกันในรูปแบบการเรียนการสอนที่ พัฒนาขึ้นและ
ประกอบด้วยขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลให้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษทั้ง 2 ทักษะ
ได้แก่การอ่านและการเขียนของนักศึกษาหลังจากเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนสูงกว่าก่อนเรียน
ทั้งนี้กระบวนการเรียนการสอนซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอนได้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติฝึกฝน
ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษครบทุกขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นสร้างความสนใจ 2) ขั้นเรียนรู้
ร่วมกัน 3) ขั้นแบ่งปันความรู้อย่างสร้างสรรค์  4) ขั้นประยุกต์ใช้ความรู้สู่สถานการณ์จริง 5) ขั้นสรุ ป
และไตร่ตรองทบทวน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Carini et al. (2006) ที่ศึกษาการเชื่อมโยงระหว่าง
ความผูกพันของผู้เรียนและการเรียนรู้ของนักศึกษา พบว่าความผูกพันของผู้เรียนมีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับการเรียนรู้ของนักศึกษาและส่งผลในทางบวกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Borton & Bryan (2017) ท าการศึกษาเรื่องการสร้างความผูกพันของ
ผู้เรียนที่มีผลการเรียนระดับต่ าด้านการอ่านในห้องเรียนสองภาษา โดยเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้
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การปฏิบัติงานในชั้นเรียน 7 ลักษณะที่เน้นการเสริมสร้างแรงจูงใจในการอ่านให้ผู้เรียนที่มีผลการเรียน
ระดับต่ า ผลการวิจัยพบว่า เมื่อผู้เรียนเกิดความผูกพันของผู้เรียนและแรงจูงใจในการท าสิ่งหนึ่งสิ่งใด 
ไม่ว่าจะเป็นการท างานที่ได้รับมอบหมาย การเล่นกีฬา หรือการอ่าน ผู้ เรียนจะท าส าเร็จและท าได้
อย่างดี โดยเฉพาะการอ่านที่ผู้เรียนจะอ่านบ่อยครั้งขึ้นทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนรวมถึงมี
ผลสัมฤทธิ์การเรียนที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าผู้เรียนที่ไม่มีแรงจูงใจในการอ่านและความผูกพันของ
ผู้เรียนอย่างเห็นได้ชัด จากที่กล่าวมาอธิบายได้ว่าการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เพ่ือส่งเสริมความผูกพันของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีความสัมพันธ์กันนั้น ท าให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุดแก่ผู้เรียน ส่งผลดีต่อความสามารถทางการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา 
     2.3. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนโดยภาพรวมอยู่ในระดับ 
พึงพอใจมากทุกด้าน เมื่อพิจารณาความพึงพอใจรายด้านโดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยพบว่า 
ผู้เรียนมีความพึงพอใจด้านผู้สอนอยู่ในอันดับสูงที่สุด ตามด้วยด้านการจัดการเรียนการสอน ด้าน
บรรยากาศการเรียนรู้ ด้านการวัดประเมินผล และด้านเนื้อหาที่เรียน ทั้งนี้เนื่องมาจากรูปแบบการ
เรียนการสอนก าหนดบทบาทให้ตัวผู้สอน มีบทบาทในลักษณะเป็นผู้ชี้แนะและให้ค าแนะน า ผู้เรียนท า
กิจกรรมและฝึกการเรียนรู้ร่วมกันอย่างอิสระทั้งในลักษณะกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีเพ่ือนในกลุ่มการท างาน ไม่รู้สึกโดดเดี่ยว เกิดแรงจูงใจในการเรียน 
เนื้อหากิจกรรมที่เรียนเป็นประโยชน์ต่อการเชื่อมโยงความรู้กับการลงมือปฏิบัติ ได้รับการฝึกทักษะการ
อ่านและการเขียนภาษาอังกฤษทุกขั้นตอน ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดประเมินผลตนเองและเพ่ือนใน
ชั้นเรียนโดยการสรุปบทเรียนร่วมกันก่อนจบบทเรียน ท าให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและภูมิใจในผลงานหรือ
ผลปฏิบัติของตนเองในบรรยากาศการเรียนรู้อย่างมีความสุข ที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ดังนั้นรูปแบบการเรียนการสอนนี้จึงเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่ผู้เรียนพึงพอใจในกระบวนการเรียน
การสอนและสามารถสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ เป็นแนวทางที่จะท าให้ผู้เรียน
พัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างเข้าใจ ทั้งยังเหมาะสมกับระดับความสามารถของ
ผู้เรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ  Termsinsawadi (2009) ที่ศึกษาพัฒนาเว็บเควสส าหรับวิชา
ภาษาอังกฤษเทคนิคและการมีส่วนร่วมในการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขา
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผลส ารวจความคิดเห็นและเจตคติของ
นักศึกษาที่มีต่อการสอนภาษาอังกฤษเทคนิคโดยใช้บทเรียนเว็บเควสที่ได้พัฒนาขึ้น พบว่า  ผลการ
วิเคราะห์แบบบันทึกการเรียนและการสัมภาษณ์แสดงให้เห็นถึงความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการ
เรียนการสอนที่ใช้เว็บเควสโมดูลเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและนักศึกษาส่วนใหญ่
มีเจตคติท่ีดีต่อรูปแบบการเรียนการสอนนี้  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
     1.1 รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความผูกพันของผู้เรียนที่
พัฒนาขึ้นนี้มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ที่ผู้สนใจจะน าไปประยุกต์ใช้สร้างเสริมความผูกพันของ
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ผู้เรียนกับการเรียนในวิชาภาษาอ่ืน ๆ หรือทดลองในกลุ่มประชากรที่ใหญ่ขึ้นอย่างระดับชั้นปีอ่ืน หรือ
ในระดับการศึกษาอ่ืน เช่นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
     1.2 บทบาทผู้สอนด้านการช่วยเหลือสนับสนุนและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก     
ในกลุ่มมีความส าคัญกับการเรียนรู้และความผูกพันของผู้เรียน ผู้สอนมีบทบาทส าคัญในการให้
ค าแนะน าช่วยเหลือสนับสนุน ขยายขอบเขตความเข้าใจในบทเรียน น าไปสู่การเรียนรู้ตามแผนที่
ผู้สอนวางไว้ ส่วนมิตรภาพที่ดีระหว่างสมาชิกภายในห้องท าให้ผู้เรียนเกิดความตั้งใจและพยายามท า
กิจกรรมหรือภาระงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างลุล่วงสัมฤทธิ์ผล ความช่วยสนับสนุนจากผู้สอนและ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เรียนถือเป็นปัจจัยส าคัญให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี เกิดบรรยากาศการเรียนที่
ผ่อนคลาย และส่งผลดีต่อระดับความผูกพันของผู้เรียนกับการเรียน 
     1.3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางการเรียนรู้และแก้ปัญหาเรื่องข้อจ ากัดด้านเวลาหรือ
สถานที่ ผู้สอนอาจส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีเป็นช่องทางการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์กับผู้สอนหรือ
ผู้เรียนอ่ืนนอกเวลาเรียนในกรณีผู้เรียนไม่ค่อยมีโอกาสซักถามเพราะจ านวนผู้เรียนมีมากหรือเนื้อหา
บทเรียนมีความซับซ้อนไม่สามารถถ่ายทอดได้ครอบคลุมเนื้อหาได้ทั้งหมดภายในคาบเรียน ควรเพ่ิม
โอกาสให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนเพ่ือสอบถามปัญหาหรือข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องการศึกษาจากผู้สอน
โดยตรงเพ่ือให้การเรียนการสอนคงความต่อเนื่องและเป็นโอกาสสร้างความผูกพันของผู้เรียนกับการ
เรียนได้ทั้งในและนอกเวลาเรียน 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
                 2.1 ควรมีการศึกษาเอกสารและวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรหรือปัจจัยอ่ืนๆซึ่งเป็นสาเหตุ
ของการเกิดความผูกพันของผู้เรียนว่าตัวแปรหรือปัจจัยใดจะสามารถน ามาอธิบายการสร้างความ
ผูกพันของผู้เรียนได้เพ่ิมมากขึ้นอีก เช่น Teacher engagement หรือ Directors engagement อัน
จะกลายเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิด Student engagement และการเปลี่ยนแปลงกระบวนการพัฒนา
ผู้เรียนสู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
   2.2 ควรมีการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนนี้โดยด าเนินการอย่างต่อเนื่องในระยะ
ยาวขึ้นหรือนานกว่า 1 ภาคการศึกษาเพ่ือศึกษาแนวโน้มระดับความผูกพันของผู้เรียน หรือควรมีกลุ่ม
ส าหรับห้องเรียนปกติที่ไม่ได้ใช้รูปแบบการเรียนการสอนนี้เพ่ือเปรียบเทียบผลที่ได้ และอาจเก็บข้อมูล
เชิงคุณภาพเพ่ิมเติม เช่น การสังเกตพฤติกรรม การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาปรับปรุงรูปแบบ
การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความผูกพันของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพดีมากยิ่งขึ้น 
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