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การพัฒนารูปแบบการจัดฝกอบรมแบบศูนยการเรียนที่สงเสริมความรู
เรื่องการทํางาน การส่ือสารขามวัฒนธรรมสําหรับนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา

Development the Model of Training by Using Learning Center 
Towards Promotion Knowledge on Cross-Cultural Management and 

Intercultural Communication for Students  at Vocational Educational Level 

เพช็ร ี รปูะวเิชตร1*
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บทคัดยอ
  การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดฝกอบรมแบบศูนยการเรียนท่ีสงเสริมความรูเร่ืองการทํางาน 

การส่ือสารขามวัฒนธรรมสาํหรบันกัศกึษาระดบัอาชีวศึกษา มวีตัถปุระสงคเพือ่ 1) ศกึษาความรู ความเขาใจ

ของผูเรยีนระดบัอาชวีศกึษา จงัหวดัเชยีงใหมในเรือ่งการทาํงานและการสือ่สารขามวฒันธรรม 2) พฒันารปูแบบ

การจัดฝกอบรมแบบศูนยการเรียนเร่ืองการทํางานและการส่ือสารขามวัฒนธรรมใหกับผู เรียนระดับ   

อาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหม 3) ศึกษาผลการจัดฝกอบรมแบบศูนยการเรียนเรื่องการทํางานและการส่ือสาร

ขามวัฒนธรรมของผูเรียนระดับอาชีวศึกษา ฯ กลุมตัวอยางในการศึกษาชวงแรกเปนนักเรียน นักศึกษา              

ทีศ่กึษาในวทิยาลยัอาชวีศึกษา จาํนวน 202 คน โดยใชแบบสอบถาม วเิคราะหขอมลูดวยสถติริอยละคาเฉลีย่

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบวา 1) ผูเรียนระดับอาชีวศึกษาฯ มีความรู ความเขาใจในเร่ือง  

การทาํงานและการสือ่สารขามวฒันธรรมอยูในระดบัทีน่อย  (รอยละ 32.40) โดยสวนใหญเหน็วา ประชาคมอาเซยีน

ไมมีผลตอความคิดและการกระทําของกลุม (รอยละ 59.90) มีความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงตาม                      

ขอตกลงของประชาคมอาเซียนระดับปานกลาง (รอยละ 67.80) ไมมีความสามารถในการส่ือสารกับ                  

ชาวตางชาติ  (รอยละ 54.00) เคยมีการแลกเปล่ียนขอมูลเร่ืองอาเซียนกับเพื่อนที่เรียน  (รอยละ 60.40) และ

มผีูสนใจเขารบัการฝกอบรม (รอยละ 50)  2) การพัฒนาหลักสตูรและรูปแบบการฝกอบรมแบบศนูยการเรยีน

ดําเนินบนฐานขอมูลของการศึกษาความรู ความเขาใจของผูเรียนระดับอาชีวศึกษาฯ โดยแบงเปน 4 ฐาน     

ฐานที่ 1 ขอมูลเบื้องตนของเมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา ไทย เวียดนาม ฐานท่ี 2 ขอมูลเบื้องตนของมาเลเซีย 

สิงคโปร อินโดนีเซีย บรูไน ฟลิปปนส  ฐานท่ี 3 แนวคิดการทํางาน/การสื่อสารขามวัฒนธรรม และฐานท่ี 4 
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หลักการวิเคราะหวัฒนธรรม การทํางานของประเทศตางๆ  3) กลุมเปาหมายชวงการพัฒนารูปแบบ                   

การจัดฝกอบรม ฯ ไดแก นักศึกษาจํานวน 30 คนที่ยินดีรวมโครงการ เครื่องมือ คือ เนื้อหาและกิจกรรม          

การจัดฝกอบรมแบบศูนยการเรียน แบบสังเกตพฤติกรรม ผลการเขียนสะทอนการเรียนรูของนักศึกษา              

ผลการทดสอบแตละศนูย  วเิคราะหขอมลูดวยการวเิคราะหเนือ้หาและนาํเสนอในเชงิพรรณนา ผลการศกึษา

พบวา การฝกอบรมแบบศูนยการเรียนและการเรียนรูแบบรวมมือทําใหนักศึกษาบรรลุวัตถุประสงคของ         

การฝกอบรม   มกีารเรยีนรูดวยตนเองในรูปของกลุมทัง้ดานเนือ้หาสาระ การทาํงานกลุมภายใตการบรหิารเวลา 

การนําเสนอ กระบวนการทํางานกลุม ผูนําและผูตาม การเขียนสะทอนการเรียนรู นักศึกษาสวนใหญ                   

มคีวามเขาใจเร่ืองประชาคมอาเซียน การทํางานขามวัฒนธรรม มคีวามสุขและสนุกในการทํากจิกรรมฝกอบรม

แบบศูนยการเรียน ทุกคนที่เขารับการอบรมมีความพึงพอใจการอบรมแบบศูนยการเรียนและการเรียนรู       

แบบรวมมือ

คําสําคัญ  
  ศูนยการเรียน   การทํางาน   การสื่อสารขามวัฒนธรรม 

Abstract
  The research on titled Development the Model of Training by Using Learning Center          

Towards Promotion Knowledge on Cross-cultural Management and Intercultural Communication 

for Students  at Vocational Educational Level aimed to: 1) study knowledge and understanding       

of students at vocational education level on cross-cultural management and intercultural                    

communication 2) develop curriculum and training model by using learning center on cross-          

cultural management and intercultural communication for students at vocational education level 3) 

study the results of the training model  by using learning center on cross-cultural management and 

intercultural communication. Samples for the first phrase composed of 202 Chiang Mai Vocational 

College students, research tool was a questionnaire on knowledge and understanding of                 

cross-cultural management and intercultural communication. Data were analysed by percentage, 

mean and standard deviation.  The findings were: 1) knowledge and understanding of students at 

vocational education level showed low at  32.40 %, they viewed the ASEAN Community expressed 

no affect to thinking and acting of them at 59.90 %. They were ready for ASEAN commitment at 

middle level at 67.80 %, no ability to communication with foreigners at 54 %, used to discuss with 

friends about ASEAN at 60.40 %. For 50 % were interested in training.  2) Curriculum created and 

designed based on the first pharse study and classified into 4 learning centers, a)  information of 

Myanmar, Laos,  Cambodia, Thailand, b) information of Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei, 
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Philippines, c) concept of cross-cultural management and d) principles for management culture 

analysis.  3) Target group for training pharse composed of 30 students, research tools composed 

of curriculum, activities, observation form, reflective learning writing, and the results of tests.             

The results were: students learnt successfully both contents on ASEAN and cross-cultural mangment 

and activities by using learning center model and cooperative learning method. Data were analysed 

by content analysis. They practiced self-directed learning and group discussion, a leader and 

members of the group, oral presentation, and time management. All the students enjoyed the training 

model by using learning center.     

Keywords             
  Learning Center,  Cross-Cultural Management, Intercultural Communication         

บทนํา
  อทิธพิลของโลกาภิวตันทาํใหประเทศตาง ๆ  มกีารขยายการคา การลงทุน การติดตอสือ่สาร การเดินทาง

ไปมาหาสูกันมากขึ้นและการรวมตัวเปนภูมิภาคนิยม เชน การรวมตัวเปนภูมิภาคอาเซียน (l0 ประเทศ               

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต)  เพื่อตอบสนองการพัฒนาดานเศรษฐกิจ การคาการลงทุน สงผลทําใหสังคมเกิด

ความหลากหลายทางวฒันธรรม โดยเฉพาะประเทศไทยทีเ่ปนประเทศทีม่คีวามอดุมสมบรูณและมกีารสงเสรมิ

การทองเที่ยว  ทําใหสังคมไทยปจจุบันมีความเปนพหุวัฒนธรรมท่ีเดนชัด   ในการทํางานและการส่ือสารของ

ผูคนที่มีวัฒนธรรมที่แตกตาง ยอมกอใหเกิดความเขาใจผิดในการตีความหรือไมเขาใจวิถีชีวิต การคิด              

การประพฤตปิฎิบตั ิคานยิม ความเชือ่ของคนทีแ่ตกตางจากตน ทัง้นีเ้พ็ชร ีรปูะวเิชตร (2554) ไดสรปุเปรยีบเทยีบ

วัฒนธรรมของประเทศในโลกตะวันตกและประเทศโลกตะวันออกในหนังสือการเรียนรูลักษณะการจัดการ: 

การจัดการขามวัฒนธรรม วา ประเทศในโลกตะวนัออกจะมวีฒันธรรมการทาํงานทีย่ดึถอืเร่ืองอาํนาจตาํแหนง

หนาที่  ระบบอาวุโส  ระบบอุปถัมภ  สายสัมพันธ  กลุมพวก เครือญาติหรือคนรูจัก และการพ่ึงพาเกื้อกูลกัน 

สวนประเทศในโลกตะวันตกจะมีวัฒนธรรมการทํางานท่ียึดระบบ ความสามารถ ความเปนอิสระเพื่อสราง

ความคิดสรางสรรคในการทํางาน ถึงแมวาในประเทศสมาชิกอาเซียนจะมีวัฒนธรรมการทํางานท่ีคลายคลึง

กัน แตหากไดศึกษาอยางลึกซึ้งจะพบวามีความแตกตางกันอยูหลายประเด็น โดยเฉพาะส่ิงที่ควรปฎิบัติและ

ไมปฎบิตั ิ    กฤษณพงศ กรีติกร (2557, 47) ไดแสดงความคดิเหน็วา ดวยประเทศไทยมปีระชาชนหลากหลาย

ชาติพนัธุ ศาสนา ความเช่ือ ภาษามาชานาน  ประเทศไทยตองยอมรับสภาพสังคมพหุวฒันธรรมน้ีอยางเขาใจ  

คนไทยควรเรียนรูเรื่องชาติพันธุ และยอมรับการดํารงชีวิตที่แตกตาง    

  การเรียนรูประเด็นวฒันธรรมการทํางานและการส่ือสารขามวัฒนธรรม นบัเปนเร่ืองใหมทีส่งัคมไทย

และสงัคมทางเอเชียไมไดใหความสนใจมากเหมือนประเทศโลกตะวนัตก เพราะในอดตีนัน้ ประเทศทางเอเชีย

ไมคอยมีการลงทุนในตางประเทศ แตในทางกลับกัน พบวา ประเทศโลกตะวันตกนั้นมีการลงทุนในประเทศ
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แถบเอเชียคอนขางมาก ดวยภูมิภาคเอเชียเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติมากมายและแรงงานมีราคาถูก        

เห็นไดชัดวา บุคลากรชาวตางประเทศท่ีไปทํางานตางถ่ินจะประสบปญหาการปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรม    

ของคนทองถ่ินไมได จงึไดเกดิการคนควา วจิยัเพ่ือศึกษาเร่ืองวัฒนธรรมการทํางาน การส่ือสารขามวฒันธรรม 

ดังเกิดแนวคิดวัฒนธรรมการจัดการของศาสตราจารย Geert Hofstede และศาสตราจารย Trompannar 

ตั้งแต ค.ศ. 1980  เปนตนมา  (เพ็ชรี รูปะวิเชตร, 2554 ; Samovar, Porter & McDaniel, 2009) 

  อยางไรก็ตาม ความรู ความเขาใจเรือ่งการทํางานขามวฒันธรรมน้ีมคีวามสาํคญัและจําเปนอยางยิง่

และไดรับการกําหนดไวเปนหนึ่งทักษะที่ผูคนในศตวรรษที่ 21 พึงตองมีหรือพฒันาโดยจัดอยูในหมวดทักษะ

ชีวิตและอาชีพ เพราะสังคมโลกมีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน (วิจารณ พานิช, 2555, 19) 

  ประเด็นการเตรียมตัวใหนักเรียน นักศึกษาเขาใจประเทศเพ่ือนบานหรือสมาชิกประชาคมอาเซียน

อยางลึกซึ้งน้ันนับเปนเร่ืองสําคัญมาก ดังท่ีบุญย่ิง  ประทุม (2555) ไดเขียนเร่ือง “ทิศทางการศึกษาของ          

ไทยในบริบทประชาคมอาเซียน” ในหนังสือพิมพไทยโพสตออนไลน ซึ่งปรากฏอยูในเว็บไซตของ                  

กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสวนที่กลาวถึงการปรับตัวดานการเตรียมความพรอมของนักศึกษาเพื่อรับมือ          

กับสถานการณในอนาคต คือ นักศึกษาตองสนใจและตระหนักถึงผลการรวมตัวของประเทศตาง ๆ ในการ          

เปนประชาคมอาเซียนซ่ึงเปนสงัคมพหุวฒันธรรม นกัศกึษาตองปรับกระบวนการเรียนรู ปรบัทศันคติ พรอมสราง

ขีดความสามารถในการทํางานรวมกันกับผูที่ตางวัฒนธรรม พรอมสรางโอกาสเรียนรูภาษาตางประเทศ            

เพิ่มทักษะภาษาอังกฤษใหมากขึ้น 

  การจัดการเรียนรู ของสังคมปจจุบัน โดยเฉพาะการจัดฝกอบรมหลักสูตรพิเศษหรือหลักสูตร               

เสรมิความรูและทกัษะตลอดจนทศันคตสิาํหรับนกัเรยีนนักศกึษา ไมวาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน อาชวีศกึษาหรอื

อดุมศกึษา ควรมกีารออกแบบโครงการจัดฝกอบรมอยางรอบคอบและเขาใจธรรมชาติของนกัเรียน นกัศึกษา 

เพื่อใหเหมาะกับการเรียนรูแหงศตวรรษท่ี 21 ที่เนนนักศึกษาเปนศูนยกลางของการเรียนรู ตองมีการเรียนรู 

คนควาดวยตนเอง โดยผูสอนหรือวิทยากรตองเลือกวิธีการที่ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองภายใตการจัดการ

เรียนรูที่ออกแบบใหเหมาะสมและใหผูเรียนไดมีอิสระในการเรียนรูและรูจักกระบวนการทํางานเปนทีม            

หรือเปนกลุ มที่ถูกตอง ทั้งนี้ตองสรางแรงจูงใจแกผู เรียน ทําใหการเรียนรู เปนกระบวนการที่นําไปสู                        

การเปลี่ยนแปลงตอไป (แอมโบรส ซูซาน เอ, 2553)   รวมทั้งผูสอนผูจัดการฝกอบรมตองเขาใจวาผูเรียน           

ผูเขารับการฝกอบรมจะเรียนรูไดถึงรอยละ 75 หากมีการลงมือปฏิบัติดวยและจะเรียนรูไดรอยละ 30-50         

หากมสีวนรวมในการอภปิราย สวนการเรยีนรูแบบฟงบรรยายนัน้ จะเรยีนรูไดเพยีงรอยละ 10-15 (เสาวลกัษณ 

สุขวิรัช และ กมล อดุลพันธ, 2544, 252) 

  จากการสัมภาษณอาจารยผูสอนและนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูที่วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เชียงใหมในระหวางการไปนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูที่วิทยาลัยแหงนี้ของผูวิจัย (พ.ศ. 2554 

– พ.ศ. 2558)  พบวา ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหมไมมีกระบวนวิชาเรื่องการจัดการและการส่ือสาร       

ขามวัฒนธรรมสําหรับสอนนักเรียน นักศึกษาที่นี่  สวนการใหความรูเรื่องประชาคมอาเซียนแกนักเรียน 

นักศึกษาน้ันจะใชวิธีการจัดบอรดนิทรรศการ และการทํากิจกรรมการแสดงเคร่ืองแตงกาย และอาหาร             
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ของประเทศในอาเซียน  นอกจากน้ี จากการนิเทศการสอน พบวา นกัเรยีน นกัศกึษาระดับอาชีวศกึษาจะเรียน

ไดดีหรือมีความสนใจหากไดรวมทํากิจกรรม แตหากมีการบรรยายตลอดคาบ นักเรียน นักศึกษาจะแสดง  

ความเบื่อหนายและเงียบ ไมมีปฎิสัมพันธการตอบคําถามหรือซักถาม 

  การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจึงเลือกรูปแบบของการจัดฝกอบรมแบบศูนยการเรียนเร่ืองการทํางานและ       

การสือ่สารขามวฒันธรรมใหกบัผูเรยีนระดับอาชวีศกึษา จงัหวดัเชยีงใหม  เพราะเปนกระบวนการท่ีผูสอนหรือ

ผูจัดไดชวยจัดประสบการณการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูแบบลงมือปฎิบัติดวยตนเองจะดีกวาการบรรยาย

และเพ่ือสงเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ใหกับนักศึกษาอีกดวยดังที่ ทิศนา  แขมมณี 

(2550)  แนะนําวา การจัดการเรียนรูแบบศูนยการเรียนนี้เพื่อใหผู เรียนไดศึกษาหาความรูดวยตนเอง                 

ตามความตองการ ความสนใจและความสามารถจากศูนยการเรียนท่ีผูสอนไดจดัเตรยีมเนือ้หาสาระ กจิกรรมและ

สื่อการสอนแบบประสม โดยปกติแลวการจัดการเรียนรูแบบศูนยการเรียนน้ีจะจัดทําแบบหลายศูนย แตละ

ศูนยการเรียนรูจะมีเนื้อหาสาระและกิจกรรมเบ็ดเสร็จในตัวเองแตวิทยากรจะตองมีมาตรการควบคุมดูแล    

การทํางานกลุมใหดี 

วัตถุประสงค
  1. เพ่ือศึกษาระดับความรู ความเขาใจของผูเรียนระดับอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหมในเร่ือง            

การทํางานและการสื่อสารขามวัฒนธรรม

  2. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดฝกอบรมแบบศูนยการเรียนเร่ืองการทํางานและการส่ือสาร                  

ขามวัฒนธรรมใหกับผูเรียนระดับอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหม 

  3. เพ่ือศกึษาผลการจดัฝกอบรมรปูแบบศนูยการเรยีนเรือ่งการทาํงานและการสือ่สารขามวฒันธรรม

ของผูเรียนระดับอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหม

วิธีการวิจัย
  1. ขอบเขตของการวิจัย  การวิจัยคร้ังนี้มีขอบเขตการวิจัยดังนี้ 

   1.1 ขอบเขตดานประชากร

    ประชากรในการวิจยัคร้ังนี ้ คอื นกัเรียนระดับ ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม และนักศกึษา

ระดับ ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกจิ ทีศ่กึษาอยูในวิทยาลัยอาชีวศกึษาเชียงใหม ในปการศึกษา 2557-2558 

   1.2 ขอบเขตดานเนื้อหา

    การวจิยันี ้มขีอบเขตดานเนือ้หาครอบคลุมเรือ่ง การเรยีน/การฝกอบรมแบบศูนยการเรยีนรู

แบบรวมมือ  แนวคิด ทฤษฎีวัฒนธรรมการทํางาน การทํางาน/การจัดการขามวัฒนธรรม การส่ือสาร                 

ขามวัฒนธรรม ความรูทั่วไปเกี่ยวกับประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียน 

  2. กลุมตวัอยาง ในการวิจยัครัง้น้ี มกีลุมตวัอยาง 2 กลุม โดยมีการแบงงานวิจยัออกเปน 2 ชวง คอื



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10 ฉบับที่ 4  ตุลาคม 2559 - ธันวาคม 2559180

   ชวงที่ 1 เปนระยะการศึกษาความรู ความเขาใจของผูเรียนระดับอาชีวศึกษาในเร่ืองการทํางาน

และการสื่อสารขามวัฒนธรรม   กลุมตัวอยางกลุมที่ 1  คือ นักเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ที่ไดมาโดยเลือกแบบเจาะจง เฉพาะหลักสูตร 

ปวช. ระบบปกติ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานการบัญชี  สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขางาน          

การเลขานุการ และสาขางานการตลาด สาขาละ 25 คน และนักศึกษาหลักสูตรปวส. ระบบปกติ ประเภทวิชา

บริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน  สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชา       

การจัดการทั่วไป สาขาละ 20-25 คน รวมจํานวน 202 คน

   ชวงที ่2 เปนระยะการพัฒนารปูแบบการจดัฝกอบรมและการทดลองใชรปูแบบการจัดฝกอบรม ฯ  

โดยกลุมตัวอยางกลุมที่ 2 ในเบื้องตนกําหนดวาจะศึกษาจากนักเรียน ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม             

และนักศึกษา ปวส. ประเภทวชิาบรหิารธรุกิจ แตไมไดรบัการตอบรับเขารวมโครงการ จงึจาํกดัเฉพาะนักศึกษา

ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ ซึ่งมีนักศึกษาพรอมจะเขารับการฝกอบรม จํานวน 30 คน 

เปนเวลา 2 วันตามแผนการจัดฝกอบรมที่วางไว

  3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  แบงออกเปน 2 ชวง คือ 

   ชวงท่ี 1 คือ  แบบสอบถามความรูความเขาใจเร่ืองการทํางานและการส่ือสารขามวัฒนธรรม   

แบงออกเปน 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความรู ความเขาใจเรื่อง       

การทํางานและการสื่อสารขามวัฒนธรรม ตอนที่ 3 ความพรอมในการทํางานในประชาคมอาเซียน  

   ชวงที่ 2 คือ  1) หลักสูตรและเอกสารสําหรับการจัดฝกอบรมแบบศูนยการเรียนเรื่องการทํางาน

และการส่ือสารขามวัฒนธรรมเพ่ือเตรียมเขาสูประชาคมอาเซียนและสังคมพหุวัฒนธรรม  2) แบบสังเกต

พฤติกรรมผูเรียนระหวางการจัดฝกอบรมแบบศูนยการเรียนและหลังการจัดฝกอบรม เรื่อง การทํางานและ

การสื่อสารขามวัฒนธรรม  3) แบบเขียนสะทอนการเรียนรูของผูเรียนหลังการเขารับการฝกอบรมแบบ             

ศนูยการเรยีนทัง้สองวนั 4) ผลงานเด่ียวและกลุมของผูเรยีนทีเ่ขารบัการฝกอบรมในระหวางการเขารบัการฝกอบรม

แบบศูนยการเรียน  5) แบบทดสอบความรูในแตละศูนยการเรียน ฐานท่ี 1 และ 2 จํานวน 54 ขอ ฐานท่ี 3 

จํานวน 20 ขอ และฐานที่ 4 จํานวน 15 ขอ  

  4. การจดัฝกอบรมแบบศูนยการเรียน

   งานวิจัยคร้ังนี้ มีการออกแบบการจัดฝกอบรมรูปแบบศูนยการเรียน 4 ขั้นตอนใหญ ๆ ที่ไดจาก

การศึกษาและประยุกตจากการทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 2 

   4.1  ขัน้เตรยีมการกอนการจดัฝกอบรมวทิยากรหลกัศกึษาขอมลูและรายละเอยีดตาง ๆ  เพือ่ทาํ

หลักสูตรและคูมือการฝกอบรมที่ออกแบบเน้ือหาใหสอดคลองกับความรู ความเขาใจของนักเรียน นักศึกษา

ที่สํารวจในชวงแรก โดยไมใหมีเนื้อหามากเกินไปสําหรับการเรียนรูแบบศูนยการเรียน วิทยากรกําหนด               

จดุประสงคการเรยีนรูในโครงการฝกอบรมครัง้นี ้เพือ่ใหผูเรยีนไดตระหนกัในการศกึษาขอมลูพืน้ฐานเกีย่วกบั

ประเทศเพ่ือนบานในภูมภิาคอาเซียน   แนวคิดการทํางานขามวัฒนธรรม การส่ือสารขามวัฒนธรรม และเขาใจ

ในระดับหนึ่งเพื่อไปศึกษาคนควาตอหลังการฝกอบรมไปแลว  
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   4.2 เตรียมวัสดุ อุปกรณ สื่อที่ใชในการฝกอบรม (วีดีทัศนเรื่องอาเซียน)  วิทยากรหลักเตรียม

วสัดุอปุกรณตาง ๆ  ทีจ่าํเปนตองใชในแตละศูนย  กลุม หรอืฐานการเรียนรูวามจีาํนวนเพยีงพอและอยูในสภาพ

ทีใ่ชการไดดหีรอืไม เชน ใบงาน เอกสารเน้ือหาสาระ บตัรกิจกรรม ตลอดจนอุปกรณการฝกอบรม เชน กระดาษ

สีสําหรับเขียน ปากกา ดินสอ  แบบสังเกตพฤติกรรม เปนตน

   4.3  เตรียมสถานที่  โดยขอใชหองประชุมของวิทยาลัย เพื่อใหผูเรียนมีความสุขกับการเรียนรู

เปนลําดับแรก เพราะขนาดกวาง มีเครื่องปรับอากาศ หลังจากนั้นขอจัดเตรียมโตะ เกาอี้ เปนลักษณะ             

กลุมยอยตามเน้ือหาที่จะสอนใหเพียงพอกับจํานวนคนและกิจกรรมท่ีจะตองทํา เชน จัดโตะเปนกลุมๆ ละ 

10-15 คน แตละกลุมมีปายชื่อเรื่องที่ตองการใหเกิดการเรียนรูใหชัดเจน

   4.4  ขัน้ตอนการฝกอบรมแบงออกเปนลําดบัดังนี ้ วิทยากรวางแผนใหมพีธิเีปดการอบรม ผูเปน

ประธานเปด เปนหัวหนาแผนกที่คัดเลือกนักศึกษามารวมโครงการ วิทยากรหลักเปนผูกลาวรายงานดวยเปน

เจาของโครงการฝกอบรม และใหวทิยากรกลุมทาํหนาทีเ่ปนพธิกีรดาํเนนิรายการ หลงัพธิเีปด วทิยากรดําเนนิการ

ฝกอบรม การนําเขาสูบทเรียน วิทยากรแนะนาํตนเอง ประสบการณการทํางานและการเดินทางตางประเทศ

เพื่อสรางบรรยากาศกระตุนใหมีความสนใจในการฝกอบรมเร่ืองนี้ ทั้งนี้ มีการสรางกติกาการเรียนรูรวมกัน 

วิทยากรชี้แจงกระบวนการฝกอบรมแบบศูนยการเรียนและสรางกติกาหรือขอตกลงรวมกัน  เชน การรักษา

เวลาในการเรียนรูแตละศูนย การทํางานเปนทีม ผูนํา ผูตาม ความรับผิดชอบในการทํากิจกรรม ผลงาน       

การนาํเสนอผลงาน เปนตน แลวใหผูเรยีนไดชมวดีทีศันเร่ืองอาเซยีนท่ีเปนเวอรชัน่สําหรับเดก็นกัเรียนท่ีเปนการตนู  

ตอจากน้ันวทิยากรอธิบายเน้ือหาสาระและวิธกีารท่ีจะเรยีนในโครงการฝกอบรมน้ีพอสงัเขป  แบงกลุมผูเรยีน 

วิทยากรแบงกลุมผูเรียนออกเปนสองกลุมโดยมีวิทยากรกลุมดูแล ดวยสภาพหองเรียนที่เปนหองประชุม       

ขนาดจํากัดและขนาดโตะที่หนักใหญ และแบงแบบคละกันตามความสามารถ ความสนใจ เพศ วัย เพื่อให

แตละกลุมชวยเหลอืกันและใหเกิดการเรียนรูรวมกนัตามวธิกีารเรียนรูแบบรวมมอืรวมใจ การดําเนนิกจิกรรม           

โดยใหผูเรียนทํากิจกรรมตาง ๆ ในแตละศูนยหรือฐานตามที่ไดออกแบบไว ทั้งนี้ไมมีการทดสอบกอนเรียน

เพราะไมสรางความกดดันใหผูเรียนที่มาเขารับการฝกอบรม 

   4.5  ขัน้สรปุบทเรยีน หลังจากทีผู่เรยีนหมนุเวยีนกนัทาํกจิกรรมครบศนูยหรอืฐานการเรยีนรูแลว 

(เนื้อหาการฝกอบรมแบงออกเปน 4 ศูนยและเรียนรูวันละ 2 ศูนย) วิทยากรต้ังคําถามใหผูเรียนสะทอน         

ความรูสกึและบทเรียนท่ีไดรบัดวยการวาดรูปผงัความคิด ระบายสี หรอืเขียนบรรยายตามความพอใจของผูเรยีน  

แลววิทยากรทําหนาที่สรุปบทเรียนทั้งหมดรวมกับผูเรียน 

   4.6  ขัน้ประเมนิผลหรอืทาํการทดสอบเมือ่วทิยากรไดสรปุบทเรยีนแลวจะใหผูเรียนทาํการทดสอบ

หลังเรียนในแตละวัน พรอมทั้งแจงผลการทดสอบใหทุกคนทราบพัฒนาการของตนเองพรอมเฉลยคําตอบที่

ถูกตองใหผูเรียนไดรับทราบ
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  5. การวิเคราะหขอมูล 

   การวิเคราะหขอมูล ในชวงการสํารวจความรูความเขาใจเรื่องการทํางานและการสื่อสาร              

ขามวัฒนธรรม ของผูเรยีนระดับอาชีวศึกษา ฯ นัน้ ใชเคร่ืองมือเปนแบบสอบถาม มกีารวิเคราะหดวยสถิตริอยละ 

คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการพรรณนาประกอบตารางคาสถิติ  สวนการวิเคราะหขอมูล       

จากกระบวนการฝกอบรมใชการวิเคราะหเนื้อหาและนําเสนอผลในเชิงบรรยาย

ผลการวิจัย
  ชวงแรกของการศึกษาความรู ความเขาใจของผูเรียนระดับอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหมในเรื่อง       

การทํางานและการสื่อสารขามวัฒนธรรมพบวา อยูในระดับที่นอย  (รอยละ 32.40)  โดยสวนใหญเห็นวา

กระแสของอาเซียนไมมีผลตอความคิดและการกระทําของตน (รอยละ 59.90) มีความพรอมจะตอนรับการ

เปลี่ยนแปลงตามขอตกลงของประชาคมอาเซียนในระดับปานกลาง  (รอยละ 67.80) ไมมีความสามารถใน

การสื่อสารกับคนตางชาติ (รอยละ 54.00)  มีมุมมองที่มีตอประชาคมอาเซียนวาเปนสิ่งที่ดี (รอยละ 53.96) 

เคยมีการแลกเปลี่ยนขอมูลและวางแผนเรื่องอาเซียนกับเพ่ือนที่เรียนดวยกัน (รอยละ 60.40) เคยมี

ประสบการณการรับรู/ไดยินเรื่องทฤษฎีวัฒนธรรมการทํางานและการส่ือสารขามวัฒนธรรม (รอยละ 53.50) 

เห็นวาวัฒนธรรมการทํางานของประเทศในประชาคมอาเซียนมีเหมือนกันบางเรื่องและแตกตางกันบางเร่ือง 

รอยละ  78.21 ทั้งนี้มีจํานวนผูสนใจกับจํานวนผูไมสนใจเขารับการอบรมเรื่องการทํางานและการสื่อสาร       

ขามวัฒนธรรมรอยละ 50 เทากัน 

  ชวงที่สองที่เปนกระบวนการพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการจัดฝกอบรมแบบศูนยการเรียนเรื่อง     

การทํางานและการส่ือสารขามวฒันธรรมใหกบัผูเรยีนระดับอาชีวศกึษา จงัหวัดเชียงใหม นัน้ดาํเนนิการสราง

และออกแบบเนือ้หาและรูปแบบใหสอดคลองกบัความรู ความเขาใจของนักเรียน นกัศกึษาทีส่าํรวจในชวงแรก 

โดยไมใหมีเนื้อหามากเกินไป  โดยกําหนดจุดประสงคการเรียนรูในโครงการฝกอบรมครั้งนี้เพื่อใหผูเรียน           

ไดตระหนกัในการศกึษาขอมลูพ้ืนฐานเกีย่วกบัประเทศเพือ่นบานในภมูภิาคอาเซยีน  แนวคดิการทาํงานและ

การสื่อสารขามวัฒนธรรม และเขาใจในระดับหนึ่งเพื่อไปศึกษาคนควาตอหลังการฝกอบรมไปแลว  โดยแบง

เปน 4 ฐาน ฐานท่ี 1 ขอมูลเบื้องตนของประเทศเมียนมา สปป.ลาว ไทย เวียดนาม ฐานท่ี 2 ขอมูลเบื้องตนของ

ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย บรูไน และฟลิปปนส  ฐานที่ 3 แนวคิดการทํางานและการสื่อสาร         

ขามวัฒนธรรม ฐานที่ 4 หลักการวิเคราะหวัฒนธรรมการทํางานของประเทศตาง ๆ  

  ผลการจัดฝกอบรมรูปแบบศูนยการเรียนเรื่องการทํางานและการสื่อสารขามวัฒนธรรมของผูเรียน

ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหม  พบวานักศึกษาสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการฝกอบรมท่ีกําหนดไว 

มีการเรียนรูดานเน้ือหาสาระท่ีออกแบบกําหนดไวในแตละศูนย และใชกระบวนการเรียนรูแบบกลุมหรือ        

แบบรวมมือ   นักศึกษาไดฝกการทํางานกลุม การนําเสนอ การเขียนสะทอนการเรียนรู นักศึกษาสวนใหญ       

มคีวามสุขและสนกุในการทํากจิกรรมอบรมแบบศูนยการเรียนน้ี   นกัศึกษาไดฝกการทํางานภายใตการบรหิารเวลา 

การฝกการนําเสนอ กระบวนการทํางานกลุม ผูนําและผูตาม การเขียนสะทอนการเรียนรู นักศึกษา                     
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สวนใหญมีความสุข สนุกในการทํางานกิจกรรมการฝกอบรมแบบศูนยการเรียน 

  ดังตัวอยางนักศึกษาชื่อ นุวธิดา ไดเขียนสรุปส่ิงที่ไดเรียนรูวา “ไดเรียนรูวัฒนธรรมประเทศอาเซียน 

ขอมูลพื้นฐาน วาดแผนท่ีประเทศในอาเซียน มิติการทํางานขามวัฒนธรรม ฝกใหเรามีความคิด ชั่งคิดและ    

พูดใหเปน ปฏิบัติใหถูก มีการวิเคราะหเอกสารและสรุปจับใจความ ฝกใหเราเปนคนตรงตอเวลา การทํางาน

เปนทีม มีการคาดการณเรื่องเวลาในการทํางานแลวทําใหเปน มีการออกมานําเสนองาน มีการทดสอบ         

ความรู” นักศึกษาทุกคนที่เขารับการอบรม มีความพึงพอใจในการอบรมแบบศูนยการเรียนและการเรียนรู 

แบบรวมมือ และนักศึกษาตระหนักถึงการตองศึกษาหาความรูเพิ่มเติมในเรื่องขอมูลพ้ืนฐานและวัฒนธรรม           

การทํางานของแตละประเทศไมวาในประชาคมอาเซียนหรือประเทศผูลงทุนใหมากยิ่งข้ึน

อภิปรายผลการวิจัย 
  การวิจยัคร้ังนีช้วงแรกไดสาํรวจความรูความเขาใจของผูเรียนระดับอาชีวศกึษา ฯ ในเร่ืองการทํางาน

และการสื่อสารขามวัฒนธรรม พบวาอยูในระดับที่นอย ซึ่งมีระดับที่ใกลเคียงกับที่เพ็ชรี รูปะวิเชตร (2555)       

ที่ไดสํารวจความรูความเขาใจของนักศึกษาเรื่องการจัดการขามวฒันธรรมในชวงป พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2554 

ที่พบวาอยูในระดับปานกลาง และเพ็ชรี รูปะวิเชตร (2557) ที่ทําการสํารวจความรูความเขาใจของครูใน      

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจังหวัดเชียงใหม พบวาอยูในระดับปานกลาง ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากยังไมมหีลักสูตรหรือ

เนื้อหากระบวนวิชาการจัดการขามวัฒนธรรมเปดทําการสอนในระดับโรงเรียนหรือวิทยาลัยอาชีวศึกษาหรือ

แมแตในมหาวิทยาลัยของประเทศไทยอยางจริงจัง อีกทั้งศาสตรดานนี้ยังอยูในวงจํากัด สังคมไทยโดยท่ัวไป

ใชภาษาไทยในการติดตอสือ่สาร มกีารใชภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารเฉพาะในการเรียนการสอนวิชาภาษาองักฤษ 

รวมทั้งการตื่นตัวกับการรับมือกับการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนหรือสังคมพหุวัฒนธรรมยังอยูในระดับ     

ไมสูงมาก 

  ชวงที่สองของการวิจัย ที่ไดพัฒนารูปแบบการฝกอบรมใหกับผูเรียนระดับอาชีวศึกษา ฯ เร่ืองการ

ทาํงานและการสอืสารขามวฒันธรรม ดวยรปูแบบการฝกอบรมแบบศนูยการเรยีนและวธิกีารเรยีนรูแบบรวมมอื 

เนนการเรียนรูท่ีลงมอืปฎบิตัดิวยตนเองในกลุมยอย มกีารทาํกจิกรรมกลุมตามงานท่ีมอบหมายในแตละศูนย

ในหลักสูตรการทํางานและการส่ือสารขามวัฒนธรรมเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียนและสังคมพหุวัฒนธรรม    

โดยใชแนวคิดการจัดฝกอบรมแบบศูนยการเรียนของนักวชิาการ เชน สวุทิย  มลูคํา และ อรทัย  มลูคํา (2547) 

และทิศนา  แขมมณี (2550)  ซึ่งพบวา นักศึกษาที่เขารับการฝกอบรมไดเกิดการเรียนรูเนื้อหาสาระตามแผน  

การจดัฝกอบรมและมกีระบวนการเรยีนรูแบบรวมมอื มกีารฝกทกัษะการทาํงานกลุม ทกัษะการสือ่สาร ทกัษะ

การเปนผูนําและผูตาม  

  การวจิยัครัง้นีไ้ดใชวธิกีารฝกอบรมแบบศนูยการเรยีนและวธิกีารเรยีนรูแบบรวมมือ พบวา นกัศกึษา

ทํากิจกรรมการเรียนรูดวยตนเองและรวมกันเปนกลุมบรรลุวัตถุประสงคและมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในวันที่สอง

ของการฝกอบรม ดังตัวอยางท่ีนักศึกษาไดเขียนสะทอนการเรียนรูวา “ไดวิเคราะหปจจัยทางวัฒนธรรม           

ออกไปนาํเสนอหนาหอง ถามคาํถามเรือ่งอาเซยีนเพิม่เตมิ รองเพลงอาเซยีน รูสกึวาไดรบัความรูมาก อาเซยีน
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เปนเรือ่งทีต่นจะตองใสใจใหมากกวาเดมิ ทานวทิยากรใจดแีละรูสกึสนกุสนาน” หรืออกีตัวอยางของนกัศึกษา

ที่เขียนวา   “มีความสุขมาก ๆ  และสนุกสนานท่ีไดเขารวมในการอบรมคร้ังนี้ ขอขอบคุณอาจารยวิทยากรท่ีนํา

ความรูและความสุขสนุกสนานมามอบให ขอบคุณคะ”  สอดคลองกบัแนวคิดการจัดฝกอบรมของเสาวลักษณ 

สขุวริชั และ กมล อดุลพนัธ (2544)  ทีแ่นะนาํใหผูจดัการฝกอบรมตองเขาใจวาผูเขารบัการฝกอบรมจะเรยีนรู    

ไดรอยละ 75 หากมีการลงมือปฏิบัติ และจะเรียนรูไดรอยละ 30-50 การมีสวนรวมในการอภิปราย สวน          

การเรยีนรูแบบฟงบรรยายเรยีนรูไดเพยีงรอยละ 10-15 รวมทัง้สอดคลองกบังานวจิยัของพรรณ ีทองสุกใส (2550)  

ที่ศึกษาการพัฒนาชุดการเรียนรูเรื่องทัศนธาตุสําหรับนักเรียนชั้นประถมปที่ 4  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

ขอมูลการพัฒนาชดุการเรียนรู ซึง่พบวา นกัเรียนเห็นดวยวาการเรียนรูดวยชดุการเรียนรูชวยใหปฏิบตักิจิกรรม

เปนขัน้ตอน นกัเรยีนสนใจเรยีนมากกวาฟงครอูธบิาย นกัเรยีนมคีวามสนใจในการเรยีนรู มคีวามกระตอืรอืรน 

สามารถปฏิบัติกิจกรรมและศึกษาหาความรูไดดวยตนเองตามขั้นตอนของชุดการเรียนรู โดยมีครูผูสอนเปน  

ผูใหคําแนะนําชวยเหลือ   

  การจัดกิจกรรมวิธีการเรียนรูแบบรวมมือในการจัดฝกอบรมครั้งนี้ ผูวิจัยในฐานะวิทยากรหลักได         

มกีารสรางบรรยากาศใหผูเรยีนท่ีเขารวมกิจกรรมไมรูสกึวาถกูกดดัน การใชคาํพดู ภาษากายท่ีสภุาพ เปนมิตร 

พยายามสรางแรงจงูใจใหผูเรยีนเกดิความม่ันใจ อยากเรยีนรู และทํากจิกรรมครบ แมผลการทดสอบหลังเรยีน

แตละศนูยจะไดรบัคะแนนนอย กใ็หกาํลงัใจและใหหาขอมูลเพิม่เตมิไดภายหลัง ดงัการเขียนสะทอนการเรียนรู

ของนักศกึษาช่ือ นภสัา แสดงความคิดเห็นวา “ไดเรียนรูถงึมารยาท การวางตัวเม่ือเราเขาไปทํางานในองคกร

ตาง ๆ เรียนรูวิธีการจัดการแกปญหาในการทํางานรวมกันกับผูอื่น เรียนรูวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก            

ในสมาคมอาเซียน การชวยเหลือตนเอง พึ่งพาตนเอง ความรับผิดชอบ ความไมเห็นแกตัว การใชเวลา              

การตรงเวลา การบริหารเวลา ไดเรียนรูลักษณะภูมิประเทศของสมาชิกอาเซียน ไดทดสอบความรู”                        

ซึง่สอดคลองกบัแนวคดิทีน่าํเสนอทีไ่ดกลาวถึงการเรยีนรูแบบรวมมอืวาจะตองสรางบรรยากาศแหงการเรยีนรู     

ที่มีลักษณะดี คือ จะตองใหผูเรียนรูสึกปลอดภัยในการเขารวมกิจกรรมหรือทํางานอยูในกลุมท่ีไดเลือกหรือ  

จัดใหอยู  การจัดกลุมพยายามอยาใหมีสมาชิกนอยหรือมากเกินไป เพ่ือใหสมาชิกแตละคนไดแลกเปล่ียน

อยางเหมาะสมไมมากหรือนอยเกนิไปจนไมไดสาระในการทาํงานตามมอบหมาย และครูอาจารยหรือวทิยากร

ตองคิดวางแผนงานที่จะใหสมาชิกในกลุมไดทําอยางรอบคอบ โดยการกําหนดวัตถุประสงคใหชัดเจนวา

ตองการเนื้อหาสาระและกระบวนการทํางานที่ดีดวย (Educational Broadcasting Corporation, 2004)

  ในการฝกอบรมแบบศูนยการเรียนครั้งนี้ ไมมีการทดสอบกอนเรียนในแตละเนื้อหาในแตละศูนย

เพราะวิทยากรหลักไดกาํหนดวัตถปุระสงคของการจัดฝกอบรมเพ่ือใหผูเรียนท่ีเขารบัการฝกอบรมไมรูสกึกดดนั

และ มบีรรยากาศทีอ่บอุน ปลอดภยั เชือ่มัน่ในตนเอง มกีารทาํงานกจิกรรมตามกาํหนดอยางอสิระดวยตนเอง

และภายใตการทํางานแบบกลุม และเนนการสรางความตระหนักในเร่ืองท่ีไมเคยเรียน คอื ประชาคมอาเซียน

และการจัดการขามวัฒนธรรม  ซึ่งขัดแยงกับแนวคิดและขอเสนอแนะของนักวิชาการดานการสอนแบบ        

ศนูยการเรยีน เชน  ทศินา  แขมมณ ี(2550)  สวุทิย  มลูคาํ และ อรทยั  มลูคาํ (2547) ทีเ่สนอแนะใหการเรียนแบบ

ศนูยการเรียนตองมีการทดสอบกอนเรียน  แตสอดคลองกับแนวคิดของจําเนียร  ศลิปวานิช (2538) ทีใ่หผูสอน
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ไดตระหนกัถงึการสรางบรรยากาศในหองเรยีน ดวยบรรยากาศแหงความใกลชดิทีม่คีวามอบอุน มกีารยอมรับ

นับถือ บรรยากาศแหงความสําเร็จ และอิสระ เพื่อใหผูเรียนเกิดความอบอุนใจ ยอมรับนับถือตนเอง และ      

รวมมือรวมกิจกรรมอยางกระตือรือรน ซึ่งทัศนคติตอการทดสอบของผูเรียนมักเปนทัศนคติเชิงลบ และอาจ   

สงผลใหบรรยากาศการเรียนรูในโครงการฝกอบรมคร้ังนี้เกิดแรงกดดัน เครียดและไมอยากเขารวมกิจกรรม  

อีกท้ังโครงการจัดฝกอบรมคร้ังน้ีกระทําข้ึนเพ่ือสรางความตระหนักและเผยแพรเน้ือหาความรูเร่ือง          

ประชาคมอาเซยีนและแนวคดิการจดัการขามวฒันธรรม ทีไ่มมผีลตอคะแนนการเรยีนการสอนตามหลกัสูตรปกติ          

ของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ 

สรุป
  การพัฒนารูปแบบการจัดฝกอบรมแบบศูนยการเรียนที่สงเสริมความรูเรื่องการทํางาน การส่ือสาร

ขามวัฒนธรรมสําหรับนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาจะไมมีการทดสอบกอนเรียนในแตละเนื้อหาในแตละศูนย

เพ่ือใหผูเรียนทีเ่ขารบัการฝกอบรมไมรูสกึกดดนัและมกีารสรางบรรยากาศทีอ่บอุน ปลอดภยั เช่ือม่ันในตนเอง  

มีกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือ มีการฝกทักษะการทํางานกลุม ทักษะการสื่อสาร ทักษะการเปนผูนําและ     

ผูตาม  มกีารทํางานกิจกรรมตามกําหนดอยางอิสระดวยตนเองและภายใตการทํางานแบบกลุม  การใชคาํพดู 

ภาษากายของวทิยากรควรสภุาพ เปนมติร พยายามสรางแรงจงูใจใหผูเรยีนเกดิความมัน่ใจ อยากเรยีนรู และ

ทํากิจกรรมครบ  การทดสอบหลังการฝกอบรม สามารถทําดวยแบบทดสอบและการใหนักศึกษาไดพูดและ

เขียนสะทอนสิ่งที่ไดเรียนรูอยางอิสระ  

  1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

   1.1 ผูสอนหรือวิทยากรสามารถนํารูปแบบการฝกอบรมหรือการเรียนแบบศูนยการเรียนและ     

วธิกีารเรียนหรือการฝกอบรมแบบรวมมือไปใชในการจัดการเรียนการสอน หรือการฝกอบรมได ทัง้น้ีเพือ่พัฒนา

และสนับสนุนการเรียนรูแบบศตวรรษท่ี 21 ที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยครูผูสอน วิทยากรเปนผูสนับสนุน

การเรียนรูและการอบรมนั้น (Facilitator) 

   1.2 หัวใจสําคัญของการเรียนรูแบบรวม (Collaborative Learning) ผูสอนหรือวิทยากรตองมี

การวางแผนลวงหนาอยางเปนระบบ เขาใจศาสตรของการเรียนรูที่ดีและพื้นฐานของผูเรียน และดําเนินการ

เรียนรูหรือการฝกอบรมอยางมีความต้ังใจดวยทาที คําพูดที่สุภาพ ใหกําลังใจ มีความอดทนในการใหผูเรียน

ไดเรียนรูดวยตนเองและกลุม 

  2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

   2.1 เพ่ิมขนาดการสํารวจความรู ความเขาใจเรื่องการทํางาน การสือสารขามวัฒนธรรมให

ครอบคลุมกลุมตัวอยางหรือประชากร

   2.2 เพิ่มขอบขายการจัดฝกอบรมใหมีเนื้อหาที่ลึกซึ้งข้ึน หรือเพิ่มระยะเวลาในการฝกอบรม        

หรือเพิ่มจํานวนผูเขารับการฝกอบรม

   2.3 เปล่ียนสภาพแวดลอมในการจัดฝกอบรมเปนสถานท่ีนอกสถาบันการศึกษา เชน หองประชุม

ในโรงแรม จะทําใหการจัดฝกอบรมสะดวกสบายและชวยใหผูเขารับการฝกอบรมมีการตื่นตัวยิ่งข้ึน  
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