โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
ชื่อเรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย
สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ผู้วิจัย นางสาวจีรวรรณ์ เข็มกลัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้ง นี้ มี วัตถุป ระสงค์ เ พื่อ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนวิชาภาษาไทยของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบ
เน้นภาระงาน (2)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ที่มีต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1 จานวน 40 คน ของ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิท ยา พุท ธมณฑล ภาคเรียนที่ 2 ปีก ารศึก ษา 2562 โดยใช้แผนการ
ทดลองแบบศึกษากลุ่มเดียว วัดก่อนและหลังการทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการ
เรียนรู้แบบเน้นภาระงาน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจมีต่อ
การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีแบบ Dependent
ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3/1 หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึก ษาปีที่ 3/1 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบเน้น
ภาระงาน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยอยู่ในระดับมาก

คานา
รายงานการวิจัยฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน และ
เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3/1 โรงเรี ย นนวมิ น ทราชิ นู ทิ ศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนวิ ชา
ภาษาไทย
ความส าเร็จ ของการวิจัยในครั้ง นี้ได้รับ ความกรุณาจากผู้มี พระคุณหลายท่ าน ได้แก่
ผู้อานวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล นายธนะกุล ช้อนแก้ว, รองผู้อานวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล นางวรรณวิสา สมบัติวงศ์ , หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางจันทร์เจ้า เถียรทวี ที่ให้คาปรึกษาแนะนา และได้ให้โอกาสในการ
จัดทารายงานการวิจัยฉบับนี้ขึ้นมา พร้อมกันนี้ขอขอบคุณเว็บไซต์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา
พุท ธมณฑล ที่ เ ป็นแหล่ง ในการศึก ษาค้ นคว้ าหาข้อมู ล ประกอบการจั ดท ารายงานการวิจัย ผู้จัดท า
จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย
รายงานการวิจัยเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพือ่ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาไทย สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ฉบับนี้ ผู้วจิ ัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
ผลการวิจัยในครัง้ นี้คงจะเป็นประโยชน์สาหรับผู้ศกึ ษาที่ต้องการนาไปใช้พัฒนาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวรรณคดีในเรื่องอื่น ๆ อีกต่อไป
นางสาวจีรวรรณ์ เข็มกลัด
ผู้วิจัย
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แบบแผนการทดลอง
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3/1 ที่มีความแตกต่างกัน ก่อนเรียนและหลังเรียน
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 16
ที่มีความแตกต่างกัน ก่อนเรียนและหลังเรียน
การศึก ษาความพึ ง พอใจของนัก เรียนระดับชั้นมั ธยมศึก ษาปีที่ 3/1 ที่ มี ต่อ การ 17
จัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย

บทที่ 1
บทนำ
1. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบัน ในประเทศและสังคมโลกที่มีการพัฒนาก้าวไกลแล้ว ไม่ว่าจะเป็นด้านความเจริญทาง
เทคโนโลยี การคมนาคม หรื อ การขนส่ ง ต่ า งๆนั้ น ล้ ว นแล้ ว แต่ เ ป็ น ปั จ จั ย เกื้ อหนุ น ท าให้ เ กิ ด ความ
เปลี่ยนแปลงในสังคมมนุษย์ได้ แม้กระทั่งการศึกษาในยุคปัจจุบันก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัย
อยู่ตลอดเวลาตามวิถีทางสังคมมนุษย์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ไร้ขีดจากัด การศึกษาไทย แม้ว่า
จะมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัย และวิถีความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก โดยเฉพาะประเทศที่มีการ
พัฒนาแล้วก็ตาม หลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนรู้ใหม่ ๆ ยังไม่สามารถบ่งชี้ให้ครูผู้สอนเห็นว่าผู้เรียนเกิด
ความเปลี่ยนแปลงในการเรียนรู้และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นทั้งหมดทั่วประเทศได้ ซึ่ง
ขณะเดียวกันครูผู้สอนก็ได้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อหาวิธีที่จะทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่เหมาะสม และ
นามาเพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
ส าหรั บ การสอนภาษาไทยนั้น ไม่ ว่ า สั ง คมโลกจะเปลี่ย นแปลงไปในทิ ศทางอย่ า งไรก็ ตาม
กระบวนการในการจัดการเรียนรูใ้ นรายวิชาภาษาไทยก็ยังคงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่จาเป็นในด้านของ
การสื่อสาร การฟัง พูด อ่าน เขียน ให้มีประสิทธิภาพ โดยทั้งหมดจะต้องให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจหลักภาษา
และวรรณคดีไทยอย่างเห็นคุณค่า ในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม โดยครูผู้สอนจาเป็นที่จะต้องหา
เทคนิควิธีเพื่อจะให้นักเรียนได้เกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชามากยิ่งขึ้น จะเห็นได้ว่าการสอนหลัก
ภาษาไทย เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยากสาหรับครูผู้สอนและผู้เรียนมาก อาจเป็นเพราะเนื้อหาที่ค่อนข้างยาก
ซับซ้อน มีกฎเกณฑ์ที่เข้าใจยาก ซึ่งบ่อยครั้งจะเห็นว่าผู้เรียนไม่ค่อยสนใจเรียนรู้เท่าที่ควร พอถึงชั่วโมงที่
จะต้องสอนหลักภาษาไทย จาเป็นมากที่จะต้องหาวิธีการที่หลากหลายเพื่อดึงดูดความสนใจผู้เรียน
วิธีการสอนหลักภาษาไทยที่เหมาะสมนั้น จาเป็นมากที่ครูจะต้องปลูกฝังให้ผู้เรียนเห็นคุณประโยชน์
จากการเรียนหลัก ภาษา สอนให้ผู้เรียนได้ท ราบกฎเกณฑ์ท างภาษาเฉพาะที่จาเป็น เช่นประโยคและ
โครงสร้างของประโยคในภาษาไทย คาและหน้าที่ของคาในภาษาไทย รูปลักษณ์คาไทย เป็นต้น เพื่อให้
ผู้ เ รี ย นได้ น าความรู้ เ หล่ า นั้ น ไปใช้ ใ นการสื่ อ สาร ฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น โดยให้ ห ลั ก ภาษาไทยได้ เ กิ ด
ความสัมพันธ์กับการใช้ภาษาไทย ครูจะต้องสอนหลักภาษาไทยโดยการฝึกทักษะทั้งสี่ให้แก่ผู้เรียนในชั้น
เรียนโดยให้มีการซักถาม พูดอธิบาย แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ต่อประเด็นของเนื้อหาหลักภาษาไทยที่
ครู ก าลั ง สอน ดั ง นั้ น ครู ค วรเลือ กรูป แบบการสอนที่ มุ่ ง เน้ น ทั ก ษะการใช้ ภ าษาไทยของผู้เ รี ยน ซึ่ ง มี
ความสาคัญและมีความจาเป็นอย่างมากที่ครูในฐานะผู้สอนจะต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะดังกล่าวให้แก่ผู้เรียน การนาแนวคิดแบบเน้นภาระงานหรือ Task based learning (Tbl) มา
ประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาไทยนั้น นับว่าสอดคล้องกับหลักการ
พัฒนาทักษสัมพันธ์ เพราะแนวคิดแบบเน้นภาระงานหรือ Task based learning (Tbl) เป็นแนวคิดที่ให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตัวเอง กระตุ้นทักษะทางการใช้ภาษาไทย ไม่ว่าจะเป็นการให้ผู้เรียนได้
อ่าน เขียน ฟัง ดู และพูดเกี่ยวกับภาระงานที่ตนเองได้รับ เป็นการฝึกทักษะต่าง ๆ ไปพร้อมกัน ผู้เรียน มี
โอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น ตลอดจนเรียนรู้ด้วยตนเอง จากที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้
เห็นว่าการส่งเสริม ทักษะทางด้านภาษาไทยให้กับนักเรียนจึงจาเป็นอย่างยิ่ง ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ด้วยการจัดกิจกรรมการ
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เรียนรู้แบบเน้นภาระงาน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ คิดวิเคราะห์อย่างมี เหตุผล มีการระดมสมอง
การทางานกลุ่มซึ่งจะช่วยให้นักเรียนมีทักษะทางด้านคิดวิเคราะห์ ได้ฝึกปฏิบัติทักษะด้านภาษาไทยเป็น
พื้นฐานในการเรียนในระดับที่สูงขึ้น และเป็นแนวทางในการเรียนในรายวิชาอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพที่ดี
ยิ่งขึ้นต่อไป
2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ก่อน
และหลังการสอนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบเน้นภาระงาน
3. สมมติฐานของการวิจัย
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานทาให้นกั เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
2. นักเรียนพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมุ่งเน้นภาระงานในระดับมาก
4. ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
2. ตัวแปรที่ศึกษา
2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน
3. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย
เนื้ อ หาที่ ใ ช้ เ ขี ย นแผนการจั ด การเรี ย นรู้ เ ป็ น เนื้ อ หาของหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง บทละครพูดเรื่องเห็น
แก่ลูก การอ่านประเมินค่า การเขียนรายงานโครงงาน และการพูดโต้วาที
4. ระยะเวลาในการวิจัย
ดาเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ใช้เวลา 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง
รวมระยะเวลา 12 ชั่วโมง
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
1. เข้าใจความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย
2. นักเรียนมีความสามารถทางการเรียนวิชาภาษาไทย
3. เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยให้มีคุณภาพต่อไป
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6. นิยามศัพท์
1. การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน (Task based learning ) คือกิจกรรมที่มีเป้าหมายมุ่งเน้น
ให้ ผู้ เ รี ย นใช้ ภ าษาเพื่ อ บรรลุ ผ ลที่ แ ท้ จ ริ ง หรื อ กล่ า วอี ก อย่ า งหนึ่ ง ว่ า ผู้ เ รี ย นจะใช้ ท รั พ ยากรของ
ภาษาเป้าหมายอะไรก็ ตามที่ พ วกเขามี อยู่เ พื่อที่ จ ะใช้แก้ ปัญ หา ไขปริศนา เล่นเกม หรือแบ่ง ปันและ
เปรียบเทียบประสบการณ์ ภาระงานมีจุดเริ่มต้นที่หลากหลาย โดยอาจจะมาจากข้อมูลที่ผเู้ รียนมี อย่างเช่น
ประสบการณ์ส่วนตัว ความรู้ทั่ วไป ภาระงานอาจจะมาจากงานเขียน บันทึ ก ข้อมู ล เสียง หรือบันทึก
ข้อมูลภาพ และอาจจะเป็นกิจกรรมอย่างเช่น เกมต่างๆ การสาธิต หรือการสัมภาษณ์ วิลลิซ และ วิลลิซ
(Willis and Willis. 1996 : 53 - 54)
2. ความพึ ง พอใจ หมายถึ ง ความรู้ สึ ก ภายในจิต ใจของนั ก เรียนระดับ มั ธ ยมศึก ษาปีที่ 3/1
โรงเรียนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑลที่มีต่อการเรียนวิชาภาษาไทยด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบเน้นภาระงาน

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
1. จุดหมายของหลักสูตร
หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผูเ้ รียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพใน
การศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงกาหนด เป็นจุดหมาย เพื่อให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ดังนี้
1. มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. มีความรู้อันเป็นสากลและมีความสามารถในการสือ่ สาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้
เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต
3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกาลังกาย
4. มีความรักชาติ มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
5. มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมปิ ัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิง่ แวดล้อม
มีจิตสาธารณะที่มงุ่ ทาประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดงี ามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
2. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผูเ้ รียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ทกี่ าหนด
นั้นจะช่วยให้ผเู้ รียนเกิดสมรรถนะสาคัญ 5 ประการ คือ
1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมใน
การใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งเจรจาต่อรองเพื่อ
ขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผล และความถูก
ต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยคานึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม
2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การ
คิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนาไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือ
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ
ที่ เ ผชิญ ได้อ ย่างถูก ต้อ งและเหมาะสมบนพื้นฐานของเหตุผ ล คุณธรรมและข้อมู ล สารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้
ป้องกันและแก้ไขปัญหาและมีการตัดสินที่มีประสิท ธิภาพโดยคานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคม
และสิ่งแวดล้อม
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนากระบวนการต่าง ๆ ไป
ใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทางาน และการอยู่
ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้ง
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ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อมและการรู้จัก
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยี
ด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้
การสื่อสาร การทางาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสม และมีคุณธรรม
3. คุณภาพของผู้เรียนเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อ่ า นออกเสี ย งบทร้ อ ยแก้ ว และบทร้ อ ยกรองเป็ น ท านองเสนาะได้ ถู ก ต้ อ งและ
เข้าใจ ความหมายโดยตรงและโดยนัย จับใจความสาคัญและรายละเอียดของสิ่งที่อ่าน แสดงความคิดเห็น
และข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน และเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด ย่อความ เขียนรายงานจากสิ่งที่
อ่านได้ วิเคราะห์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผล ลาดับความอย่างมีขั้นตอนและความเป็นไปได้ของเรื่องที่อ่าน
รวมทั้งประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน
เขียนสื่อสารด้วยลายมือที่อ่านง่ายชัดเจน ใช้ถ้อยคาได้ถูกต้องเหมาะสมตามระดับภาษา
เขียนคาขวัญ คาคม คาอวยพรในโอกาสต่าง ๆ โฆษณา คติพจน์ สุนทรพจน์ ชีวประวัติ อัตชีวประวัติ
ประสบการณ์ต่าง ๆ เขียนย่อความ จดหมายกิจธุระ แบบกรอกสมัครงาน เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และ
แสดงความรู้ความคิดหรือโต้แย้งอย่างมีเหตุผล เขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้าและเขียนโครงงาน
พู ดแสดงความคิดเห็น วิเ คราะห์ วิจ ารณ์ ประเมินสิ่งที่ ได้จากการฟังและการดู นา
ข้อคิดไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ได้ศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มี
ศิลปะในการพูด พูดในโอกาสต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์และพูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผลน่าเชื่อถือ มี
มารยาทในการฟัง ดู และพูด
เข้าใจและใช้คาราชาศัพท์ คาบาลี สันสกฤต คาภาษาถิ่น คาภาษาต่างประเทศ คา
ทับศัพท์ และศัพท์บัญญัติในภาษาไทย วิเคราะห์ความแตกต่างในภาษาพูด ภาษาเขียน โครงสร้างของ
ประโยคความรวม ประโยคความซ้อน ลักษณะภาษาที่เป็นทางการ กึ่งทางการ และไม่เป็นทางการ
แต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ กาพย์ และโคลงสี่ภาพ
สรุปเนื้อหาจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน วิเคราะห์ตัวละครสาคัญ วิถีชีวิตไทย
และคุณค่าที่ได้รับจากวรรณคดี วรรณกรรมและบทอาขยาน พร้อมทั้ งสรุปความรู้ ข้อคิดเพื่อนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
4. การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน (TASK-BASED LEARNING)
นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงความหมายของภาระงานไว้ดังนี้
วิลลิซ และ วิลลิซ (Willis and Willis. 1996 : 53 - 54) ได้กล่าวถึงความหมายของ
ภาระงานไว้ว่า ภาระงานคือกิจกรรมที่มเี ป้าหมายมุง่ เน้นให้ผู้เรียนใช้ภาษาเพื่อบรรลุผลที่แท้จริง หรือกล่าว
อีกอย่างหนึ่งว่าผูเ้ รียนจะใช้ทรัพยากรของภาษาเป้าหมายอะไรก็ตามที่พวกเขามีอยู่เพื่อทีจ่ ะใช้แก้ปญ
ั หา
ไขปริศนา เล่นเกม หรือแบ่งปันและเปรียบเทียบประสบการณ์ ภาระงานมีจุดเริ่มต้นที่หลากหลาย โดย
อาจจะมาจากข้อมูลที่ผเู้ รียนมี อย่างเช่น ประสบการณ์ส่วนตัว ความรู้ทั่วไป ภาระงานอาจจะมาจากงาน
เขียน บันทึกข้อมูลเสียง หรือบันทึกข้อมูลภาพ และอาจจะเป็นกิจกรรมอย่างเช่น เกมต่างๆ การสาธิต หรือ
การสัมภาษณ์
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แบรนเดน (Branden. 2006 : 4) ได้กล่าวถึงความหมายของภาระงานไว้ว่า ภาระงาน
คือกิจกรรมที่มีคนมีส่วนร่วมเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายซึ่งต้องมีการใช้ภาษา การใช้ภาษาในที่นี้คือการบรรลุ
เป้าหมายโดยการเข้าใจภาษาที่ป้อนและการสร้างผลผลิตทางภาษา ตัวอย่างเช่น การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
ในสถานการณ์จริงผ่านการใช้ภาษา ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้มากขึ้น
จากความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้
แบบเน้นภาระงาน หมายถึง การจัดการเรียนการรู้ที่มีส่วนร่วมให้บรรลุเป้าหมายโดยการใช้ภาษา
5. ความสาคัญของภาระงาน
ไบเกต (Bygate. 2001 : 23) กล่าวถึงความสาคัญของภาระงานไว้ว่า การใช้ภาระงาน
เป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนาทักษะภาษาเป้าหมายของผู้เรียน ในประเภทของภาระงานที่แตกต่างกัน
ออกไปช่วยให้ผเู้ รียนได้ฝึกฝนและพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาเป้าหมายสื่อสารได้อย่างมี
ความหมาย
6. ประเภทของภาระงาน
ริชาร์ด (Richards. 2001 : 162) ได้นาเสนอรูปแบบของการจัดภาระงานเพือ่ การเรียน
การสอน (pedagogical task) ที่แตกต่างกันไว้อีก 5 ประเภท ดังนี้
1. ภาระงานประเภทจิก๊ ซอว์ (jigsaw task) เป็นกิจกรรมภาระงานที่ให้ผเู้ รียนได้ทา
กิจกรรมร่วมกับผูเ้ รียนคนอื่นๆเพื่อเรียบเรียงเรื่องราวให้สมั พันธ์กัน เช่น ผู้เรียนได้รบั เนื้อหาเกี่ยวกับนิทาน
ที่แตกต่างกันในแต่ละกลุม่ ผู้เรียนจะต้องทาการเล่าเรื่องร่วมกันกับกลุม่ อื่นๆโดยลาดับเหตุการณ์ตาม
ท้องเรื่องได้อย่างถูกต้อง
2. ภาระงานแลกเปลี่ยนข้อมูล (information - gap task) เป็นกิจกรรมภาระงานที่ให้
ผู้เรียนได้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างบุคคลหรือกลุม่ โดยที่จะได้รบั ชุดข้อมูลที่แตกต่างกัน ผู้เรียน
จะต้องทาการสื่อสารเพื่อขอและให้ข้อมูลเพื่อให้ภาระงานนัน้ แล้วเสร็จ
3. ภาระงานแก้ปัญหา (problem solving task) เป็นกิจกรรมภาระงานที่ให้ผู้เรียนได้
คิดหาแนวทางแก้ปัญหาตามสถานการณ์ทกี่ าหนดตามชุดของข้อมูลที่กาหนดให้
4. ภาระงานเพื่อการตัดสินใจ (decision - making task) เป็นกิจกรรมภาระงานที่ให้
ผู้เรียนได้ใช้เหตุผลในการตัดสินใจต่อเรื่องหรือปัญหาทีผ่ ู้สอนกาหนด โดยผูเ้ รียนต้องอธิบายเหตุผลทีเ่ ลือก
ตัดสินใจสิง่ นั้น
5. ภาระงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (opinion exchange tasks) เป็นกิจกรรมภาระ
งานที่ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกัน โดยไม่จาเป็นต้องมี
ความเห็นที่ตรงกันกับบุคคลอื่น
7. ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน
วิลลิซ (Willis. 1996 : 56) กล่าวว่า ขั้นก่อนการปฏิบัติภาระงานและขั้นปฏิบัติภาระงาน
จะเกิดการเปลี่ยนแปลงจากการสื่อสารกันในกลุม่ เล็กๆ ไปสูก่ ารสือ่ สารกับผู้อื่นได้อย่างลื่นไหลและเป็น
ธรรมชาติ ขั้นตอนการปฏิบัติภาระงานที่สมบูรณ์นั้นมีเป้าหมายเพื่อสร้างปัจจัยสาคัญต่างๆ ในการเรียน
ภาษาให้เกิดขึ้นในห้องเรียน มีขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นก่อนการปฏิบัติภาระงาน (pre-task)
1.1 ครูผู้สอนแนะนาบทเรียน รูปแบบ จุดประสงค์ของภาระงานต่างๆ
1.2 ผู้สอนกาหนดภาระงานพูดจากเนื้อหา
1.3 ครูผู้สอนเตรียมความพร้อมและความเข้าใจของผู้เรียนในขั้นตอนของการปฏิบัติภาระงาน
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2. ขั้นดาเนินงานตามตามวงจรของการปฏิบัติภาระงาน (task cycle) เป็นขั้นตอนการปฏิบัติภาระ
งานตามที่ได้รบั มอบหมาย โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน 3 ขั้นตอน ดังนี้
2.1 ภาระงาน (task) ผู้เรียนมีการอภิปราย ปฏิบัติภาระงานตามที่ได้รับมอบหมายในรูปแบบ
ของกิจกรรมเดี่ยว จับคู่ และกลุ่ม
2.2 วางแผน (planning) ผูเ้ รียนเตรียมตัวนาเสนอภาระงานตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการใช้
ภาษาด้วยตนเองซึ่งครูผู้สอนจะให้ความช่วยเหลือหากมีความติดขัดทางการใช้ภาษา
2.3 ขั้นรายงาน (report) ผู้เรียนสรุปผลและรายงานผลจากภาระงานที่ตนปฏิบัติ ครูผสู้ อนจะ
เป็นผู้ให้คาแนะนาและประเมินผลงานนั้นๆ
3. ขั้นฝึกฝนและตรวจสอบการใช้ภาษา (language focus) ผู้เรียนจะสามารถประเมินผลการ
ปฏิบัติภาระงานของตนและเปรียบเทียบผลจากการปฏิบัติภาระงานของผู้อื่น มีขั้นตอนสาคัญ 2 ขั้นตอน
3.1 ขั้นวิเคราะห์ (analysis) ผูเ้ รียนตรวจสอบการใช้ภาษาในการปฏิบัติภาระงานของตนเอง
และสามารถสร้าง คา วลี ขึ้นใหม่เองได้จากการวิเคราะห์คาที่ใช้สื่อสารความหมายจากการปฏิบัติภาระ
งานที่ผ่านมา
3.2 ขั้นปฏิบัติ (practice) ผู้เรียนฝึกฝนการใช้ภาษาโดยเรียนรู้คา วลี และรูปแบบโครงสร้าง
ตามเนื้อหาที่เรียน
วิลลิซ และ วิลลิซ ( Willis and Willis. 2007 : 76 - 77) ได้ยกตัวอย่างภาระงานการจัด
ประเภท โดยมีชื่อภาระงานว่า ‘International words’ ดังนี้
ขั้นภาระงานเป้าหมาย (target task) คือ ให้ผเู้ รียนจัดประเภทสิ่งที่รบั ประทานได้ สิง่ ที่ดื่มได้
กีฬา การขนส่ง เครื่องใช้ไฟฟ้า สื่อ คาทักทาย และคาต่างๆ ที่เกี่ยวกับโรงเรียนลงในช่องว่างที่แบ่งไว้แต่ละ
ประเภท
ขั้นการทากิจกรรม (during task)
1. ผู้สอนแบ่งช่องเพื่อจัดประเภทบนกระดาน โดยแต่ละประเภทจะมีตัวอย่างให้ไว้หนึ่งตัวอย่าง
เพื่อเป็นแนวทางให้ผเู้ รียนได้ปฏิบัติภาระงาน
2. ผู้เรียนพูดคาศัพท์ทเี่ หมาะสมกับแต่ละประเภท อย่างเช่น ประเภทกีฬา ผู้เรียนจะพูดคาศัพท์
เทนนิส (tennis) และ กอล์ฟ (golf) เป็นต้น
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ณพัชญาฐ์ สุขพัชราภรณ์ (2558 : บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะการเขียน
ภาษาอัง กฤษ และทั ก ษะการเรียนรู้ด้วยตนเองของนัก ศึก ษา โดยการใช้กิ จ กรรมแบบเน้นภาระงาน
กลุ่ม เป้าหมายในการทา วิจัย ครั้ง นี้ คือ นัก ศึก ษาที่ ล งทะเบียนเรียนในรายวิชา ภาษาอัง กฤษเพื่องาน
เลขานุการและสานักงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จานวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แผนการสอนที่ใช้กิจกรรมแบบเน้นภาระงาน จานวน 6 แผน 2) แบบประเมิน
ความสามารถ ทางการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้ป ระเมินความสามารถทางการเขียนของผู้เรียนหลังจาก
การเรียน แต่ล ะแผน และ 3) แบบสอบถามวัด ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่ง ใช้สอบถาม
ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนก่อนและหลังจากการเรียนโดยใช้กิจกรรมแบบ เน้นภาระ
งาน จากนั้นจึง นาข้อ มู ลที่ ได้ม าวิเคราะห์โ ดยใช้โ ปรแกรมสาเร็จรูป เพื่อหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย ปรากฏว่า ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึก ษา
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อยู่ในระดับดี หลังจากการเรียนโดยใช้ กิจกรรมแบบเน้นภาระงาน และทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง
นักศึกษาสูงขึ้น จากระดับพอใช้ เป็นระดับดี หลังจากเรียน โดยใช้กิจกรรมแบบเน้นภาระงาน
สุพรรณี อาศัยราช (บทคัดย่อ : 2557) ได้ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษโดย
การใช้กิจกรรมเสริมแบบเน้นภาระงาน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุ ประสงค์คือ 1) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
อ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี โดยการใช้
กิจกรรมการอ่านแบบเน้น ภาระงาน 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมเสริมการ
อ่านแบบเน้นภาระงาน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
และเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี ที่ลงทะเบียน
เรียนรายวิชา Reading English for Learning ภาคเรียนที่1 ปี การศึกษา 2557 เครื่องมือที่ใช้รวบรวม
ข้อมูลได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมเสริมด้านการ แบบทดสอบความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษ และ
แบบสารวจความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อ กิจกรรมเสริมด้านการอ่านแบบเน้นภาระงาน และวิเคราะห์
ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ t-test ผลการวิจัยพบว่า 1. ประสิทธิภาพ
ของแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่บรรจุกิจกรรมเสริมแบบเน้นภาระ งานมีค่าเท่ากับ 77.17/73.04
ซึ่ง สูง กว่าเกณฑ์ ที่ก าหนด 70/70 2. ความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษของผู้เรียนหลังเรียนด้วย
กิจกรรมเสริมแบบเน้น ภาระงานสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3. ผู้เรียนมีความ
คิดเห็นที่ดีต่อการเรียนด้วยกิจกรรมเสริมการอ่านแบบเน้นภาระงาน
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้องสรุปได้ว่า การใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้น
ภาระงาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานหรือการเรียนรู้เพื่อนาไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้เป็นอย่างดี
ยิ่ง นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ แบบเน้นภาระงานจะมีผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนดีขึ้นและสามารถ
พัฒ นาทั ก ษะทางสังคมให้กับ นัก เรีย น โดยที่ นัก เรียนได้ทากิ จกรรมร่วมกั น มี ปฏิสัมพันธ์ที่ดีและมีการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อีกทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ได้ศึกษาหาความรู้ตามความ
เหมาะสม

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิ ช าภาษาไทย ส าหรั บ นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3/1 ภาคเรี ย นที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2562
มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึก ษาปีที่ 3/1
ก่อนและหลังการสอนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน
ซึ่งผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ข้อมูล

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2562 ที่เรียนวิชาภาษาไทย (ท23102) ในโรงเรียนนวมินทราชินู ทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล จานวน 3
ห้อง โดยคละความสามารถนักเรียน รวมทั้งสิ้น 128 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2562 ที่เรียนวิชาภาษาไทย (ท23102) โรงเรียนนวมินทราชินู ทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล เขตทวีวัฒนา
กรุงเทพมหานคร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ได้ม าด้วยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม
ด้วยการจับฉลากมา 1 ห้องเรียน จานวน 40 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการวิจัยครัง้ นี้มีเครื่องมือและการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ดังนี้
1.เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง
1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
1.2 แบบสอบถามความพึงพอใจด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน
1.3 การสร้างเครื่องมือและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีดังต่อไปนี้
1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานวิชาภาษาไทย
ผู้วิจัยได้กาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานและสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้
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1.1 ลักษณะของแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้กลุม่ สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ที่ใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน
1.2 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน
ผู้วิจัยได้จัดขั้นตอนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานตามลาดับดังนี้
1. ขั้นเตรียมปฏิบัติงาน (Pretask) เป็นขั้นตอนเตรียมตัวนักเรียนในการปฏิบัติงาน
กิจกรรมได้แก่ การใช้ภาษา สานวน หรือการนาเสนอผลงานที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน การศึกษารูปแบบ
การปฏิบัตงิ าน และการให้นักเรียนได้ปฏิบัติงานทีม่ ีลักษณะคล้ายกับงานที่จะต้องปฏิบัติจริง
2. ขั้นระหว่างปฏิบัติงาน (During-task) เป็นขั้นตอนที่นักเรียนได้ใช้ภาษาเป็น
เครื่องมือในการปฏิบัตงิ าน เพื่อบรรลุผลสาเร็จตามที่กาหนดไว้ โดยเน้นการสื่อความมากกว่ารูปแบบทาง
ภาษา ซึ่งการทางานอาจจะอยู่ในลักษณะการทางานเป็นคู่หรือทางานเป็นกลุม่
3. ขั้นหลังการปฏิบัติงาน (Post-task) เป็นขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งนักเรียนนักเรียนต้อง
รายงานผลการปฏิบัตงิ านของตนเอง หรือของกลุ่ม พร้อมทัง้ ร่วมกันวิเคราะห์ภาษาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
เรียนรู้รปู แบบของภาษาและโครงสร้างทางไวยากรณ์ โดยอาจให้นักเรียนได้ทางานปฏิบัติซ้าอีกครัง้ แต่
ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเงือ่ นไขบางประการที่ให้มีความแตกต่างกันกับการปฏิบัติงานในครัง้ แรก
1.3 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้
ผู้วิจัยสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบร่วมมือ โดยมีลาดับขั้นตอน
ดังนี้
1.3.1 ศึก ษาหลักสูตร จุดมุ่ ง หมายของหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ สาระการ
เรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการสอน การวัดและประเมินผลและขอบข่ายของเนื้อหาวิชาภาษาไทย
จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
1.3.2 ศึกษาหลักการ รูปแบบ และขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้น
ภาระงาน
1.3.3 จั ด ท าแผนการจัด กิ จ กรรมการเรีย นรู้ ด้ ว ยวิ ธี ก ารสอนเน้ นภาระงาน ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
1.3.4 นาแผนการจัดการเรียนรูท้ ี่สร้างขึ้นเสนอต่อหัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรู้
ภาษาไทยเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้และ
การวัดและประเมินผล เพื่อนากลับไปปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนา
1.3.5 นาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out)
กั บ นัก เรียนชั้นมั ธยมศึก ษาปีที่ 3 โรงเรียนนวมิ นทราชินู ทิ ศ สตรีวิท ยา พุท ธมณฑล เขตทวีวัฒ นา
กรุงเทพมหานคร ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 40 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของกระบวนการการ
จัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และเวลาที่ใช้ เพื่อนาไปปรับปรุงแก้ไข แล้วนาไปใช้กับ
กลุ่มตัวอย่างต่อไป
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จานวน 1 ฉบับ แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จานวน 20 ข้อ กาหนดการให้ค่าคะแนนคือ ตอบถูกได้ 1 คะแนนและตอบผิดได้ 0 คะแนน ผู้วิจัยดาเนินการ
สร้างและหาคุณภาพตามขั้นตอนดังนี้
2.1 ศึกษาทฤษฎี หลักเกณฑ์และวิธีการสร้างแบบทดสอบปรนัยวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง มัทนะพาธา จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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2.2 วิเคราะห์สาระการเรียนรู้แกนกลางและตัวชี้วัด โดยพิจารณาตัวชี้วัดให้ครอบคลุม
เนื้อหาวิชาภาษาไทย
2.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ
2.4 นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียนนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
จานวน 40 คน
2.5 นาผลการทดสอบมาวิเคราะห์รายข้อ เพื่อหาคุณภาพของข้อสอบ
2.6 นาแบบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ปรับปรับปรุงแก้ไขแล้วจัดทาเป็นฉบับ
ให้เรียบร้อยเพื่อนาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
3. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมการทางการ
เรียน ผู้วิจัยดาเนินตามขั้นตอนในการพัฒนาแบบสอบถามดังนี้
3.1 ศึกษาทฤษฎีและเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับรูปแบบการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน
3.2 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน เลือกใช้วิธีของ
ลิเคอร์ท โดยถามคาถามด้านรูปแบบ ด้านเนื้อหาสาระ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้และด้านประโยชน์ที่ได้รับ
ว่ามีความพึงพอใจมากน้อยในระดับใด โดยสอบถามความพึงพอใจเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีส่ ุด จานวน 20 ข้อ ผู้วิจัย
กาหนดเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละข้อดังนี้
พอใจมากที่สุด
ให้ค่าระดับเท่ากับ 5
พอใจมาก
ให้ค่าระดับเท่ากับ 4
พอใจปานกลาง
ให้ค่าระดับเท่ากับ 3
พอใจน้อย
ให้ค่าระดับเท่ากับ 2
พอใจน้อยทีส่ ุด
ให้ค่าระดับเท่ากับ 1
โดยใช้เกณฑ์ที่ใช้ในการแปลผลความหมายของค่าเฉลี่ยดังนี้
4.50-5.00 หมายถึง มีความพอใจในระดับมากทีส่ ุด
3.50-4.49 หมายถึง มีความพอใจในระดับมาก
2.50-3.49 หมายถึง มีความพอใจในระดับปานกลาง
1.50-2.49 หมายถึง มีความพอใจในระดับน้อย
1.00-1.49 หมายถึง มีความพอใจในระดับน้อยทีส่ ุด
3.3 พิมพ์แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานฉบับจริง
เพื่อนาไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างหลังเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานต่อไป

แบบแผนการทดลอง
เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research).ใช้รูปแบบ One-group Pretest Posttest
Design ซึ่งมีรปู แบบการวิจัย ดังนี้
สอบก่อนสอน
T1

ทดลอง
X

สอบหลังสอน
T2
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T1
T2
X

แทน
แทน
แทน

การสอบก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน
การสอบหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน
การสอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีลาดับขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ผู้วิจัยทาความข้าใจกับนักเรียนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล และอธิบายลักษณะการสอนแบบร่วมมือ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจ
และให้ความร่วมมือในการทาวิจัย
2.ให้นักเรียนทาการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ เพือ่ ตรวจสอบพื้นฐานการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
3. ผู้วิจัยดาเนินการเก็บข้อมูลตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่วางไว้
4. เมื่อดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสร็จแล้ว ให้นักเรียนทาแบบสอบถามความพึงพอใจที่มี
ต่อการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน
5. นาระดับคะแนนที่ได้จากแบบสอบถามความพึงพอใจที่มตี ่อการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระ
งาน ไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปสถิติวิเคราะห์
6. ให้นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
มาตรวจคะแนน
7. นาระดับคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทาง
สถิติ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปสถิติวิเคราะห์

การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วจิ ัยทาการวิเคราะห์ข้อมูลตามระเบียบวิธีวิจัยโดยใช้
สถิติวิเคราะห์ที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป โดยใช้สถิติ
พื้นฐานดังนี้
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีหาค่าเฉลี่ย (X) และ
สถิติ t-test
2. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ีต่อการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีหาค่าเฉลี่ย(X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพ
1.1 การหาค่าเฉลี่ย (MEAN) ใช้สูตร

13
X = x
n
เมื่อ X
แทน
X
แทน
n
แทน

ค่าเฉลี่ย
ผลรวมของคะแนนทัง้ หมดของกลุม่
จานวนของคะแนนในกลุ่ม

1.2 การหาค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใช้สูตร
nX2 - (X)2
n(n – 1)
S.D. แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
X แทน ค่าคะแนน
n
แทน จานวนคะแนนในแต่ละกลุม่

แทน ผลรวม

S.D.
เมื่อ

=

2. สถิติทีใช้ในการตรวจสอบสมมุติฐาน
2.1 การใช้สถิติ t-test แบบ Dependent ใช้สูตร
t

เมื่อ

t แทน
D แทน
D แทน
n แทน

D
nD 2  D 
n  1

2

df  n  1

ค่าสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบกับค่าวิกฤติ เพื่อทราบ
ความมีนัยสาคัญ
ค่าผลต่างระหว่างคู่คะแนน
ผลรวมค่าผลต่างระหว่างคู่คะแนน
จานวนกลุ่มตัวอย่างหรือจานวนคู่คะแนน

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ผู้วิจัยได้นาเสนอผลการวิจัยเป็น 2 ตอน ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน
ตอนที่ 2 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ที่มีการจัดการเรียนรู้
แบบเน้นภาระงาน

ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 จานวน 40 คน
ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน โดยมาสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ ใช้เวลาในการจัดการ
เรียนรู้ 12 ชั่วโมง โดยสร้างแบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จานวน 20 ข้อ ใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทาง
กาเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏ
ตามตารางดังนี้
ตารางที่ 4.1 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ที่มีความแตกต่าง
กัน ก่อนเรียนและหลังเรียน
นักเรียนคนที่

ก่อนเรียน

หลังเรียน

ผลต่างของคะแนน
ก่อนเรียนและหลังเรียน

1

8

12

4

2

13

14

1

3

13

16

3

4

8

15

7

5

10

12

2

6

12

13

1

7

10

15

5

8

9

10

1

9

10

12

2

10

10

13

3

11

10

14

4
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นักเรียนคนที่

ก่อนเรียน

หลังเรียน

ผลต่างของคะแนน
ก่อนเรียนและหลังเรียน

12

12

16

4

13

13

15

3

14

10

15

5

15

12

16

4

16

11

14

3

17

9

12

3

18

10

13

3

19

11

15

4

20

13

14

1

21

9

15

6

22

10

14

4

23

11

12

1

24

11

12

1

25

10

14

4

26

11

16

5

27

8

17

9

28

11

15

4

29

11

16

5

30

10

12

2

31

10

12

2

32

9

12

3

33

12

15

3

34

9

13

4

35

8

13

5

36

12

14

2

37

11

14

3

17

16
38

9

11

2

39

10

12

2

40

11

13

2

รวม

417

548

132

เฉลี่ย

10.43

13.70

3.30

S.D.

1.43

1.64

1.74

จากตารางที่ 4.1 พบว่า ก่อนเรียนนักเรียนสอบผ่านจานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00 และ
สอบไม่ ผ่านจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ซึ่ง มี คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนต่ากว่า 10
คะแนนจากคะแนนเต็ม 20 คะแนน โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 10.43 หลังเรียนนักเรียนสอบผ่านจานวน
40 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งนักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า 10 คะแนน โดยมีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 13.70 จะเห็นได้ว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 3.30
ตารางที่ 4.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ที่มีความ
แตกต่างกัน ก่อนเรียนและหลังเรียน
กลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

n

df

40 9.84

คะแนน
เต็ม
20

ก่อนเรียน
X
S.D

หลังเรียน
X
S.D

t

P

10.43 1.43 13.70 1.64 9.42 0.00*

ปีที่ 3/1
*P < 0.05
จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี 3/1 โดยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยคะแนน
จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน X = 10.43 ค่าเฉลี่ยคะแนนจากแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน X = 13.70
จะเห็นได้ว่านักเรียนมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน จึงมี
ผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
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ตอนที่ 2 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ที่มีต่อการจัดการเรีย นรู้
แบบเน้นภาระงาน
ตารางที่ 4.3 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
แบบเน้นภาระงาน
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

รายการ
ครูแจ้งตัวชี้วัดตามมาตรฐานการเรียนรูอ้ ย่างชัดเจน
ตัวชี้วัดตามมาตรฐานการเรียนรูส้ อดคล้องกับหลักสูตร
การจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตร
เนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทมี่ ุ่งพัฒนานักเรียน
ให้เกิดการเรียนรูท้ างวรรณคดี
เวลาที่ใช้เหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้
ครูอธิบายและยกตัวอย่างเนื้อเรือ่ งต่าง ๆ ได้ชัดเจน
ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เนื้อหาทีเ่ รียนได้อย่างเหมาะสม
ข้อความในใบความรู้ สื่อต่าง ๆ อ่านง่าย มีคาชี้แจง
ที่ชัดเจน
สื่อต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้น่าสนใจ
กิจกรรมการเรียนรู้สง่ เสริมให้นักเรียนได้ฝึกการคิด
นักเรียนมีส่วนร่วมวางแผนการทางานกับเพื่อน
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัตเิ พื่อค้นหาความรู้ด้วยตนเอง
คาถามแต่ละกิจกรรมของครูกระตุ้นให้นักเรียน
ศึกษาหาความรู้
กิจกรรมการเรียนรู้แต่ละกิจกรรมน่าสนใจ
มีความหลากหลาย
นักเรียนมีส่วนร่วมในการอภิปราย แสดงความ
คิดเห็นและการนาเสนอความรู้
ครูใช้วิธีประเมินผลที่หลากหลาย ชัดเจน
การวัดและประเมินผลเป็นการวัดจากการปฏิบัติ
ของนักเรียนอย่างแท้จริง
กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจ
เนื้อหามากขึ้น

X

S.D.

แปลผล
ระดับความคิดเห็น

4.40
4.43
4.30
4.35

0.75
0.64
0.73
0.60

มาก
มาก
มาก
มาก

4.30 0.73
4.40 0.75
4.35 0.60

มาก
มาก
มาก

4.35 0.60

มาก

4.15
4.30
4.15
4.05
4.47

0.54
0.73
0.50
0.40
0.77

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.25 0.57

มาก

4.35 0.60

มาก

4.25 0.57
4.15 0.50

มาก
มาก

4.35 0.60

มาก

18
19 นักเรียนได้นาทักษะการคิด การทางานร่วมกันไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
20 นักเรียนนาข้อคิดที่ได้จากการเรียนรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้
รวมทุกรายการ

4.40 0.75

มาก

4.35 0.60

มาก

4.30 0.62

มาก

จากตารางที่ 4.3 พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อวิธีการสอนแบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมการเรียน
วรรณคดีรวมทุกรายการอยู่ในระดับมาก X = 4.30 ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การแปลผลตามแนวคิดของ
เบสท์ ในรายการที่นักเรียนให้ความพึงพอใจในระดับมาก มากกว่ารายการอื่น ได้แก่ คาถามแต่ละกิจกรรม
ของครูกระตุ้นให้นักเรียนศึกษาหาความรู้ อยู่ในระดับคะแนน X = 4.47

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
ในการวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทย สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน (2)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ที่มีต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ผลการ
ดาเนินงานสรุปได้ดังนี้
สรุปผลการวิจัย
การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย สาหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 สรุปผลได้ดังนี้
1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบเน้นภาระงาน พบว่าก่ อ นเรียน นัก เรียนส่วนใหญ่ได้คะแนนต่ากว่าครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็ม จาก
คะแนนเต็ม 20 คะแนน โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 10.43 หลังเรียนพบว่า นักเรียนทุกคนได้คะแนนเฉลี่ย
สูงเกินกว่าครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็ม โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 13.70 ดังนั้นนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 3.30
การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระ
งานพบว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ก่อนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยหลังเรียน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนก่อนเรียน
2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน
รวมทุกรายการอยู่ในระดับมาก
อภิปรายผล
ข้อค้นพบจากการวิจัยในครั้งนี้ สามารถอภิปรายผลได้ดังต่อไปนี้
1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โดยการ
จัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมการเรียนวรรณคดี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธ
มณฑล จานวน 40 คน พบว่า หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
2. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
แบบเน้นภาระงาน พบว่าความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
แบบเน้นภาระงาน ทุกรายการอยู่ในระดับมาก รายการที่นักเรียนให้ความพึงพอใจในระดับมาก มากกว่า
รายการอื่น ได้แก่ คาถามแต่ละกิจกรรมของครูกระตุ้นให้นักเรียนศึกษาหาความรู้ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้เปิดโอกาส
ให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ นักเรียนมีส่วนร่วมในการช่วยกันสรุปแนวคิดหรือหลักการ
ความคิดรวบยอด โดยใช้ตัวอย่างที่แตกต่างกันไปในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นไปตามหลักการ
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ของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน จึงทาให้นักเรียนพึงพอใจกับ วิธีการการจัดการเรียนรู้แบบเน้น
ภาระงานอยู่ในระดับมาก
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสาหรับการจัดการเรียนรู้ในการนาผลวิจัยไปใช้
1.1 ครูควรมี ก ารเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปตามแผนที่วางไว้
1.2 ครูควรให้นักเรียนทากิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน
ขณะที่นักเรียนทากิจกรรมครูต้องสังเกต ให้คาแนะนาและคอยกระตุ้นให้นักเรียนอภิปรายแสดงความ
คิดเห็น
1.3 เนื่องจากในแต่ละห้องเรียนมีผู้เรียนเป็นจานวนมาก ดังนั้น ควรเลือกกิจกรรมกลุม่ มาใช้
ในการจัดการเรียนการสอน และในแต่ ละกิจกรรมนั้นไม่ควรใช้เวลามากเกินไป
1.4 การจัดกิจกรรม Task-Based Learning ในแต่ละครั้งควรจัด ให้มีการประเมินผลอย่าง
เป็นรูปธรรม และมีเกณฑ์การประเมินที่ ชัดเจน โดยการกาหนดเกณฑ์การประเมินแบบ Rubrics พร้อมทัง้
จัดให้มีการให้ข้อเสนอแนะ (Feedback) พร้อมกันในห้องเรียน หลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม
1.5 ครูควรสร้างกิจกรรมที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุผลสาเร็จ
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานกับนักเรียนระดับชั้นอื่น ๆ ต่อไป
2.2 ควรท าการวิจัยเปรียบเทียบระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานและการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบอื่นๆ เช่น รูปแบบการสอนแบบ 5E รูปแบบการสอนโครงงาน การสอนตามแบบ
ซิปปา การสอนตามแนวคิดของซิมพ์ซัน เป็นต้น
2.3 ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานในวิชาอื่น ๆ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
ภาษาญี่ปุ่น สังคมศึกษา เป็นต้น
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