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Design and Development of Integrated Learning Units by
Using Skill-Based Learning in French for Secretaries Course
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้หน่วยการเรียนรู้
แบบบูรณาการโดยใช้ทกั ษะเป็นฐานความคิ
ว่าง ดทีอ่ อกแบบและพัฒนาขึน้ ในรายวิชา
ภาษาฝรัง่ เศสส�ำหรับเลขานุการ โดยมีกลุม่ เป้าหมายในการวิจยั เป็นนักศึกษาวิชา
เอกภาษาฝรั่งเศสชั้นปีที่ 4 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่เรียน
รายวิชาภาษาฝรั่งเศสส�ำหรับเลขานุการในปีการศึกษา 2554 รวมจ�ำนวน 17 คน
ผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณาหัวข้อเนื้อหาและทักษะที่จ�ำเป็นในการปฏิบัติงาน
ด้านเลขานุการ ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานด้านเลขานุการที่เลือกมาแบบเจาะจง จ�ำนวน
12 คน การออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้ทักษะเป็นฐาน
ความคิดในครัง้ นีม้ งุ่ เน้นการพัฒนาความรูเ้ นือ้ หาเฉพาะของรายวิชา  ทักษะการคิด
และทักษะสังคม ผลการวิจัยพบว่าหลังการจัดการสอน นักศึกษาทุกคนมีผล
การเรียนรูถ้ งึ เกณฑ์เฉลีย่ ร้อยละ 75 ทีต่ งั้ ไว้ มีเจตคติตอ่ งานอาชีพเลขานุการสูงขึน้
มีพฤติกรรมในการท�ำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นอย่างดี และนักศึกษามีความเห็นว่า
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ทกั ษะเป็นฐานเป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะช่วย
ให้มีความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพเลขานุการ ได้พัฒนาทักษะต่างๆ ทั้งด้านภาษา
ฝรั่ ง เศส การค้ น คว้ า และสั ง เคราะห์ ข ้ อ มู ล ในการสร้ า งชิ้ น งาน การประเมิ น
การตัดสินใจแก้ปัญหา และการท�ำงานเป็นทีม
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Abstract

The purpose of this research was to explore the success of using
integrated learning units based on a skill-based approach by assessing
the learning outcomes of the undergraduate French-major students who
enrolled in the French for Secretaries class. The participants in this study
included 17 French-major students in the fourth year from the Faculty
of Liberal Arts who enrolled in the French for Secretaries class and 12
secretaries selected by means of purposive sampling. The design of the
integrated lesson plans was based on content-specific skills, thinking skills,
and social skills. The results indicated that, at the end of the course, every
student attained an average score of 75 for the criteria listed beforehand,
and that they had higher mean scores in the attitude survey towards
secretarial work. The students also viewed that the skill-based learning
was very effective as it helped them to improve their French language skills
and provided them with practical knowledge for secretarial work. It also
provided an opportunity for them to develop information searching and
synthetic skills for the project work, as well as evaluation, problem-solving
and cooperative working skills.

ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ได้ก�ำหนดให้
มีการจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นส�ำคัญ กล่าวคือให้ผู้เรียนได้มีพัฒนาการ
ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน
และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าหาความรู้ ได้คิด ปฏิบัติจริง และมีการเรียนรู้
แบบบูรณาการที่เชื่อมโยงประสบการณ์และการเรียนไว้ด้วยกัน รูปแบบหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันจึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถน� ำสิ่งที่ได้
เรียนรู้ไปใช้ปฏิบัติในชีวิตจริง โดยการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการนั้นสามารถ
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ท�ำได้หลายรูปแบบและหลายลักษณะ เช่น การจัดท�ำหลักสูตรแบบบูรณาการ
(integrated curriculum) ที่จะให้หลักประกันในขั้นต้นว่าผู้เรียนจะได้เรียนรู้ใน
สิง่ ทีเ่ ป็นองค์รวม มองเห็นความสัมพันธ์เชือ่ มโยงระหว่างเนือ้ หาวิชา และให้ผเู้ รียน
เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ โดยอาจเป็นหลักสูตรที่ใช้วิชาการหรือใช้อาชีพเป็น
ฐานของการบูรณาการ หรือการสร้างรายวิชาแบบบูรณาการ  และหน่วยการเรียนรู้
แบบบูรณาการ  (e.g. อุดม ค�ำขาด, 2550; พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และคณะ, 2553;
Fogarty, 1991)
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ทักษะเป็นฐาน (Skill-based learning) เป็น
แนวคิดส�ำคัญแนวคิดหนึง่ ในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ทัง้ นีเ้ พราะ
ในยุคสมัยปัจจุบนั การจัดการเรียนรูม้ ไิ ด้มงุ่ เน้นทีผ่ ลสัมฤทธิใ์ นด้านความรูเ้ นือ้ หา
วิชาแก่ผู้เรียนเท่านั้น แต่ยังต้องมุ่งพัฒนาทักษะอื่นๆ ที่จ�ำเป็นต่อการด�ำเนินชีวิต
ในสังคมด้วย อาทิ ทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การสืบค้น การปฏิบัติ
ทักษะทางสังคม ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาแบบองค์รวมให้แก่ผู้เรียน ดังที่นาตยา
ปิลันธนานนท์ (2546) ได้แสดงทัศนะไว้ว่าทักษะเป็นเป้าหมายที่ส�ำคัญอีกอย่าง
หนึง่ ของการจัดการศึกษา การสอนแต่เนือ้ หาข้อมูล ความรู้ ความจ�ำ ให้แก่ผเู้ รียน
นั้นอาจไม่เพียงพอต่อการศึกษาในยุคปัจจุบัน หากใช้ทักษะเป็นฐานความคิด
ในการออกแบบหน่วยการเรียน ผู้เรียนจะสามารถพัฒนาทักษะต่างๆ ที่จ�ำเป็น
ในชีวติ ประจ�ำวันและสามารถอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ การใช้ทกั ษะเป็นฐาน
ความคิด (skill-based unit) นั้นเป็นการน�ำทักษะที่จ�ำเป็นที่ผู้สอนเห็นว่าควรฝึก
ให้แก่ผู้เรียนนอกจากสอนเนื้อหาวิชาความรู้ ทั้งนี้งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียน
การสอนภาษาต่างประเทศต่างแสดงให้เห็นถึงบทบาทและความส�ำคัญของ
การออกแบบหน่วยการเรียนแบบบูรณาการทีม่ งุ่ เน้นการพัฒนาทักษะให้แก่ผเู้ รียน
(บังอร พุฒคง, 2544; สริตา บัวเขียว, 2550; Laverty, 2000) ผลสรุปของงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการจัดเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้
ทักษะเป็นฐานความคิดเป็นเรื่องจ�ำเป็นที่ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้
ความสามารถ รวมทั้งทักษะที่จ�ำเป็นต่อการด�ำเนินชีวิต
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณา
การโดยใช้ทักษะเป็นฐานความคิดในรายวิชาภาษาฝรั่งเศสส� ำหรับเลขานุการ
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(ฝ.485) ซึ่งผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ทั้งด้านการใช้ภาษาฝรั่งเศสและเนื้อหาสาระด้าน
อาชีพทีต่ อ้ งอาศัยทักษะต่างๆ ทีจ่ ะเป็นพืน้ ฐานส�ำคัญในการออกไปสูโ่ ลกของการ
ท�ำงาน อาทิ ทักษะการคิด การจัดการ การจัดระบบข้อมูลความรู้ ตลอดจนทักษะ
การท�ำงานร่วมกับผูอ้ นื่ หากจะให้การเรียนรูใ้ นรายวิชาดังกล่าวเกิดประสิทธิผลแก่
ผูเ้ รียนควรต้องมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ มี่ งุ่ เน้นการพัฒนาทักษะทีจ่ ำ� เป็นต่างๆ
เหล่านั้นในลักษณะองค์รวม ทั้งนี้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ค�ำนึงถึงข้อจ�ำกัด
และข้อเสนอแนะต่างๆ ของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อน�ำมาปรับใช้ในการออกแบบ
งานวิจัย โดยได้ท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณ เช่น จากการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา และจากการสังเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
อาทิ จากแบบบันทึกการเรียนรู้ของผู้เรียน นอกจากนี้ยังได้ค�ำนึงถึงตัวแปรที่
เกี่ยวข้องกับด้านเจตพิสัยและด้านสังคม เช่น เจตคติของผู้เรียนที่มีต่องานอาชีพ
เลขานุการ พฤติกรรมในการท�ำงานกลุ่มของผู้เรียน
ผลจากการวิจยั ในครัง้ นีจ้ ะเป็นแนวทางหนึง่ ในการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ โดยเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนแบบองค์รวมให้
เป็นผู้ที่มีความรู้เนื้อหาวิชา มีทักษะทางภาษา และรู้จักคิด ประเมินและตัดสินใจ
อย่างมีเหตุผล  ตลอดจนมีทกั ษะทางสังคม  รจู้ กั การท�ำงานร่วมกับผูอ้ นื่ ได้เป็นอย่างดี
อั น จะเป็ น การช่ ว ยปลู ก ฝั ง และพั ฒ นาให้ ผู ้ เ รี ย นมี คุ ณ ลั ก ษณะของบั ณ ฑิ ต
อันพึงประสงค์และเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะสอดคล้องกับความต้องการของ
หน่วยงานและของสังคมต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อออกแบบและพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยใช้
ทักษะเป็นฐานความคิดในรายวิชาภาษาฝรั่งเศสส�ำหรับเลขานุการ (ฝ.485)
2. เพื่อศึกษาผลของการออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ
โดยใช้ทกั ษะเป็นฐานความคิดในรายวิชาภาษาฝรัง่ เศสส�ำหรับเลขานุการ (ฝ.485)
3. เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต ่ อ การจั ด การเรี ย นรู ้
แบบบูรณาการ โดยใช้ทักษะเป็นฐานความคิดในรายวิชาภาษาฝรั่งเศสส�ำหรับ
เลขานุการ (ฝ.485)
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1. กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาวิชาเอกภาษา
ฝรัง่ เศสชัน้ ปีที่ 4 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทีเ่ รียนรายวิชาภาษา
ฝรัง่ เศสส�ำหรับเลขานุการ (ฝ.485) ในภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จ�ำนวน
17 คน
2. ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย
ตัวแปรต้น ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้ทักษะ
เป็นฐานในรายวิชาภาษาฝรั่งเศสส�ำหรับเลขานุการ
ตั ว แปรตาม ได้ แ ก่ ผลของการออกแบบหน่ ว ยการเรี ย นรู ้ แ บบ
บูรณาการ โดยใช้ทักษะเป็นฐานในรายวิชาภาษาฝรั่งเศสส�ำหรับเลขานุการ ซึ่ง
ประกอบด้วย ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรายวิชา เจตคติที่มีต่องานอาชีพเลขานุการ
พฤติกรรมการท�ำงานกลุ่ม และความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการโดยใช้ทักษะเป็นฐาน
3. เครื่องมือการวิจัย ได้แก่
1) แบบสอบถามความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณาหัวข้อ
เนื้อหาและทักษะของหน่วยการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น เป็นแบบสอบถามแบบปลาย
เปิดและปลายปิด ประกอบด้วยข้อค�ำถามเกี่ยวกับหัวข้อเนื้อหา ทักษะที่จ�ำเป็น
ในการปฏิบัติงานด้านเลขานุการ การเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษา
2) แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้ทักษะเป็นฐาน
ความคิด ในแต่ละหน่วยการเรียนมุ่งเน้นการบูรณาการทักษะหลายๆ ทักษะ
โดยปรับจากรูปแบบ Nested Model ตามแนวคิดของ Fogarty (1991) ได้แก่
ทั ก ษะภาษาฝรั่ ง เศสและเนื้ อ หาวิ ช าในบริ บ ทที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานเลขานุ ก าร
(content-specific skills) ทักษะการคิด (thinking skills) และ ทักษะสังคม (social
skills) โดยมีกรอบแนวคิดในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ดังแผนภูมิต่อไปนี้
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ผสมผสาน
บูรณาการภายในวิชา
(ฝ.485)

หน่วยการเรียนรู้

ผสมผสาน
ผสมผสาน

การลงมือปฏิบัติ/
การสร้างชิ้นต่างๆ

เนื้อหารายวิชา (Content
specific skills - ทักษะภาษา
ฝรั่งเศส + ด้านเลขานุการ)
ทักษะการคิด
(thinking skills)
ทักษะสังคม
(social skills)

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ
โดยใช้ทักษะเป็นฐานความคิด
โดยในแต่ละหน่วยมีการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
กิจกรรมการน�ำเข้าสู่บทเรียน
- การทบทวนและกระตุ้นความรู้เดิมของผู้เรียน การท�ำกิจกรรมก่อน
การสอน (pré-activités) เช่น จากการพูดคุย อภิปราย การใช้สอื่ ภาพ
หรือวีดิทัศน์ เป็นต้น
กิจกรรมการสอน
- การสอนเนือ้ หาสาระของหน่วยการเรียนรูจ้ ะเน้นการบูรณาการทักษะ
ภาษาฝรั่งเศสในเชิงทักษะสัมพันธ์ (เช่น ฟัง/ดู-พูด/เขียน อ่าน-พูด/
เขียน) และเนือ้ หาด้านงานเลขานุการ ทักษะการคิด และทักษะสังคม
ของผู้เรียน โดยผ่านการท�ำชิ้นงานต่างๆ ทั้งงานเดี่ยว งานคู่ และ
งานกลุ่ม รวมทั้งการท�ำโครงงานเป็นกลุ่มในหน่วยสุดท้าย
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ตัวอย่าง
- ให้ ผู ้ เ รี ย นสื บ ค้ น ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ตามหั ว ข้ อ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายเป็ น
รายบุคคลและเป็นกลุ่ม และน�ำข้อมูลมาศึกษาและอภิปรายกันใน
กลุ่มเพื่อเลือกสรรและจัดระบบข้อมูล โดยน�ำเสนอในรูปแบบแผน
ผังล�ำดับความคิด (concept mapping) ในระหว่างนี้ผู้สอนประเมิน
พฤติกรรมการแสดงบทบาทภายในกลุ่มและการท�ำงานกลุ่ม
- กลุ่มที่ได้รับหัวข้อเดียวกันมารวมกันเพื่ออภิปราย จัดประเภทข้อมูล
ประเมินชิ้นงาน และลงความเห็นเลือกชิ้นงาน และตัวแทนกลุ่ม
ที่จะน�ำเสนอผลงานหน้าห้อง
- ตัวแทนกลุ่มน�ำเสนอผลงานหน้าห้องเป็นภาษาฝรั่งเศส ในระหว่างนี้
สมาชิกกลุ่มอื่นๆ ตั้งค�ำถามเป็นภาษาฝรั่งเศสเพื่อสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติม
กิจกรรมการวัดและประเมินผล
- ผู้สอนประเมินการน�ำเสนอผลงานของผู้เรียน ให้ค�ำแนะน�ำเพิ่มเติม
และให้ผู้เรียนช่วยกันแก้ไขข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาฝรั่งเศส
- ผูเ้ รียนอภิปรายร่วมกันและลงความเห็นว่าชืน่ ชอบผลงานของกลุม่ ใด
พร้อมให้เหตุผล
- ฝึกการแก้ไขข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาฝรั่งเศสด้วยตนเอง
(auto-correction)
3) แบบส�ำรวจเจตคติของผู้เรียนที่มีต่องานอาชีพเลขานุการ โดยใช้
เทคนิคของ Likert การสร้างข้อค�ำถามประกอบด้วยระดับความคิดเห็น/ระดับ
ความรู้สึก 5 ตัวเลือก ได้แก่ มากที่สุด มาก ไม่แน่ใจ น้อย น้อยที่สุด
4) แบบประเมินพฤติกรรมการท�ำงานกลุ่มของผู้เรียน ประกอบด้วย
   4.1 การสังเกตและประเมินพฤติกรรมโดยผูว้ จิ ยั ได้แก่ การประเมิน
พฤติกรรมการแสดงบทบาทภายในกลุ่ม การประเมินพฤติกรรมการท�ำงานกลุ่ม
และการประเมินปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียนกับผู้อื่น
4.2 การสังเกตและประเมินพฤติกรรมโดยผูเ้ รียน ได้แก่ การประเมิน
บทบาทหน้าทีข่ องตนเองในการท�ำงานกลุม่ และการประเมินพฤติกรรมของเพือ่ น
ในกลุ่ม
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5) แบบบันทึกการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นลักษณะการประเมินตนเอง
(auto-evaluation) และการประเมินโดยเพื่อน (peer evaluation) ประกอบด้วย
แบบบันทึกการเรียนรู้หลังจบหน่วยการเรียน แบบบันทึกการเรียนรู้ในการท�ำงาน
กลุ่ม และแบบประเมินการน�ำเสนอโครงงานของเพื่อน
4. การด�ำเนินการวิจัย
ระยะที่ 1 สอบถามความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณาหัวข้อ
เนื้อหาและทักษะของหน่วยการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วยผู้ปฏิบัติงานด้าน
เลขานุการที่เลือกมาแบบเจาะจง (purposive sampling) จ�ำนวน 12 คน ทั้งนี้
เพือ่ น�ำข้อมูลมาประกอบการก�ำหนดและออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย
4 unités ได้แก่ 1) Le monde de l’entreprise 2) Le travail d’une secrétaire
3) La communication professionnelle และ 4) Projet: Le monde du travail
ระยะที่ 2 หลังจากได้จัดท�ำแผนการจัดการเรียนรู้แล้ว ผู้วิจัยได้ด�ำเนิน
การทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ออกแบบขึ้น โดยมีขั้นตอน
ดังนี้
• ก่อนการทดลองสอน
1. ส�ำรวจเจตคติทมี่ ตี อ่ งานอาชีพเลขานุการ เพือ่ เป็นข้อมูลพืน้ ฐาน
ในการเปรียบเทียบผลกับคะแนนเจตคติหลังการทดลองสอน
2. แนะน�ำรายวิชา วัตถุประสงค์ กิจกรรมการเรียนการสอน การท�ำ
ชิ้นงาน แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ เป็นต้น
• ระหว่างการทดลองสอน
1. ทดลองสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรูท้ พี่ ฒ
ั นาขึน้ ตามล�ำดับ
โดยผู้วิจัยได้ด�ำเนินการสอนด้วยตนเอง รวมเวลาทั้งสิ้น 16 สัปดาห์ (3 ชั่วโมง/
สัปดาห์) หรือหนึ่งภาคการศึกษา
2. ในระหว่างการเรียนการสอนนั้น ผู้เรียนจะได้รับมอบหมายให้
ท�ำชิน้ งานต่างๆ ทัง้ งานเดีย่ วและงานกลุม่ เช่น การท�ำโครงงานเป็นกลุม่ ตามหัวข้อ
ที่สนใจ
3. ในระหว่างการด�ำเนินการเรียนการสอน ผู้วิจัยได้จดบันทึก
หลังสอน ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้และพฤติกรรมการแสดงบทบาทในการท�ำ
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กิจกรรมกลุม่ ของผูเ้ รียน ในขณะเดียวกันได้ให้ผเู้ รียนบันทึกและประเมินพฤติกรรม
การท�ำงานภายในกลุ่มของตนด้วย
4. ผูเ้ รียนจดบันทึกการเรียนรูข้ องตนเองหลังจบการเรียนในแต่ละ
หน่วย เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพเพิ่มเติม  
• หลังการทดลองสอน
1. ส�ำรวจเจตคติที่มีต่อการงานอาชีพเลขานุการของนักศึกษา
อีกครั้ง โดยใช้แบบส�ำรวจชุดเดียวกับแบบวัดก่อนเรียน เพื่อตรวจสอบว่าคะแนน
เจตคติของนักศึกษาสูงขึ้นจากเดิมหรือไม่
2. วั ด ผลการเรี ย นรู ้ ท างการเรี ย นในรายวิ ช าภาษาฝรั่ ง เศส
ส�ำหรับเลขานุการของนักศึกษา โดยพิจารณาจากผลการวัดและประเมินผล
ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา โดยได้ตั้งเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยไว้ที่ร้อยละ 75
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชาภาษาฝรั่งเศส
ส�ำหรับเลขานุการ (ฝ.485) โดยการหาค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ
2. เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเจตคติของนักศึกษา
ที่มีต่องานอาชีพเลขานุการก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ค่าเฉลี่ย
3. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นผู้ปฏิบัติงาน
ด้านเลขานุการ โดยการหาค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ
4. ประมวลผลข้อมูลที่ได้จากบันทึกการเรียนรู้และแบบประเมิน
พฤติกรรมการท�ำงานกลุ่มของนักศึกษา โดยการสังเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา

ผลการวิจัย

1. ผลส�ำรวจความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณาหัวข้อ
เนื้อหาและทักษะ
ผลการส�ำรวจความคิดเห็นผูเ้ ชีย่ วชาญในการพิจารณาหัวข้อเนือ้ หาและ
ทักษะของหน่วยการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาฝรั่งเศสส�ำหรับเลขานุการ (ฝ.485)
พบว่าส่วนใหญ่มีความเห็นว่าควรมีการเรียนหัวข้อเนื้อหาในประเด็นการเขียน
จดหมายธุรกิจรูปแบบต่างๆ การจดบันทึกรายงานการประชุม การสนทนาทาง
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โทรศัพท์และจดบันทึกข้อความ (ร้อยละ 91.7) รองลงมา ได้แก่ การเขียนบันทึก
Agenda แบบฝึกหัดเสริมภาษาฝรั่งเศสด้านเลขานุการ (ร้อยละ 66.7) การเขียน
บันทึกข้อความ การเขียนรายงาน และความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพเลขานุการ
(ร้อยละ 58.3) ดังแสดงผลในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 หัวข้อเนื้อหาและความรู้ด้านงานเลขานุการ
ข้อความ
1. การเขียนจดหมายสมัครงาน
2. การเขียนจดหมายธุรกิจรูปแบบต่างๆ
3. การเขียนบันทึก Agenda
4. การเขียนบันทึกข้อความ
5. การจดบันทึกรายงานการประชุม
6. การเขียนรายงาน
7. การน�ำเสนอรายงาน
8. การสนทนาทางโทรศัพท์และจดบันทึกข้อความ
9. ค�ำศัพท์เกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ส�ำนักงาน
10. ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร
11. ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบองค์กรฝรั่งเศส
12. ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพเลขานุการ
13. ความรู้เกี่ยวกับการจัดประชุมต่างๆ
14. แบบฝึกหัดเสริมภาษาฝรั่งเศสด้านเลขานุการ
15. อื่นๆ ได้แก่ การเสริมบุคลิกภาพ การใช้เหตุผลอย่างมีตรรกะ

จ�ำนวน
5
11
8
7
11
7
5
11
5
5
6
7
6
8
1

ร้อยละ
41.7
91.7
66.7
58.3
91.7
58.3
41.7
91.7
41.7
41.7
50.0
58.3
50.0
66.7
8.3

2. ผลการเรียนรู้ในการเรียนของนักศึกษาหลังการจัดการสอน
ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชาฝ.485 ภายหลังการทดลองใช้
แผนการจัดการเรียนรู้พบว่าคะแนนสูงสุดคิดเป็นร้อยละคือ 87.58 และคะแนน
ตํ่าสุดคือร้อยละ 80.83 โดยมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 84.31 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
เฉลีย่ ร้อยละ 75 ทีต่ งั้ ไว้ แสดงว่าแผนการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการโดยใช้ทกั ษะ
เป็นฐานความคิดที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นสามารถน�ำไปใช้ให้เกิดผลได้เป็นอย่างดี
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3. การเปรียบเทียบความแตกต่างของเจตคติที่มีต่องานอาชีพ
เลขานุการ
ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของเจตคติของนักศึกษาที่มีต่องาน
อาชีพเลขานุการก่อนและหลังการจัดการสอน พบว่านักศึกษามีเจตคติต่องาน
อาชีพเลขานุการหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน (ดูตารางที่ 2) แสดงว่าแผนการจัดการ
เรียนแบบบูรณาการโดยใช้ทักษะเป็นฐานที่ได้พัฒนาขึ้นสามารถเสริมสร้างให้
นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพเลขานุการได้
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบเจตคติที่มีต่องานอาชีพเลขานุการก่อนและหลังสอน
รายการ
ก่อนเรียน
หลังเรียน

จ�ำนวน
17

m
111.65
119.17

s
11.94
11.78

4. ผลการสังเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการท�ำงานกลุ่ม
• การสังเกตและประเมินพฤติกรรมโดยผู้วิจัย
จากการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการแสดงบทบาทหน้าทีภ่ ายในกลุม่
พบว่าพฤติกรรมของนักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในขั้นปฏิบัติได้ดี โดยที่ผู้วิจัยไม่ต้อง
กระตุ้นหรือตักเตือนให้แสดงพฤติกรรม ได้แก่ ประเด็นเกี่ยวกับการอธิบาย
งานให้เพื่อนฟัง การสอบถามความคิดเห็น การขมวดและสรุปประเด็น และ
การประนีประนอมความขัดแย้ง ในระยะแรกนั้น ผู้วิจัยสังเกตเห็นว่านักศึกษา
ทีม่ ผี ลการเรียนดีมกั จะได้รบั มอบหมายให้เป็นผูอ้ ธิบายงานให้เพือ่ นฟัง รวมทัง้ เป็น
ผู้สอบถามความคิดเห็นจากเพื่อนๆ ในกลุ่ม และจะเป็นผู้ขมวดและสรุปประเด็น
อยู่เสมอ ซึ่งก็สามารถแสดงบทบาทได้เป็นอย่างดีทุกกลุ่ม ในระยะหลัง สมาชิก
ผู้อื่นได้มีโอกาสแสดงบทบาทเหล่านี้บ้าง ซึ่งก็อยู่ในบรรยากาศของการยอมรับ
ซึง่ กันและกัน ไม่มกี ารขัดแย้งกันภายในกลุม่ นอกจากนีพ้ บว่านักศึกษาส่วนใหญ่
มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเป็นอย่างดี ทั้งกับเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม เพื่อนในห้องและกับ
ผูส้ อน  ในท�ำนองเดียวกันผลจากแบบบันทึกแสดงพฤติกรรมการท�ำงานกลุม่ พบว่า
ส่วนใหญ่อยู่ในขั้นปฏิบัติได้ดีในประเด็นเกี่ยวกับการตรวจสอบความเข้าใจของ
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100 การออกแบบและพั
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เพื่อนภายในกลุ่ม การวางแผนเตรียมการน�ำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน รวมทั้ง
การอภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็น และการให้ก�ำลังใจและชมเชยซึ่งกันและ
กัน ไม่เพียงแต่ภายในกลุ่มของตนเท่านั้น แต่ยังมีการชมเชยและให้ก�ำลังใจกัน
ในระหว่างกลุ่มด้วย
• การสังเกตและประเมินพฤติกรรมโดยผู้เรียน
ผลจากการประเมินพฤติกรรมการท�ำงานกลุม่ ของตนเองพบว่า นักศึกษา
ทุกคนประเมินว่าตนปฏิบัติได้ดีในประเด็นการมีส่วนร่วมในกลุ่ม การให้ความ
ช่วยเหลือเพือ่ น และการรับฟังความคิดเห็นของเพือ่ น ส่วนประเด็นอืน่ ๆ นักศึกษา
ส่วนใหญ่เห็นว่าตนปฏิบัติได้ดีแล้วเช่นกัน ได้แก่ อธิบายงานให้เพื่อนฟัง แสดง
ความรู้สึกของตนให้เพื่อนทราบ สรุปความคิดเห็นของเพื่อนและให้แนวทาง
แก่เพือ่ น  มีเพียงประเด็นเกีย่ วกับการขมวดประเด็นทีน่ กั ศึกษาส่วนใหญ่ประเมินว่า
ตนเองยังต้องปรับปรุง (ดูตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 การสังเกตและประเมินพฤติกรรมการท�ำงานกลุ่มของตนเอง
รายการ
1. มีส่วนร่วมในกลุ่ม
2. อธิบายงานให้เพื่อนฟัง
3. ขมวดประเด็น
4. สรุปความคิดเห็นของเพื่อน
5. ให้ความช่วยเหลือเพื่อน
6. รับฟังความคิดเห็นของเพื่อน
7. แสดงความรู้สึกของตนให้เพื่อนทราบ
8. ให้แนวทางแก่เพื่อน
(N = 17)

ปฏิบัติได้ดี
17
16
5
13
17
17
15
11

ต้องปรับปรุง
0
1
12
4
0
0
2
6

5. ผลการสังเคราะห์ข้อมูลจากแบบบันทึกการเรียนรู้
นักศึกษาเห็นว่าตนได้รับความรู้ ประสบการณ์ และทักษะต่างๆ อันเป็น
ประโยชน์อย่างมาก อาทิ ทักษะภาษาฝรั่งเศสที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพเลขานุการ
ในลักษณะทักษะสัมพันธ์ทงั้ 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
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อีกทั้งความรู้ด้านงานเลขานุการ วัฒนธรรมองค์กร การท�ำชิ้นงานต่างๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย วิธีการคิดและการบริหารจัดการ การวางแผนงาน วิธีการท�ำงาน
อย่างเป็นระบบ ทักษะและความรู้ในการท�ำงานเป็นทีม ตลอดจนข้อคิดและ
ประสบการณ์ในการท�ำงานและปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น

อภิปรายผล

1. ผลการทดลองใช้หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้ทักษะเป็น
ฐานความคิดในรายวิชาภาษาฝรั่งเศสส�ำหรับเลขานุการ (ฝ.485) ในครั้งนี้พบว่า
ผูเ้ รียนมีผลการเรียนรูใ้ นรายวิชาสูงกว่าเกณฑ์เฉลีย่ ร้อยละ 75 ทีต่ งั้ ไว้ อาจเนือ่ งจาก
1.1 ในการพัฒนาหน่วยการเรียนรูน้ นั้ ได้มกี ารส�ำรวจความคิดเห็น
จากผูป้ ฏิบตั งิ านด้านเลขานุการจึงท�ำให้หน่วยการเรียนมีความหมาย  สอดคล้องกับ
สถานการณ์จริงและความสนใจของผู้เรียนซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ต้องการ
เตรียมความพร้อมสูโ่ ลกอาชีพ ดังทีน่ กั วิชาการหลายท่าน (นาตยา ปิลนั ธนานนท์,
2546; พิมพันธ์ เดชะคุปต์และคณะ, 2553) มีความเห็นสอดคล้องกันว่าหน่วย
การเรียนรู้ที่มีความหมายต่อผู้เรียนนั้นต้องมีความท้าทาย น่าสนใจ และจะต้อง
สามารถให้ผู้เรียนมองเห็นการน�ำความรู้ที่เรียนไปเชื่อมโยงใช้ได้ในชีวิตจริง
1.2 ในการออกแบบหน่วยการเรียนได้มกี ารบูรณาการทักษะต่างๆ
ที่จ�ำเป็นต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ประกอบกับผู้เรียนได้รับการฝึกฝนตามขั้นตอน
ของแผนการจัดการเรียนรู้ มีการมอบหมายชิ้นงานและมีเกณฑ์การประเมิน
ทีช่ ดั เจน มีกจิ กรรมทีห่ ลากหลาย เน้นการลงมือปฏิบตั แิ ละการฝึกฝนทักษะการคิด
อย่างไรก็ดหี ากจะมีการวิจยั ในลักษณะเช่นนีอ้ กี อาจเพิม่ วิธกี ารให้ผเู้ รียนถ่ายทอด
กระบวนการคิดของตนด้วยวาจา (verbal report) เพื่อจะได้ข้อมูลแน่ชัดยิ่งขึ้นว่า
นักศึกษาคิดอะไรและใช้วธิ กี ารคิดอย่างไร มีกลวิธใี นการจัดการแก้ปญ
ั หาอย่างไร
ในขณะท�ำกิจกรรมนั้นๆ เป็นต้น
2. ผลการทดลองใช้หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการในรายวิชาภาษา
ฝรัง่ เศสส�ำหรับเลขานุการในครัง้ นีพ้ บว่านักศึกษามีเจตคติตอ่ งานอาชีพเลขานุการ
ดีขึ้น อาจเนื่องจาก
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102 การออกแบบและพั
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2.1 ผู้เรียนได้เรียนรู้และเกิดความเข้าใจในงานหน้าที่เลขานุการ
ผ่านทางการท�ำกิจกรรมและการท�ำชิ้นงานต่างๆ ที่มอบหมาย ประกอบกับผู้เรียน
ส่วนใหญ่ได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสบรรยากาศการท�ำงานของเลขานุการในสถานที่
จริงและได้เห็นบริบทการท�ำงานในสภาพจริง จึงอาจท�ำให้นกั ศึกษาเกิดทัศนคติที่
ดีและมีความรู้สึกประทับใจ
2.2 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของตัวแปร
ด้านเจตพิสัย ดังข้อเสนอแนะของผู้ปฏิบัติงานด้านเลขานุการที่เห็นว่าเจตคติที่ดี
ต่องานและอาชีพเป็นปัจจัยส�ำคัญในการปฏิบัติหน้าที่การงาน ในการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจึงได้ค�ำนึงถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดเจตคติที่ดีต่ออาชีพด้วย ซึ่งสอดคล้องกับนักวิชาการ (สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์,
2546; ทิศนา แขมมณี, 2550) ทีก่ ล่าวว่าจุดมุง่ หมายส�ำคัญของการสอนแบบบูรณ
าการคือการพัฒนาวิธกี ารเรียนรูแ้ ละการพัฒนาคุณลักษณะนิสยั ทีพ่ งึ ประสงค์ของ
ผู้เรียนที่สอดคล้องกับชีวิตประจ�ำวันและความต้องการของสังคม
3. ผลการทดลองใช้หน่วยการเรียนรูแ้ บบบูรณาการโดยใช้ทกั ษะ
เป็นฐานความคิดในรายวิชาภาษาฝรั่งเศสส�ำหรับเลขานุการ พบว่านักศึกษา
มีความคิดเห็นเชิงบวกต่อการจัดการเรียนการสอน อาจเนื่องจาก
3.1 ผู้เรียนได้รับความรู้และประโยชน์อย่างมากจากกิจกรรมการ
เรียนการสอน ดังที่นักศึกษาได้บันทึกการเรียนรู้ว่านอกจากได้พัฒนาความรู้
ด้านภาษาฝรั่งเศสแล้ว ยังได้เรียนรู้เนื้อหาเกี่ยวกับงานด้านเลขานุการและยังได้
ฝึกฝนทักษะการคิด การแก้ปญ
ั หา และการท�ำงานกลุม่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การท�ำ
โครงงานตามหัวข้อที่สนใจ ผู้เรียนจึงมีอิสระในการค้นคว้าเรียนรู้ตามหัวข้อที่ตน
สนใจ ได้ฝึกฝนให้มีความรับผิดชอบและรู้จักการวางแผนงาน รวมทั้งการร่วมมือ
กันท�ำงานภายในทีม ดังที่นักวิชาการ (ทิศนา แขมมณี, 2548; Cleaver, 1987)
ได้ ก ล่ า วว่ า การเรี ย นรู ้ แ บบร่ ว มมื อ จะก่ อ ให้ เ กิ ด ข้ อ ดี คื อ จะมี ก ารแบ่ ง งาน
มีการแลกเปลี่ยนสื่อสาร มีการวิพากษ์วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นต่างๆ อันจะ
ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เป็นการกระตุ้นความสนใจและแรงจูงใจ
เพราะช่วยให้ผเู้ รียนได้ตดั สินใจเองเกีย่ วกับวัตถุประสงค์ทตี่ อ้ งการไปให้ถงึ รวมทัง้
วิธีการต่างๆ ที่จะน�ำมาใช้เพื่อให้งานของตนประสบความส�ำเร็จ

มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 30 (1) ม.ค. - เม.ย. 56 103

3.2 บรรยากาศการเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีอิสระ และท�ำให้
ผู้เรียนกล้าที่จะแสดงออก รวมทั้งมีกระบวนการกลุ่มที่มีบรรยากาศการเรียนรู้
แบบร่วมมือกัน มีการชมเชย ให้ก�ำลังใจกัน จึงอาจท�ำให้ผู้เรียนมีความมั่นใจ
ในตัวเองมากขึ้น รู้สึกสนุกในการเรียน ดังที่นักวิชาการหลายท่าน (Cohen &
Dörnyei, 2002; Pascarella & Terenzini, 2005) ได้เน้นถึง บทบาทและ
ความส�ำคัญของการส่งเสริมการเรียนรูแ้ บบร่วมมือ การสร้างบรรยากาศทีเ่ ป็นมิตร
การยอมรับและเคารพบทบาทซึง่ กันและกัน ซึง่ หากได้มกี ารศึกษาในโอกาสต่อไป
ควรสนับสนุนให้มีการหมุนเวียน (rotate) บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบภายใน
กลุ่มให้มากขึ้นด้วย
อนึง่ กล่าวได้วา่ ผลจากการศึกษาครัง้ นีส้ อดคล้องกับทฤษฎีและงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้อง (บังอร พุฒคง, 2544; จินดา ยัญทิพย์, 2547; สริตา บัวเขียว, 2550;
Laverty, 2000) ที่แสดงให้เห็นว่าการเรียนการสอนแบบบูรณาการและการใช้
ทักษะเป็นฐานความคิดจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้แบบองค์รวมทั้งด้าน
พุทธิพิสัย เจตพิสัย และทักษะพิสัย โดยเป็นการเรียนรู้ที่เน้นที่ผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
ให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากการลงมือปฏิบัติหรือสร้างชิ้นงาน
ต่างๆ ผ่านทางหน่วยการเรียนรูท้ อี่ อกแบบให้ผเู้ รียนได้บรู ณาการความรูท้ เี่ กีย่ วกับ
เนื้ อ หาวิ ช า ทั ก ษะการคิ ด และทั ก ษะสั ง คม ซึ่ ง เป็ น ทั ก ษะที่ จ� ำ เป็ น ส� ำ หรั บ
การด�ำเนินชีวติ ในสังคม  ดงั นัน้ อาจกล่าวได้วา่ แผนการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ
โดยใช้ทักษะเป็นฐานความคิดในการวิจัยครั้งนี้สามารถเป็นแนวทางในการน�ำไป
ใช้จัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการน�ำไปปฏิบัติ
1. ในการออกแบบและพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการควร
มีการก�ำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจน เช่น เมื่อผู้เรียนเรียนจบหน่วย
การเรียนรู้แล้ว ผู้เรียนจะมีความรู้ ทักษะ หรือเจตคติในด้านใดบ้าง นอกจากนี้
ในการออกแบบหน่ ว ยการเรี ย นรู ้ ค วรมี หั ว ข้ อ เนื้ อ หาสาระ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ประสบการณ์ชีวิตจริงของผู้เรียน ซึ่งจะท�ำให้หน่วยการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นนั้น
มีความหมายและน่าสนใจส�ำหรับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น
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2. ในการจั ด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ ทั ก ษะเป็ น ฐานความคิ ด ควรมี ก าร
ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนา
ทักษะต่างๆ ทีต่ อ้ งการให้เกิดกับผูเ้ รียน ดังเช่น ในการพัฒนาทักษะการคิดนัน้ ก็ควร
มีกิจกรรมต่างๆ ที่จะช่วยพัฒนาทักษะย่อยๆ ของการคิด อาทิ กิจกรรมการคิด
เพื่อการเปรียบเทียบ การตั้งสมมติฐาน การสรุปความ และการประเมิน เป็นต้น
3. การส่งเสริมและพัฒนาการบูรณาการทักษะต่างๆ ได้แก่ ทักษะ
ทางภาษาและเนื้อหาเฉพาะของรายวิชา ทักษะการคิด และทักษะสังคมให้เกิด
สัมฤทธิผลนั้น ควรให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ เช่น จากการท�ำชิ้นงานหรือโครงงาน
ต่างๆ โดยอาจเป็นงานเดี่ยวที่สะท้อนให้เห็นการสร้างองค์ความรู้และการจัด
ระบบความคิดของผูเ้ รียน หรือเป็นงานกลุม่ ทีอ่ าจใช้เทคนิคการเรียนรูแ้ บบร่วมมือ
(cooperative learning) ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ผู้สอนต้องค�ำนึงถึงบทบาทของตนในการให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำ 
(counselor) และเป็นผู้อ�ำนวยความสะดวก (facilitator) ในการจัดการเรียน
การสอนด้วย
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาหน่วยการเรียนรู้
แบบบูรณาการ โดยใช้รูปแบบในการบูรณาการแบบอื่นๆ เช่น การบูรณาการ
ในกลุ่มวิชา การบูรณาการระหว่างวิชาหรือการบูรณาการที่ใช้วิธีการอื่นๆ เช่น
การใช้พหุปญ
ั ญา (multiples intelligences based) การใช้กจิ กรรมทางภาษาเป็น
ฐาน (activity based) หรือการใช้ชนิ้ งานเป็นฐานความคิด (task-based unit) หรือ
อาจออกแบบหน่วยการเรียนโดยใช้รูปแบบการบูรณาการของ Fogarty (1991)
ในลักษณะอื่นๆ เช่น Threaded Model, Immersed Model, Shared Model
เป็นต้น
2. ควรมี ก ารท� ำ วิ จั ย เกี่ ย วกั บ การออกแบบหน่ ว ยการเรี ย นรู ้แ บบ
บูรณาการโดยใช้ทักษะเป็นฐานความคิดในรายวิชาอื่นๆ ที่เป็นรายวิชาที่เน้น
เนื้อหา (content-subject) และการพัฒนาทักษะควบคู่กันไป เช่น รายวิชา
ประวัติศาสตร์ฝรั่งเศส รายวิชาภูมิศาสตร์ฝรั่งเศส รายวิชาวรรณกรรมฝรั่งเศส
ซึง่ ผลจากการวิจยั อาจท�ำให้ได้ขอ้ มูลทีน่ า่ สนใจในการเปรียบเทียบผลกับการศึกษา
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ครัง้ นี้ หรืออาจศึกษาว่าทักษะของนักศึกษาทีไ่ ด้พฒ
ั นาในรายวิชาหนึง่ จะสามารถ
ถ่ายโอนไปยังรายวิชาอื่นๆ ได้หรือไม่
3. ควรมีการท�ำวิจัยเพื่อศึกษาดูตัวแปรอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล (individual differences) เช่น แรงจูงใจ (motivation) รูปแบบ
การเรียนรู้ของผู้เรียน (learning style) เป็นต้น โดยอาจศึกษาความสัมพันธ์
หรืออ�ำนาจการท�ำนายของตัวแปรต่างๆ เหล่านี้ว่ามีผลต่อทักษะด้านการเรียนรู้
(learning skills) ทักษะการคิด (thinking skills) หรือทักษะทางสังคม (social
skills) ของผู้เรียนหรือไม่ อย่างไร
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