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งานวิจัยนี ้เพื่ อทดสอบการจัดการเรียนรู ้แบบมุ่ งเน้นภาระงานสามารถช่วยเพิ่ มระดับ

ความสามารถในการเขียนของผู้เรียนในการเขียนแสดงความคิดเห็นหรือไม่  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือนักเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 โรงเรยีนสามชกุรตันโภคาราม จงัหวดัสพุรรณบรุโีดยผูเ้ขา้รว่มทดลองมากจากการสุ่ม
แบบเฉพาะจงที่มีคะแนนต ่ากว่าค่าเฉลี่ยในการทดสอบด้านการอ่าน  (Reading Literacy) จากผลการสอบ
โปรแกรมประเมินสมรรถนะนกัเรียนมาตรฐานสากล (PISA) มีจ านวน 40 คน (N = 40)  ซึง่ใชเ้วลา 30 ชั่วโมง ใน
การจดัการเรียนรูแ้บบเนน้ภาระงาน 3 ขัน้ตอนไดแ้ก่ (1) ขัน้ก่อนปฏิบตัิภาระงาน (2) ขัน้ลงมือปฏิบตัิภาระงาน 
(3) ขัน้ฝึกฝนและตรวจสอบการใชภ้าษา และผูเ้รียนจะไดร้บัการฝึกฝนจากภาระงานเขียนในระหว่างจดักระท า
การทดลองจ านวน 5 งาน ประกอบดว้ยหวัขอ้ต่อไปนี  ้(1) การเขียนแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์ (2) การเขียน
แสดงความคิดเห็นเสนอแนะ (3) การเขียนแสดงความคิดเห็นเตือน (4) การเขียนแสดงความคิดเห็นโตแ้ยง้ (5) 
การเขียนแสดงความคิดเห็นสนบัสนนุหรอืยกย่อง วิธีการตรวจใหค้ะแนนเป็นไปตามเกณฑก์ารประเมินสภาพจรงิ
และทดสอบความพึงพอใจของผูเ้รียนตามแนวมาตรวดัของลิเคิรท์  (Likert Rating Scales) สถิติที่ใชว้ิเคราะห์
ข้อมูลคือสถิติทดสอบค่าที (t-test for dependent samples) ผลการวิจัยพบว่าคะแนนเฉลี่ยการเขียนแสดง
ความคิดเห็นหลงัเรียนในผูเ้รียนกลุ่มตวัอย่างสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .05 ซึ่งชีใ้หเ้ห็น
ถึงความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างการเรียนรูแ้บบเนน้ภาระงานและคะแนนการเขียนที่สูงขึน้ของผูเ้ขา้ร่วมการ
ทดลอง นอกจากนีย้งัแสดงใหเ้ห็นว่าผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรูแ้บบเนน้งานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก  
( x̄ = 4.44, S.D. = 0.84) 

 
ค าส าคญั : การจดัการเรียนรูแ้บบเนน้ภาระงาน, ทกัษะการเขียนแสดงความคิดเห็น, ความพงึพอใจ 
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The Task-Based Learning (TBL) method is used to express ideas in writing. This study 

examines whether or not TBL can help to enhance writing ability in terms of expressing opinions. The 
sample group consisted of Grade Nine students at Samchukratanapokaram School in Suphanburi 
province. The randomly selected participants received lower scores than average on the Thai writing 
section of the PISA examination with a sample size of 40 (n=40). They attended a 30-hour treatment 
session on task-based learning with 3 stages: (1) Pre-task; (2) Task Cycle; and (3) Language Focus, 
and trained with 5 writing tasks using a task-based approach. The tasks included the following 
topics: (1) review opinion writing; (2) suggestion opinion writing; (3) warning opinion writing; (4) 
argument opinion writing; and (5) praise opinion writing. Each task was marked and scored by two 
teachers. The criteria and rubric were used by judges when rating their pre-test, treatment and post-
test writing ability with a reliability coefficient. The rubric clearly defined each of the scores. The 
instruments used for data collection using a pre-test (a), post-test (a), five opinion writing task-based 
learning lesson plan, five task opinion writing, a satisfaction questionnaire using a Likert-type rating 
scale. The collected data were analyzed using the parametric procedures of a dependent t-test. The 
findings revealed that a dependent t-test between task-based learning and writing performance was 
statistically significant at p <0.5, which suggested a positive relationship between task-based 
learning and higher writing scores for the participants. It also showed that the overall satisfaction of 
learners toward a Task-Based Learning Management on opinion writing for the improvement of Thai 
writing skill was at a high level ( = 4.44, S.D. = 0.84). 
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บทที ่1 
บทน า 

ภมิูหลัง 
การทดสอบโปรแกรมประเมินสมรรถนะผู้เรียนมาตรฐานสากล (Programme for 

International Student Assessment หรือ PISA) เป็นการทดสอบโดยองคก์ารเพื่อความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development 
หรือ OECD) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินคณุภาพของระบบการศึกษาของประเทศสมาชิก ใน
การเตรยีมความพรอ้มเพื่อใหผู้เ้รียนหรือเยาวชนมีศกัยภาพ ความสามารถ ทกัษะพืน้ฐานที่จ  าเป็น
ต่อการด ารงชีวิตในสถานการณโ์ลกที่มีการเปลี่ยนแปลง เนน้การประเมินสมรรถนะของผูเ้รียนใน
ดา้นการใชค้วามรูค้วบคู่ทกัษะในชีวิตจรงิมากกว่าการเรียนรูแ้ต่เพียงเนือ้หาวิชาการตามหลกัสตูร
ในโรงเรียนเท่านัน้ ปัจจบุนันีมี้ประเทศที่เขา้รว่มทดสอบ PISA มากกว่า 80 ประเทศทั่วโลก โดยจะ
ประเมินความฉลาดรู ้(Literacy) 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นคณิตศาสตร  ์(Mathematical Literacy) ดา้น
วิทยาศาสตร ์(Scientific Literacy) และดา้นการอ่าน (Reading Literacy) ซึ่งประเทศไทยประสบ
ปัญหาคะแนนเฉลี่ยดา้นการอ่านต ่ากว่ามาตรฐาน และคะแนนลงตัง้แต่ปี 2015 – 2018 แมว้่าจะ
เป็นภาษาไทยที่ผูเ้รียนใชใ้นชีวิตประจ าวนัก็ตาม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กราฟแสดงคะแนนเฉลี่ย PISA ของประเทศไทย ตัง้แต่ปี 2000 – 2018 

ที่มา :  สถาบนัสง่เสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีกระทรวงศกึษาธิการ. (2019). 
ผลการประเมิน PISA 2018 : บทสรุปสาหรบัผูบ้รหิาร. หนา้ 7 
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เม่ือพิจารณาผลการทดสอบแลว้พบว่าปัญหาเกิดจากนกัเรียนไม่ไดส้ามารถท าคะแนน
ขอ้ที่ตอ้งใชท้กัษะการเขียนแสดงความคิดเห็นจากอา่นบทความ โดยตวัอย่างขอ้สอบจากโครงการ
ประเมินผลนกัเรยีนนานาชาติ (PISA) ดงัตวัอย่างขอ้สอบ 

 
“ความคิดเห็นของนกัเรยีน” 
มีคนจ านวนมากก าลงัจะตายเนื่องจากความหิวโหยและโรคภยัไขเ้จ็บ แต่เรากลบัวุน่วาย

อยู่กบัความกา้วหนา้ในอนาคต เราก าลงักา้วไปขา้งหน้าโดยทอดทิง้คนเหล่านัน้ไวข้า้งหลงั ในแต่
ละปีบริษัทยกัษ์ใหญ่ทัง้หลายไดทุ้่มเงินหลายลา้นลน้เหรียญลงไปกับโครงการวิจยัอวกาศ ถา้น า
เงินที่ใชส้  ารวจอวกาศนีไ้ปใชเ้พื่อประโยชนข์องผูค้นที่ยากไร ้แทนที่จะใชเ้พื่อตอบสนองความโลภ
ของคนบางกลุม่แลว้ ความทกุขท์รมานของคนหลายๆ ลา้นคนคงจะบรรเทาลง 

         กนกวรรณ 
ความทา้ทายของการส ารวจอวกาศเป็นแรงดลใจส าหรบัคนเป็นจ านวนมากหลายพนัปี

มาแล้ว ที่ เราฝันถึงสวรรค์ รอคอยที่จะไปให้ถึงสวรรค์และสัมผัสดวงดาว รอคอยที่จะได้
ติดต่อสื่อสารกบับางสิ่งที่เราจินตนาการว่ามีอยู่ รอคอยที่จะไดรู้.้...ว่าเราอยู่โดดเดี่ยวจริงหรือการ
ส ารวจอวกาศเป็นอภิปรชัญาแห่งการเรียนรู ้และการเรียนรูเ้ป็นสิ่งที่ขบัเคลื่อนโลกของเรา ในขณะ
ที่นักนิยมความเป็นจริงพูดถึงแต่ปัญหาปัจจุบัน นักฝันอย่างเรายังคงขยายความฝันออกอย่าง
กวา้งไกล มนัเป็นวิสยัทศันข์องนกัฝันวา่ ความหวงัและความอยากเท่านัน้ที่จะน าเราสูอ่นาคต 

           คทัลียา 
เราท าลายป่าที่อุม้ฝนเพียงเพื่อเสาะหาแหล่งน า้มนัใตด้ิน ท าเหมืองในที่ที่หวงหา้มเพื่อ

ยเูรเนียม ควรหรือที่เราจะท าลายดาวเคราะหด์วงอื่นเพื่อแกปั้ญหาที่เราสรา้งกนัขึน้มาเอง แน่ละซิ! 
การส ารวจอวกาศสรา้งพลงัใหก้ับความเช่ือที่น่ากลวัว่าปัญหาของมนุษยส์ามารถแก่ไดด้ว้ยการ
ควบคมุสิ่งแวดลอ้มใหอ้ยู่มือ มนษุยจ์ะยงัคงคิดว่าเรามีสิทธิที่จะย ่ายีธรรมชาติ เช่น แม่น า้ ป่าไมท้ี่
อุ้มฝน ถ้าได้รูว้่ายังมีดาวเคราะห์ไกล้ ๆ ที่รอคอยให้เราใช้ประโยชน์อยู่ เราได้ท าลายโลกมา
เพียงพอแลว้ เราไม่ควรจะไปแตะตอ้งอวกาศนอกโลกอีก 

         ทว้ม 
ทรัพยากรของโลกหมดไปอย่างรวดเร็ว ประชากรโลกเพิ่มขึ ้นด้วยอัตราเร็วที่น  า

สะพรงึกลวั ชีวิตจะไม่สามารถด ารงอยู่ถา้เรายงัคงอยู่กนัอย่างนี ้มลพิษในอากาศเป็นสาเหตขุอง
ช่องโหว่ของบรรยากาศชัน้โอโซน ดินแดนที่อดุมสมบรูณห์ดหายไปอย่างรวดเร็วและในไม่ชา้แหล่ง
อาหารของเราก็จะหมดไป ความแหง้แลง้และโรคระบาดที่เกิดขึน้ เนื่องมาจากประชากรหนาแน่น
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เกินไปก็มีให้เห็นอยู่แล้วอวกาศเป็นที่ที่ว่างเปล่าอั้นกวา้งใหญ่ไพศาล ที่เราสามารถใช้ให้เกิด
ประโยชนไ์ด ้เราเชื่อวา่การสนบัสนนุการส ารวจอวกาศนี ้สกัวนัหนึ่งเราอาจพบดาวเคราะหท์ี่เหมาะ
ส าหรบัอยู่อาศยั ในขณะนีส้ิ่งดงักลา่วยงัคงเป็นเรื่องที่จินตนาการไปไม่ได ้แต่ความคิดเก่ียวกบัการ
ท่องอวกาศก็เคยเป็นสิ่งที่คิดกนัวา่เป็นไปไม่ไดเ้ช่นกนั การลม้เลิกส ารวจอวกาศเพียงเพื่อแกปั้ญหา
เฉพาะหน้าเป็นความเห็นที่แคบและสั้นมาก เราควรเรียน รูท้ี่จะไม่คิดเพียงเฉพาะเพื่อคนรุ่นนี ้
เท่านัน้ แต่ควรคิดเพ่ือคนรุน่หลงัดว้ย 

         สญัญา 
ความไม่รูเ้รื่องในผลที่ไดจ้ากการส ารวจอวกาศนับเป็นการสูญเสียอย่างมหาศาลของ

มนษุยชาติ ความเป็นไปไดท้ี่จะเขา้ใจในเรื่องของจกัรวาลและการก าเนิดของมนัเป็นสิ่งมีคเกินกว่า
ที่จะปลอ่ยใหส้ญูเปลา่ไป การศกึษาวตัถทุอ้งฟ้าอื่น ๆ ท าใหเ้ราเขา้ใจปัญหาสภาพแวดลอ้มของเรา 
และรูถ้ึงทิศทางที่โลกอาจจะเป็นไป ถ้าเรายังไม่รูท้ี่จะจัดการกิจกรรมของเราเองยังมีประโยชน์
ทางออ้มของการวิจยัการเดินทางไปอวกาศ กล่าวไดว้่า การสรา้งเทคโนโลยีเลเซอร ์และการรกัษา
ทางการแพทย์เป็นสิ่งที่ได้จากการวิจัยอวกาศ สารต่างๆ  เช่น เทฟลอน เป็นสิ่งได้มาจากการ
แสวงหาวสัดเุพื่อการเดินทางในอวกาศจะเห็นว่า เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่สรา้งขึน้เพื่อการวิจยัอวกาศ 
เป็นสิ่งที่เราสามารถน ามาใชป้ระโยชนไ์ดท้นัที 

         อรอนงค ์
       (โครงการประเมินผลนกัเรยีนนานาชาติ PISA, 2018, p. 22 – 23) 
 
โดยโครงการประเมินผลนกัเรียนนานาชาติ PISA ไดก้ าหนดค าถามและเกณฑก์ารตรวจ

ใหค้ะแนนในการเขียนค าตอบดา้นการอา่น ดงันี ้
ขอ้ 1 เม่ือพิจารณาแนวคิดที่ส  าคญัของผูเ้ขียนทัง้ 5 คนแลว้ ใครที่นกัเรียนเห็นดว้ยมาก

ที่สดุช่ือของผูเ้ขียนที่นกัเรยีนเหน็ดว้ยคือ.................................................................................... 
ขอ้ 2 ใชค้  าพูดของนกัเรียนเองในการอธิบายถึงเหตผุลที่เลือกโดยแสดงถึงความคิดเห็น

ของตวัเองและแนวคิดหลกัของผูเ้ขียนท่ีนกัเรยีนเลือก................................................................. 
ลกัษณะเฉพาะของขอ้สอบ 
กลยทุธก์ารอา่น : การสะทอ้นเละประเมิน 
โครงสรา้งขอ้เขียน : การแสดงความคิดเห็น โตแ้ยง้ 
รูปแบบถอ้ยความ : ผสมต่อเน่ืองและไม่ต่อเนื่อง 
บรบิท : การศกึษา 
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รูปแบบของขอ้สอบ : สรา้งค าตอบแบบอิสระ 
การใหค้ะแนนการแสดงความคิดเห็นของนกัเรยีน 
คะแนนเต็ม 
รหัส 1: แสดงความเขา้ใจที่ถูกตอ้งของต าแหน่งของนักเรียนที่เลือก โดยค านึงถึงการ

ส ารวจอวกาศและ อธิบายเหตุผลที่เลือกขอ้นั้น ตอ้งชีข้อ้โตแ้ยง้ หรือกลุ่มของขอ้โตแ้ยง้ซึ่งเป็น
เอกลกัษณข์องนกัเรียนที่เลือกนัน้ เช่น ไม่ใช่บอกเพียงว่านกัเรียนผูน้ัน้ต่อตา้นการวิจยัอวกาศ แต่
ตอ้งบอกมากกว่านัน้ดว้ยการใหเ้หตผุล ตอ้งบอกทัง้ทางตรงหรือโดยออ้มถึงขอ้โตแ้ยง้หลกัของการ
เลือกเห็นดว้ยกบันกัเรียนคนนัน้ โดย (1) ใหข้อ้คิดเห็นของตนเองสนบัสนนุขอ้โตแ้ยง้นัน้ ในกรณีนี ้
ค  าตอบอาจอา้งถึงหรือยกขอ้ความจากเนือ้หามาอา้งอิง  (2) ใชค้  าพูดของผูต้อบเองในการแปล
ความหรือสรุป ค าโต้แย้งของนักเรียนที่ผู้ตอบเลือกข้อสรุปของข้อโต้แย้งหลักการแสดงความ
คิดเห็นของนกัเรยีนแตล่ะคน ดงันี ้

• กนกวรรณ: ตอ้งกลา่วหรือชีใ้หเ้ห็นว่า กนกวรรณคดัคา้นการส ารวจอวกาศ และอา้งถึง
ทัง้ทางตรงและทางออ้มของค าโตแ้ยง้ของเธอว่า เราควรใชท้รพัยากรที่มีอยู่ช่วยเหลือเพื่อนมนษุย ์
ที่ยากไร ้แทนที่จะใชไ้ปในการส ารวจอวกาศ การช่วยเหลือเพื่อนมนุษยบ์นพืน้โลกส าคญักว่าการ
โยนเงินทิง้ไปกบัเทคโนโลยีอวกาศ (ใชค้  าพดูของตนเองแทนค าโตแ้ยง้ของกนกวรรณ) เช่น ฉนัรูส้กึ
ว่าเราควรเอาใจใส่ต่อสิ่งที่เกิดขึน้บนโลกเสียก่อน ก่อนที่เราจะผลาญเงินทัง้หมดของเราไปกบัการ
ส ารวจอวกาศ ฉันเขา้ใจว่าการส ารวจอวกาศบางอย่างมีความส าคญั แต่ฉันคิดว่าเราจ าเป็นตอ้ง
ก าจดัโรครา้ยและความหิวโหยใหห้มดไปก่อน (สรุปขอ้โตแ้ยง้ของกนกวรรณ ตามค าพดูของตนเอง 
และเพิ่มเติมขอ้คิดเห็นสนบัสนนุที่น่าเช่ือถือ) 

• คัทลียา: ตอ้งกล่าวหรือชีใ้หเ้ห็นว่า คัทลียาชอบให้มีการส ารวจอวกาศ และอา้งค า
โตแ้ยง้ของเธอว่า การวิจยัอวกาศเป็นความพยายามในทางบวก อาจอา้งถึงสิ่งที่คทัลียาตระหนกั
คือผลระยะยาว แต่ตอ้งอธิบายความแตกต่างระหว่างความคิดเห็นของเธอและของสญัญา  เช่น  
"การส ารวจอวกาศเป็นรูปแบบของการเรียนรู"้ ฉันคิดว่ามนัไม่ไดเ้ป็นอนัตรายต่อจักรวาลของเรา
มากขึน้เลย (ยกค าพดูจากเนือ้เรื่อง และเพิ่มความคิดเห็นของตนเองลงไป) 

• ทว้ม : ตอ้งกลา่วหรือชีใ้หเ้ห็นว่า ทว้มคดัคา้นการส ารวจอวกาศ และอา้งขอ้โตแ้ยง้ของ
เขาว่าการส ารวจอวกาศเช่ือมโยงกบัการท าลายสภาพสิ่งแวดลอ้มหรือมนษุยจ์ะท าลายอวกาศถา้
พวกเขามีโอกาส หรือ การส ารวจอวกาศส่งเสริมให้เราท าลายโลกมากขึน้ ค าตอบที่ เห็นว่า
ความเห็นหลักความคิดของท้วมคือการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมโลก หรือพวกเราจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงตัวของเราเองหรือเจตคติของเราเอง เช่น  ฉันเห็นดว้ยกับทว้ม เพราะเขาค านึงถึง
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สิ่งแวดลอ้ม และเขาคิดวา่ เราไม่ควรไปยุ่งกบัจกัรวาล (ใชค้  าพดูของผูต้อบเองในการสรุปความคิด
หลกัของทว้ม โดยสรุปความคิดเห็นหลกัของทว้มและเพิ่มเติมขอ้คิดเห็นที่สนบัสนนุ แสดงถึงความ
เขา้ใจอย่างแจ่มแจง้เก่ียวกบัความเห็นของทว้มในเรื่องส ารวจอวกาศ) 

• สญัญา: ตอ้งกล่าวหรือชีใ้หเ้ห็นว่า สญัญาชอบใหมี้การส ารวจอวกาศ และอา้งถึงขอ้
โตแ้ยง้ของเขาวา่ มนษุยมี์ความจ าเป็นตอ้งหาดาวเคราะหด์วงใหมอ่ยู่ และอา้งวา่ชีวิตมนษุยบ์นพืน้
โลกไม่สามารถอยู่อย่างยั่งยืน อาจกล่าวถึงที่สญัญาตระหนักถึงสิ่งแวดลอ้ม แต่ตอ้งชีใ้หเ้ห็นขอ้
แตกต่างจากทว้ม อาจกล่าวถึงความตระหนักของเขาว่าเราค านึงถึงผลระยะยาวแต่ใหเ้ห็นขอ้
แตกต่างจากความเห็นของคทัลียา เช่น ฉันเห็นดว้ยกบัสญัญา เพราะเราไม่รูจ้ะไปไหนหลงัจากที่
เราท าลายโลกแลว้ นอกเสียจากว่าเราตัง้ใจที่จะเผชิญหนา้กบัการสญูพนัธุ ์(อา้งถึงขอ้โตแ้ยง้หลกั
ของสญัญา) 

• อรอนงค:์ ตอ้งกล่าวหรือชีใ้หเ้ห็นว่า อรอนงคช์อบที่จะใหมี้การส ารวจอวกาศ และอา้ง
ถึงขอ้โตแ้ยง้ของเธอว่า การส ารวจอวกาศน าไปสู่องคค์วามรูใ้หม่ และสามารถประยุกตส์ิ่งที่เรา
เรียนรูจ้ากการส ารวจอวกาศไปสูส่ิ่งอื่น ๆ เช่น เราสามารถขยายองคค์วามรูข้องเราไดต้ลอดเวลาใน
หลาย ๆ รูปแบบจากการวิจยัทางอวกาศ (สรุปขอ้โตแ้ยง้ของอรอนงค)์ 

ไม่ไดค้ะแนน 
รหสั 0: ใหค้  าตอบท่ีไม่เพียงพอหรอืกวา้งเกิน หรอืนัน้ที่รายละเอียดปลีกย่อย  ดงันี ้
• กนกวรรณ เราไม่ควรละทิง้ประชาชนไวเ้บือ้งหลงัในขณะที่เราตอ้งการกา้วต่อไป (ไม่ได้

แตกตา่งจากขอ้ความที่ถอดมา) 
• กนกวรรณ ฉนัเห็นดว้ยกบักนกวรรณ เพราะวา่เงินที่จ่ายไปกบัการส ารวจอวกาศควรจะ

ใชใ้หเ้กิดประโยชนก์บัคนยากจน (ไม่ไดแ้ตกตา่งจากขอ้ความที่ถอดมา) 
• อรอนงค ์เพราะเธอโตแ้ยง้ไดด้ีท่ีสดุ (ไม่ไดใ้หเ้หตผุล) 
• สญัญา สญัญากล่าวว่า ชีวิตไม่สามารถอยู่อย่างยั่งยืนไดบ้นโลก เราจึงตอ้งหาดาว

เคราะหด์วงใหม่อยู่ (ไม่ไดแ้ตกตา่งจากขอ้ความที่ถอดมา) 
• กนกวรรณ ที่เธอพดูนัน้จรงิและถกูตอ้ง (ไม่ไดก้ลา่วถึงความคิดหลกัของขอ้โตแ้ยง้เลย) 
• สญัญา เขาตระหนกัเก่ียวกบัสิ่งแวดลอ้มจรงิ ๆ และเขาเป็นคนเยือกเย็นที่รกัธรรมชาติ 

(ไม่ไดบ้อกขอ้แตกตา่งระหวา่งสญัญาและทว้มซึง่ทัง้คูค่  านงึถึงสิ่งแวดลอ้ม) 
• คทัลียา เพราะฉันเห็นดว้ยว่าการส ารวจอวกาศเป็นเรื่องส าคญัส าหรบัอนาคตของเรา 

(ไม่ไดบ้อกความแตกต่างระหว่างคทัลียาและสญัญา ทัง้คู่ชอบการส ารวจอวกาศและทัง้คู่มองผล
ในระยะยาว) 
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หรือแสดงความเข้าใจเนื ้อเรื่องที่คลาดเคลื่อนหรือให้ค าตอบที่ เป็นไปไม่ได้หรือไม่
เก่ียวขอ้ง ดงันี ้

• คทัลียา เผ่าพนัธุม์นษุยจ์ะไม่สามารถอยู่รอดไดบ้นพืน้โลกอีกต่อไป เราจึงตอ้งหาที่อยู่
ใหม่ (ขอ้โตแ้ยง้ของคทัลียาไม่ถกูตอ้ง) 

• อรอนงค ์ถูกตอ้ง เพราะในไม่ชา้ทรพัยากรบนโลกก็จะหมดไป แลว้เราจะท าอย่างไร 
(ขอ้สรุปของอรอนงคอ์ย่างนีไ้ม่ถกูตอ้ง) 

 
              (โครงการประเมินผลนกัเรยีนนานาชาติ PISA, 2018, p. 24 – 28) 
 
จะเห็นไดว้่าขอ้สอบดา้นการอ่านของ PISA ไม่ไดว้ัดเพียงแค่การอ่านเท่านั้นแต่ยังวัด

ทักษะการแสดงความคิดเห็น จึงเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าผู้เรียนไม่สามารถเขียนแสดงความ
คิดเห็นหรือเขียนอธิบายเหตุผลเป็นค าตอบได ้ผูว้ิจยัยงัมีโอกาสสงัเกตการสอนวิชาภาษาไทยใน
โรงเรียนสามชุกรตันโภคาราม พบว่าครูผูส้อนยงัคงใชก้ารสอนแบบดัง้เดิมคือการเนน้ผูส้อนเป็น
ศูนยก์ลาง เนน้การเรียนรูท้ี่ผูส้อนบรรยาย ผูเ้รียนเป็นผูร้บัฟังค าบรรยาย เป็นกระบวนการเรียนรู ้
แบบตัง้รบั (Passive Learning) คือผูส้อนเป็นฝ่ายพูดอยู่ฝ่ายเดียว ซึ่งผูเ้รียนไม่ไดร้บัการกระตุน้ 
จึงตอ้งเรียนรูด้ว้ยการจดจ าค าบรรยายของผูส้อนใหไ้ดม้ากที่สุด อีกทัง้ระยะเวลาในการเรียนไม่
เพียงพอต่อการผลิตภาษา ผูเ้รียนจึงไม่ไดร้ว่มลงมือปฏิบตัิกิจกรรมอื่น นอกจากท าแบบฝึกหดัใน
ชัน้เรยีน ท าใหย้งัไม่มีโอกาสลงมือท าภาระงานจรงิ ซึ่งตา่งจากการเรยีนรูเ้ชิงรุก (Active Learning) 
ที่ให้ผู้เรียนมีบทบาทมากขึน้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรูแ้ละลงมือกระท าด้วยตนเอง ใช้
กระบวนการคิดวิเคราะหข์ณะที่รว่มกิจกรรม จนเกิดเป็นความรู ้ความเขา้ใจและพฒันาตนเองได้
เต็มศกัยภาพ ซึ่งบอนเวลลแ์ละเอรสินั (Bonwell; &Erison. 1991) กล่าวเปรียบเทียบถึงการเรียนรู ้
เชิงรุกว่าเป็นตวัแปรขบัเคลื่อนที่ส  าคญัในการเพิ่มหรือพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรูข้องผูเ้รียน 
ผูเ้รียนจึงเปลี่ยนบทบาทไปสู่การมีส่วนร่วมในการสรา้งความรู ้(Co-creators) ซึ่ง เมเยอร ์ซีและ
โจนส ์(: Meyers, C., & Jones, T. B. 1993) ไดเ้ปรียบความแตกต่างระหว่างการเรียนรูแ้บบตัง้รบัและ
การเรยีนรูเ้ชิงรุกไวด้งัภาพที่ 2 ดงันี ้
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ภาพประกอบ 2 พีระมิดแหง่การเรียนรู ้

ที่ ม า  : Meyers, C. , & Jones, T. B. (1993). Promoting Active Learning: Strategies or the 

College Classroom. San Francisco. 

จากภาพแสดงใหเ้ห็นว่าการเรียนรูแ้บบตัง้รบัดว้ยการอ่าน ฟัง ด ูจากการที่ผูส้อนสาธิต 
อธิบายบรรยายเนือ้หา และใหผู้เ้รียนท าแบบฝึกหัด จะท าใหผู้เ้รียนเกิดสามารถจดจ าเนือ้หาได้
เพียง 10% - 50% ต่างจากการเรียนรูเ้ชิงรุกที่ผูเ้รียนไดล้งมือกระท าจรงิผ่านประสบการณจ์รงิ โดย
การพดู เขียน การคิดอย่างลุม่ลกึจะท าใหผู้เ้รียนเกิดกระบวนการเรียนรูไ้ดด้ว้ยตนเการน าเสนอท า
ใหผู้เ้รียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห ์สรา้งสรรคผ์ลงาน ประเมินค่า จะเพิ่มโอกาสในการจดจ า
ไดม้ากขึน้ถึง 70% - 90% แม็คคินนีย ์(McKinney. 2008) ไดน้  าเสนอรูปแบบการเรียนรูเ้ชิงรุกที่
หลากหลายวิธีการสอน เช่น การเรียนรูแ้บบแลกเปลี่ยนความคิด (Think-Pair-Share) การเรียนรู ้
แบบรว่มมือ (Collaborative Learning Group) การเรียนรูแ้บบใชเ้กม (Games) การเรียนการสอน
แบบหอ้งเรียนกลบัดา้น (Flip) รวมถึงการจดัการเรียนรูแ้บบเนน้ภาระงาน (Task-Based Leaning) 
ก็เป็นหนึ่งในการเรียนรูเ้ชิงรุก ซึ่งการจัดการเรียนรูแ้บบเน้นภาระงานนั้นมีผูก้ล่าวถึงหลายคน
ดว้ยกันแต่ผูว้ิจยัเลือกใชก้รอบของวิลลิซ (Willis. 2011) ที่ไดแ้บ่งการจดัการเรียนรูแ้บบเนน้ภาระ
งานออกเป็น 3 ขั้นตอน โดยผูส้อนจะเริ่มขั้นตอนที่ 1 ขั้นก่อนปฏิบัติภาระงาน (Pre-Task) โดย
ผูส้อนเป็นผูแ้นะน าบทเรียน รูปแบบ จุดประสงคข์องภาระงานต่างๆ ใหผู้เ้รียนทราบก่อนลงมือ
ปฏิบตัิงาน จากนัน้จงึเป็นขัน้ตอนที่ 2 การลงมือปฏิบตัิภาระงาน (Task Cycle) ในขัน้ตอนนีผู้เ้รียน
เป็นผูล้งมือปฏิบตัิภาระงาน ที่ไดร้บัมอบหมายภาระงาน มีการอภิปราย ปฏิบตัิภาระงานตามที่
ไดร้บัมอบหมายในรูปแบบของกิจกรรมเดี่ยว จบัคู่ และกลุ่ม วางแผนเตรียมตวัน าเสนอภาระงาน
ตามที่ไดร้บัมอบหมาย โดยมีการใชภ้าษาดว้ยตนเองซึ่งผูส้อนจะใหค้วามช่วยเหลือหากมีความ
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ติดขัดทางการใชภ้าษา และขัน้ตอนที่ 3 ขัน้รายงาน (report) โดยผูเ้รียนรายงานสรุปความรูแ้ละ
รายงานผลจากภาระงานที่ตนปฏิบัติ ผูส้อนจะเป็นผูใ้หค้  าแนะน าและประเมินผลงาน และขั้น
สุดท้ายคือขั้นฝึกฝนและตรวจสอบการใช้ภาษา (Language Focus) โดยผู้เรียนจะสามารถ
ประเมินผลการปฏิบตัิภาระงานของตนและเปรียบเทียบผลจากการปฏิบตัิภาระงานของผูอ้ื่น ใน
ขัน้ตอนวิเคราะห ์ต่อมาผูเ้รียนเป็นผูต้รวจสอบการใชภ้าษาในการปฏิบตัิภาระงานของตนเอง และ
สามารถสรา้ง ค า วลี ขึน้ใหม่เองไดจ้ากการวิเคราะหค์ าที่ใชส้ื่อสารความหมายจากการปฏิบัติ
ภาระงานที่ผ่านมา และขั้นปฏิบัติ (practice) ผูเ้รียนฝึกฝนการใชภ้าษาโดยเรียนรูค้  า วลี และ
รูปแบบโครงสรา้งตามเนือ้หาที่เรียนจากการท าแบบฝึกหัดต่าง ๆ ซึ่งล  าดับขั้นตอนการสอน
ลักษณะนีมี้ความเหมาะสมกับเวลาในปัจจุบันที่การเขา้ถึงเทคโนโลยีที่สามารถท าได้ง่ายขึน้ 
ผูเ้รียนมีโอกาสไดค้น้ควา้ข้อมูลดว้ยตนเอง และน ามาอภิปรายแลกเปลี่ยนโตแ้ย้งกับเพื่อนใน
เนือ้หาที่เรียนไดอ้ย่างอิสระ ท าใหเ้กิดกระบวนการคิด การอยู่ร่วมในสงัคม รวมถึงการยอมรบัฟัง
ความคิดเห็นของผูอ้ื่น ซึ่งเป็นคุณลักษณะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 ที่กระทรวงศึกษาธิการมี
นโยบายให้สถานศึกษาจัดการเรียนการรูใ้ห้ผู้เรียนโดยเน้นการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต มี
ปฏิสมัพนัธท์ี่ดีกบับคุคลอื่นในสงัคม  

ปีการศึกษาที่ผ่านมาโรงเรียนสามชุกรตันโภคาราม อ าเภอสามชุก จงัหวดัสพุรรณบุรีก็
เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่มีปัญหาเรื่องผลการทดสอบ PISA มีค่าเฉลี่ยต ่ากว่ามาตรฐานระดบัประเทศ 
ผูเ้รียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 ตอ้งใชท้ัง้ทกัษะการอ่านและเขียนกนัในการท าขอ้สอบ โดยใชท้กัษะ
การอ่านส าหรบัตีความหรือแปลความจากสารที่อ่านผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ พิจารณา
จดุมุ่งหมายของเรื่องที่อ่านและใชท้กัษะการเขียนแสดงความคิดเห็นหรือเขียนอธิบายเหตผุลเป็น
ค าตอบ จากผลคะแนนที่ปรากฏจึงสะท้อนว่าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  (สพฐ. 
2551) แมจ้ะก าหนดสาระที่ 2 มาตรฐาน ท 2.1 ใชก้ระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เรียงความ ย่อ
ความ และเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ ตามตัวชีว้ัดที่ 10 เขียนอธิบาย วิเคราะหเ์รื่องราว วิจารณ ์
แสดงความรู ้ชี ้แจงแสดงความคิดเห็นและโต้แย้งในเรื่องต่าง ๆ อย่างมีเหตุผลในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  3 แต่ผู้เรียนก็ไม่สามารถน าทักษะการเขียนแสดงความคิดเห็นมาปรบัใช้ได้
เท่าที่ควร  

ด้วยเหตุที่กล่าวมาข้างต้นจึงเป็นเหตุให้ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ท าการวิจัยใน
กระบวนการจัดการเรียนรูแ้บบเนน้ภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนแสดงความคิดเห็น โดย
กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม อ.สามชุก จ.
สพุรรณบุรี ที่มีปัญหาดา้นการเขียนโดยคดัเลือกจากผลคะแนน PISA ในขอ้สอบการเขียนแสดง
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ความคิดเห็น เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหผ้ลิตภาษาดว้ยตนเอง เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูใ้นเชิงรุกสา
มาถสรา้งสรรคช์ิน้งานไดส้  าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ก าหนด ฝึกกระบวนการคิดแกปั้ญหาดว้ย
ตนเอง รวมถึงการปรบัตวัเขา้กบัเพื่อนรว่มชัน้เรียน มีการท างานเป็นกลุ่ม ไดพ้ฒันาทกัษะการคิด
วิเคราะห ์การแสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นทกัษะที่จ  าเป็น เสมือนเตรียมความพรอ้มก่อนน าภาษาไป
ประยกุตใ์ชไ้ดจ้รงิในชีวิตประจ าวนั กา้วทนัตอ่การเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 

ค าถามวิจยั 
1. แผนการจัดการเรียนรูมุ้่งเนน้ภาระงานสามารถพัฒนาทักษะการเขียนแสดงความ

คิดเห็นของผูเ้รียนไดห้รอืไม่ 
2. ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรูแ้บบเนน้ภาระงานในการพัฒนาทักษะ

เขียนแสดงความคิดเห็น รายวิชาภาษาไทยมากนอ้ยเพียงใด 

ความมุ่งหมายของงานวิจัย 
1. เพื่อพฒันาแผนการจดัการเรียนรูแ้บบเนน้ภาระงานดา้นการเขียนแสดงความคิดเห็น

ในวิชาภาษาไทย 
2. เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนแสดงความคิดเห็นของผูเ้รียนดว้ยกระบวนการจัดการ

เรียนรูแ้บบเนน้ภาระงาน 
3. เพื่อศกึษาระดบัความพงึพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรูแ้บบเนน้ภาระงานใน

รายวิชาภาษาไทย 

ความส าคัญของงานวิจัย 
ผลการวิจยัสามารถน ามาใชป้ระโยชนเ์ชิงวิชาการในการแกไ้ขปัญหาการเรียนการสอนใน

รายวิชาภาษาไทย หัวข้อการเขียนแสดงความคิดเห็นและการเขียนเชิงสรา้งสรรค์  โดยผู้สอน
สามารถน าการจัดการเรียนรูแ้บบเนน้ภาระงานในงานวิจัยเป็นตน้แบบและประยุกตป์รบัใชใ้ห้
เหมาะสมส าหรบับรบิททางการศกึษาของตนเอง 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 

1. ประชากรในการวิจัยคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนสามชุกรัตน  
โภคาราม อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี จ านวน 384 คน 
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2. กลุ่มตวัอย่างในการวิจัยคือนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งไดม้าจากการเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling ) จ านวน 40 คน ที่มีผลการทดสอบ โปรแกรม
ประเมินสมรรถนะนกัเรยีนมาตรฐานสากล (Programme for International Student Assessment 
หรือ PISA) ดา้นการอ่าน (Reading Literacy) ที่มีผลคะแนนทดสอบขอ้ที่มีการเขียนแสดงความ
คิดเห็นซึง่อยู่ในเกณฑต์ ่ากวา่มาตรฐานระดบัประเทศ  

ตวัแปรในงานวิจยั 
1. ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ การจดัการเรียนรูแ้บบเนน้ภาระงานเพื่อพฒันาทกัษะการเขียน

แสดงความคิดเห็น ในรายวิชาภาษาไทย 
2. ตัวแปรตาม ไดแ้ก่ ทักษะการเขียนแสดงความคิดเห็น และระดับความพึงพอใจ

ของผูเ้รียนตอ่การจดัการเรียนรูแ้บบเนน้ภาระงาน 

สมมตฐิานในการวิจัย 
1. พฒันาการดา้นการเขียนแสดงความคิดเห็นของผูเ้รียนมีคา่เฉลี่ยสงูขึน้ 
2. ผูเ้รียนมีความพงึพอใจต่อการจดัการเรยีนรูแ้บบเนน้ภาระงานในรายวิชาภาษาไทยใน

ระดบัมาก 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
การจดัการเรียนรูแ้บบเนน้ภาระงาน (Task-Based Learning) หมายถึง การจดักิจกรรม

การสอนตามล าดับขัน้ตอนของวิลลิซ (Willis. 2011) ไดแ้ก่ ขัน้ก่อนปฏิบัติภาระงาน (Pre-Task) 
ขั้นลงมือปฏิบัติภาระงาน (Task Cycle) ซึ่งประกอบไปด้วยการลงมือปฏิบัติงาน (Task)  
การวางแผน (Planning) และการรายงาน (Report) ขัน้ตอนสดุทา้ยคือขัน้ฝึกฝนและตรวจสอบการ
ใชภ้าษา (Language Focus) 

ทกัษะการเขียนแสดงความคิดเห็น หมายถึง ความสามารถในการเขียนถ่ายทอดความรู ้
ความรูส้กึ ความคิดเห็น หรือเจตนาออกมาเป็นลายลกัษณอ์กัษร ซึ่งมีการวดัผลจากการประเมิน
ชิน้งานก่อนเรียน ระหวา่งเรยีนและหลงัเรียนของผูเ้รียนโดยใชเ้กณฑก์ารประเมินผลตามสภาพจรงิ 
(Authentic Assessment) ที่ครอบคลุมทุกองคป์ระกอบของการเขียนแสดงความคิดเห็นในดา้น
โครงเรื่อง เนือ้หา การเรยีบเรยีงความคิด การแสดงเหตผุล ขอ้สนบัสนนุ ขอ้เปรียบเทียบ การอา้งอิง
แหล่งที่มาของขอ้สนบัสนุนที่น่าเช่ือถือ รวมถึงความถกูตอ้งทางภาษา เช่น การใชค้  า วลี ประโยค 
เป็นตน้ 
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ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูส้ึกของผูเ้รียนในทางบวกหรือทางลบ ที่มีต่อการจดัการ
เรียนรูแ้บบเนน้ภาระงานเพื่อพฒันาทกัษะการเขียนภาษาไทย 
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บทที ่2 

เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

ในบทนีผู้ ้วิจัยเริ่มจากการน าเสนอการทบทวนวรรณกรรมการเรียนรูเ้ชิงรุกในทักษะ
ศตวรรษที่ 21 ในหวัขอ้แรก หลงัจากนัน้ในหวัขอ้ที่สอง ผูว้ิจยัน าเสนอการเขียนแสดงความคิดเห็น
โดยแบ่งเป็นประเภทของการเขียนแสดงความคิดเห็น รวมทั้งกล่าวถึงกลวิธี องคป์ระกอบ การ
เช่ือมโยงความในการแสดงความคิดเห็น ตามแนวอรรถฐานดงัตอ่ไปนี ้

1. การจดัการเรียนรูแ้บบเนน้ภาระงาน 
1.1 ความหมายของการเรียนรูแ้บบเนน้ภาระงาน 
1.2 องคป์ระกอบการเรียนรูแ้บบเนน้ภาระงาน 
1.3 รูปแบบภาระงาน 
1.4 หลกัการของภาระงาน 
1.5 ขัน้ตอนการจดัการเรียนรูแ้บบเนน้ภาระงาน  
1.6 ประโยชนข์องการจดัการเรียนรูแ้บบเนน้ภาระงาน 

2. การเขียนแสดงความคิดเห็น 
2.1 ประเภทการเขียนแสดงความคิดเห็น  
2.2 กลวิธีแสดงความคิดเห็น 
2.3 โครงสรา้งหรือองคป์ระกอบของการเขียนแสดงความคิดเห็น 
2.4 การเชื่อมโยงความในการแสดงความคิดเห็น 

3. งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรูแ้บบเนน้ภาระงาน 
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1. การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน 
การจัดกิจกรรมการเรียน รู ้ลักษณะเน้นภาระงาน (Task-Based Learning) เป็น

กระบวนการเรียนรูท้ี่เกิดจากการใชภ้าษาปฏิสมัพนัธก์นัระหว่างผูเ้รียนและผูเ้รียนในขณะท าภาระ
งานใหส้  าเรจ็ เนื่องจากมีความเช่ือว่ากระบวนการเรียนรูเ้กิดจากการที่ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบตัิงาน
จริงผ่านประสบการณ์จริงจนส าเร็จลุล่วงตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว ้ซึ่งนูแนน (Nunan. 1989) 
เอลลิส (Ellis. 2003) รวมถึงวิลลิซและวิลลิซ (Willis and Willis. 2011)  กลา่วว่าการจดัการเรียนรู ้
เนน้ภาระงานมีจดุมุ่งหมายเพื่อใหผู้เ้รียนสามารถน าองคค์วามรูม้าใชใ้นการปฏิบตัิภาระงานที่รบั
มอบหมายไดส้  าเรจ็ สามารถน าความรูแ้ละประสบการณท์ี่ไดจ้ากการปฏิบตัิภาระงานไปปรบัใชใ้น
ชีวิตประจ าวันได ้อีกทั้งยังพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห ์รวมถึงการแกปั้ญหาเพื่อใหส้ามารถ
ปฏิบตัิตนไดอ้ย่างถกูตอ้งเหมาะสมในการท างานรว่มกบัผูอ้ื่น 

1.1 ความหมายภาระงาน (Task)  
 ริชารด์ส ์(Richards. 1984) ให้ความหมายของภาระงานที่เก่ียวข้องกับการสอน

ภาษาว่าเป็นกิจกรรมหรือการกระท า ซึ่งเกิดขึน้จากการท าความเขา้ใจองคค์วามรู ้เช่น การฟัง
ค าสั่งและท าตามค าสั่งนัน้ ๆ การวาดภาพตามเรื่องที่อ่านตามจินตนาการ เป็นตน้  สอดคลอ้งกบั
สกีฮาน พี (Skehan P. 1986) ที่กล่าวว่า ภาระงานหมายถึง งานหรือกิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมาย
เฉพาะ เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน การท างาน รวมถึงเป็นเครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บขอ้มลู
งานวิจัย โดยพราบู (Prabhu. 1984) กล่าวไวว้่า ภาระงานคือกิจกรรมที่ตอ้งการใหผู้เ้รียนบรรลุ
เป้าหมาย โดยใช้ข้อมูลที่ มีอยู่ผ่านกระบวนการทางความคิดในการปฏิบัติภาระงานที่ได้รับ
มอบหมายเพื่อฝึกใชภ้าษาในสถานการณ์จริงนอกชั้นเรียน ภาระงานจึงแตกต่างจากกิจกรรม
แบบฝึกหดั ซึ่งต่อมาคริสโตเฟอร ์จี (Christoper G. 2005) กล่าวถึงภาระงานว่าเป็นกิจกรรมที่ให้
ความส าคญักบัขัน้ตอนการสื่อสารระหว่างการด าเนินภาระงานของผูเ้รียน การสื่อความหมายกนั
ระหว่างผูเ้รียนท าใหเ้กิดความรูใ้หม่ที่สามารถท าไปประยกุตใ์ชไ้ดก้บัสถานการณอ์ื่น นอกจากนีค้  า
นิยามของภาระงานที่เสนอแนวคิดโดยนูแนน  (Nunan. 1989) ว่าภาระงาน คืองานซึ่งผู้เรียน
ร่วมกันท าความเข้าใจ โดยการน าองค์ความรู ้มาใช้ในการผลิตผลงานและมีการร่วมมือ มี
ปฏิสมัพนัธร์วมถึงการปรกึษาหารอืระดมความคิดกนัระหวา่งผูเ้รียนกบัผูเ้รียน และผูเ้รียนกบัผูส้อน
ในขณะที่ปฏิบตัิภาระงาน วิลลิซและวิลลิซ (Willis and Willis. 2011 : 32-33) กลา่วถึงความหมาย
ของภาระงานในท านองเดียวกันว่าเป็นกิจกรรมที่มีความเก่ียวเนื่องสัมพันธ์กับการด ารงชีวิต 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาในการปฏิบัติกิจกรรมจนบรรลุตามจุดประสงค์ได้ส  าเร็จ มีการ
ประเมินผลของงาน 
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จากขา้งตน้สรุปไดว้่า ภาระงาน คือ กิจกรรมที่ใชใ้นการจดัการเรียนการสอนที่ผูเ้รียน
เป็นผูด้  าเนินกิจกรรม ตามที่ก าหนดไวใ้หเ้สรจ็สมบูรณ ์โดยกิจกรรมเหล่านี ้มีการระบุขัน้ตอนของ
การท างานอย่างชัดเจน ซึ่งผู้เรียนจะด าเนินกิจกรรมจะต้องมีการปฏิสัมพันธ์ ร่วมมือกัน
ปรกึษาหารอืมีการสื่อสารระหวา่งผูเ้รียนกบัผูเ้รียน โดยมีผูส้อนมีบทบาทเป็นผูอ้  านวยความสะดวก
หรือช่วยเหลือเม่ือผูเ้รียนเกิดอุปสรรคปัญหาเพื่อใหภ้าระชิ ้วิลลิซนงานเกิดผลส าเร็จ สามารถน า
ความรูท้ี่ไดจ้ากการปฏิบตัิภาระงานไปปรบัใชใ้นสถานการณจ์รงินอกชัน้เรยีนได ้

1.2 องคป์ระกอบของภาระงาน 
นแูนน (Nunan. 1989) ไดก้ลา่วถึงองคป์ระกอบของภาระงานส าหรบัการสื่อสารว่ามี

องค์ประกอบ 6 ประการ ได้แก่  จุดมุ่ งหมาย (Goals) ตัวป้อนทางภาษา (Input) กิจกรรม 
(Activities) บทบาทของผู้สอน (Teacher’s role) บทบาทของผู้เรียน (Learner’s role) และการ
จัดสรา้งบรรยากาศในชั้นเรียน (Setting) หากผูส้อนตอ้งการพัฒนาศักยภาพการใชภ้าษาเพื่อ
สื่อสารของผูเ้รียนจะตอ้งค านงึถึงองคป์ระกอบของภาระงานซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

1.2.1 จดุมุ่งหมายของภาระงาน ในการปฏิบตัิภาระงานนัน้จะตอ้งมีจดุมุ่งหมายของ
การสอนภาษาเพื่อการสื่อสารเพื่อก่อใหเ้กิดการเรียนรูก้ารสรา้งความสมัพันธภ์าพระหว่างกนั อาจ
เป็นการ  แลกเปลี่ยนขอ้มูลระหว่างบุคคล เช่น กรอบความคิด การแสดงความคิดเห็น ทัศนคติ 
ความเช่ือ รวมถึงอารมณค์วามรูส้กึ เพื่อใหภ้าระงานบรรลไุปสู่ความส าเรจ็ นอกจากนีภ้าระงานมี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดรอบรูแ้ละเขา้ใจขอ้มูลจากแหล่งที่มาต่ าง ๆ เช่น ข่าวสารจากสื่อ 
ต่าง ๆ โฆษณาจากสื่อต่าง ๆ  ผูเ้รียนสามารถวิเคราะหค์วามน่าเช่ือถือและน าองคค์วามรูน้ั้น ๆ  
ไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณจ์รงิที่อาจพบในชีวิตประจ าวนัได ้ และจดุมุ่งหมายสดุทา้ยเพื่อพฒันา
ทกัษะการฟัง พดู อา่น และเขียนของผูเ้รียนตามจดุมุ่งหมายของการใชภ้าษาอย่างสรา้งสรรคอ์ย่าง
มีมีจินตนาการ เช่น การเขียนบทความสัน้ๆ บทกวี บทเพลง การแต่งนิทาน การแต่งเรื่องสัน้ เป็น
ตน้ ซึง่การใชก้ิจกรรมการจดัการเรียนรูแ้บบเนน้ภาระงานมุ่งพฒันาความสามารถในการสื่อสารมุ่ง
เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนรว่มมือกนัสรา้งสรรคช์ิน้งานไดส้  าเรจ็ลลุว่ง 

1.2.2 ตัวป้อนทางภาษา เป็นสิ่งส  าคญัมากส าหรบัการจัดการเรียนรูแ้บบเนน้ภาระ
งานเพราะเป็นสื่อกลางที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรูพ้ัฒนาทักษะกระบวนการคิด 
(Cognitive process) ใหมี้ระบบที่ต่อเนื่องและชดัเจน  ทัง้นีแ้หล่งขอ้มลูส าหรบัตวัป้อนทางภาษา
นั้นควรเป็นสื่อจริง ๆ เช่น ป้ายประกาศ โฆษณา โปสการด์ รายการอาหาร ตารางเวลาเดินรถ 
เครื่องหมายจราจร นิทานรูปภาพ เป็นตน้ การที่ผูเ้รียนไดเ้รียนรูจ้ากสื่อจรงิ ๆ นัน้เป็นประโยชนต์่อ
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ตัวผูเ้รียนอย่างยิ่ง เนื่องจากจะท าใหไ้ดเ้รียนรูผ้่านการใชภ้าษาจริง ๆ ที่ใชอ้ยู่ในชีวิตประจ าวัน 
ฝึกฝนความคิดสรา้งสรรค ์สามารถน าสื่อจรงิที่ศกึษาไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 

1.2.3 กิจกรรม ในที่นีห้มายถึงการด าเนินการจัดการเรียนรูซ้ึ่งเป็นกิจกรรมที่ผูเ้รียน
ตอ้งปฏิบตัิภารกิจที่ไดร้บัมอบหมาย โดยนแูนน (Nunan. 1989) ไดน้  าเสนอประเภทของกิจกรรมไว ้
3 ประเภทโดยจ าแนกตามจุดมุ่งหมายของการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ซึ่งกิจกรรมฝึกภาษาที่
สามารถน าไปใชใ้นชีวิตจริง ผูส้อนควรเลือกจัดกิจกรรมที่ผูเ้รียนสามารถปฏิบตัิในหอ้งเรียนแลว้
น าไปประยุกตใ์ชไ้ดใ้นชีวิตจริง และเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะการฟัง พดู 
อ่าน เขียน มีการโตต้อบการสนทนา และสดุทา้ยควรเป็นกิจกรรมที่สะทอ้นตนเอง ผูเ้รียนสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องของภาระงาน ตลอดจนพัฒนาความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาและ
น าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดอ้ย่างถกูตอ้ง 

1.2.4 บทบาทของผูส้อน คือ บทบาทดา้นการวางแผน ดา้นการน าหลักสูตรไปใช ้
รวมถึงการวดัและประเมินผลิตซึ่งผูส้อนจะคดัเลือกตวัป้อนทางภาษา หาขอ้มลูและน าสื่อของจริง
มาใชใ้นกิจกรรมต่าง ๆ โดยตอ้งคดัเลือกกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัตวัป้อนทางภาษา ขัน้ตอนที่ใช้
ส  าหรบัการจัดการเรียนรู ้จัดชั้นเรียนให้เหมาะสมกับกิจกรรม และเป็นผู้อ  านวยความสะดวก 
สนับสนุนการเรียนรูข้องผูเ้รียน การใหข้อ้มลูยอ้นกลบัเม่ือผูเ้รียนปฏิบตัิงานลลุ่วง ตลอดจนเป็นผู้
ประเมินงานรว่มกบัผูเ้รียน 

1.2.5 บทบาทของผูเ้รียน คือ บทบาทดา้นการเรียนแบบเนน้ภาระงานโดยผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง เพื่อใหก้ิจกรรมการจดัการเรียนรูมี้ประสิทธิภาพผูเ้รียนควรท าความเขา้ใจกับตวัป้อน
ทางภาษาที่ไดร้บัมอบหมายมาปฏิบตัิภาระงานด้วยความรูห้รือลกัษณะเด่น คณุสมบตัิของผูเ้รียน
เอง ต้องมีความกระตือรือรน้ใส่ใจในการปฏิบัติงาน มีการใช้ทักษะสติปัญญา รวมถึงการมี
ปฏิสมัพนัธก์บัผูเ้รียนดว้ยกนัเพื่อใหเ้ปา้หมายของภาระงานส าเรจ็ลุลว่ง สามารถน าความรูไ้ปใชไ้ด้
ในสถานการณจ์รงิ 

1.2.6 การจดัสรา้งบรรยากาศในชัน้เรยีน หมายถึงการจดัชัน้เรยีนใหเ้อือ้ต่อการเรยีนรู ้
มีความเหมาะสมต่อการปฏิบตัิงานกลุม่ใหญ่ กลุม่ย่อย เปิดโอกาสผูเ้รียนสามารถสรา้งปฏิสมัพนัธ์
ในชั้นเรียน อาจมีการจ าลองสถานการณ์จริงเพื่อส่งเสริมการใชภ้าษาเพื่อการสื่อสาร การมีสื่อ
อปุกรณ ์แหลง่ขอ้มลูส าหรบัการสืบคน้เพื่อใหง้านที่ผูเ้รียนปฏิบตัิมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

นอกจากนีเ้มลดา สุดาจิตรอาภา (2561, น. 151-157) ไดก้ล่าวเสริมจากนูแนนถึง
การพัฒนาประยุกตใ์ชก้ระบวนการจัดการเรียนรูแ้บบเน้นภาระงานว่าควรมีองคป์ระกอบของ
แผนการด าเนินงาน (Task-as-workplan)  คือภาระงานนัน้ ๆ จะตอ้งมีแผนในการด าเนินกิจกรรม
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ใหผู้เ้รียน เพื่อความกระจ่างในการท ากิจกรรม เม่ือผูเ้รียนมีส่วนร่วมในภาระงานดังกล่าวจริงใน
บริบทการเรียนการสอนในชั้นเรียน กิจกรรมที่ไดด้  าเนินอาจไม่สอดคลอ้งกับแผนที่ออกแบบไว้
ตัง้แต่แรกเริ่มเพราะผูด้  าเนินการนัน้คือผูเ้รียนว่าจะจดัการกบัภาระงานที่ไดร้บัมอบหมายอย่างไร 
จะสะทอ้นถึงการเรียนรูแ้ละประสิทธภาพของแผนงานหากผูเ้รียนด าเนินกิจกรรมจนสามารถบรรลุ
เปา้หมายของภาระงานได ้

องคป์ระกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบเนน้ภาระงานจึงเป็นการจัดกิจกรรมที่
เนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางซึ่งมีขอบเขตในเรื่องของเป้าประสงคข์องภาระงานและบทบาทระหว่าง
ผู้เรียนและผู้สอนอย่างชัดเจน โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้กระบวนการทางสติปัญญา 
(Cognitive process) การวางแผนด าเนินงานเพื่อปฏิบตัิภารกิจจากภาระงานที่ไดร้บัมอบหมาย
ดว้ยการมีปฏิสมัพนัธก์ับบุคคลอื่น ซึ่งการสรา้งปฏิสมัพันธน์ัน้จะขึน้อยู่กบัประเภทของภาระงาน 
เช่น การใหภ้าระงานแบบทางเดียว คือ การปฏิสัมพันธ์ที่เกิดจากผูเ้รียนคนหนึ่งส่งขอ้มูลไปยัง
ผูเ้รียนอีกคนหนึ่ง เช่น ผูเ้รียนคนแรกพดูบรรยายโรงเรียนในฝัน ผูเ้รียนคนที่สองเป็นผูว้าดรูปภาพ
ใหต้รงกับค าบรรยายของผูเ้รียนคนแรก เป็นตน้ ส าหรบัการใหภ้าระงานแบบสองทาง คือ การ
ปฏิสมัพนัธท์ี่เกิดจากแลกเปลี่ยนขอ้มลูของผูเ้รียนทัง้สองฝ่าย เช่น ผูเ้รียนคนแรกมีขอ้มลูรูปภาพ
สถานที่ท่องเที่ยว แต่ไม่มีช่ือของสถานที่นัน้ ๆ สว่นผูเ้รียนคนที่สองมีช่ือสถานที่ แต่ไม่มีรูปภาพ ท า
ใหผู้เ้รียนตอ้งแลกเปลี่ยนขอ้มลูกนัเพื่อใหภ้าระงานส าเรจ็สมบรูณ ์ 

1.3 รูปแบบภาระงาน 
พราบู (Prabhu. 1987, pp. 46 – 47) แบ่งรูปแบบภาระงานออกเป็น 3 ประเภท ซึ่ง

รูปแบบภาระงานนี ้อยู่ในขั้นตอนแรกของการจัดการเรียนรู ้ได้แก่กิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อมูล 
(information - gap task) เป็นกิจกรรมที่ใหผู้เ้รียนส่งผ่านขอ้มลูความรูจ้ากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง 
โดยผูเ้รียนจะแลกเปลี่ยนขอ้มูลที่ตนเองรูแ้ละส่งต่อขอ้มูลใหก้ับเพื่อนสมาชิกในกลุ่มหรือภายใน
หอ้งเรยีน  กิจกรรมน าเสนอขอ้มลูใหม่ (reasoning - gap task) เป็นกิจกรรมท่ีใหผู้เ้รียนไดน้ าเสนอ
ขอ้มลูใหม่จากการที่ไดร้บัความรูโ้ดยผ่านการคิดวิเคราะห ์ การวินิจฉยั การอนมุาน การใหเ้หตผุล 
และสดุทา้ยกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (opinion-gap task) เป็นกิจกรรมที่ผูเ้รียนไดแ้สดง
ความรูส้ึก ความคิดเห็นหรือทัศนคติต่อเรื่องราวหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ ผูส้อนก าหนดให ้ผ่าน
กระบวนการใชภ้าษาในการสื่อสารเพ่ือสื่อความหมาย  

นูแนน (Nunan. 2004, p. 1) ก าหนดรูปแบบของภาระงานไว ้2 ประเภท คือ  ภาระ
งานส าหรบัการเรียนการสอน (pedagogical task) ที่ช่วยใหผู้เ้รียนไดฝึ้กฝนผ่านการท ากิจกรรม
จากการท าภาระงานในชัน้เรยีน และภาระงานเพื่อการฝึกฝน (rehearsal rational) เป็นภาระงานที่



  17 

ผูเ้รียนจะไดฝึ้กฝนเพื่อการน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั เช่น การเขียนประวตัิของตวัเอง การ
เขียนแสดงความคิดเห็น โดยผูเ้รียนจะไดฝึ้กฝนตามรูปแบบการเขียนที่ถกูตอ้ง การท าภาระงานนี ้
จะช่วยใหผู้เ้รียนไดฝึ้กและพฒันาทกัษะดา้นการเขียนเพื่อการสื่อสารของตนเองไดด้ียิ่งขึน้ผ่านการ
ท ากิจกรรมกลุ่มและเดี่ยวจากค าแนะน าของผูส้อน  นอกจากนีผู้ส้อนควรมีภาระงานเพื่อการ
กระตุน้ผูเ้รียน (activation rationale) เพื่อใหผู้เ้รียนฝึกแกปั้ญหาในสถานการณท์ี่ผูส้อนสมมติขึน้ 
กล่าวคือการจัดกิจกรรมใหผู้เ้รียนท าภาระงานกลุ่ม มีการก าหนดสถานการณ์ใหผู้เ้รียน เช่น ถา้
หากผูเ้รียนอยู่บนเรือที่ก  าลงัจะจม และผูเ้รียนตอ้งว่ายน า้ไปที่เกาะถึงจะรอดจากการจมน า้ โดยมี
เงื่อนไขว่าผูเ้รียนมีภาชนะกันน า้ 1 อย่างที่สามารถบรรจุของได ้20 กิโลกรมั ใหผู้เ้รียนตัดสินใจ
เลือกสิ่งของที่จะน าไปดว้ย โดยมีรายการสิ่งของตา่ง ๆ ตามที่ผูส้อนไดก้ าหนดไว ้การท าภาระงานนี ้
มีจุดมุ่งหมายเพื่อใหผู้เ้รียนไดร้บัการกระตุน้จากสถานการณ์ที่ไดร้บัเพื่อใหเ้กิดการใชภ้าษาและ
โครงสรา้ง ทัง้การพดูแสดงความคิดเห็น การพดูเพื่อตดัสินใจ การใหค้  าแนะน า การพดูถึงปรมิาณ 
เป็นตน้  

ริชารด์ส ์(Richards. 2001, p 162) ไดน้  าเสนอรูปแบบของการจดัภาระงานเพื่อการ
เรียนการสอน (pedagogical task) ที่แตกต่างกนัไวอ้ีก 5 ประเภท ไดแ้ก่ ภาระงานประเภทจิก๊ซอว ์
(jigsaw task) เป็นกิจกรรมภาระงานที่ใหผู้เ้รียนไดท้ ากิจกรรมรว่มกบัผูเ้รียนคนอื่น ๆ เพื่อเรียบเรียง
เรื่องราวใหส้มัพนัธก์นั เช่น ผูเ้รียนไดร้บัเนือ้หาเก่ียวกบันิทานที่แตกตา่งกนัในแต่ละกลุม่ จะตอ้งท า
การเล่าเรื่องร่วมกันกับกลุ่มอื่น ๆ โดยล าดับเหตุการณ์ตามทอ้งเรื่องไดอ้ย่างถูกตอ้ง ภาระงาน
แลกเปลี่ยนข้อมูล ( information - gap task) เป็นกิจกรรมภาระงานที่ ให้ผู้เรียนได้เกิดการ
แลกเปลี่ยนขอ้มลูกนัระหว่างบุคคลหรือกลุ่ม โดยที่จะไดร้บัชุดขอ้มลูที่แตกต่างกนั ผูเ้รียนจะตอ้ง
ท าการสื่อสารเพื่อขอและใหข้อ้มูลเพื่อใหภ้าระงานนั้นแลว้เสร็จ ภาระงานแกปั้ญหา (problem 
solving task) เป็นกิจกรรมภาระงานที่ให้ผูเ้รียนไดค้ิดหาแนวทางแก้ปัญหาตามสถานการณ์ที่
ก  าหนดตามชดุของขอ้มลูที่ก  าหนดให ้ภาระงานเพื่อการตดัสินใจ (decision - making task) เป็น
กิจกรรมภาระงานที่ใหผู้เ้รียนไดใ้ชเ้หตุผลในการตดัสินใจต่อเรื่องหรือปัญหาที่ผูส้อนก าหนด โดย
ผูเ้รียนตอ้งอธิบายเหตผุลที่เลือกตดัสินใจสิ่งนัน้ และภาระงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (opinion 
exchange tasks) เป็นกิจกรรมภาระงานที่ใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนรว่มในการอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็นแลกเปลี่ยนกนั โดยไม่จ าเป็นตอ้งมีความเห็นที่ตรงกนักบับคุคลอื่น  

วิลลิซและวิลลิซ (Willis and Willis. 2011, pp 136 - 141) กลา่วถึงรูปแบบของภาระ
งานโดยเนน้การใชภ้าษา แบ่งออกเป็น 6 รูปแบบ ไดแ้ก่ ภาระงานลงขอ้มลูรายการหรือท าบญัชี
รายการ (Listing) เป็นภาระงานที่ใหค้วามส าคัญต่อการคน้พบขอ้เท็จจริง โดยผูเ้รียนจะตอ้งมี
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ปฏิสมัพนัธส์อบถามแลกเปลี่ยนขอ้มลูซึง่กนัและกนั อาจเป็นการเติมขอ้ความหรือแผนผงัความคิด 
(Ming Mapping) ภาระงานจัดล าดับและการแบ่งประเภท (Ordering and Sorting) เช่น การ
จดัล าดบัเรื่อง การกระท า หรอืเหตกุารณท์ี่สมเหตผุล การจดัเรียงตามค่านิยมสว่นตวัหรือเกณฑท์ี่ชี ้
เฉพาะ ภาระงานเปรียบเทียบ คือภาระงานที่เป็นการเปรียบเทียบขอ้มลูที่มีลกัษณะคลา้ยคลงึกนั 
แต่อาจมีที่มาของแหลง่ขอ้มลูแตกตา่งกนั ผูเ้รียนจะตอ้งใชค้วามรูใ้นการวิเคราะหค์วามเหมือนและ
ความแตกต่างของขอ้มลูนัน้ ๆ ภาระงานแกปั้ญหา คือภาระงานที่มุ่งใหผู้เ้รียนตอ้งใชค้วามสามารถ
ดา้นเหตผุลและสติปัญญาในการคิดวิเคราะหส์ถานการณ ์ รวมถึงความซบัซอ้นของปัญหา และ
สามารถประเมินสถานการณต์กลงร่วมกันระหว่างสมาชิกในกลุ่มเพื่อเลือกวิธีที่ดีที่สดุ ภาระงาน
รว่มแลกเปลี่ยนประสบการณส์่วนตวั (Sharing personal experiences) เป็นภาระงานที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ สนทนา พูดคุยเรื่องเก่ียวกับตนเองได้อย่างอิสระ มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณชี์วิตกบัผูอ้ื่น และสดุทา้ยภาระงานสรา้งสรรค ์(Creative task) คือภาระงานที่ผูเ้รียน
ท างานเป็นคู่หรือเป็นกลุ่ม ปฏิบตัิภาระงานไดอ้ย่างสรา้งสรรคแ์ละอิสระ ซึ่งรูปแบบภาระงานทัง้ 6 
รูปแบบที่วิลลิซและวิลลิซกลา่วมานัน้สามารถเป็นภาระงานแบบปลายเปิดที่ผูเ้รียนสามารถคน้พบ
ค าตอบท่ีแตกตา่งกนัได ้รวมถึงผูเ้รียนสามารถล าดบัขัน้ตอนท าภาระงานแตกตา่งกนัไดอ้ย่างอิสระ  

จากข้างสรุปได้ว่ารูปแบบภาระงานนั้นมีความหลากหลาย  ล้วนเป็นกิจกรรมที่
ส่งเสริมพัฒนาการดา้นการใชภ้าษาในการสื่อสารของผูเ้รียนทัง้ในชัน้เรียนและสถานการณ์จริง
นอกหอ้งเรียน รูปแบบของภาระงานจึงเป็นกิจกรรมที่ครอบคลมุไปถึงการเรียนรูท้ักษะชีวิต การ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนไดร้่วมมือกันเป็นกลุ่มเพื่อบรรลุเป้าหมายในการสรา้งชิน้งาน มีการ
แลกเปลี่ยนองคค์วามรู ้การสอนแบบเนน้ภาระงานจึงมีความเก่ียวขอ้งกับความสามารถในการ
สื่อสารและกระบวนการคิดท่ีเป็นอิสระสรา้งสรรค ์

1.4 หลักการของภาระงาน 
หลักการของภาระงานที่ใช้เพื่อส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียน เปิดโอกาสให้

วางแผนท างานเป็นกลุ่มและเดี่ยว โดยภาระงานนัน้จะตอ้งเป็นภาระงานที่สะทอ้นโลกของความ
เป็นจรงิ หลกัจบกิจกรรมผูเ้รียนสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการด ารงชีวิตได ้ตามทฤษฎีของ Willis 
(1996) มีดงันี ้

1.4.1 หวัขอ้งานที่ผูส้อนจะมอบหมายงานใหผู้เ้รียนปฏิบตัิ หลงัจากที่ผูเ้รียนไดร้บัตวั
ปอ้นทางภาษา ไม่ว่าจากสื่อการสอนของจรงิหรือตวัผูส้อนโดยตรงก็ตาม ผูส้อนจะมอบหมายงาน
ใหป้ฏิบัติโดยใชว้าจาหรือเป็นขอ้ค าสั่งปรากฏในภาระงาน โดยมีการระบุค าแนะน าในการท า
กิจกรรมอย่างเป็นล าดบัขัน้ตอ เช่น การรวมกลุ่มท ากิจกรรม การจับคู่ หรือภาระงานเดี่ยว ต่อมา
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ผูเ้รียนจงึวางแผนงานศกึษาขอ้มลูวา่มีจดุประสงคอ์ย่างไร เปา้ประสงคข์องงานคืออะไร ผูเ้รียนตอ้ง
รบัผิดชอบในเรื่องใด และใชร้ะยะเวลาในการท าภาระงานเพียงใดจึงจะเหมาะสม 

1.4.2 ผูเ้รียนใชก้ระบวนการทางสติปัญญา เพื่อปฏิบตัิภาระงานที่ไดร้บัมอบหมาย
โดยใชส้ติปัญญาเป็นตัวปฏิบตัิการ เช่น การคิดยอ้นกลบั การหาเหตุผล การจัดระบบความคิด 
การน าความรูไ้ปประยกุตใ์ชแ้ละการแกปั้ญหา เป็นตน้ 

1.4.3 ผูเ้รียนไดมี้ปฏิสมัพันธก์ับผูอ้ื่น การสรา้งปฏิสมัพันธจ์ะขึน้อยู่กับประเภทและ
ลกัษณะของภาระงาน ไดแ้ก่ การปฏิสมัพนัธแ์บบทางเดียว คือ การปฏิสมัพนัธท์ี่จากผูเ้รียนคนหนึ่ง
ไปยงัผูเ้รียนอีกคนหนึ่ง เช่น ผูเ้รียนคนแรกจะบรรยายลกัษณะบุคคลที่ปรากฏในรูปภาพของตน
แลว้ผูเ้รียนคนที่สองวาดรูปใหต้รงกับค าบรรยายของผูเ้รียนคนแรก เป็นตน้ การปฏิสมัพันธแ์บบ
สองทาง คือ การปฏิสมัพนัธท์ี่เกิดจากการแลกเปลี่ยนขอ้มลูระหว่างผูเ้รียนทัง้สองฝ่าย เช่น ผูเ้รียน
คนแรกมีรูปภาพและช่ือของบุคคลแต่ไม่มีหมายเลขก ากับรูปภาพ ในขณะที่ผูเ้รียนคนที่สองมี
รูปภาพบคุคลชดุเดียวกนั พรอ้มหมายเลขก ากบัแต่ไม่มีช่ือของบคุคลเหลา่นัน้ ดงันัน้ผูเ้รียนคนแรก
และผูเ้รียนคนที่สองตอ้งแลกเปลี่ยนขอ้มลูระหว่างกนั โดยใชว้ิธีการซกัถาม หรืออาจใชค้วามสาม
รถเฉพาะบคุคลต่าง ๆ ประกอบเพ่ือใหข้อ้มลูของผูเ้รียนทัง้สองฝ่ายสมบรูณ ์

1.4.4 ผลงานทางภาษาที่เสรจ็สมบรูณข์องผูเ้รียน หลงัจากที่ผูเ้รียนไดใ้ชก้ระบวนการ
คิดและการปฏิสมัพนัธแ์ลว้ ผูเ้รียนก็จะไดผ้ลลพัธ ์(Outcome) ของงานชิน้นัน้ตามเปา้ประสงคข์อง
ภาระงาน สามารถน าไปปรบัใชใ้นสถานการณท์ี่อาจเกิดขึน้จรงิในสงัคมปัจจบุนั 

1.5 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน 
การจัดการเรียนรูแ้บบเนน้ภาระงานเป็นการจัดกิจกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้กิดทักษะการ

เรียนรูผ้่านประสบการณต์รงโดยการลงมือกระท า ซึ่งมีผูก้ล่าวถึงขัน้ตอนของการเรียนรูแ้บบเนน้
ภาระงานแตกต่างกนัออกไป โดยนแูนน (Nunan. 1989) ไดเ้สนอขัน้ตอนในการด าเนินการจดัการ
เรียนรูแ้บบเนน้ภาระงาน โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

1) ขัน้ตอนการสรา้ง ทบทวนโครงสรา้งความรูเ้ดิม เพื่อเป็นการน าเขา้สู่บทเรียน 
(Schema building) โดยผูส้อนจะทบทวนความรูเ้ดิมของผูเ้รียนเพื่อตรวจสอบพืน้ฐานทางภาษา
วา่มีมากนอ้ยเพียงใด และควรสง่เสรมิดา้นใดเป็นส าคญั 

2) ขั้นตอนการควบคุมผู้เรียนในการฝึกใช้ภาษา เป้าหมายคือโครงสรา้งทาง
ไวยากรณโ์ดยเป็นค าศพัท ์ที่ปรากฏในเนือ้หาในบทเรยีน (Controlled practice)  

3) ขั้นตอนการฝึกทักษะการฟังโดยออกแบบภาระ งานให้สอดคล้องกับบท
สนทนา (Authentic listening practice) 
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4) ขัน้ตอนการมุ่งเนน้ที่องคป์ระกอบทางภาษา (Focus on linguistic elements) 
5) ขั้นตอนการฝึกปฏิบัติอย่างอิสระในกิจกรรม การสื่อสาร (Provide freer 

practice) 
6) ขัน้ตอนการท ากิจกรรมภาระงาน (Introduce the pedagogical task) 

นอกจากนีส้กีฮาน (Skehan.1996, pp. 268-286) ไดก้ล่าวถึงรูปแบบการสอนแบบ
มุ่งเนน้ภาระงานโดยมีองคป์ระกอบของกิจกรรมไว ้ดงันี ้

1) ขัน้ก่อนภาระงาน (Pre-Task) ในขัน้นีผู้ส้อนจะแสดงภาระงาน กิจกรรมที่เป็น
ตวัอย่างใหผู้เ้รียนด ูโดยผูเ้รียนจะสงัเกตภาระงานที่มีลกัษณะใกลเ้คียงกบัภาระงานตวัอย่างและ
คน้หาขอ้มลูทางภาษาเพื่อเตรยีมพรอ้มปฏิบตัิ 

2) ขั้นระหว่างภาระงาน (During-Task) ในขั้นนีผู้ ้สอนจะให้ความส าคัญเรื่อง
ความถูกตอ้งและคล่องแคล่วในการใชภ้าษา ไวยากรณ์ ในขณะที่ปฏิบัติภาระงานใหช้ิน้งานที่
ผูเ้รียนผลิตนัน้มีความสมบูรณม์ากที่สดุ โดยผูส้อนจะรบับทบาทเป็นผูอ้  านวยความสะดวกคอบ
สนบัสนนุผูเ้รียน และช่วยแกไ้ขความผิดพลาดทางภาษาหากผูเ้รียนตอ้งการความช่วยเหลือ 

3) ขั้นหลังภาระงาน (Post-Task) ผูส้อนจะด าเนินกิจกรรมในรูปการวิเคราะห ์
วิจารณ์ชิน้งานของตนเองและผู้อื่น ประเมินให้การแก้ไข เพื่อฝึกฝนทักษะการวิเคราะหค์วาม
ถกูตอ้งทางภาษา และปรบัปรุงชิน้งานนัน้ ๆ ใหด้ียิ่งขึน้ 

โดยเอลลิส (Ellis. 2003) ไดมี้การสงัเคราะหข์ัน้ตอนของการจัดการเรียนรูแ้บบเน้น
ภาระงาน และกรอบแนวคิดของกระบวนการที่สามารถใชร้่วมกันกับการจัดการเรียนรูแ้บบเนน้
ภาระงานของ พราบู สกีฮานและลี (Prabhu. 1987; Skehan. 1996; Lee. 2000) ว่าขัน้ตอนการ
จดัการเรียนรูแ้บบเนน้ภาระงานประกอบไปดว้ย 3 ขัน้ดงันี ้

1) ขัน้เตรียมปฏิบตัิภาระงาน (Pre-task) คือ วิธีที่ผูส้อนน าเสนอโครงสรา้งของ
ภาระงานที่ผูเ้รียนจะตอ้งปฏิบตัิหรือผลผลิตทางภาษา ผูเ้รียนตอ้งลงมือกระท า โดยผูส้อนจะท า
การกระตุน้ใหผู้เ้รียนเห็นความส าคญัของภาระงานนัน้ ๆ หรืออาจยกตวัอย่าง อธิบายถึงประโยชน์
ของภาระงานที่ผู้เรียนจะไดร้บัหลังเสร็จสิน้กิจกรรม เพื่อให้ผู้เรียนเกิดแรงบันดาลใจ ตอ้งการ 
ปฏิบตัิภาระงาน โดยเอลลิสไดพ้บว่าการน าเสนอหัวขอ้ที่ท  าผูเ้รียนรูส้ึกผ่อนคลาย ไรก้ารสั่งดว้ย
ค าสั่งทุกขัน้ตอน ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจในประเด็นหรือหวัขอ้ที่จะเขา้สูก้ิจกรรมในชัน้เรียน
มากขึน้ เช่น กิจกรรมที่ผู้เรียนร่วมกันเขียนรายการ (Listing) การระดมความคิดภายในกลุ่ม 
(Brainstorming) การเขียนแผนผังความคิดหรือผังมโนทัศน์ (Mind mapping) ที่ก่อให้เกิด
ประโยชนก์บัภาระงานในขัน้ถดัไป  
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2) ขัน้ปฏิบัติภาระงาน (During task) ในขัน้นีป้ระกอบไปดว้ยตัวเลือกทางการ
สอน (Methodological options) 2 อย่าง ไดแ้ก่ 

2.1) ตัวเลือกด้านการปฏิบัติงาน (Task performance options) กล่าวคือ
ผูส้อนสามารถก าหนดกรอบของระยะเวลาในการปฏิบตัิภาระงาน หรอืก าหนดใหผู้เ้รียนสามารถใช้
แหลง่ขอ้มลูที่มีอยู่แลว้ในชัน้เรยีนหรือนอกชัน้เรยีนก็ได ้

2.2) ตวัเลือกดา้นกระบวนการด าเนินงาน (Process) คือ กระบวนการที่เนน้
การใช้ทักษะทางภาษาเป็นเครื่องมือที่ ใช้ในการสื่อสาร และกระตุ้นการท้าทายผู้เรียน ซึ่ง
กระบวนการนีผู้ส้อนสามารถเนน้ไปที่ขอ้มูลทางภาษาหรือหลกัไวยากรณเ์รื่องนัน้ ๆ โดยนัยหรือ
สอนหลกัไวยากรณโ์ดยตรงก็ได ้

3) ขั้นหลังปฏิบัติงาน (Post-task) คือ ขั้นตอนที่ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้
ทบทวนผลงานของตนเอง ไม่วา่จะเป็นการใชภ้าษาที่ไดเ้รียน และหลกัไวยากรณท์ี่ผูเ้รียนสว่นใหญ่
ใชผ้ิดในระหว่างด าเนินงาน เพื่อความคล่องและความถกูตอ้งทางภาษา และเปิดโอกาสใหผู้เ้รียน
ไดป้ระเมินผลงาน รวมทัง้หาขอ้บกพรอ่งของตนหรือกลุ่มเพื่อเป็นประโยชน ์ในการปรบัปรุงแกไ้ข
ผลงานใหส้มบรูณย์ิ่งขึน้ 

ซึ่งวิลลิซและวิลลิซ (Willis and Willis. 2011) ไดก้ล่าวถึงการจดัการเรียนรูเ้นน้ภาระ
งาน โดยมีขัน้ตอนหรือกระบวนการจดักิจกรรม 3 ขัน้ ไดแ้ก่ ขัน้เตรียมปฏิบตัิงาน เพื่อเตรียมความ
สร้อมส าหรับผู้เรียน  ขั้นการลงมือปฏิบัติงาน  เพื่ อให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติงานจริงผ่าน
ประสบการณ์ตรง และขัน้การฝึกฝนตรวจสอบการใชภ้าษา เพื่อใหผู้เ้รียนฝึกใชภ้าษาตลอดจน
สามารถตรวจสอบความถกูตอ้งตามหลกัการ และผูส้อนไดมี้โอกาสอธิบาย บรรยาย ใหผู้เ้รียนเกิด
ความเขา้ใจ ดงันี ้

1.5.1 ขั้นก่อนปฏิบัติภาระงาน (Pre-Task)โดยผู้สอนเป็นผู้แนะน าบทเรียน 
รูปแบบ จดุประสงคข์องภาระงานต่างๆ ใหผู้เ้รียนทราบก่อนลงมือปฏิบตัิงาน เพื่อใหเ้ขา้ใจค าชีแ้จง
หรือค าสั่งของภาระงานใหช้ดัเจน ผูส้อนจะเป็นผูก้  าหนดภาระงานจากหวัขอ้เนือ้หาที่จะใหค้วามรู้
แก่ผูเ้รียน โดยเตรียมความพรอ้มและความเขา้ใจของผูเ้รียนในขัน้ตอนของการปฏิบตัิภาระงาน 

1.5.2 ขัน้การลงมือปฏิบตัิภาระงาน (Task Cycle) ในขัน้ตอนนีผู้เ้รียนเป็นผูล้งมือ
ปฏิบัติภาระงาน ที่ ได้รับมอบหมายภาระงาน มีการอภิปราย ปฏิบัติภาระงานตามที่ ได้รับ
มอบหมายในรูปแบบของกิจกรรมเดี่ยว จบัคู่ และกลุม่ วางแผนเตรียมตวัน าเสนอภาระงานตามที่
ไดร้บัมอบหมาย โดยมีการใชภ้าษาดว้ยตนเองซึ่งผูส้อนจะใหค้วามช่วยเหลือหากมีความติดขัด
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ทางการใชภ้าษา ขัน้รายงาน (report) โดยผูเ้รียนรายงานสรุปความรูแ้ละรายงานผลจากภาระงาน
ที่ตนปฏิบตัิ ผูส้อนจะเป็นผูใ้หค้  าแนะน าและประเมินผลงานนัน้ๆ 

1.5.3 ขั้นฝึกฝนและตรวจสอบการใชภ้าษา (Language Focus) โดยผูเ้รียนจะ
สามารถประเมินผลการปฏิบัติภาระงานของตนและเปรียบเทียบผลจากการปฏิบตัิภาระงานของ
ผูอ้ื่น ในขัน้ตอนวิเคราะห ์ต่อมาผูเ้รียนเป็นผูต้รวจสอบการใชภ้าษาในการปฏิบัติภาระงานของ
ตนเอง และสามารถสรา้ง ค า วลี ขึน้ใหม่เองไดจ้ากการวิเคราะหค์ าที่ใชส้ื่อสารความหมายจากการ
ปฏิบัติภาระงานที่ผ่านมา และขัน้ปฏิบัติ (practice) ผูเ้รียนฝึกฝนการใชภ้าษาโดยเรียนรูค้  า วลี 
และรูปแบบโครงสรา้งตามเนือ้หาที่เรียนจากการท าแบบฝึกหดัต่าง ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 3 Frame Work for Task-Based Learning 

ที่มา : Willis and Willis. (2011). Doing Task-Based Teaching. London: Longman 

 

กลา่วโดยสรุป ขัน้ตอนการจดัการเรียนรูแ้บบเนน้ภาระงานประกอบไปดว้ย 3 ขัน้ตอน 
คือ 1) ขัน้ก่อนปฏิบตัิงาน เป็นขัน้น าเขา้สู่บทเรียนโดยใหผู้เ้รียนปฏิบตัิภาระงานที่กระตุน้ความรู้
เดิม รวมถึงการชี ้แจงกิจกรรมเพื่ อ เตรียมความพร้อมของผู้เรียนในการปฏิบัติภาระงาน  
2) ขัน้ปฏิบตัิภาระงาน เป็นขัน้ที่ผูส้อนมอบหมายภาระงานที่สอดคลอ้งกบัชีวิตประจ าวนัหรือชีวิต
จริง โดยผูเ้รียนทางานร่วมกันฝึกคิดวิเคราะห ์ฝึกใชภ้าษาอย่างอิสระ โดยมีการน าเสนอหนา้ชัน้
เรียน 3) ขัน้หลงัปฏิบตัิงานหรือขัน้ตรวจสอบภาษาเป็นขัน้ตอนที่เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดฝึ้กความ
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คล่องแคล่วทางภาษาและความถกูตอ้ง ทางหลกัไวยากรณ์ ตรวจสอบวิจารณภ์าระงานของเพื่อน
รว่มชัน้ และแกไ้ขพฒันาชิน้งานของตนเองใหส้มบูรณม์ากที่สดุ การจัดการเรียนรูแ้บบเนน้ภาระ
งานไม่เพียงแต่ส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรูภ้าษาโดยใชก้ิจกรรมจากภาระงานเป็นสื่อการ
เรียนรูเ้พียงเท่านัน้แต่เป็นการตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนโดยตรง อีกทัง้ผูเ้รียนสามารถ
ท างานรว่มกบัผูอ้ื่นมีการวางแผนท างานเป็นขัน้ตอน สามารถแกไ้ขปัญหาที่เกิดจากการท างานได้
อย่างเป็นระบบและสามารถท างานรว่มกบัผูอ้ื่นได้ แต่ละขัน้ตอนของหลกัการปฏิบตัิภาระงานจึง
เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนใชภ้าษาไดอ้ย่างอิสระโดยผูส้อนนัน้ท าหนา้ที่เพียงคอยอ านวยความสะดวก
และใหค้ าแนะน าเท่านัน้ 

1.6 ประโยชนข์องการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบเนน้ภาระงานช่วยใหผู้เ้รียนไดร้บัการฝึกปฏิบัติจาก

ประสบการณต์รงและประสบการณอ์อ้มอนัก่อใหเ้กิดความช านาญและเกิดความคล่องแคล่วใน
การใชภ้าษาจากในชัน้เรียนสูก่ารน าไปใชไ้ดใ้นชีวิตจรงิ สถานการณแ์ห่งความเป็นจรงิจากนอกชัน้
เรียนที่มาจากกระบวนการจดัการเรียนรูเ้นน้ภาระงานที่ส่งเสริมพฒันาทกัษะทางภาษา ซึ่งวิลลิซ 
(Willis. 1996)กลา่วถึงประโยชนข์องการจดัการเรียนรูล้กัษณะว่าผูเ้รียนมีโอกาสไดแ้สดงศกัยภาพ
ไดอ้ย่างเต็มที่ ทัง้ความรู ้การคิดวิเคราะห ์ความสามารถเฉพาะบคุคล รวมถึงช่วยเสรมิสรา้งความ
มั่นใจทางภาษาใหก้บัผูเ้รียน ที่มีการใชภ้าษาเพื่อการสื่อสารกบัผูเ้รียนดว้ยกนัอย่างอิสระมากกว่า
สื่อสารกบัผูส้อน เนื่องจากผูเ้รียนคลายความกงัวลว่าจะผิดหรือถกู เปิดโอกาสสรา้งปฏิสมัพนัธก์บั
เพื่อนรว่มชัน้เรียน มีสว่นรว่มในการวดัและประเมินผล เป็นผูต้รวจทานขอ้ผิดพลาดของตนเองและ
ผูเ้รียนคนอื่น ๆ ใชท้กัษะการพดูอภิปรายแสดงความคิดเห็น ยอมรบัความคิดเห็นของผูอ้ื่นซึ่งเป็น
สว่นประกอบท่ีส าคญัในการด ารงชีวิตในสงัคมไดอ้ย่างมีความสขุ 

2. การเขียนแสดงความคดิเหน็ 
ในหัวขอ้ที่ 2 ผูว้ิจัยจะทบทวนวรรณกรรมในหัวขอ้การเขียนแสดงความคิดเห็น ซึ่งการ

แสดงความคิดเห็น เป็นงานเขียนประเภทหนึ่งที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงความคิดเห็น ทศันคติต่อ
ประเด็นใดประเด็นหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็น ปัญหา เหตกุารณ ์ข่าวต่าง ๆ การเขียนบทความแสดงความ
คิดเห็นควรจะมีเหตผุลและเป็นไปในทางสรา้งสรรค ์มกัปรากฏในรูปของบทความตามสื่อสิ่งพิมพ์
ต่างๆ เช่น หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร สื่อสงัคมออนไลน ์เป็นตน้ รุง่ฤดี แผลงศร (2557 : 193) และชนก
พร องัศุวิริยะ (2560 : 16) กล่าวถึงความหมายของบทความแสดงความคิดเห็นว่าเป็นการเขียน
น าเสนอทรรศนะหรือน าเสนอความคิดเห็นของผูเ้ขียนบทความต่อประเด็นปัญหาหรือเหตกุารณท์ี่
อยู่ในความสนใจของประชาชน อาจเป็นเรื่องที่ผู้อ่านควรทราบ หรืออาจเป็นความคิดเห็นที่ผูเ้ขียน
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บทความตอ้งการน าเสนอ บทความแสดงความคิดเห็นปรากฏในคอลมันต์่าง ๆ ทัง้ในหนงัสือพิมพ์
และนิตยสาร เช่น คอลมันเ์ก่ียวกับการเมือง สงัคม เศรษฐกิจ การศึกษา สขุภาพ บนัเทิง เป็นตน้ 
ซึง่การแสดงความคิดเห็นของผูเ้ขียนบทความจะแตกตา่งกนั มีความหลากหลายตามมมุมองที่ต่าง
ความคิดทศันคติของผูเ้ขียนบทความแต่ละคน  

2.1 ประเภทการเขียนแสดงความคิดเหน็  
การเขียนแสดงความคิดเห็นเป็นส่วนหนึ่งของการรายงานข่าวที่ผ่านทรรศนะของ

ผูเ้ขียนหรือสะทอ้นทรรศนะของผูเ้ขียนในบทความที่แสดงตวัตนหรือแสดงความคิดเห็นของผูเ้ขียน
ชัดเจนตามความช านาญเฉพาะด้านของผู้เขียนแต่ละคน เช่น ด้านสุขภาพความงาม ด้าน
การแพทย ์ดา้นเทคโนโลยี ดา้นเกษตรกรรม ดา้นเศรษฐกิจ และดา้นวงการบนัเทิง เป็นตน้ ส าหรบั
ประเภทการแสดงความคิดเห็น โดยวฒันา แช่มวงษ์ (2556, น. 106) รุ่งฤดี แผลงศร (2557, น. 
117) และชนกพร องัศวุิรยิะ (2560, น. 64)  ไดจ้  าแนกไวด้งัตอ่ไปนี ้

2.1.1 การแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ ์
การแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ ์เป็นการเขียนเพื่อวิจารณเ์ก่ียวกบัเรื่องใดเรื่อง

หนึ่ง ซึ่งผูเ้ขียนวิจารณอ์าจจะแสดงความคิดเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย และวิจารณใ์นเชิงสรา้งสรรค ์
ผูเ้ขียนจะตอ้งวางตัวเป็นกลาง ไม่อคติต่อบุคคลหรือสิ่งนั้น ๆ  เช่น การแสดงความคิดเห็นต่อ
หนงัสือ ละคร บทเพลง  ภาพยนตร ์รายการโทรทศัน ์สถานที่ท่องเที่ยว เป็นตน้  การใชป้ระโยคใน
การแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ ์จะใชป้ระโยคบอกเลา่ ประโยคขยายความและประโยคซบัซอ้น 
เพื่อใหข้อ้มูล ขอ้เท็จจริงและขอ้คิดเห็นในการอธิบาย บรรยายเหตุการณ์ เรื่องราวที่เกิดขึน้โดย
สอดแทรกความคิดเห็นเชิงวิจารณ์ ความรูส้ึกของผูเ้ขียนลงไปดว้ย ผูเ้ขียนแต่ละคนมีลีลาหรือ
ท่วงท านองการเขียน (style) แตกต่างกันออกไป ขึน้อยู่กับกลวิธีในการน าเสนอ การด าเนินเรื่อง  
และการใชภ้าษา หากผูเ้ขียนสามารถเลือกลีลาการเขียนที่เหมาะสม และมีลกัษณะเฉพาะตวัให้
สอดคลอ้งกับเรื่องราวที่ตอ้งการวิจารณ์ก็จะท าใหง้านเขียนน่าสนใจ และน่าติดตาม งานเขียน
แสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณจ์งึมีความหลากหลายตัง้แต่ระดบัภาษาทางการ  กึ่งทางการไปจนถึง
ระดับภาษาสนทนาที่เหมือนกับผูเ้ขียนบทความพูดคุย กับผูอ้่านโดยตรง  ค าที่พบในการแสดง
ความคิดเห็นเชิงวิจารณ ์เช่น เห็น (วา่) มีความคิด (วา่) รูส้กึ (วา่) ตระหนกั (วา่) เป็นตน้ 

2.1.2 การแสดงความคิดเห็นเสนอแนะ  
การแสดงความคิดเห็นเสนอแนะคือการที่ผูเ้ขียนมุ่งแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งใด

สิ่งหนึ่งที่มุ่งเสนอแนวคิดเพื่อเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือสังคม โดยแสดงความคิดเห็นจาก
เหตกุารณห์รือการกระท าที่เกิดขึน้ในสงัคมแมก้ารกระท านัน้ ๆ จะเป็นผลดีหรือผลเสีย แต่ประเด็น
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ที่ผูเ้ขียนมุ่งเสนอนัน้จะตอ้งก่อใหเ้กิดผลดีหรือมีแง่คิดที่ดีต่อผูอ้่านมากกว่าผลเสีย การแสดงความ
คิดเห็นเสนอแนะเป็นวตัถุประสงคร์ว่มของบทบรรณาธิการและบทความ ส่วนน าที่มกัจะกล่าวถึง
เหตกุารณ ์บคุคล หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึน้ในสงัคมปัจจบุนัหรืออดีตที่เป็นหวัขอ้ที่น่าสนใจหรือมี
ความส าคญักบักลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จากนัน้ขยายความดว้ยเหตุการณต์่าง ๆ ที่มาที่ไปของเรื่องราว 
รวมถึงความคิดเห็นหรือความรูส้กึนึกคิดอย่างมีเหตผุลชวนคลอ้ยตาซึ่งน าไปสู่การเสนอแนะที่จะ
เป็นประโยชนต์่อสว่นรวมหรือสงัคมหรืออาจจะเป็นประโยชน์ส  าหรบัตวัผูอ้่านเองหรือต่อองคก์รใด
องคก์รหนึ่งก็ได ้ทัง้นีผู้เ้ขียนจะแสดงความคิดเห็นโดยใชล้ีลาภาษาร่วมกัน ไดแ้ก่ การใชป้ระโยค
บอกเลา่ประโยคขยายความและประโยคซบัซอ้นในสว่นน า สว่นขยายความหรอืในสว่นของการเลา่
สว่นเนือ้เรื่อง เป็นการใหข้อ้มลูเพื่อรายงานขอ้เท็จจริง อธิบายบรรยายเหตกุารณเ์รื่องราวที่เกิดขึน้ 
หรืออาจกล่าวถึงบุคคลที่เก่ียวขอ้ง ในส่วนของภาษาส าหรบัการแสดงความคิดเห็นความรูส้ึกมี
ลักษณะเป็นขอ้ความต่อเนื่องที่ประกอบดว้ยค าแสดงคิดเห็นหรือค าแสดงความรูส้ึกทั้งที่เป็น
ค ากริยา ค าช่วยหนา้กริยา อาจประกอบค าเป็นวลีแสดงความคิดเห็นแสดงความรูส้ึก เช่น เห็น 
(ได)้ (ว่า) (มี) ความเหน็ (ว่า) นา่ รูส้กึ หวงั ยกย่อง เกรง (วา่) คาด (ว่า) เป็นตน้ ผูอ้่านจะเช่ือเห็น
ดว้ยหรือคลอ้ยตามความคิดเห็นเสนอแนะของผูเ้ขียนไดก้็ต่อเม่ือมีขอ้มูลซึ่งเป็นขอ้เท็จจริงหรือ
ขอ้มลูเก่าเก่ียวกบัเหตกุารณเ์รื่องราวที่เคยเกิดขึน้แลว้มาสนบัสนนุเหตผุล หรือสิ่งที่เกิดขึน้อนัเป็น
ข่าวที่รายงานผ่านความคิดของผูเ้ขียนดว้ยลีลาภาษาที่ใหข้อ้เท็จจรงินัน้เพียงพอและสอดคลอ้งกบั
ขอ้มลูเก่าที่ผูอ้่านมีอยู่ และไดร้บัรูค้วามคิดเห็นความรูส้ึกที่เป็นขอ้มลูใหม่ที่สนบัสนุนหรือส่งเสริม
เหตุการณเ์รื่องรารวมทัง้สิ่งที่เกิดขึน้อย่างมีเหตุผลน่าเช่ือถือ ก็จะท าใหผู้อ้่านเช่ือจนเห็นดว้ยและ
คลอ้ยตามการแสดงความคิดเห็นเสนอแนะนั้น ๆ  รูปภาษาที่ปรากฏในการแสดงความคิดเห็น
เสนอแนะประกอบดว้ย ค ากริยา ค าช่วยหนา้กริยา ค าหนา้กริยา หรือวลีหรือประโยคแสดงความ
คิดเห็นเสนอแนะ เช่น แนะน า เสนอแนะ ควร ตอ้ง นา่ เป็นตน้ หากปรากฏเป็นประโยคแสดงความ
คิดเห็นเสนอแนะก็จะมีการเติมบุรุษสรรพนามของผู้เขียน เช่น เรา ผม ฉัน ดิฉัน เป็นตน้ ส่วน
ลกัษณะภาษาที่เป็นขอ้ความเสนอแนะจะมีลกัษณะเป็นขอ้ความต่อเนื่องกนัเป็นประโยคยาว ทัง้
ประโยคความรวมและความซอ้นเพื่อแสดงถึงความสมัพันธ์ของขอ้ความหรือขยายขอ้ความให้
สมบรูณแ์ละน่าเชื่อถือ 

2.1.3 การแสดงความคิดเห็นตกัเตือน   
การแสดงความคิดเห็นตกัเตือนเป็นการแสดงความคิดเห็นในการเตือนผูอ้า่นหรือ

เตือนผูเ้ก่ียวขอ้งกับเหตุการณใ์นสงัคม ส่วนใหญ่ผูท้ี่เขียนการแสดงความคิดเห็นเพื่อตกัเตือนจะ
ปรากฏในหนังสือพิมพ์ฐานะสื่อมวลชนโดยเฉพาะบทบรรณาธิการที่เปรียบเสมือนผูเ้ฝ้าระวัง
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เหตกุารณต์่าง ๆ ในสงัคม นกัข่าวจงึมีหนา้ที่ในการตกัเตือนสงัคมโดยตรง มีการใชภ้าษาเพื่อแสดง
ขอ้เท็จจริงเช่นเดียวกับการแสดงความคิดเห็นแบบอื่น ๆ แต่จะมีลักษณะของการรายงานข่าว 
ขอ้มลู ขอ้เท็จจริงซึ่งเป็นเหตุการณ ์เรื่องราว บุคคลที่เกิดขึน้ในสงัคมผ่านทศันคติของผูเ้ขียนเพื่อ
แสดงความคิดเห็นตักเตือนหรือกระจกสะทอ้นไปยังผูอ้่านและใชภ้าษาแสดงการตักเตือนซึ่งมี
ลกัษณะการใหข้อ้มลูในดา้นลบ แลว้ตามดว้ยรูปภาษาแสดงการตกัเตือนหรือแสดงความคิดเห็น 
ท าใหผู้อ้่านสามารถตีความจากถอ้ยค าไดว้่าเป็นการตกัเตือน เม่ือเกิดเหตกุารณท์ี่เป็นปัญหา หรือ
สภาพสถานการณ์ที่ไม่ดีเป็นผลในเชิงลบ ผูเ้ขียนจะใชรู้ปภาษาแสดงความคิดเห็นเพื่อเตือนใน
ลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง การตกัเตือนอย่างมีเหตผุลประกอบที่น่าเช่ือถือจะท าใหผู้อ้่านคลอ้ยตาม
ไดง้่าย ในขณะเดียวกนัการตกัเตือนที่ไม่มีเหตผุลจะท าใหผู้อ้า่นไม่เช่ือถือไม่คลอ้ยตามบทความนัน้ 
ๆ  การแสดงเหตผุลในบทความแสดงความคิดเห็นตกัเตือนในหนงัสือพิมพห์รือนิตยสาร จึงส าคญั
และสามารถชกัจงูใจใหผู้อ้่านคลอ้ยตามได ้การใชภ้าษาจะประกอบไปดว้ยภาษาในดา้นลบมกัใช้
ค าที่มีความหมายในแง่ลบ เช่น พงัยบัเยิน ภาพลกัษณข์องรฐับาลที่ก าลงัตกต ่า เป็นตน้ อาจตาม
ดว้ยค าที่สื่อถึงแสดงการตักเตือนโดยตรง เช่น ติง เตือน เป็นตน้ ทั้งนีรู้ปประโยคความรวมและ
ความซอ้นก็จะมีการเช่ือมความดว้ยประพนัธสรรพนามหรือค าเช่ือมแสดงความสมัพนัธ ์เช่น ผู ้ที่ 
ซึ่ง อนั เป็นตน้ นอกจากนีภ้าษาเพื่อขยายความและขอ้ความที่ตามมาอาจเป็นประโยคความรวม
หรือความซอ้นก็ได ้และค าที่แสดงความคิดเห็นหนา้ค ากริยา เช่น ควร น่าจะ จะไม่มีการเช่ือมโยง
ภายในเพราะตามดว้ยค ากรยิาเลย  

2.1.4 การแสดงความคิดเห็นคดัคา้นหรือโตแ้ยง้  
การแสดงความคิดเห็นคัดคา้นหรือโตแ้ยง้เป็นลักษณะการแสดงความคิดเห็น

ประเภทที่ผูเ้ขียนไม่เห็นดว้ยกบัประเด็นที่ก  าลงัน าเสนอ บทความแสดงความคิดเห็นประเภทนีเ้ป็น
บทความแสดงความคิดเห็นที่มีเนือ้หาใจความโตแ้ยง้ความคิดเห็นของผูอ้ื่นหรือคดัคา้นการกระท า
ของของผูอ้ื่น อาจเป็นกล่าวโตแ้ยง้ถึงผูมี้หนา้ที่หรือควรรบัผิดชอบต่อเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้ กล่าวคือ
เป็นการแสดงทศันะทางลบหรือไม่เห็นดว้ยของผูเ้ขียนต่อเหตกุารณห์รือการกระท าที่เกิดขึน้ การ
แสดงความคิดเห็นโตแ้ยง้หรือคดัคา้นประกอบดว้ย ประโยคบอกเล่า ประโยคขยายความ เพื่อใช้
เป็นการบรรยายแสดงขอ้เท็จจรงิเป็นส่วนน า มีการใชส้ว่นขยายและเสรมิความในการแสดงความ
คิดเห็น ภาษาแสดงความคิดเห็นโตแ้ยง้หรือคดัคา้นมกัใชรู้ปแบบภาษาที่แสดงออกถึงการคดัคา้น
ไม่เห็นดว้ย เช่น เราขอคัดคา้น ขอแยง้ ขอคิดต่าง เป็นตน้ แต่ในประเทศไทยพบบทความแสดง
ความคิดเห็นคัดคา้นหรือโตแ้ยง้นอ้ยมาก โชษิตา มณีใส (2561) กล่าวถึงลกัษณะการโตแ้ยง้ของ
คนไทยว่า เนื่องจากคนไทยไม่นิยมการโตแ้ยง้หรือคดัคา้นโดยตรง ไม่ตอ้งการเผชิญหนา้หรือใช้
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ถอ้ยค าภาษาที่ก่อใหเ้กิดความรูส้กึวา่ก าลงัเกิดการโตแ้ยง้หรือการคดัคา้นโดยตรงเพราะเกรงวา่จะ
ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้และความรุนแรงท าใหผ้ลทางลบแก่ผูเ้ขียนเอง จึงไม่นิยมใชรู้ปภาษาแสดง
การคดัคา้นโดยตรง และมกัจะเลี่ยงโดยการใชรู้ปภาษาอื่น ๆ ในเชิงปฏิเสธและความตรงขา้มโดย
ใชรู้ปปฏิเสธ ไม่ ประกอบค าแสดงความคิดเห็น เช่น ไม่ควร ไม่สมควร ไม่เห็นดว้ย ไม่น่า ไม่เช่ือ 
เป็นตน้ และรูปภาษาที่แสดงความตรงขา้มที่มกัจะใชค้  าเช่ือมแสดงความขดัแยง้ แต่ ประกอบอยู่
ดว้ย หรืออาจเป็นขอ้ความที่มีความหมายตรงขา้มกับสิ่งที่กล่าวมาก่อนแลว้ นอกจากนีก้ารใช้
ภาษาแสดงการคดัคา้นอีกลกัษณะหนึ่งที่พบคือรูปภาษาแสดงความสงสยัหรือไม่แน่ใจซึ่งมกัจะใช้
รูปของการตัง้ค าถามที่ไม่ตอ้งการค าตอบชวนใหผู้อ้่านคิดตามเพื่อเลี่ยงการใชรู้ปภาษาโตแ้ยง้ซึ่ง
เป็นการคดัคา้นโดยตรง 

2.1.5 การแสดงความคิดเห็นสนบัสนนุหรือยกย่อง  
การแสดงความคิดเห็นสนับสนุนหรือยกย่องเป็นการเขียนบทความที่แสดง

ความสรรเสรญิ การแสดงความคิดเห็นเพื่อสนบัสนนุหรือยกย่องสรรเสรญิบคุคลหรือองคก์ร ภาษา
ที่ใช้ในส่วนน าของบทความมักเป็นประโยคบอกเล่า ประโยคขยาย ด้วยกลวิธีการบรรยาย
ขอ้เท็จจริงและภาษาแสดงความคิดเห็นสนับสนุนหรือยกย่องสรรเสริญ การแสดงความคิดเห็น
สนบัสนนุหรือยกย่องสรรเสรญิในบทความแสดงความคิดเห็นมีการใชภ้าษา 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ การ
ใชรู้ปภาษาแสดงความคิดเห็น การใชรู้ปภาษาแสดงการสนับสนุนหรือยกย่องสรรเสริญโดยตรง
และการใชรู้ปภาษาในความหมายทางบวกนั่นคือการใชรู้ปภาษาที่มีความหมายทางบวก  เพื่อ
กล่าวถึงขอ้เสนอแนะหรือการกระท าที่ดีงาม มีประโยชนต์่อสังคม สมควรไดร้บัการยกย่องเป็น
แบบอย่างหรอืคณุสมบตัิท่ีดีของบคุคลที่สะทอ้นใหเ้ห็นว่าผูเ้ขียนก าลงัแสดงความคิดเห็นสนบัสนนุ
หรือยกย่องสรรเสริญบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการกระท าหรือพฤติกรรม โดยใช้รูปภาษาแสดงการ
สนบัสนนุหรือยกย่องสรรเสรญิโดยตรง เช่น เราเห็นดว้ยอย่างยิ่ง เราก็เห็นดว้ย เราขอสนบัสนนุ เรา
จึงสนบัสนนุ ตอ้งสรรเสรญิ เป็นตน้ ภาษาที่ใชน้ัน้แสดงเจตนาโดยตรงเพื่อเนน้ย า้หรือเพิ่มน า้หนกั
ของการแสดงความคิดเห็นสนบัสนนุหรือยกย่องสรรเสรญิใหเ้กิดความน่าเชื่อถือยิ่งขึน้ 

2.2 กลวิธีแสดงความคิดเหน็  
ส าหรบักลวิธีการเขียนแสดงความคิดเห็นนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการใชภ้าษาที่

ผูเ้ขียนใชเ้ขียนเพื่อช่วยในการน าเสนอความคิดเห็นไปสูผู่อ้่านไดมี้ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ กลวิธีต่าง ๆ 
นีจ้ึงเป็นเครื่องมือที่ส  าคญัในการจะท าใหผู้อ้่านเช่ือถือหรือคลอ้ยตามความคิดเห็นของผูเ้ขียน ซึ่ง
พบว่าผูเ้ขียนใชก้ลวิธีต่าง ๆ ในการเขียนแสดงความคิดเห็น โดยชนกพร องัศวุิริยะ (2560. 116 - 
128) และมาลี บญุศิรพินัธ ์(2550) ไดก้ลา่วถึงกลวิธีต่าง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้
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2.2.1 การอ้างอิง เป็นกลวิธีที่ผู้เขียนนิยมใช้ในการแสดงความคิดเห็นและ มี
ลกัษณะการอา้งอิงหรืออา้งถึงบุคคลหรือสิ่งต่าง ๆ ซึ่งจะตอ้งเป็นแหล่งขอ้มลูที่มีความน่าเช่ือถือ
หรือสามารถยืนยันได้ เช่น การอ้างหลักการ การอ้างกฎหมาย การอ้างบุคคล เป็นต้น เพื่อ
ก่อให้เกิดความน่าเช่ือถือจนสามารถท าให้ผู้อ่านคลอ้ยตามความคิดเห็นของผูเ้ขียนได ้ซึ่ งบท
บรรณาธิการและบทความต่าง ๆ มักใชก้ลวิธีการอา้งอิงมาใชร้่วมกันกับการแสดงความคิดเห็น
เสนอแนะ การแสดงความคิดเห็นคัดค้านหรือโต้แย้ง ตักเตือน และการแสดงความคิดเห็น
สนบัสนนุหรือยกย่อง สรรเสรญิ การอา้งอิงหรือการอา้งถึงดงัเช่นการอา้งถึงบุคคล มกัจะเป็นการ
อา้งถึงช่ือเสียงของบุคคลส าคญัที่เป็นผูท้ี่มีความเช่ียวชาญในศาสตรน์ัน้ ๆ หรือมีความเก่ียวขอ้ง
กับเหตุการณ์ เรื่องราวที่ผู้เขียนน ามาแสดงความคิดเห็น เช่น วงการแพทย ์ข้าราชการ ทหาร 
นกัการเมือง ผูบ้รหิารประเทศ นายกรฐัมนตร ีรฐัมนตรี เป็นตน้ นอกจากนีย้งัมีการกลา่วอา้งองคก์ร
หน่วยงานที่มีหน้าที่รบัผิดชอบในเรื่องที่ เก่ียวข้องกับประเด็นที่อ้างอิงโดยตรง สอดคล้องกับ
เหตกุารณท์ี่เกิดขึน้ นอกจากนีย้งัมีการอา้งถึงหลกัการ อาจเป็นหลกัการสากลที่ทกุคนรบัรูร้ว่มกนั 
เช่น ประชาธิปไตย เสรีภาพ สิทธิมนุษยชน สจัธรรม ศาสนา สภุาษิต ค าพังเพย เพื่อสรา้งความ
น่าเช่ือถือใหผู้อ้า่นเช่ือและคลอ้ยตามผูเ้ขียน 

2.2.2 การยกตวัอย่าง เป็นกลวิธีแสดงความคิดเห็นที่ปรากฏและใชใ้นบทความ
แสดงความคิดเห็นทัง้บทบรรณาธิการและบทความตา่ง ๆ โดยผูเ้ขียนจะใชก้ารยกตวัอย่างเพื่อโนม้
นา้วใหผู้อ้า่นเห็นดว้ยคลอ้ยตามหรอืเช่ือตามการแสดงความคิดเหน็ของผูเ้ขียน เนื่องจากมีตวัอย่าง
แสดงใหผู้อ้่านเห็น อาจเป็นเรื่องราวที่เคยเกิดขึน้ในอดีตหรือสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งมา
ยกตวัอย่างประกอบเพ่ือความน่าเช่ือถือ 

2.2.3 การเปรียบเทียบ เป็นกลวิธีแสดงความคิดเห็นที่ผู้เขียนบทความแสดง
ความคิดเห็นใช้เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจประเด็นชัดเจน อาจเป็นภาพของบุคคล เหตุการณ์รวมถึง
เรื่องราวที่เกิดขึน้ในอดีตที่อาจมีผลกระทบกับเหตุการณปั์จจุบนั หรือเปรียบเทียบสิ่งต่าง ๆ เช่น 
ปัญหา ความขดัแยง้ เป็นตน้ ผูเ้ขียนยกประเด็นเหลา่นีม้าแสดงใหผู้อ้่านเขา้ใจถึงเหตกุารณห์รือสิ่ง
ที่เกิดขึน้ชดัเจนจนเห็นดว้ยและคลอ้ยตามจากการอ่านการแสดงความคิดเห็นของผูเ้ขียน  

2.2.4 การใชเ้หตุผล เป็นกลวิธีการแสดงความคิดเห็นที่ท  าใหผู้อ้่านเช่ือถือและ
คลอ้ยตามดว้ยเหตแุละผล เป็นกระบวนการที่น  าไปสูก่ารอนมุานอย่างสมเหตสุมผล การใหเ้หตผุล
เป็นลกัษณะร่วมของบทความแสดงความคิดเห็นในการเสนอความคิดเห็น   ซึ่งพบว่ามีการแสดง
เหตผุลโดยใชก้ระบวนการแสดงเหตผุลแบบนิรนยัและอปุนยั ดว้ยการแสดงสาเหตแุละผลลพัธใ์ห้
เห็นจากการเช่ือมโยงสาเหตแุละผลที่เกิดขึน้ใหค้วามสมัพนัธอ์ย่างชดัเจน กลวิธีการแสดงเหตผุล
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จึงเป็นกลวิธีการแสดงความคิดเห็นที่มีน า้หนัก น่าเช่ือถือ สามารถท าใหผู้อ้่านเช่ือในสิ่งที่ผูเ้ขียน
ตอ้งการน าเสนอไดห้นกัแน่นน่าและมีความน่าเชื่อถือ  

2.2.5 การแสดงข้อเท็จจริง  เป็นเสมือนการรายงานข่าวข้อมูลหรือเรื่องราว
เหตุการณ์ที่ได้น าเสนอไปแล้วผ่านความคิดเห็นของผู้เขียนเพื่อน าเสนอข้อมูลที่เป็นเรื่องราว 
เหตุการณ์ สิ่งที่เกิดขึน้หรือน าขอ้มูลที่มีมาประกอบเพื่อขยายใจความ อธิบาย  หรือบรรยายให้
ผูอ้่านเขา้ใจเท็จจรงิที่มีอยู่ ก่อนจะน าไปสู่การแสดงความคิดเห็น นอกจากนีข้อ้เท็จจริงยงัสามารถ
ใชเ้ป็นหลกัฐานเพื่อประกอบเป็นขอ้มูลในการตดัสิน วินิจฉัยประกอบการแสดงความคิดเห็นเพื่อ
สรา้งความเช่ือถือไดเ้ช่นกนั  

2.3 โครงสร้างหรือองคป์ระกอบของการเขียนแสดงความคิดเหน็ 
องคป์ระกอบของการเขียนบทความแสดงความคิดเห็นเป็นสิ่งส  าคญัของการเขียน

บทความไม่ไดมี้ความแตกต่างจากบทความหรืองานเขียนประเภทอื่ น ซึ่งผจงวาด พูลแกว้และ
คณะ (2551) กลา่ววา่ควรมีองคป์ระกอบ 3 สว่นที่ส  าคญัดงันี ้

2.3.1 ความน า  
ความน าเป็นส่วนเริ่มต้นหรือส่วนเปิดเรื่องของบทความ ผู้เขียนควรให้

ความส าคญัและรูจ้กัเลือกใชภ้าษาในการเขียนความน าใหมี้ความน่าสนใจ เพราะการเขียนความ
น าที่ดีนั้นมีส่วนช่วยให้ผู้อ่านเกิดความสนใจและติดตามอ่านบทความตั้งแต่ต้นจนจบ มาลี  
บญุศิรพินัธ ์(2550 : 337) อธิบายความหมายของ “ความน า” ไวว้า่ความน าของบทความเป็นหวัใจ
ส าคญัในการท าใหบ้ทความมีความหมาย ความน าจะท าหนา้ที่ในการดงึผูอ้า่นใหอ้ยากอ่านเนือ้หา
ในบทความให้ต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็ต้องบอกผู้อ่านให้ทราบว่าเนื ้อเรื่องเก่ียวกับอะไร มี
ความส าคญัหรือน่าสนใจอย่างไร  อาจรวมถึงประเด็นที่ผูเ้ขียนตอ้งการน าเสนอใหผู้อ้า่นติดตามใน
เนือ้หาตอ่ไป เหตทุี่ตอ้งเขียนประเด็นหลกัใหไ้ดก้็เพื่อเป็นตวัช่วยใหผู้เ้ขียนไดรู้ใ้นหวัขอ้ประเด็นใหญ่ 
ๆ ของเรื่องทัง้หมด ว่ามีอะไรบา้ง เม่ือถึงเวลาทีตอ้งเขียนน าเรื่องก็จะสามารถเขียนน าเรื่องไดต้รง
กบัเนือ้เรื่องมีความต่อเนื่องสมัพนัธก์นั และหากผูเ้ขียนเขียนน าเรื่องไดด้ีแลว้ ส่วนน าเรื่องนัน้ ๆ ก็
จะช่วยผูอ้่านเขา้สูป่ระเด็นหลกัของเรื่องทัง้หมดได ้ดงันัน้สามารถสรุปไดว้่า หนา้ที่ส  าคญัของสว่น
น าเรื่องมีอยู่ 2 ประการ คือ บอกผูอ้า่นใหท้ราบวา่เขาจะไดอ้า่นเก่ียวกบัเรื่องอะไรบา้ง และเป็นสว่น
ที่ช่วยดึงความสนใจผูอ้่านใหเ้กิดความสนใจชวนติดตามอ่านเนือ้เรื่องตัง้แต่ตน้จนจบ สอดคลอ้ง
กับรุ่งฤดี แผลงศร (2557, น 111-112) ที่ไดก้ล่าวว่าการเขียนความน า (Lead) เป็นการเปิดเรื่อง
โดยใชก้ลวิธีในการเขียนเพื่อดึงดดูใหผู้อ้่านสนใจ ใคร่รู ้และชวนติดตามอ่านเนือ้หาของบทความ
ต่อไปจนจบ นอกจากนีค้วามน ายงัท าหนา้ที่แสดงประเด็นหลกัของเนือ้หาในบทความดว้ย 
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2.3.2 เนือ้เรื่อง 
การเขียนเนื ้อเรื่องเป็นการขยายประเด็นหลักที่ผู้เขียนต้องการน าเสนอ

ใจความส าคญัของบทความ การเขียนเนือ้เรื่องในงานเขียนอาจเป็นการเลา่เรื่องผ่านมมุมอง ความ
คิดเห็นของผูเ้ขียนหรืออาจมีการแทรกบทสนทนา บทสมัภาษณบ์คุคลที่เก่ียวขอ้งกบัประเด็นนัน้ ๆ 
ซึ่งผูเ้ขียนตอ้งสอดแทรกความคิดเห็นของตนในเนือ้เรื่อง ประกอบไปดว้ยส่วนที่เป็นใจความหลกั
และส่วนขยายความใหเ้นือ้หาชดัเจนขึน้ เช่น ตวัอย่างประกอบ แสดงการเปรียบเทียบ การเสนอ
ขอ้มูลแสดงสถิติ มีขอ้ความสนับสนุนการใหเ้หตุผล เป็นตน้ โดยผูเ้ขียนตอ้งมีขอ้มูลที่หนักแน่น
น่าเช่ือถือจึงจะท าให้บทความน่าติดตามดังที่มาลี บุญศิริพันธ์ (2550, น 338) ไดว้่าการเขียน
บทความโดยปราศจากขอ้มูลที่หนักแน่นจะท าใหเ้นือ้เรื่องเลื่อนลอย ขาดทิศทางที่ชัดเจน ไม่มี
น า้หนกัน่าเช่ือถือ ดงันัน้การเขียนเนือ้เรื่องใหมี้คุณภาพในการโนม้นา้วใจผูอ้่านใหค้ลอ้ยตามนัน้
ผูเ้ขียนควรกลั่นกรองขอ้มลูและเลือกน าเสนอประเด็นที่มีขอ้เท็จจรงิและน่าเช่ือถือ สามารถพิสจูน์
ได ้มีหลกัฐานอา้งอิง และมีความถกูตอ้งในประเด็นที่ต้องการน าเสนอรวมถึงขอ้คิดเห็นที่แสดงถึง
น า้หนกัที่น่าเชื่อถือสมเหตสุมผลมีความเป็นไปได ้และเป็นธรรมต่อผูอ้ื่น ซึง่ขอ้คิดเห็นที่ขาดเหตผุล
สนับสนุนนอกจากไม่น่าเช่ือถือแลว้ ยังท าลายความเช่ือความศรทัธาของผู้อ่านที่มีต่อผู้เขียน  
อีกดว้ย  

2.3.3 การจบเรื่อง  
การจบเรื่องหรือความจบ คือส่วนสุดท้ายของงานเขียนบทความ หลังจากที่

ผูเ้ขียนแจกแจงรายละเอียดเลา่ถึงประเด็นเรื่องต่าง ๆ จนจบแลว้นัน้ การจบเรื่องจงึเป็นสว่นส าคญั
เช่นกันที่จะปิดเรื่องที่ เขียนมาทั้งหมดให้สมบูรณ์ ซึ่งควรจะสรา้งความประทับใจให้กับผู้อ่าน  
ผูเ้ขียนอาจเขียนประเด็นจบดว้ยการแสดงความคิดเห็น ซึ่งรุ่งฤดี แผลงศร (2557 : 125) กล่าวว่า 
การจบแบบแสดงความคิดเห็น คือ การจบบทความโดยผูเ้ขียนแสดงความคิดเห็นของตนเองต่อ
เหตกุารณห์รือเรื่องราวที่เขียนว่าส่งผลดา้นบวกหรือดา้นลบอย่างไร มีดา้นดีหรือดา้นรา้ยอย่างไร 
หรือทัง้อาจใหข้อ้คิดคติเตือนใจแก่ผูอ้่านดว้ยก็ได้ นอกจากนีอ้าจจบเรื่องดว้ยการสรุปความโดย
การสรุปประเด็นส าคญัของเรื่องจากการเช่ือมโยงไปถึงความน าในตอนตน้ใหมี้ความสมัพนัธเ์ป็น
อนัหนึ่งอนัเดียวกนัสง่ผลใหบ้ทความแสดงความคิดเห็นจงึจะสมบรูณข์ึน้ 

2.4 การเชื่อมโยงความในการแสดงความคิดเหน็ 
การเขียนแสดงความคิดเห็นเป็นการเขียนเชิงสรา้งสรรค ์ผูเ้ขียนจะตอ้งมีศิลปะในการ

เขียนเช่ือมโยงความ นอกจากจะเพื่อโนม้นา้วใจผูอ้่านแลว้นัน้ยังตอ้งมีศิลปะในการเขียนโดยใช้
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ค าเช่ือม ฮอลิเดยแ์ละฮาซาน (Halliday & Hasan. 1976) วิภา ฌานวงัสะ (1986) และเคอรก์และ
คณะ (Quirk et all., 1972) กลา่วถึงกลไกค าเชื่อมโยงความดงันี ้

1) ค าเช่ือมคลอ้ยตามกัน คือ การเช่ือมความสมัพนัธข์องประโยคที่ต่อเนื่องกัน 
ค าเช่ือคลอ้ยตามกัน โดยรวมประโยคที่มีเนือ้ความคลอ้ยตามกัน ไม่มีเนือ้ความขัดแยง้กัน ทั้ง
ประโยคหนา้และประโยคหลงัที่มารวมกันจะมีเนือ้ความคลอ้ยตามกันไปในแนวเดียวกัน โดยมี
สนัธานเป็นค าเช่ือม เช่น และ, ก็, แลว้, กับ, แลว้..ก็, แลว้..จึง, ครัน้...ก็, ครัน้...จึง, เม่ือ..ก็, ทัง้...
และ, พอ..ก็ เป็นตน้  แสดงตวัอย่างดงันี ้

 
“ประชากรหนาแน่นเกินไปก็มีให้เห็นอยู่แล้ว อวกาศเป็นที่ที่ว่างเปล่าอ้ันกว้าง

ใหญ่ไพศาล ทีเ่ราสามารถใช้ใหเ้กิดประโยชนไ์ด้” 
“ทีเ่ราฝันถงึสวรรค ์รอคอยทีจ่ะไปใหถ้งึสวรรคแ์ละสัมผัสดวงดาว” 
“แล้วการส ารวจอวกาศก็เป็นอภิปรัชญาแห่งการเรียนรู้ การเรียนรู้จึงเป็นสิ่งที่

ขับเคลื่อนโลกของเรา” 
 

2) ค าเช่ือมขดัแยง้กนั คือ การเช่ือมความสมัพนัธข์องประโยคที่ต่อเนื่องกนั ดว้ย
ค าเช่ือมที่ขดัแยง้กนั ดว้ยการรวมประโยคที่มีเนือ้ความขดัแยง้กนั เพื่อแสดงความสมัพนัธต์รงขา้ม
กนัระหวา่งขอ้ความ 2 ขอ้ความ ใหเ้ห็นถึงความแตกตา่งของเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้หรือการกระท าของ
ตวัละคร เช่น แต่ แตก่็ สว่น เป็นตน้ แสดงตวัอย่างดงันี ้

 
“คนจ านวนมากก าลังจะตายเน่ืองจากความหวิโหยและโรคภัยไข้เจ็บ แต่เรากลับ

วุ่นวายอยู่กับความก้าวหน้าในอนาคต” 
“เราควรเรียนรูท้ี่จะไม่คิดเพียงเฉพาะเพื่อคนรุน่นีเ้ท่านัน้ แต่กค็วรคิดเพื่อคนรุน่หลงัดว้ย” 
 

3) ค าเชื่อมเป็นเหตเุป็นผล คือ การ คือ การเช่ือม 2 ประโยคท่ีแสดงความสมัพนัธ์
ของเหตกุารณโ์ดยใชค้  าเช่ือมที่แสดงใหเ้ห็นว่าเหตกุารณห์นึ่งเป็นสาเหตใุหเ้กิดอีกเหตกุารณห์นึ่ง 
เช่น เพราะ เพราะวา่ ก็เพราะวา่ เป็นตน้ โดยมีผลจากการเช่ือมที่แสดงความสมัพนัธข์องเหตกุารณ์
โดยใชค้  าเช่ือมที่แสดงใหเ้ห็นว่าเหตุการณ์หนึ่งเป็นผลของอีกเหตุการณ์หนึ่ง เช่น ก็เลย , ก็, จึง  
เป็นตน้ 

 
“การสร้างเทคโนโลยีเลเซอรแ์ละการรักษาทางการแพทย์จึงเป็นสิ่งที่ได้จากการ

วิจัยอวกาศ” 
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“ความคิดเกี่ยวกับการทอ่งอวกาศก็เลยเป็นสิ่งทีเ่คยคิดกันว่าเป็นไปไม่ได้เช่นกัน” 
 

4) ค าเช่ือมล าดบัเวลา คือ การเชื่อมที่แสดงความสมัพนัธข์องเหตกุารณโ์ดยจะมี
ค าเช่ือมแสดงล าดบัในการเกิดขึน้ก่อนหลงั หรือแสดงความต่อเนื่องกนัไปของเหตกุารณท์ี่เลา่ เช่น 
ต่อมา หลงัจากนัน้ ในเวลาต่อมา ไม่นาน ฯลฯ โดยการใชค้  าเช่ือมแสดงล าดบัเวลาและเหตกุารณ์
จะตอ้งใชใ้หส้อดคลอ้งกบับรบิทในเนือ้เรื่องของการเขียนแสดงความคิดเห็น แสดงตวัอย่างดงันี ้

 
“ในเวลาต่อมา ความเข้าใจเร่ืองของจักรวาลและการก าเนิดเป็นสิ่งมีค่าเกินกว่าที่

จะปล่อยใหสู้ญเปล่าไป” 
“อีกไม่นานเราอาจพบดาวเคราะหท์ีเ่หมาะส าหรับอยู่อาศัย” 
 

5) ค าเช่ือมเพื่อแสดงตัวอย่าง คือการเช่ือมค าเพื่อแสดงตัวอย่างเพื่อสนับสนุน
ขอ้ความเป็นตัวอย่างใหแ้ก่ผูอ้่าน ไดแ้ก่ค าว่า เช่น อาธิ ขอแสดงตัวอย่าง ดังนี ้เป็นตน้  สามารถ
แสดงตวัอย่างการเชื่อมค าเพื่อแสดงตวัอย่างไดด้งันี ้

 
“มนุษยจ์ะยังคงคิดว่าเรามีสิทธิทีจ่ะย ่ายธีรรมชาต ิเช่น แม่น า้ ป่าไม้ทีอุ้่มฝน” 
“สารต่างๆ เช่น เทฟลอน เป็นสิ่งได้มาจากการแสวงหาวัสดุเพื่อการเดินทางใน

อวกาศ” 
 

โดยค าเช่ือมเหล่านีจ้ะช่วยหลอมรวมงานเขียนใหเ้ป็นเอกภาพไปในทิศทางเดียวกนั 
ท าให้ผู้อ่านเข้าถึงอรรถรส ในการสื่อสารผ่านเนื ้อหางานเขียนที่ผู้เขียนน าเสนอและการสื่อ
ความหมายเจตนารมณไ์ปยงัผูอ้า่นไดร้บัรูถ้ึงสิ่งที่ผูเ้ขียนตอ้งการถ่ายทอด 

 
 
 
 
 
 



  33 

3. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน 
ผูว้ิจยัศึกษาคน้ควา้งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งเพื่อประโยชนต์่อการจดัการเรียนรูแ้บบเนน้ภาระ

งานซึง่พบในระดบัประถมศกึษา มธัยมศกึษา และระดบัอดุมศกึษาดงันี ้ 
พนอ สงวนแกว้ (2553) ไดว้ิจยัเรื่องการพฒันารูปแบบกิจกรรมการอ่านเนน้ภาระงาน

เพื่อส่งเสรมิความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษพงึพอใจต่อการอ่านภาษาองักฤษแบบเพิ่มขยาย
และความคงทนในการเรยีน การวิจยัมีวตัถปุระสงคเ์พื่อศกึษาการใชรู้ปแบบการอ่านดว้ยกลวิธีเนน้
ภาระงานต่อความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษ โดยศึกษาผลการใชรู้ปแบบการอ่านเนน้ภาระ
งานต่อความคงทนในการเรียน และศึกษาความคิดเห็นของผูเ้รียนต่อการใชรู้ปแบบกิจกรรมการ
อ่านเนน้ภาระงาน ตามขัน้ตอนก่อนปฏิบตัิงานเพื่อเป็นการเตรียมความพรอ้มในการปฏิบตัิภาระ
งานที่ได้รบัมอบหมาย ขั้นปฏิบัติงานจริงโดยวิธีการวิเคราะห์งานหรือผู้เรียนร่วมกันวางแผน
แกปั้ญหาปรบัปรุงชิน้งานใหส้มบรูณ ์ขัน้ความรูค้วามจ าเป็นการทบทวนรูค้วามเขา้ใจของผูเ้รียนที่
มีต่อการจัดการเรียนรูว้่าเกิดกระบวนการเรียนรูม้ากน้อยเพียงใด และสุดท้ายคือ ขั้นผลผลิต 
สามารถดูไดจ้ากชิน้งาน การทดสอบ แบบบันทึกการอ่าน ผลการวิจัยพบว่า สาระความรูแ้ละ
ทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ระบบสังคม หลักการตอบสนอง และสิ่งสนับสนุนของผู้เรียนมี
ประสิทธิภาพ 73.67/74.92 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑท์ี่ดี และคะแนนความเขา้ใจในการอ่านของกลุ่ม
ตวัอย่างระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียนนัน้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 มี
ขนาดผลเท่ากบั 3.17 หมายถึงระดบัใหญ่มาก และดา้นการส ารวจความพึงพอใจต่อการอ่านของ
ผูเ้รียนเพิ่มขยายอยู่ในระดบัมากเป็นทางบวก 

โรซ่า เอ็ม มันชอน (Rosa M. Manchón. 2014) ศึกษาเรื่องมิติภายในของงาน 
ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยังานและปัจจยัของผูเ้รียนในการเรียนรูผ้่านการเขียนแบบเนน้ภาระงาน  
โดยผลการศกึษาพบวา่ผูเ้รียนจะมีปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งปฏิบตัิภาระงานมีการน าเสนอชิน้งานที่เขียน
ไดน้ั้น ภาระงานที่ผูส้อนมอบหมายจะตอ้งมีประสิทธิภาพและส่งเสริมการเรียนรูท้างภาษา ให้
ผูเ้รียนไดป้ฏิบตัิภาระงานไดอ้ย่างคุม้ค่าเต็มศกัยภาพจนสามารถมีสว่นรว่มในกิจกรรมอย่างเต็มที่ 
สามารถเช่ือมโยงภาระงานกบัการแกปั้ญหาต่าง ๆ การคน้ควา้ ส  ารวจ สืบคน้ขอ้มลูเพิ่มเติมเพื่อใช้
ในการเขียน โดยผูส้อนเป็นผูอ้  านวยความสะดวกใหผู้เ้รียน นอกจากนีโ้รซ่า เอ็ม มนัชอน (Rosa M. 
Manchón. 2014 : 96 – 107) เสนอแนะเรื่องมิติภายในภาระงานไวว้่าควรพิจารณาจากสิ่งจ าเป็น
ส าหรบัการจัดกิจกรรมงานเขียนแบบเนน้ภาระงานก่อน  โดยผูส้อนจะตอ้งพิจารณาเป้าหมายที่
แทจ้ริงของภาระงานเขียนนัน้ ๆ รวมถึงความซบัซอ้นของงานใหส้อดคลอ้งกับสถานการณโ์ลกที่
เป็นจริงเพื่อใหผู้เ้รียนบรรลุเป้าประสงคข์องภาระงานนั้น และจะตอ้งค านึงถึงวัตถุประสงค์ของ
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ภาระงานแลว้นัน้ ภาระงานควรมีความหลากหลาย อาจมีการจดักิจกรรมโดยใชภ้าษาในการเขียน
เพื่อสื่อสารที่ซบัซอ้นมากขึน้ ผูส้อนจะตอ้งพิจารณาลกัษณะของภาระงาน การมอบหมายภาระ
งานที่ มีทั้งงานส่วนบุคคลและงานกลุ่มที่ต้องอาศัยการท างานร่วมกัน ผู้สอนจะต้องก าหนด
ขอบเขตเงื่อนไขของเวลาที่จ  ากดั การใชส้ื่ออุปกรณต์่าง ๆ โดยสภาพแวดลอ้มในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแ้บบเนน้ภาระงานนัน้จะตอ้งมีสถานที่ที่เอือ้อ  านวยใหเ้หมาะสมต่อการด าเนินกิจกรรม 
บางห้องเรียนอาจมีขอบเขตข้อจ ากัดหรือความไม่พรอ้มด้านอุปกรณ์สถานที่ท  าให้การจัด
กระบวนการเรียนรูต้้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องเข้ากับบรรยากาศของห้องเรียนที่มีลักษณะ
แตกตา่งกนั  

แมคาโร (Macaro. 2006) ศึกษาเรื่อ งการวางกรอบประสิท ธิภาพของงาน 
ความสมัพนัธร์ะหว่างพฤติกรรม กลยทุธ ์และความรูท้างภาษาศาสตรใ์นการเขียนแบบเนน้ภาระ
งาน พบว่าแนวคิดในแง่ของวิธีการประเมินผลรายบุคคลจากการเขียนตอ้งการใหผู้เ้รียนบรรลุ
เป้าประสงคใ์นดา้นใดดา้นหนึ่งนั้น จะตอ้งมีการวัดประเมินผลการเขียนของผูเ้รียนตามความ
ตอ้งการของผูส้อน กลยทุธเ์ชิงพฤติกรรม จดุประสงคข์องภาระงาน เช่น ค าสั่งหรือค าอธิบายความ
ซบัซอ้นในภาระงาน นอกจากนีย้งัตอ้งค านึงถึงระดบัความรูท้างภาษาของผูเ้รียนที่แตกต่างกนัเพื่อ
ก าหนดผลงานรายบคุคลที่ผูเ้รียนสามารถดงึความรูท้ี่มีออกมาใชร้ะหวา่งการปฏิบตัิภาระงาน หาก
ต้องการให้ภาระงานมีประสิทธิภาพ งานนั้น ๆ ควรมีกรอบแผนชัดเจนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ปฏิสมัพนัธพ์ดูคยุ อาจเริม่จากการวางแผนถกเถียงระหว่างผูเ้รียนกบัผูเ้รียนที่มีการใชก้ระบวนการ
ทางภาษาเข้ามาอภิปรายจะท าให้ชิน้งานมีประสิทธิภาพมายิ่งขึน้ เรื่องจากผู้เรียนได้พัฒนา
กระบวนการคิดวิเคราะห ์การใชเ้หตุผลจะช่วยส่งผลดีต่อชิน้งานที่จะแม่นย าและถูกตอ้งมาขึน้
เนื่องจากมีการผ่านการระดมสมองของผูเ้รียนมาแลว้ ซึ่งในงานวิจัยสอดคลอ้งกับผลวิจัยของ
เอลลิซ (Ellis. 2005) ที่ไดบ้นัทึกว่าผูเ้รียนมีพฤติกรรมในการปฏิบตัิภาระงานอย่างไร เริ่มจากการ
วางแผนงานอย่างไรและมีล  าดบัขัน้ตอนอีกมากมายกว่าจะบรรลภุารกิจภาระงานที่มีประสิทธิภาพ 
และตอ้งอาศยัเครื่องมือหรือแบบวดัประเมินผลภาระงานการเขียนเพื่อใหผู้เ้รียนทราบผลการเขียน
ของตนเองและปรบัปรุง พฒันาการเขียนใหด้ียิ่ง ๆ ขึน้ไป ผูส้อนตอ้งคอยติดตาม ตรวจสอบและมี
หนา้ที่พิจารณาเลือกจดักระบวนการสอนใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบัความรูท้างภาษาดา้นการเขียน
ของผู้เรียน พรอ้มทั้งมีแหล่งสนับสนุนความรูภ้ายนอกเพื่ออ านวยความสะดวกให้ผู้เรียน เช่น 
พจนานกุรมอภิธานศพัท ์คอมพิวเตอรส์ืบคน้ เป็นตน้ 

สุรตันา อดิพัฒน์ (2561)ไดศ้ึกษาการจัดการเรียนการสอนแบบเนน้ภาระงานโดย
บรูณาการเทคโนโลยีส  าหรบันกัศกึษาครูภาษาองักฤษ ซึง่การวิจยันีไ้ดเ้สนอวิธีการจดัการเรียนการ
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สอนแบบเนน้ภาระงานที่มีการบูรณาการใชเ้ทคโนโลยี เพื่อพฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ
และทักษะการใชเ้ทคโนโลยีของนักศึกษาครู ภาษาอังกฤษ โดยศึกษากลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว 
วดัผลหลายครัง้แบบอนุกรม และเก็บรวบรวมขอ้มูลกับกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาครู มหาวิทยาลัย
รามค าแหง จ านวน 33 คน ช่วงก่อนการทดลอง ระหว่างการทดลอง และหลังการทดลอง เพื่ อ
ประเมิน ทกัษะการเขียนและทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี ผลการวิจยัพบวา่ นกัศกึษาที่เขา้รว่มการวิจยั
มีพฒันาการท้งัดา้นทกัษะการเขียนและทกัษะการใช ้เทคโนโลยี อีกทัง้มีความพงึพอใจอย่างยิ่งต่อ
การจดัการเรียนการสอนแบบเนน้ภาระงานที่มีการบรูณาการใชเ้ทคโนโลยี 

มธุรส ข่มจิตรแ์ละวิภารตัน ์แสงจันทร ์(2559) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรูท้ี่เนน้ภาระงานเป็นฐาน รายวิชางานบา้นของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ศูนยว์ิจัยและพัฒนาการศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูท้ี่เนน้ภาระงานเป็นฐาน รายวิชางานบา้นของนักเรียนระดับชัน้
มธัยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ศนูยว์ิจยั และพฒันาการศึกษา 
และศึกษาผลสมัฤทธ์ิดา้นทักษะในการปฏิบติังานของนักเรียน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนในรายวิชางานบ้าน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตแห่ง 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรศ์ูนยว์ิจัยและพัฒนาการศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยมถึงค่ อนขา้งดีเป็น
จ านวนใกลเ้คียงกนั คือ นกัเรยีนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนอยู่ในระดบัดีมาก (มีระดบัผลการเรยีน 
3.5) และระดับค่อนขา้งดี (มีระดับผล การเรียน 2.5) จ านวนเท่ากัน 8 คน คิดเป็นรอ้ยละ 22.86 
และนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดบัดีเย่ียม (มีระดบัผลการเรียน4) และระดบัดี(มี
ระดบัผลการเรียน 3) จ านวนเท่ากนั 7 คน คิดเป็นรอ้ยละ 20.00 

เมิ่งหลนั หลวั และจิระพร ชะโน (2561) ศึกษาเรื่องการพฒันาความสามารถในการ
สื่อความหมาย และเจตคติต่อการเรียนภาษาจีน ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 โดยการจดัการ
เรียนรูภ้าษาที่เนน้ภาระงานเป็นฐาน โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อพฒันาการจดัการเรียนรูภ้าษาจีนที่เนน้
ภาระงานเป็นฐานของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 ตามเกณฑ ์75/75 เปรียบเทียบความสามารถ
ในการสื่อความหมายภาษาจีน ดา้นการฟังของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนและหลงั
เรียน ศกึษาความสามารถในการสื่อ ความหมายภาษาจีนดา้นการพดูของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 5 เปรียบเทียบความสามารถในการสื่อความหมายภาษาจีนดา้นการอ่านของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  5 ก่อนเรียนและหลังเรียน เปรียบเทียบความสามารถในการสื่อความหมาย
ภาษาจีนดา้นการเขียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนและหลงั เรียน และศึกษาเจต
คติต่อการเรียนภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้น 
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มธัยมศกึษาปีที่ 5 สายภาษาจีน English Program โรงเรยีนสารคามพิทยาคม อ าเภอเมือง จงัหวดั
มหาสารคาม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 10 คน ผลการวิจยัพบว่า แผนการจดัการ
เรยีนรูภ้าษาจีนท่ีเนน้ภาระงานเป็นฐานของนกัเรยีนชัน้ มธัยมศกึษาปีท่ ี5 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) 
เท่ากบั 80.05/77.30 ซึ่งสงูกว่าเกณฑท์ี่ตัง้ไว ้75/75 ความสามารถในการสื่อความหมายภาษาจีน
ดา้นการฟังของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั .05 ความสามารถในการสื่อความหมายภาษาจีนดา้นการพดูของนกัเรยีนชัน้ มธัยมศกึษา 

ปีที่5 อยู่ในระดับดี ความสามารถในการสื่อความหมายภาษาจีนดา้นการอ่านของ
นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
ความสามารถในการสื่อ ความหมายภาษาจีนดา้นการเขียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่5 หลงั
เรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสาคญั ทางสถิติที่ระดบั .05 และเจตคติต่อการเรียนภาษาจีนของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 อยู่ในระดบัมาก 

อภทัรลิน พลยิ่ง และสมโภชน ์พนาวาส (2558) ไดศ้กึษาการใชภ้าระงานในการสอน
ดา้นค าศพัทภ์าษาองักฤษสาหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 เพ่ือศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน
ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยยึดภาระงานของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2556 จ านวน 28 คน โรงเรียนมารียธ์งชยั อ าเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา ผลการวิจยัพบว่า 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดา้นค าศพัทภ์าษาองักฤษของผูเ้รียนหลงัเรียนโดยใชก้ารจดักิจกรรมการ
เรียนรูโ้ดยยดึภาระงานมีคา่เฉลี่ยสงูกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนยัสาคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 จากการศกึษางานวิจยัขา้งตน้พบว่า นกัวิจยันิยมใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบเนน้ภาระ
งานในวิชาภาษาอังกฤษหรือภาษา 2 และผลการวิจัยเป็นไปในทางที่ดี ผูว้ิจัยจึงใชรู้ปแบบการ
จดัการเรยีนรูแ้บบเนน้ภาระงานมาจดักิจกรรมในวิชาภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาแม่เพื่อใหบ้รรยากาศ
การเรยีนรูข้องผูเ้รียนตา่งไปจากเดิม  
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บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ผูว้ิจยัด าเนินการศึกษาว่าการจดัการเรียนรูแ้บบเนน้ภาระงานสามารถพฒันาทกัษะการ
เขียนของผูเ้รียนไดม้ากนอ้ยเพียงใด โดยทดลองในบรบิทการเรยีนการสอนจรงิในกรณีศกึษา ซึง่ใช้
แผนการจัดการเรียนรูแ้บบมุ่งเน้นภาระงานที่เน้นการเขียนการเขียนแสดงความเห็นจ านวน 5 
แผนการเรยีนรู ้ 30 ชั่วโมง ในโรงเรียนสามชกุรตันโภคาราม จ.สพุรรณบรุี โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและการสุม่กลุม่ตวัอย่าง 
2. การสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4. การวิเคราะหข์อ้มลู 

1. การก าหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 

ประชากรในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสามชุกรตันโภ
คาราม อ าเภอสามชกุ จงัหวดัสพุรรณบุรี จ านวน 384 คน โดยผูว้ิจยัคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างในการ
วิจยัคือนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งไดม้าจากการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
sampling ) จ านวนนกัเรียนทัง้สิน้ 40 คน ที่มีผลการทดสอบโปรแกรมประเมินสมรรถนะนกัเรียน
มาตรฐานสากล (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) ดา้นการอ่าน 
(Reading Literacy) คะแนน 0 – 23 คะแนน จากคะแนนเต็ม 48 คะแนน มาจากคะแนนการเขียน
ของผูเ้รียน ซึง่อยู่ในเกณฑต์ ่ากวา่มาตรฐานระดบัประเทศหรอืระดบัปรบัปรุงถึงพอใช ้ เนื่องจากชดุ
ขอ้สอบ Pisa ในดา้นการรอ่านนีน้กัเรียนตอ้งใชท้กัษะเขียนในการตอบค าถามในขอ้สอบ หลงัจาก
อ่านจะต้องตีความเนือ้หาจากบทความในชุดขอ้สอบผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์พิจารณา
จดุมุ่งหมายของเรื่องที่อ่านและใชท้กัษะการเขียนแสดงความคิดเห็นหรือเขียนอธิบายเหตผุลเป็น
ค าตอบ ดว้ยเหตผุล ตรรกะน่าเช่ือถือ ดงันัน้นกัเรียนกลุม่นีจ้ึงมีความเหมาะสมที่จะน ามาเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างในการใชแ้ผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบเนน้ภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน
แสดงความคิดเห็น 
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ระยะเวลาในการทดลอง  
ตลอดโครงการ ตัง้แต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึง 30 พฤษภาคม 2563 รวมเวลา 1 

ปี  9 เดือน โดยมีระยะเวลาที่ท  าการเก็บขอ้มูล ณ โรงเรียนสามชุกรตันโภคาราม อ.สามชุก จ.
สพุรรณบรุี ตัง้แต่วนัที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563  

2. การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้ประกอบดว้ย  

2.1 แผนการจดัการเรียนรูแ้บบเนน้ภาระงาน เรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็น 
2.2 แบบทดสอบก่อนเรยีน และหลงัเรยีน เรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็น 
2.3 แบบประเมินผลตามสภาพจรงิ ((Authentic Assessment))  
2.4 แบบประเมินความพงึพอใจ 

2.1 แผนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน เร่ือง การเขียนแสดงความคิดเหน็ 
ผูว้ิจัยไดส้รา้งแผนการจัดการเรียนรูแ้บบเนน้ภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน

แสดงความคิดเห็น โดยมีรายละเอียดดงันี ้
2.1.1 ศึกษาหนังสือ เอกสาร แบบเรียนภาษาไทย ที่เก่ียวข้องกับการจัดการ

เรียนรูแ้บบเนน้ภาระงาน 
2.1.2 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 และ

หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม  ในรายวิชาภาษาไทย  ระดับชั้น
มธัยมศกึษาปีที่ 3  

2.1.3 ก าหนดโครงสรา้งแผนการเรียนรูแ้ละจดัท าแผนการจดัการเรียนรูแ้บบเนน้
ภาระงานเรื่องการเขียนแสดงความคิดเห็นจ านวน 5 แผน ไดแ้ก่ 1) การเขียนแสดงความคิดเห็นเชิง
วิจารณ ์2) การเขียนแสดงความคิดเห็นเสนอแนะ 3) การเขียนแสดงความคิดเห็นตกัเตือน 4) การ
เขียนแสดงความคิดเห็นโตแ้ยง้หรือคดัคา้น และ 5) การเขียนแสดงความคิดเห็นสนบัสนนุหรือยก
ย่อง โดยประยุกต์ใช้ขั้นตอนของวิลลิซ (Willis. 1996, pp.116-130); (Willis, Jane.; & Willis, 
Dave. 1996, pp.56-58) ซึ่งปรบัขั้นตอนใหเ้หมาะสมส าหรบักลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัย โดย
ขัน้ตอนของการเรียนรูแ้บบเนน้งานปฏิบตัิมีการท างาน 3 ขัน้ตอน ดงันี ้ (ตวัอย่างแผนการจดัการ
เรียนรูแ้บบเนน้ภาระงาน เรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็น ที่ภาคผนวก ข.) 

ขั้นก่อนปฏิบัติภาระงาน (Pre-Task) การแนะน าภาระงาน เตรียมความ
พรอ้มเขา้สูบ่ทเรยีน เช่น การดวูีดีทศัน ์การอภิปราย เป็นตน้ 
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ขัน้การลงมือปฏิบัติภาระงาน (Task Cycle) ประกอบดว้ย การมอบหมาย
ภาระงานให้ผูเ้รียนลงมือปฏิบัติในกลุ่มย่อย โดยผูเ้รียนจะตอ้งมีการวางแผนการท าภาระงาน
รว่มกนั หลงัจากนัน้ตวัแทนแต่ละกลุม่น าเสนอผลงานหนา้ชัน้เรยีน  

ขั้นฝึกฝนและตรวจสอบการใชภ้าษา (Language Focus) ผู้เรียนสามารถ
วิเคราะหก์ารใชภ้าษา และตรวจสอบความถูกตอ้งของผลงานตนเองและผูอ้ื่นได้ โดยผูส้อนอาจ
การใหข้อ้มลูยอ้นกลบัที่เป็นประโยชนต์่อการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดภาระงานของผูเ้รียน 

2.1.4 เม่ือสรา้งแผนการจัดการเรียนรูเ้สร็จแลว้จึงใหอ้าจารยท์ี่ปรกึษาปริญญา
นิพนธพ์ิจารณาตรวจสอบความถกูตอ้ง ปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 

2.1.5 ปรบัปรุงแผนการจดัการเรียนรู ้จากนัน้น าแผนการเรียนรูไ้ปใหผู้เ้ช่ียวชาญ
จ านวน 3 ท่าน (รายนามผูเ้ช่ียวชาญที่ภาคผนวก ก) พิจารณาตรวจสอบความถกูตอ้งสมบรูณ ์(ผล
การประเมินดัดชนีความสอดคลอ้งที่ภาคผนวก ฌ)  และด าเนินการแก้ไขปรบัปรุงตามที่ไดร้บั
ค าแนะน า  

2.1.6 น าแผนการจัดการเรียนรูท้ั้ง 5 แผนที่ผ่านการพิจารณาไปใหอาจารย์ที่
ปรกึษาปรญิญานิพนธต์รวจพิจารณาอีกครัง้ก่อนน าไปใชก้บัผูเ้รียนกลุม่ตวัอย่างในการวิจยัครัง้นี ้

2.2 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เร่ือง การเขียนแสดงความคิดเหน็  
ผูว้ิจยัไดส้รา้งแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน เรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็น 

โดยมีรายละเอียดดงันี ้
2.2.1 ศึกษาหนังสือ เอกสาร แบบเรียนภาษาไทย ที่ เก่ียวข้องกับการสรา้ง

แบบทดสอบการเขียนแสดงความคิดเห็น 
2.2.2 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 และ

หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม ในรายวิชาภาษาไทย  ระดับชั้น
มธัยมศกึษาปีที่ 3  

2.2.3  ผูว้ิจยัสรา้งแบบทดสอบอตันยั เรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็นก่อนเรยีน
และหลงัเรียน โดยแบบทดสอบก่อนเรียนนัน้ ผูเ้รียนสามารถเลือกเขียนตามวตัถปุระสงคท์ี่ตนเอง
สนใจไดอ้ย่างอิสระ ไดแ้ก่ การเขียนแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์ การเขียนแสดงความคิดเห็น
เสนอแนะ การเขียนแสดงความคิดเห็นตกัเตือน การเขียนแสดงความคิดเห็นโตแ้ยง้หรือคัดคา้น 
และการเขียนแสดงความคิดเห็นสนับสนุนหรือยกย่อง ผู้เรียนเลือกวัตถุประสงค์ใดในการท า
แบบทดสอบก่อนเรยีน หลงัเรยีนก็จะตอ้งเขียนวตัถปุระสงคเ์ดียวกนันัน้ในการทดสอบหลงัเรยีน  
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2.1.4 เม่ือสรา้งแบบทดสอบเสร็จแล้วจึงให้อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์
พิจารณาตรวจสอบความถกูตอ้ง ปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 

2.1.5 ปรบัปรุงแบบทดสอบจากนัน้น าแผนการเรียนรูไ้ปใหผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 3 
คน (รายนามผูเ้ช่ียวชาญที่ภาคผนวก ก) พิจารณาตรวจสอบความน่าเช่ือถือ (ผลการประเมิน     
ดดัชนีความสอดคลอ้งภาคผนวก ฌ)  และด าเนินการแกไ้ขปรบัปรุงตามที่ไดร้บัค าแนะน า  

2.1.6 น าแบบทดสอบผ่านการพิจารณาไปให้อาจารยท์ี่ปรกึษาปริญญานิพนธ์
ตรวจพิจารณาอีกครัง้ก่อนน าไปใชก้บัผูเ้รียนกลุม่ตวัอย่างในการวิจยั 

2.3 แบบประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic Assessment)  
ผูว้ิจยัสรา้งแบบประเมินตามสภาพจรงิโดยมีรายละเอียดดงันี ้

2.3.1 ศึกษาและแปลเกณฑก์ารประเมินมาจาก TOEIC Speaking and Writing 
Activities เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการพิจารณางานเขียนแสดงความคิดเห็นของผูเ้รียน  

2.3.2 จากนัน้น าแบบประเมินตามสภาพจริงใหอ้าจารยท์ี่ปรกึษาปรญิญานิพนธ์
พิจารณาตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมและปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 

2.3.4 น าแบบประเมินตามสภาพจริงไปใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอ้ง 
(รายนามผูเ้ช่ียวชาญที่ภาคผนวก ก) พิจารณาตรวจสอบความถกูตอ้งสมบรูณ ์(ผลการประเมินดดั
ชนีความสอดคล้องที่ภาคผนวก ฌ)  และด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามที่ ได้รับค าแนะน า
ด าเนินการแกไ้ขปรบัปรุงตามที่ไดร้บัค าแนะน า ดงัตารางต่อไปนี ้

ตาราง 1 แบบประเมินผลการเรียนรูต้ามสภาพจรงิ (Authentic Assessment) เรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็น 

ระดบัคะแนน ลกัษณะของงาน 

5 คะแนน (ดีมาก) 1. เขียนแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณไ์ดต้รงทกุประเด็นตามที่ก าหนดไว ้มีหวัขอ้ ช่ือ
เรื่องสอดคลอ้งสมัพนัธก์บัเนือ้เรื่อง 

2. มีโครงเรื่องถกู ครบองคป์ระกอบถกูตอ้งตามหลกัองคป์ระกอบของการเขียนแสดง
ความคิดเห็น ไดแ้ก่ ความน า เนือ้เรื่อง และมีการสรุปการแสดงความคิดเห็น 

3. มีการแสดงเหตผุล ขอ้สนบัสนนุ ขอ้เปรยีบเทียบ การอา้งอิงแหล่งที่มาของ
ขอ้สนบัสนนุที่น่าเช่ือถือตามหลกัตรรกะแสดงความคิดเห็น 
4. มีการเลือกใช้ค าศัพท์ในรูปประโยคและส านวนที่ เก่ียวข้องกับการแสดงควา
คิดเห็นไดถ้กูตอ้งมากกว่า 3 ต าแหน่ง ไดแ้ก่ 1) การแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ ์

เช่น เห็น (ได)้ (ว่า) มีความเห็น (ว่า) น่า รูส้ึก หวัง เกรง (ว่า) คาด (ว่า)  เป็นตน้ 2) 

การแสดงความคิดเหน็เสนอแนะ เช่น ขอแนะน า (วา่) ความ 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

 เห็นสมควร (วา่)  ขอเสนอแนวทาง น่าจะ รูส้กึ หวงั ควรจะ  เป็นตน้ 3) การแสดง

ความคิดเหน็ตกัเตอืน เช่น ควรจะ น่าจะ สมควรที่จะ เป็นการดีกวา่... จะดีกว่า
ไหมถา้... อาจจะ คอ่นขา้งจะ ถา้...หาก ไม่ถกูตอ้ง ไม่เหมาะสม เป็นตน้ 4) การ

แสดงความคิดเหน็โต้แย้งหรอืคัดค้าน เช่น ไม่ควร ไม่สมควร ไม่เห็นดว้ย ไม่น่า 
ไม่เช่ือ ขอปฏิเสธการกระท านี ้ต่อตา้นการกระท านี ้เป็นตน้ 5) การเขียนแสดง

ความคิดเหน็สนับสนุนหรือยกย่องบุคคลหรือองคก์ร เช่น น่ายกย่อง ควรน า
เป็นแบบอย่าง  เราเห็นดว้ยอย่างยิ่ง เราก็เห็นดว้ย เราขอสนบัสนนุ เราจึงสนบัสนนุ 
ตอ้งสรรเสรญิ น่าช่ืนชม น่ายกย่อง เป็นตน้ 

5. ใชภ้าษาเหมาะสมมีน า้เสียงสื่อเจตนาในการเขียนเชิงสรา้งสรรคอ์ย่างมีมารยาท
ในการเขียน 

4 คะแนน (ดี) 1. เขียนแสดงความคิดเห็นไดบ้างประเด็นตามที่ก าหนดไว ้มีหวัขอ้ ช่ือเรื่อง
สอดคลอ้งสมัพนัธก์บัเนือ้เรื่อง 

2. มีการจดัระบบการเขียนถกูตอ้งบางองคป์ระกอบของการเขียนแสดงความคิดเห็น 
ไดแ้ก่ ความน า เนือ้เรื่อง การจบเรื่อง  

3. มีการแสดงเหตผุล ขอ้สนบัสนนุ ขอ้เปรยีบเทียบ การอา้งอิงแหล่งที่มาของ
ขอ้สนบัสนนุ มีตรรกะถกูตอ้ง 3 ต าแหน่ง 

4. มีการเลือกใชค้ าศพัทใ์นรูปประโยคและส านวนที่เก่ียวขอ้งกบัการแสดงความ
คิดเห็นได ้2 ต าแหน่ง 

5. ใชภ้าษาเหมาะสมมีน า้เสียงสื่อเจตนาในการเขียนเชิงสรา้งสรรคอ์ย่างมีมารยาท
ในการเขียน 
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ตาราง 1 (ตอ่)  

ระดบัคะแนน ลกัษณะของงาน 

3 คะแนน (พอใช)้ 1. เขียนแสดงความคิดเห็นไดต้รงบางประเด็นตามที่ก าหนดไว ้มีหวัขอ้ ช่ือเรื่อง 

2. มีการจดัระบบการเขียนองคป์ระกอบของการเขียนแสดงความคิดเห็น ไดแ้ก่ 
ความน า เนือ้เรื่อง การจบเรื่อง แตข่าดใดองคป์ระกอบหนึ่ง องคป์ระกอบ 
3. การแสดงเหตผุล ขอ้สนบัสนนุ ขอ้โตแ้ยง้ มีตรรกะถกูตอ้ง 2 ต าแหน่ง 

4. มีการเลือกใชค้ าศพัทใ์นรูปประโยคและส านวนที่เก่ียวขอ้งกบัการแสดงความ
คิดเห็นได ้1 ต าแหน่ง 

5. ใชภ้าษาเหมาะสมแตไ่ม่มีน า้เสียงส่ือเจตนาในการเขียนเชิงสรา้งสรรค ์มี
มารยาทในการเขียน 

 
2 คะแนน (ต ่า) 1. เขียนแสดงความคิดเห็นไดบ้างประเด็นตามที่ก าหนดไว ้มีหวัขอ้ ช่ือเรื่อง 

2. มีการจดัระบบการเขียนไม่ถกูตอ้งตามหลกัองคป์ระกอบของการเขียนแสดง  
3. การแสดงเหตผุล ขอ้สนบัสนนุ ขอ้โตแ้ยง้ มีตรรกะถกูตอ้ง 1 ต าแหน่ง 

4. ไม่มีมีการเลือกใชค้ าศพัทใ์นรูปประโยคและส านวนที่เก่ียวขอ้งกบัการแสดง
ความคิดเห็น 
5. ใชภ้าษาไม่เหมาะสม ไม่มีน า้เสียงส่ือเจตนาในการเขียนเชิงสรา้งสรรค ์แตมี่
มารยาทในการเขียน 

 

0 – 1 คะแนน (ปรบัปรุง) 1. เขียนแสดงความคิดเห็นไม่ตรงประเด็นตามที่ก าหนดไว ้ 
2. มีการจดัระบบการเขียนไม่ถกูตอ้งตามหลกัองคป์ระกอบของการเขียนแสดง
ความคิดเห็น  
3. ไม่มีการแสดงเหตผุล ขอ้สนบัสนนุ ขอ้โตแ้ยง้ ไม่มีตรรกะเลย 
4. ไม่มีมีการเลือกใชค้ าศพัทใ์นรูปประโยคและส านวนที่เก่ียวขอ้งกบัการแสดง
ความคิดเห็น 
5. ใชภ้าษาไม่เหมาะสม ไม่มีน า้เสียงส่ือเจตนาในการเขียนเชิงสรา้งสรรค ์และ
ไม่มีมารยาทในการเขียน 
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2.4 แบบประเมินความพงึพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน  
ผูว้ิจยัไดส้รา้งแบบประเมินความพงึพอใจต่อการจดัการเรียนรูแ้บบเนน้ภาระงาน โดย

มีรายละเอียดดงันี ้
2.4.1 ผูว้ิจยัสรา้งแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรูแ้บบเนน้ภาระ

งาน โดยตัง้ค าถาม จากขัน้ตอนการจดัการเรียนรูแ้บบเนน้ภาระงานตามแนวคิดของวิลลิซ (Willis. 
1996) จ านวน 10 ขอ้ 

2.4.2 ผูว้ิจยัน าค าถามทัง้ 10 ขอ้ไปใหอ้าจารยท์ี่ปรกึษาปรญิญานิพนธ์ตรวจสอบ
ความถกูตอ้งและปรบัปรุงแกไ้ขตามที่ไดร้บัค าแนะน า 

2.4.3 ปรับปรุงแบบทดสอบจากนั้นน าแบบประเมินความพึงพอใจไปให้
ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน (รายนามผูเ้ช่ียวชาญภาคผนวก ก) พิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้ง
สมบูรณ์ (ผลการประเมินดัดชนีความสอดคลอ้งภาคผนวก ฌ)  และด าเนินการแก้ไขปรบัปรุง
ตามที่ไดร้บัค าแนะน าจ านวน 10 ขอ้ดงันี ้

ขั้นก่อนปฏบัิตภิาระงาน (Pre-Task) 
1. กิจกรรมดูวีดีทัศน ์อ่านบทความ อภิปรายแสดงความคิดเห็น ท าให้ฉัน/ผม

เตรียมความพรอ้มก่อนลงมือเขียนผลงาน 
2. ผูส้อนมอบหมายภาระงานพรอ้มทัง้อธิบายขอ้ค าสั่ง ค าชีแ้จง เกณฑค์ะแนน

งานเขียนใหฉ้นั/ผมเขา้ใจชดัเจน   
3. ผูส้อนแนะน าขอ้มลูทางภาษาที่เก่ียวขอ้งและเป็นประโยชนต์่องานเขียนของ

ฉนั/ผม 
ขั้นลงมือปฏบัิตภิาระงาน (Task Cycle) 

4. กิจกรรมการเรียนรูส้่งเสริมให้ฉัน/ผมมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมชัน้เรียน จับ
กลุม่ จบัคู ่รว่มกนัปรกึษาวางแผน ระดมความคิด เสาะหาขอ้มลูน ามาซึง่องคค์วามรูใ้หม่ 

5. การจดักิจกรรมการเรียนรูเ้นน้ภาระงาน ท าใหฉ้นั/ผมไดล้งมือผลิตผลงานดว้ย
ตนเองจนเสรจ็สมบรูณ ์

6. การจดักิจกรรมการเรียนรูเ้นน้ภาระงานเปิดโอกาสใหฉ้นั/ผมไดน้ าเสนอผลงาน
หนา้ชัน้เรยีน 

ขั้นฝึกฝนและตรวจสอบการใช้ภาษา (Language Focus) 
7. ฉัน/ผมสามารถวิเคราะหก์ารใชภ้าษา เลือกกลวิธีแสดงความคิดเห็น และ

ตรวจสอบความถกูตอ้งของผลงานตนเองและผูอ้ื่นได ้
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8. ครูผูส้อนมีการใหข้อ้มลูยอ้นกลบัที่เป็นประโยชนต์่อการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดใน
งานเขียนของฉนั/ผม 

9. หลังจบกิจกรรมท าให้ฉัน/ผมสามารถเขียนแสดงความคิดเห็นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

10. ภาระงานส่งเสริมทกัษะดา้นอื่นนอกจากพฒันาทกัษะการเขียน เช่น ทกัษะ
การฟัง ดู พูด อ่าน และส่งเสริมทักษะการใชชี้วิตในศตวรรษที่ 21 เช่น การแก้ปัญหา การคิด
วิเคราะห ์การท างานรว่มกบัผูอ้ื่น 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.1 ผูว้ิจยัแจกเอกสารชีแ้จงผูเ้ขา้รว่มการวิจยัใหผู้เ้รียน พรอ้มทัง้อธิบาย ขัน้ตอน วิธีการ

ในการจดัการเรียนรูใ้นการเขา้รว่มเป็นกลุม่ตวัอย่าง 
3.2 ผูว้ิจยัแจกหนงัสือยินยอมเขา้รว่มวิจยัใหผู้เ้รียนลงลายมือช่ือ เพื่อแสดงถึงความเต็ม

ใจในการเขา้รว่มเป็นกลุม่ตวัอย่าง 
3.3 ผูเ้รียนท าแบบทดสอบอตันยัก่อนเรยีน เรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็น  
3.4 ผูส้อนท าการสอนตามแผนการจดัการเรียนรูแ้บบเนน้ภาระงาน เรื่อง การเขียนแสดง

ความคิดเห็น แผนที่ 1 – 5 ใช้เวลาทั้งสิน้ 30 ชั่วโมง ไดแ้ก่ 1) การเขียนแสดงความคิดเห็นเชิง
วิจารณ์ 2) การเขียนแสดงความคิดเห็นเสนอแนะ 3) การเขียนแสดงความคิดเห็นโต้แย้งหรือ
คัดคา้น 4) การเขียนแสดงความคิดเห็นตักเตือน และ 5) การเขียนแสดงความคิดเห็นสนับสนุน
หรอืยกย่อง 

3.5 ผูเ้รียนท าแบบทดสอบอตันยัหลงัเรยีน เรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็น  
3.6 ผูเ้รียนท าแบบประเมินความพงึพอใจต่อการจดัการเรียนรูแ้บบเนน้ภาระงาน 
3.7 ผูว้ิจยัและผูส้อนรว่มกนัตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑก์ารประเมินตามสภาพจรงิ 
3.8 ผูว้ิจยัน าขอ้มลูที่ไดจ้ากการจดัการเรียนรูแ้บบเนน้ภาระงานมาวิเคราะหส์ถิต ิ
3.9 สรุปและอภิปรายผลการจดัการเรียนรู ้
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4.การวิเคราะหข์้อมูล 
ผูว้ิจยัน าขอ้มลูมาวิเคราะหด์งันี ้

4.1 วิเคราะหค์ะแนนทกัษะการเขียนแสดงความคิดเห็นก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ย
สถิติ t-test for dependent samples ระหว่างเรียนด้วยค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

4.2 วิเคราะหค์วามพงึพอใจของผูเ้รียนต่อการจดัการเรียนรูด้า้นการเขียนแสดงความ
คิดเห็นแบบเนน้ภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทย โดยใชค้่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยมีเกณฑร์ะดบัความพงึพอใจตามแนวมาตรวดั
ของลิเคิรท์ (Likert Rating Scales) ดงันี ้

ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00  หมายถึง ความพงึพอใจอยู่ในระดบัมากที่สดุ 
ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49  หมายถึง ความพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49  หมายถึง ความพงึพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49  หมายถึง ความพงึพอใจอยู่ในระดบันอ้ย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49  หมายถึง ความพงึพอใจอยู่ในระดบันอ้ยที่สดุ 
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บทที ่4 
ผลการวิจัย 

ในบทนีผู้ว้ิจยัจะแบ่งการวิเคราะหผ์ลการวิจยัออกเป็น 3 สว่น เพื่อตอบค าถาม 2 ค าถาม
ซึ่งไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในบทที่ 1 คือ แผนการจดัการเรียนรูมุ้่งเนน้ภาระงานสามารถพฒันาทกัษะการ
เขียนแสดงความคิดเห็นของผูเ้รียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ไดห้รือไม่ และผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรียนรูแ้บบเน้นภาระงานในการพัฒนาทักษะเขียนในรายวิชาภาษาไทยมากน้อย
เพียงใด ในสว่นที่ 1 เป็นการวิเคราะหค์ะแนนจากแบบทดสอบก่อนและหลงัเรยีนดว้ยวิธีการจดัการ
เรียนรูแ้บบเนน้ภาระงาน สว่นที่ 2 วิเคราะหค์ะแนนภาระงานของผูเ้รียนจากการจดัการเรยีนรูแ้บบ
เนน้ภาระงาน และสว่นที่ 3 สรุปผลประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนที่มีต่อการจดัการเรียนรูแ้บบ
มุ่งเนน้ภาระงานเพื่อพฒันาการเขียนภาษาไทย 

ส่วนที ่1 วิเคราะหค์ะแนนจากแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนด้วยวธิีการจัดการเรียนรู้
แบบเน้นภาระงาน 

ผูว้ิจัยเริ่มจากการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบคะแนนที่ไดจ้ากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน
และหลงัเรียนดว้ยวิธีการเรียนรูแ้บบเนน้ภาระงาน (รายละเอียดคะแนนแบบทดสอบก่อนและหลงั
เรียนดว้ยวิธีการจดัการเรียนรูแ้บบเนน้ภาระงานภาคผนวก จ.) ซึ่งการทดลองการจดัการเรียนรูใ้น
ครัง้นี ้มีผู้เรียนหรือกลุ่มตัวอย่างเขา้ร่วมท าการทดลองจ านวน 40 คน โดยการใช้แบบทดสอบ
อัตนัยก่อนเรียน เรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็น แบบทดสอบก่อนเรียนที่ใช้เป็นเครื่องมือ
ทดสอบเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนเลือกวตัถปุระสงคใ์นการแสดงความคิดเห็นดว้ยตนเองไดอ้ย่างอิสระ
จาก 5 วตัถุประสงค ์ไดแ้ก่ การเขียนแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ ์การเขียนแสดงความคิดเห็น
เสนอแนะ การเขียนแสดงความคิดเห็นตกัเตือน การเขียนแสดงความคิดเห็นโตแ้ยง้หรือคัดคา้น 
และการเขียนแสดงความคิดเห็นสนับสนุนหรือยกย่องบุคคล ซึ่งผูว้ิจัยและผูส้อนร่วมกนัตรวจให้
คะแนนโดยใชเ้กณฑก์ารประเมินผลตามสภาพจรงิ ผูว้ิจยัจึงขอแทรกแบบประเมินที่กลา่วไวใ้นบท
ที่ 3 ดงัตารางต่อไปนี ้
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ตาราง 2 แบบประเมินผลการเรียนรูต้ามสภาพจรงิ ((Authentic Assessment)) เรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็น 

ระดบัคะแนน ลกัษณะของงาน 

5 คะแนน (ดีมาก) 1. เขียนแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณไ์ดต้รงทกุประเด็นตามที่ก าหนดไว ้มีหวัขอ้ 

ช่ือเรื่องสอดคลอ้งสมัพนัธก์บัเนือ้เรื่อง 

2. มีโครงเรื่องถกู ครบองคป์ระกอบถกูตอ้งตามหลกัองคป์ระกอบของการเขียน

แสดงความคิดเห็น ไดแ้ก่ ความน า เนือ้เรื่อง และมีการสรุปการแสดงความคิดเห็น 

3. มีการแสดงเหตผุล ขอ้สนบัสนนุ ขอ้เปรยีบเทียบ การอา้งอิงแหล่งที่มาของ

ขอ้สนบัสนนุที่น่าเช่ือถือตามหลกัตรรกะแสดงความคิดเห็น 

4. มีการเลือกใชค้ าศพัทใ์นรูปประโยคและส านวนที่เก่ียวขอ้งกบัการแสดงความ

คิดเห็นไดถ้กูตอ้งมากกวา่ 3 ต าแหน่ง ไดแ้ก่ 1) การแสดงความคิดเหน็เชิง

วิจารณ ์เช่น เห็น (ได)้ (วา่) มีความเห็น (วา่) น่า รูส้กึ หวงั เกรง (วา่) คาด (วา่) 

เป็นตน้ 2) การแสดงความคิดเหน็เสนอแนะ เช่น ขอแนะน า (วา่) ความ

เห็นสมควร (วา่)  ขอเสนอแนวทาง น่าจะ รูส้กึ หวงั ควรจะ เป็นตน้ 3) การแสดง

ความคิดเหน็ตกัเตอืน เช่น ควรจะ น่าจะ สมควรที่จะ เป็นการดีกวา่... จะดีกว่า

ไหมถา้... อาจจะ คอ่นขา้งจะ ถา้...หาก ไม่ถกูตอ้ง ไม่เหมาะสม เป็นตน้ 4) การ

แสดงความคิดเหน็โต้แย้งหรอืคัดค้าน เช่น ไม่ควร ไม่สมควร ไม่เห็นดว้ย ไม่น่า 

ไม่เช่ือ ขอปฏิเสธการกระท านี ้ต่อตา้นการกระท านี ้เป็นตน้ 5) การเขียนแสดง

ความคิดเหน็สนับสนุนหรือยกย่องบุคคลหรือองคก์ร เช่น น่ายกย่อง ควรน า

เป็นแบบอย่าง  เราเห็นดว้ยอย่างยิ่ง เราก็เห็นดว้ย เราขอสนบัสนนุ เราจงึสนบัสนนุ 

ตอ้งสรรเสรญิ น่าช่ืนชม น่ายกย่อง เป็นตน้ 

5. ใชภ้าษาเหมาะสมมีน า้เสียงสื่อเจตนาในการเขียนเชิงสรา้งสรรคอ์ย่างมี

มารยาทในการเขียน 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

ระดบัคะแนน ลกัษณะของงาน 

4 คะแนน (ดี) 1. เขียนแสดงความคิดเห็นไดบ้างประเด็นตามที่ก าหนดไว ้มีหวัขอ้ ช่ือเรื่อง

สอดคลอ้งสมัพนัธก์บัเนือ้เรื่อง 

2. มีการจดัระบบการเขียนถกูตอ้งบางองคป์ระกอบของการเขียนแสดงความ

คิดเห็น ไดแ้ก่ ความน า เนือ้เรื่อง การจบเรื่อง  

3. มีการแสดงเหตผุล ขอ้สนบัสนนุ ขอ้เปรยีบเทียบ การอา้งอิงแหล่งที่มาของ

ขอ้สนบัสนนุ มีตรรกะถกูตอ้ง 3 ต าแหน่ง 

4. มีการเลือกใชค้ าศพัทใ์นรูปประโยคและส านวนที่เก่ียวขอ้งกบัการแสดงความ

คิดเห็นได ้2 ต าแหน่ง 

5. ใชภ้าษาเหมาะสมมีน า้เสียงสื่อเจตนาในการเขียนเชิงสรา้งสรรคอ์ย่างมีมารยาท

ในการเขียน 

3 คะแนน (พอใช)้ 1. เขียนแสดงความคิดเห็นไดต้รงบางประเด็นตามที่ก าหนดไว ้มีหวัขอ้ ช่ือเรื่อง 

2. มีการจดัระบบการเขียนองคป์ระกอบของการเขียนแสดงความคิดเห็น ไดแ้ก่ 

ความน า เนือ้เรื่อง การจบเรื่อง แตข่าดใดองคป์ระกอบหนึ่ง องคป์ระกอบ 

3. การแสดงเหตผุล ขอ้สนบัสนนุ ขอ้โตแ้ยง้ มีตรรกะถกูตอ้ง 2 ต าแหน่ง 

4. มีการเลือกใชค้ าศพัทใ์นรูปประโยคและส านวนที่เก่ียวขอ้งกบัการแสดงความ

คิดเห็นได ้1 ต าแหน่ง 

5. ใชภ้าษาเหมาะสมแตไ่ม่มีน า้เสียงส่ือเจตนาในการเขียนเชิงสรา้งสรรค ์มี

มารยาทในการเขียน 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

ระดบัคะแนน ลกัษณะของงาน 

2 คะแนน (ต ่า) 1. เขียนแสดงความคิดเห็นไดบ้างประเด็นตามที่ก าหนดไว ้มีหวัขอ้ ช่ือเรื่อง 

2. มีการจดัระบบการเขียนไม่ถกูตอ้งตามหลกัองคป์ระกอบของการเขียนแสดง  

3. การแสดงเหตผุล ขอ้สนบัสนนุ ขอ้โตแ้ยง้ มีตรรกะถกูตอ้ง 1 ต าแหน่ง 

4. ไม่มีมีการเลือกใชค้ าศพัทใ์นรูปประโยคและส านวนที่เก่ียวขอ้งกบัการแสดง

ความคิดเห็น 

5. ใชภ้าษาไม่เหมาะสม ไม่มีน า้เสียงส่ือเจตนาในการเขียนเชิงสรา้งสรรค ์แตมี่

มารยาทในการเขียน 

 

0 – 1 คะแนน (ปรบัปรุง) 1. เขียนแสดงความคิดเห็นไม่ตรงประเด็นตามที่ก าหนดไว ้ 

2. มีการจดัระบบการเขียนไม่ถกูตอ้งตามหลกัองคป์ระกอบของการเขียนแสดง

ความคิดเห็น  

3. ไม่มีการแสดงเหตผุล ขอ้สนบัสนนุ ขอ้โตแ้ยง้ ไม่มีตรรกะเลย 

4. ไม่มีมีการเลือกใชค้ าศพัทใ์นรูปประโยคและส านวนที่เก่ียวขอ้งกบัการแสดง

ความคิดเห็น 

5. ใชภ้าษาไม่เหมาะสม ไม่มีน า้เสียงส่ือเจตนาในการเขียนเชิงสรา้งสรรค ์และไม่มี

มารยาทในการเขียน 
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เม่ือผูว้ิจยัและผูส้อนรว่มกนัตรวจ ประเมินผลการท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน
ของผูเ้รียนกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรูต้ามสภาพจริงในขา้งตน้เสร็จสิน้ 
ผูว้ิจยัจงึน าผลคะแนนมาเปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีนตามภาพดงันี ้
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

ภาพประกอบ 4 กราฟเปรยีบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของผูเ้รียน 

จากภาพประกอบ 4 พบว่าในการท าแบบทดสอบก่อนเรียนมีผู้เรียนที่ได้ 0 คะแนน 
จ านวน 16 คน คิดเป็นรอ้ยละ 40 ผูเ้รียนที่ได ้1 คะแนน จ านวน 13 คน คิดเป็นรอ้ยละ 32  ผูเ้รียน 
และผูเ้รียนที่ได ้2 คะแนน จ านวน 11 คน คิดเป็นรอ้ยละ 28 ส าหรบัการท าแบบทดสอบหลงัเรียน
นัน้ มีผูเ้รียนที่ได ้2 คะแนน จ านวน 2 คน คิดเป็นรอ้ยละ 5 ผูเ้รียนที่ได ้3 คะแนน จ านวน 5 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 12 ผูเ้รียนที่ได ้4 คะแนน จ านวน 14 คน คิดเป็นรอ้ยละ 35 และมีผูเ้รียนที่ได ้5 คะแนน 
จ านวน 19 คน 48 
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เปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของผูเ้รียนกลุม่ตวัอย่าง 
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ภาพประกอบ 5 กราฟเปรยีบเทียบคะแนนผลต่างก่อนและหลงัเรยีนของผูเ้รียน 

 
จาพภาพสะทอ้นว่าผูเ้รียนทัง้ 40 คน มีพัฒนาการทักษะการเขียนแสดงความคิดเห็นที่

เพิ่มขึน้ทกุคน คิดเป็นรอ้ยละ 100 แต่คะแนนผลต่างที่เพิ่มขึน้มากนอ้ยแตกต่างกนั โดยนกัเรียนที่มี
คะแนนผลต่าง 1 คะแนน จ านวน 1 คน คิดเป็นรอ้ยละ 2.5 นกัเรียนที่มีคะแนนผลต่าง 2 คะแนน 
จ านวน  7 คน คิดเป็นรอ้ยละ 17.5 นักเรียนที่มีคะแนนผลต่าง 3 คะแนน จ านวน 14 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 35 นกัเรียนที่มีคะแนนผลตา่ง 4 คะแนน จ านวน 12 คน คิดเป็นรอ้ยละ 30 และนกัเรยีนที่มี
คะแนนผลต่าง 5 คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 12.5 
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ตาราง 3 ผลการวิเคราะหเ์ปรยีบเทียบผลคะแนนกลุม่เดี่ยวดว้ยสถิติ t – test dependent  

ผล สั ม ฤท ธิ์ ก า ร เขี ย น

แสดงความคิดเหน็ 
N �̅� S.D. T Sig. (1-tailed) 

ก่อนเรียน 40 0.88 0.82 
23.17 0.000 

หลังเรียน 40 4.28 0.91 

*มีนยัส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 

จากตารางที่ 2 พบว่าคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินการเขียนแสดงความคิดเห็นก่อนเรียน
และหลงัเรียนในกลุ่มตวัอย่างที่ท  าการทดลองจดักิจกรรมการเรียนดว้ยแผนการจดัการเรียนรูแ้บบ
เนน้ภาระงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.88 คะแนน และ 4.28 คะแนนตามล าดบั และเม่ือเปรียบเทียบ
ระหว่างผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลงัเรียนพบว่า  คะแนนสอบหลงัเรียนของผูเ้รียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ปรากฏดงักราฟแสดงในภาพประกอบท่ี 5 

 

 

ภาพประกอบ 6 กราฟแสดงคะแนนเฉลี่ยการเขียนแสดงความคิดเหน็ก่อนเรียน 
และหลงัเรยีนของผูเ้รียน 
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ส่วนที ่2 การวิเคราะหค์ะแนนภาระงานของผู้เรียนจากการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระ
งาน 

ผูว้ิจยัวิเคราะหเ์ปรียบเทียบคะแนนจากการท าภาระงานของนกัเรียนจ านวน 5 ภาระงาน 
(รายละเอียดคะแนนภาระงานที่ภาคผนวก ฉ.) ไดแ้ก่ การเขียนแสดงความคิดเห็นวิจารณ์ การ
เขียนแสดงความคิดเห็นเสนอแนะ การเขียนแสดงความคิดเห็นตักเตือน การเขียนแสดงความ
คิดเห็นโตแ้ยง้หรือคัดคา้น และการเขียนแสดงความคิดเห็นสนับสนุนหรือยกย่อง โดยมีคะแนน
เฉลี่ยตามภาพดงันี ้

 

คะแนนภาระงานของผูเ้รยีนจากการจดัการเรียนรูแ้บบเนน้ภาระงาน 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 7 กราฟแสดงคะแนนเฉลี่ยภาระงานของผูเ้รียน 

จากภาพแสดงคะแนนทักษะการเขียนแสดงความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 5  
ครัง้ โดยกลุม่ตวัอย่างมีการพฒันาการเขียนไปในระดบัที่ดีขึน้ตามล าดบั ซึง่ภาระงานที่ 1 การเขียน
แสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.3 คิดเป็นรอ้ยละ 46  ภาระงานที่ 2 การเขียน
แสดงความคิดเห็นเสนอแนะมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48 คิดเป็นรอ้ยละ 69.6 ภาระงานที่ 3 การเขียน
แสดงความคิดเห็นตักเตือนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 คิดเป็นรอ้ยละ 76.6 ภาระงานที่ 4 การเขียน
แสดงความคิดเห็นโตแ้ยง้หรือคดัคา้นมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.1 คิดเป็นรอ้ยละ 82 และภาระงานที่ 5 
การเขียนแสดงความคิดเห็นสนบัสนุนหรือยกย่องบุคคลหรือองคก์รค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 คิดเป็น
รอ้ยละ 89  โดยค่าเฉลี่ยรวมคะแนนภาระงานทัง้ 5 ครัง้ของกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 3.63 คิดเป็นรอ้ย
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ละ 72.6 เม่ือน าคะแนนก่อนเรียน คะแนนภาระงานระหว่างเรียนและหลงัเรียนมาเปรียบเทียบกนั
พบวา่ทกัษะการเขียนของผูเ้รียนสงูขึน้ตามล าดบั ดงัภาพที่ 8 

 

ภาพประกอบ 8 กราฟคะแนนเฉลี่ยก่อนเรยีน ระหวา่งเรียนและหลงัเรยีน 
จากการจดัการเรียนรูแ้บบเนน้ภาระงาน 

สรุป การจดัการเรียนรูแ้บบเนน้ภาระงานเพื่อพฒันาทกัษะการเขียนภาษาไทย สามารถ
พัฒนาทักษะการเขียนแสดงความคิดเห็นของผูเ้รียนได ้เนื่องจากผลการทดสอบหลังเรียนของ
ผูเ้รียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.28 ซึ่งเป็นพฒันาการที่สงูกว่าการทดสอบก่อนเรียนที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
0.88 นอกจากนีค้ะแนนระหว่างเรียนของผูเ้รียนก็มีพฒันาการทกัษะการเขียนที่สงูขึน้ดว้ยค่าเฉลี่ย 
3.63 สอดคลอ้งกบัผลการทดสอบหลงัเรยีนเช่นกนั  

ส่วนที ่3 การวิเคราะหส์รุปผลความพงึพอใจของผู้เรียนทีมี่ต่อการจัดการเรียนรู้แบบ
มุ่งเน้นภาระงาน เพือ่พัฒนาทกัษะการเขียนภาษาไทย 

ในการประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียน ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
ขอ้มลู โดยมีขอ้ค าถามจ านวน 10 ขอ้ ตามแนวคิดการจัดการเรียนรูแ้บบเนน้ภาระงานของวิลลิซ 
เม่ือน าผลส ารวจความพึงพอใจของผูเ้รียน (ภาคผนวก ซ.) มาคิดค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และวิเคราะหต์ามแนวมาตรวัดของลิเคิรท์ (Likert Rating Scales)  พบว่าแต่ผูเ้รียนมีความพึง
พอใจดงันี ้
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คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน ระหวา่งเรยีนและหลงัเรยีนจากการจดัการเรียนรูแ้บบเนน้ภาระงาน
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ตาราง 4 สรุปผลความพงึพอใจของผูเ้รยีนที่มีต่อการจดัการเรยีนรูแ้บบมุ่งเนน้ภาระงาน เพื่อพฒันาทกัษะการเขียน
ภาษาไทย 

ประเด็นความพงึพอใจ �̅� S.D. 
ระดับ 

ความพงึ

พอใจ 

ขัน้ก่อนปฏิบตัภิาระงาน (Pre-Task) 

1. กิจกรรมดวูีดีทศัน ์อา่นบทความ อภิปรายแสดงความ

คิดเห็น ท าใหฉ้นั/ผมเตรียมความพรอ้มกอ่นลงมือเขียนผลงาน 

 

4.37 

 

0.74 

 

มาก 

2. ครูผูส้อนมอบหมายภาระงานพรอ้มทัง้อธิบายขอ้ค าสั่ง ค า

ชีแ้จง เกณฑค์ะแนนงานเขียนใหฉ้นั/ผมเขา้ใจชดัเจน  

4.57 0.71 มากท่ีสดุ 

3. ครูผูส้อนแนะน าขอ้มลูทางภาษาท่ีเก่ียวขอ้งและเป็น

ประโยชนต์่องานเขียนของฉนั/ผม 

4.35 0.89 มาก 

เฉลี่ย 4.43 0.78 มาก 

ขัน้ลงมือปฏิบตัิภาระงาน (Task Cycle) 

4. กิจกรรมการเรียนรูส้ง่เสรมิใหฉ้นั/ผมมีปฏิสมัพนัธก์บัเพื่อน

รว่มชัน้เรยีน จบักลุม่ จบัคู ่รว่มกนัปรกึษา วางแผน ระดม

ความคิด เสาะหาขอ้มลูน ามาซึง่องคค์วามรูใ้หม่ 

 

4.56 

 

0.78 

 

มากท่ีสดุ 

5. การจดักิจกรรมการเรียนรูเ้นน้ภาระงาน ท าใหฉ้นั/ผมไดล้ง

มือผลิตผลงานดว้ยตนเองจนเสรจ็สมบรูณ ์

4.30 0.68 มาก 

6. การจดักิจกรรมการเรียนรูเ้นน้ภาระงานเปิดโอกาสใหฉ้นั/ผม

ไดน้ าเสนอผลงานหนา้ชัน้เรยีน 

3.85 0.92 มาก 



  56 

ตาราง 4 (ตอ่) 

ประเด็นความพงึพอใจ �̅� S.D. 
ระดับ 

ความพงึ

พอใจ 

เฉลี่ย 4.57 0.79 มากท่ีสดุ 

ขัน้ฝึกฝนและตรวจสอบการใชภ้าษา (Language Focus) 

7. ฉนั/ผมสามารถวิเคราะหก์ารใชภ้าษา เลือกกลวิธีแสดง

ความคิดเห็น และตรวจสอบความถกูตอ้งของผลงานตนเอง

และผูอ้ื่นได ้

 

3.75 

 

1.21 

 

มาก 

8. ครูผูส้อนมีการใหข้อ้มลูยอ้นกลบัที่เป็นประโยชนต์่อการ

แกไ้ขขอ้ผิดพลาดในงานเขียนของฉนั/ผม 

4.55 0.84 มากท่ีสดุ 

9. หลงัจบกิจกรรมท าใหฉ้นั/ผมสามารถเขียนแสดงความ

คิดเห็นไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

4.45 0.70 มาก 

10. ภาระงานสง่เสรมิทกัษะดา้นอื่นนอกจากพฒันาทกัษะการ

เขียน เช่น ทกัษะการฟัง ด ูพูด อ่าน และส่งเสริมทกัษะการใช้

ชีวิตในศตวรรษที่ 21 เช่น การแกปั้ญหา การคิดวิเคราะห ์การ

ท างานรว่มกบัผูอ้ื่น 

4.65 0.83 มากท่ีสดุ 

เฉลี่ย 4.35 0.89 มาก 

รวมเฉลีย่ 4.44 0.84 มาก 
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จากตารางที่ 3 พบว่าความพึงพอใจของผูเ้รียนที่มีต่อการจดัการเรียนรูแ้บบมุ่งเนน้ภาระ
งาน เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทย ความพึงพอใจของผูเ้รียนในขัน้ก่อนปฏิบตัิภาระงาน 
(Pre-Task) มีค่าเฉลี่ยในระดบัมาก (X̅= 4.43 , S.D. = 0.74) โดยผูเ้รียนพงึพอใจต่อการมอบหมาย
ภาระงานพรอ้มทัง้อธิบายขอ้ค าสั่ง ค าชีแ้จง เกณฑค์ะแนนงานเขียนของครูผูส้อน มีค่าเฉลี่ยใน
ระดับมากที่สุด (X̅ = 4.57 , S.D. =  0.71) ล าดับต่อมาคือกิจกรรมดูวีดีทัศน์ อ่านบทความ 
อภิปรายแสดงความคิดเห็น มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก (X̅ = 4.37 , S.D. =  0.74) และการแนะน า
ขอ้มลูทางภาษาที่เก่ียวขอ้งและเป็นประโยชนต์่องานเขียนจากครูผูส้อน มีค่าเฉลี่ยในระดบัมาก  
(X̅ = 4.35 , S.D. =  0.89)  

ส าหรบัความพึงพอใจของผูเ้รียนในขัน้ลงมือปฏิบตัิภาระงาน (Task Cycle) โดยผูเ้รียน
พึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ส่งเสริมใหป้ฏิสมัพนัธก์ับเพื่อนรว่มชัน้เรียนอยู่ในระดบัมากที่สดุ 
(X̅= 4.43 , S.D. = 0.74) ล  าดบัต่อมาคือ การจดักิจกรรมการเรียนรูเ้นน้ภาระงาน ท าใหผู้เ้รียนได้
ลงมือผลิตผลงานดว้ยตนเองจนเสรจ็สมบรูณ ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X̅= 4.30 , S.D. = 
0.68) และล าดบัสดุทา้ยคือการน าเสนอผลงานหนา้ชัน้เรียนซึง่ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก (X̅= 3.85 , 
S.D. = 0.92) 

ขัน้ฝึกฝนและตรวจสอบการใชภ้าษา (Language Focus) เป็นขัน้ตอนสดุทา้ยในการจดั
กิจกรรมการเรียนรูแ้บบเนน้ภาระงาน ผูเ้รียนพงึพอใจตอ่ภาระงานที่สง่เสรมิทกัษะดา้นอื่นนอกจาก
พัฒนาทักษะการเขียนมีค่าอยู่ในระดับมากทีสดุ (X̅= 4.65 , S.D. = 0.83) ขัน้ตอนที่ครูผูส้อนให้
ขอ้มูลยอ้นกลบัที่เป็นประโยชนต์่อการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดในงานเขียนของผูเ้รียน มีค่าเฉลี่ยระดับ
มากที่สดุ (X̅= 4.55 , S.D. = 0.84) ล  าดบัต่อมาคือเม่ือจบกิจกรรมแลว้ผูเ้รียนสามารถเขียนแสดง

ความคิดเห็นไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ มีค่าเฉลี่ยในระดบัมาก (X̅= 4.45 , S.D. = 0.70) และ
สุดท้ายในด้านการวิเคราะห์การใช้ภาษา ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เรียนอยู่ระดับมาก  

(X̅= 3.75 , S.D. = 1.21)  ผูว้ิจยัจงึขอแสดงระดบัความพงึพอใจในแตล่ะขัน้ตอนดงักราฟต่อไปนี ้
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ภาพประกอบ 9 กราฟสรุปผลความพงึพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการจดัการเรยีนรู ้
แบบมุ่งเนน้ภาระงาน 

สรุปโดยรวมความพึงพอใจของผูเ้รียนที่มีต่อการจดัการเรียนรูแ้บบมุ่งเนน้ภาระงาน เพื่อ
พฒันาทกัษะการเขียนภาษาไทย ผูเ้รียนกลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก 
(X̅= 4.44 , S.D. = 0.84) เม่ือพิจารณาตามขั้นตอนการจัดการเรียนรูแ้บบเน้นภาระงานพบว่า 
ความพงึพอใจของผูเ้รียนที่มีต่อขัน้ก่อนปฏิบตัิภาระงาน (Pre-Task) ในระดบัมาก (X̅= 4.43 , S.D. 
= 0.78) ขัน้ลงมือปฏิบตัิภาระงาน (Task Cycle) ในระดบัมากที่สดุ (X̅= 4.57, S.D. = 0.79) และ
ขัน้ฝึกฝนและตรวจสอบการใชภ้าษา (Language Focus) ในระดบัมาก (X̅= 4.35 , S.D. = 0.89) 
นกัเรยีนชื่นชอบขัน้ลงมือปฏิบตัิมากที่สดุ 
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บทที ่5 
สรุป อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

งานวิจัยเรื่อง การจดัการเรียนรูด้า้นการเขียนแสดงความคิดเห็นแบบเนน้ภาระงานเพื่อ
พัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทย  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู ้ ศึกษา
พฒันาการทกัษะการเขียนและประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนที่มีต่อกระบวนการจดัการเรียนรู ้
การเขียนแสดงความคิดเห็นแบบเนน้ภาระงาน  

สรุปผลการวจิัย 
จากการศึกษาและวิเคราะหข์อ้มลูการวิจยัสามารถสรุปผลไดว้่า จดัการเรียนรูแ้บบเนน้

ภาระงานเพื่อพฒันาทกัษะการเขียนภาษาไทย สามารถพฒันาทกัษะการเขียนแสดงความคิดเห็น
ของผูเ้รียนได ้เนื่องจากผลการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.88 คะแนน และ 
4.28 คะแนนตามล าดบั และเม่ือเปรียบเทียบระหว่างผลสมัฤทธ์ิก่อนและหลงัเรียนพบว่าคะแนน
สอบหลงัเรยีนของผูเ้รียนสงูกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  นอกจากนีค้ะแนน
ระหวา่งเรียนของผูเ้รียนก็มีพฒันาการทกัษะการเขียนที่สงูขึน้ดว้ยคะแนนภาระงานจ านวน 5 ครัง้มี
ค่าเฉลี่ย 3.63  ด้านความพึงพอใจของผู้เรียนที่ มีต่อการจัดการเรียนรู ้แบบมุ่งเน้นภาระงาน 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (X̅= 4.44 , S.D. = 0.84) เม่ือพิจารณาตามขัน้ตอนการจดัการเรียนรูแ้บบ
เนน้ภาระงานพบว่า ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อขัน้ลงมือปฏิบตัิภาระงาน (Task Cycle) มากที่สดุ 
(X̅= 4.57, S.D. = 0.79) ล  าดบัต่อมาคือขัน้ก่อนปฏิบตัิภาระงาน (Pre-Task)  (X̅= 4.43 , S.D. = 
0.74) และล าดบัสดุทา้ยคือขัน้ฝึกฝนและตรวจสอบการใชภ้าษา (Language Focus) (X̅= 4.35 , 
S.D. = 0.89)  

อภปิรายผล 
ผลจากงานวิจยัสามารถอภิปรายไดด้งันี ้

1. การทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรูด้ว้ยแผนการจัดการเรียนรูแ้บบเนน้ภาระงาน
สามารถพฒันาทกัษะการเขียนแสดงความคิดเห็นในรายวิชาภาษาไทย  

การจัดการเรียนรูแ้บบเนน้ภาระงานสามารถพัฒนาทักษะการเขียนของผูเ้รียนได้ 
เนื่องผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.88 คะแนน และ 4.28 คะแนน
ตามล าดบั และเม่ือเปรียบเทียบระหว่างผลสมัฤทธ์ิก่อนและหลงัเรียนพบว่าคะแนนสอบหลงัเรียน
ของผูเ้รียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  แผนการเรียนรูจ้ัดท าขึน้โดย
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ผูว้ิจยัน าแนวคิดของวิลลิซ (Willis. 2001: 116-130) มาประยกุตใ์หเ้หมาะสมส าหรบักลุ่มตวัอย่าง
และรายวิชาภาษาไทย  เนื่องจากรูปแบบการสอนแบบเนน้ภาระงานมีขัน้ 3 ขัน้ตอนคือ ขัน้ตอนที่ 
1 ก่อนปฏิบตัิภาระงาน ในขัน้นีผู้ส้อนแนะน าบทเรียน รูปแบบ จุดประสงคข์องภาระงานต่าง ๆ มี
การน าเขา้สู่บทกิจกรรมดว้ย ขอ้มลู วีดีทศัน ์หรือประเด็นที่น่าสนใจในปัจจบุนั พรอ้มกบัตัง้ค าถาม
ใหผู้เ้รียนรว่มกนัวิเคราะหอ์ย่างอิสระ จากนัน้จึงชีแ้จงค าสั่งของภาระงานในล าดบัถดัไป กิจกรรม
ในขัน้นีท้  าใหผู้เ้รียนทราบรายละเอียดขัน้ตอนก่อนลงมือปฏิบตัิงาน เตรียมความพรอ้ม ความเขา้ใจ
กบัผูเ้รียนก่อนเขา้ขัน้ปฏิบตัิภาระงาน ขัน้ที่ 2 การลงมือปฏิบตัิภาระงาน ในขั้นตอนนีผู้เ้รียนเป็นผู้
ลงมือปฏิบตัิภาระงาน ที่ไดร้บัมอบหมายภาระงาน มีการอภิปราย ปฏิบัติภาระงานตามที่ไดร้บั
มอบหมายในรูปแบบของกิจกรรมเดี่ยว จบัคู ่และกลุม่โดยผูส้อนมีการมอบหมายบทบาทหนา้ที่ให้
ผูเ้รียนทุกคนไดร้บัในการวางแผนรว่มกนัประชุม ผูเ้รียนมีการแบ่งหนา้ที่สมาชิกในกลุ่มว่าใครจะ
ไดร้บับทบาทใด เช่น หวัหนา้กลุ่ม รองหวัหนา้ ผูร้ายงาน ฝ่ายสนบัสนุน ตวัแทนคอยสรุปประโยค
แสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏในบทความของกลุม่ตนเอง ซึง่บทบาทของผูเ้รียนในแต่ละครัง้ที่
จดักิจกรรมก็จะเปลี่ยนไปไม่ซ  า้หนา้ที่หรือบทบาทเดิม เม่ือผูเ้รียนมีปัญหาติดขดัก็มีผูว้ิจยัคอยให้
ความช่วยเหลือ จนสามารถผลิตผลงานหรือชิน้งานไดส้  าเร็จ จึงส่งตัวแทนของแต่ละกลุ่มมา
น าเสนอหนา้ชัน้เรียน โดยมีเพื่อนผูเ้รียนกลุม่อื่นคอยช่วยกนัตรวจสอบความถกูตอ้ง ขัน้ที่ 3 ฝึกฝน
และตรวจสอบการใชภ้าษา ในขัน้นีเ้ม่ือผูเ้รียนผลิตชิน้งานเดี่ยวของตนเองส าเรจ็แลว้ และสามารถ
ประเมินผลการปฏิบตัิภาระงานของตนรวมถึงเปรียบเทียบผลงานของเพื่อนผูเ้รียนร่วมชัน้ มีการ
แลกเปลี่ยนงานเขียนใหเ้พื่อนอ่านเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง ซึ่งสามารถวิเคราะห ์วิจารณ์ ให้
ค าแนะน า ติชมงานเขียนของเพื่อน ให้ไปปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องจนกลายเป็นชิน้งานที่ดี 
สามารถประยุกตใ์ชก้ลวิธีการเขียนในรายวิชาอื่น ๆ ได ้หลงัเสร็จสิน้กิจกรรมผูว้ิจัยและผูส้อนน า
ชิน้งานของผูเ้รียนมาตรวจสอบความถกูตอ้งและแจง้คะแนนกบัผูเ้รียนทราบในการจดักิจกรรมครัง้
ถดัไป เพื่อบนัทกึผลพฒันาการทกัษะการเขียนของผูเ้รียน  

เม่ือพิจารณาจากขอ้มูลจากการบนัทึกผลการจัดการเรียนรูใ้นแต่ละแผน แมจ้ะน า
กระบวนการจัดการเรียนรูแ้บบเน้นภาระงานไปใชใ้นการจัดกิจกรรมเหมือนกันทั้ง 5 แผนการ
จัดการเรียนรู ้แต่การเขียนแสดงความคิดเห็นในแต่ละครัง้มีวัตถุประสงคท์ี่แตกต่างกันออกไป 
ไม่ไดเ้รียงล าดบัตามความยากง่าย ท าใหผ้ลการทดลองสอนแต่ละครัง้แตกต่างกนัออกไปดงันี ้

ครัง้ที่ 1 การเขียนแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ ์เป็นครัง้แรกที่ครูผูส้อนและผูว้จิยั
รว่มกนัเก็บขอ้มล มีการนดัแนะเตรียมความพรอ้มกบัครูผูส้อน อธิบายท าความเขา้ใจกบักิจกรรม
การเรียนรูแ้บบเนน้ภาระงานว่าครูตอ้งปฏิบตัิตนอย่างไร บทบาทระหว่างผูส้อนและผูเ้รียน โดย
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ผู้สอนจะลดบทบาทการควบคุมชั้นเรียนให้น้อยลงและให้อิสระแก่ผู้เรียนได้เป็นศูนย์กลางมี
บทบาทต่อการเรียนการสอนเพิ่มขึน้ แมค้รูผูส้อนและผูเ้รียนจะคุน้ชิน้กบัการจดัการเรียนรูแ้บบดั่ง
เดิมหรือเป็ยผูร้บัความรูใ้นการบรรยายในรายวิชาภาษาไทยก็ตาม เม่ือเริ่มจดักิจกรรมการเรียนรู ้
ผูส้อนเริ่มขัน้ตอนที่ 1 ขัน้ก่อนปฏิบตัิภาระงานโดยแนะน าภาระงาน และเตรียมความพรอ้มเขา้สู่
บทเรียนโดยดูวีดีทัศน ์10 ที่เที่ยวใกลก้รุง เที่ยวสนุก เสารอ์าทิตยก์็ไปได ้เม่ือดูจบจึงถามค าถาม
เพื่อใหผู้เ้รียนแสดงความคิดเห็นว่านอกจากสถานที่ท่องเที่ยวที่ไดด้ไูปนัน้ มีสถานที่ท่องเที่ยวใดที่
นักเรียนประทับใจบา้ง ผูเ้รียนหลายคนตอบช่ือสถานที่ท่องเที่ยวที่ตนเองช่ืนชอบแต่ไม่สามารถ
แสดงเหตผุลตามหลกัการใหเ้หตผุลประกอบว่าชอบอย่างไร เหตใุดจึงชอบ แมผู้เ้รียนจะผ่านการ
ฝึกเขียนแสดงความคิดเห็นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐานได้ก าหนดสาระที่  2 
มาตรฐาน ท 2.1 ใชก้ระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เรียงความ ย่อความ และเรื่องราวในรูปแบบ
ต่าง ๆ ตามตัวชีว้ัดที่ 7 เขียนวิเคราะหว์ิจารณ์ แสดงความคิดเห็นหรือโตแ้ยง้อย่างมีเหตุผล แต่
ผูเ้รียนก็ไม่สามารถเขียนแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างมีระบบ ผูส้อนจึงอธิบายเนือ้หาเพิ่มเติมเพื่อ
ทบทวนความจ า พรอ้มยกตวัอย่างจากคู่มือการเขียนแสดงความคิดเห็นประกอบเหตผุลใหผู้เ้รียน
ไดป้ฏิบตัิกิจกรรมขัน้ตอ่ไป เม่ือเขา้สูข้ัน้ลงมือปฏิบตัิภาระงาน ผูเ้รียนเขา้กิจกรรมกลุม่ตามแผนที่ได้
จดัวางไวแ้ต่ไม่สามารถเริ่มตน้ผลิตชิน้งานเขียนยงัคงรอใหค้รูผูส้อนบรรยาย ผูส้อนและผูว้ิจัยจึง
ช่วยใหค้ าแนะน าขอ้มลูทางภาษาแก่ผูเ้รียน แนะแนวทางการท ากิจกรรมกลุ่ม เม่ือถึงขัน้ที่ผูเ้รียน
ต้องแลกเปลี่ยนภาระงานของตนเองกับเพื่อนเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง นักเรียนทุกคนไม่
สามารถวิเคราะหผ์ลงานของผูอ้ื่นไดแ้ละหมดเวลาการจดักิจกรรมไปเสียก่อน ครูผูส้อนจงึใหผู้เ้รียน
ทบทวนเนือ้หาดา้นการเขียนแสดงความคิดเห็นเป็นการบา้น ซึ่งคะแนนภาระงานครัง้ที่  1 การ
เขียนแสดงความคิดเห็นวิจารณ์ ผู้เรียนได้ 2 คะแนน จ านวน 12 คน และผู้เรียนได้ 3 คะแนน 
จ านวน 28 คน คะแนนค่าเฉลี่ยที่ 2.3 อยู่ในระดบัต ่า แสดงตวัอย่างผลงานผูเ้รียนดงันี ้
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ภาพประกอบ 10 ตวัอย่างผลงานนกัเรยีนเขียนแสดงความคิดเห็นวิจารณท์ี่ได ้2 คะแนน 

จากงานเขียนขา้งตน้ผูเ้รียนเขียนแสดงความคิดเห็นไดบ้างประเด็นตามที่ก าหนด
ไว ้แต่การจัดระบบการเขียนไม่ถูกตอ้งตามหลักองคป์ระกอบของการเขียนแสดงความคิดเห็น 
ผูเ้รียนไม่มีย่อหนา้สว่นน า เนือ้เรื่อง และสว่นสรุป ในสว่นการแสดงเหตผุล ขอ้สนบัสนนุ ขอ้โตแ้ยง้ 
มีตรรกะถกูตอ้ง เช่น การอา้งอิงความส าคญัของสถานท่ีท่องเที่ยวโดยกลวิธีน าเสนอขอ้เท็จจรงิจาก
ประโยค “พระปรางคส์ามยอดสรา้งขึน้ราวพุทธศตวรรษที่ 18 มีศิลปะะการสรา้งปราสารทแบบ
ขอม และไดข้ึน้ทะเบียนโบราณสถาน...” และมีการใชค้  าศพัทห์รือรูปประโยคในการแสดงความ
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คิดเห็นวิจารณใ์นประโยค “ผมคิดว่าทางเทศบาลควรมีมาตรการในการควบคมุประชากรลิงไม่ให้
เพิ่มมากขึน้”  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 11 ตวัอย่างผลงานนกัเรยีนเขียนแสดงความคิดเห็นวิจารณท์ี่ได ้3 คะแนน 

จากภาพที่ 11 งานเขียนของผูเ้รียนได ้3 คะแนน เนื่องจากผู้เขียนแสดงความ
คิดเห็นไดต้รงบางประเด็นตามที่ก าหนดไว ้การจดัระบบการเขียนองคป์ระกอบของการเขียนแสดง
ความคิดเห็น ไดแ้ก่ ความน า เนือ้เรื่อง การจบเรื่อง การแสดงเหตุผล ขอ้สนับสนุน ขอ้โตแ้ยง้ มี
ตรรกะถูกตอ้ง 2 ต าแหน่ง ไดแ้ก่ กลวิธีแสดงขอ้เท็จจริงโดยการบอกที่อยู่ของสถานที่ “น า้ตกสระ
นางมโนราห ์น า้ตกแห่งนีต้ัง้อยู่ที่ หมู่ 3 ต าบลนบปริง อ าเภอเมืองพงังา จังหวดัพงังา..” และการ
แสดงเหตุผลดว้ยการอา้งอิงถึงความเก่ียวโยงระหว่างสถานที่และวรรณคดีไทย “เนื่องจากที่นี ้
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มีต านวนเก่ียวกบันางมโนราห ์น า้ตกสระนางเคยเป็นที่อยู่อาศยัของนางมโนราห ์ล าธารสอดคลอ้ง
กบัวรรณคดีเรื่องมโนราหอ์ย่างมาก” และมีขอ้ความที่บ่งบอกถึงการแสดงความคิดเห็นว่า “จึงควร
ปรบัปรุงเรื่องนีใ้หร้ดักมุยิ่งขึน้ เพื่อความปลอดภยัของคนที่มาเที่ยว” 

ครัง้ที่ 2 การเขียนแสดงความคิดเห็นเสนอแนะ ผูส้อนเริ่มตน้ดว้ยการใหผู้เ้รียน
อ่านคอลมันข์่าว เรื่อง มาตรการงดใชพ้ลาสติกทั่วเอเชียกบักา้วที่เริ่มตน้ในประเทศไทย และมีการ
ตัง้ประเด็นใหผู้เ้รียนอภิปรายหลงัจากอ่านคอลมันข์่าวจบเพื่อตรวจสอบความเขา้ใจ จากนัน้จึง
ชีแ้จงหวัขอ้ที่จะไดท้ ากิจกรรมในครัง้นี ้ผูเ้รียนเริม่มีปฏิสมัพนัธโ์ตต้อบค าถามมากขึน้ และเริ่มมีการ
แสดงเหตผุลอย่างเป็นระบบมีการยกเหตุผลที่น่าเช่ือถืออา้งประกอบการตอบค าถาม จากนัน้จึง
เขา้สูข่ัน้ปฏิบตัิภาระงาน ผูเ้รียนมีความกระตือรือรน้มากขึน้จากครัง้ที่ 1 มีการเสนอตวัวา่ตนเองจะ
ท าหนา้ที่ใดในฐานะสมาชิกของกลุ่ม มีการรว่มกนัระดมความคิดเห็นช่วยกนัคน้หาขอ้มลูมากขึน้ 
แต่การเขา้กลุ่มเพื่อคน้หาค าตอบและรายงานหนา้ชัน้เรียน เม่ือไดข้อ้มลูมากพอผูเ้รียนเริ่มกลา้ลง
มือเขียนแสดงความคิดเห็นดว้ยตนเองโดยไม่รอค าแนะน าจากครูผูส้อน แตย่งัพบนกัเรยีนบางคนที่
ตอ้งการความช่วยเหลือในดา้นภาษาที่ครูผูส้อนคอยช่วยเหลือใหค้  าแนะน าอย่างใกลช้ิด ส าหรบั
ขัน้ฝึกฝนและตรวจสอบการใชภ้าษาผูเ้รียนยงัขาดความมั่นใจที่จะวิจารณง์านเขียนของเพื่อน ไม่
กลา้เสนอแนะ โดยใหเ้หตุผลว่ากลวัตรวจผิด ซึ่งคะแนนภาระงานครัง้ที่ 2 การเขียนแสดงความ
คิดเห็นแนะน า ผูเ้รียนได ้2 คะแนน จ านวน 1 คน ผูเ้รียนได ้3 คะแนน จ านวน 11 คนผูเ้รียนได ้4 
คะแนน จ านวน 21 คน และผูเ้รียนได ้5 คะแนน จ านวน 7 คน คะแนนค่าเฉลี่ยรวมที่ 3.48 โดย
ผูว้ิจยัจะแสดงตวัอย่างงานเขียนของนกัเรยีนดงันี ้
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 ภาพประกอบ 12 ตวัอย่างผลงานนกัเรยีนเขียนแสดงความคิดเห็นเสนอแนะที่ได ้2 คะแนน 

จากตวัอย่างผลงานผูเ้รียนเขียนแสดงความคิดเห็นไดบ้างประเด็นตามที่ก าหนด
ไว ้แต่การจัดระบบการเขียนไม่ถูกตอ้งตามหลักองคป์ระกอบของการเขียนแสดงความคิดเห็น 
ผูเ้รียนไม่มีย่อหนา้สว่นสรุปและไม่มีการตัง้ชื่อเรื่อง ในสว่นการแสดงเหตผุล ขอ้สนบัสนนุ ขอ้โตแ้ยง้ 
มีตรรกะถกูตอ้ง เช่น การอา้งอิงบคุคล จากประโยค “อา้งอิงตามเจตจ านงคข์องสเตียน กสุตาฟ ซุ
ลิน ผู้คิดคน้ถุงพลาสติก...” และไม่มีการใชค้  าศัพท ์หรือรูปประโยคในการแสดงความคิดเห็น
เสนอแนะในประโยคเลย มีการเขียนค าผิด เช่น เจตจ านง แต่ผูเ้รียนเขียน เจตจ านงค ์
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 ภาพประกอบ 13 ตวัอย่างผลงานนกัเรยีนเขียนแสดงความคิดเห็นเสนอแนะที่ได ้3 คะแนน 

งานเขียนของผูเ้รียนได ้3 คะแนน เนื่องจากผู้เขียนแสดงความคิดเห็นไดต้รงบาง
ประเด็นตามที่ก าหนดไว ้การจัดระบบการเขียนองคป์ระกอบของการเขียนแสดงความคิดเห็น
ถูกต้อง การแสดงเหตุผล ข้อสนับสนุน ข้อโต้แย้ง มีตรรกะถูกต้อง 2 ต าแหน่ง  ได้แก่ กลวิธี
ยกตัวอย่าง คือ “ดังนั้นเราจึงมีวิธีก าจัดขยะหรือลดใช้สิ่งที่ เป็นขยะ เช่น การใช้ถุงผ้าแทน
ถุงพลาสติก การคดัแยกขยะ” และการแสดงเหตุผลดว้ยการอา้งอิงองคก์รที่น่าเช่ือถือ “โดยทาง
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม (ทส.) วางเปา้หมายประเทศไทยปราศจากพลาสติก
ประเภทครัง้เดียวทิง้ภายในปี 2564” และมีขอ้ความที่บ่งบอกถึงการแสดงความคิดเห็นเสนอแนะ
วา่ “ควรหนัมาใชถ้งุผา้ถงุแทนพลาสติกสามารถช่วยลดปัญหาภาวะโลกรอ้นได”้ 
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ภาพประกอบ 14 ตวัอย่างผลงานนกัเรยีนเขียนแสดงความคิดเห็นเสนอแนะที่ได ้4 คะแนน 

งานเขียนของผู้เรียนได้ 4 คะแนนเนื่องจากผู้เขียนแสดงความคิดเห็นได้ตรง
ประเด็นตามที่ก าหนดไว ้การจัดระบบการเขียนองคป์ระกอบของการเขียนแสดงความคิดเห็น
ถูกตอ้ง มีมารยาทในการเขียน แต่ไม่ไดต้ั้งช่ือเรื่อง การแสดงเหตุผล ขอ้สนับสนุน ขอ้โตแ้ยง้ มี
ตรรกะถูกตอ้ง 3 ต าแหน่ง มีการใชก้ลวิธีใหเ้หตผุลแบบอปุนัย ดงัประโยค “สาเหตมุาจากจ านวน
ประชากรที่เพิ่มขึน้ สถานประกอบการต่าง ๆ มีมากขึน้ การทิง้ขยะไม่ถูกที่ ไม่ถูกวิธี สิ่งที่ตามมา
อย่างเลี่ยงไม่ไดค้ือผลกระทบที่ท  าใหส้ขุภาพร่างกายของทุกคนแย่ลง” การยกตวัอย่าง เช่น “ลด
การใชว้สัดสุงัเคราะห ์เช่น ถงุพลาสติก ผลิตภณัฑท์ี่ก่อนใหเ้กิดขยะ”  “ การน าวสัดหุรือผลิตภณัฑ์
ที่ยงัสามารถใชไ้ดก้ลบัมาใชซ้  า้ เช่น การใชก้ระดาษสองหนา้ การน าขวดน า้มากรอกน า้เพื่อดื่มใหม่ 
เป็นตน้” นอกจากนีย้ังมีการเลือกใชค้  าที่บ่งบอกถึงการแสดงความคิดเห็นเสนอแนะ ไดแ้ก่ “ซึ่ง
ตอนนีจ้ะแนะน าวิธีการลดขยะดว้ยแนวคิค 3R” “เพียงแค่ช่วยกนัคนละนิดคนละหน่อยปัญหาขยะ
...”  
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 ภาพประกอบ 15 ตวัอย่างผลงานนกัเรยีนเขียนแสดงความคิดเห็นเสนอแนะที่ได ้5 คะแนน 

จากภาพตัวอย่างผู้เรียนได้คะแนนการเขียนแสดงความคิดเห็น 5 คะแนน 
เนื่องจากเขียนแสดงความคิดเห็นเสนอแนะไดต้รงทุกประเด็นตามที่ก าหนดไว ้มีหัวขอ้ ช่ือเรื่อง
สอดคลอ้งสมัพนัธก์บัเนือ้เรื่อง โครงเรื่องครบองคป์ระกอบถูกตอ้งตามหลกัองคป์ระกอบของการ
เขียนแสดงความคิดเห็น มีการแสดงเหตุผลดว้ยการแสดงขอ้มลูซึง่เป็นขอ้เท็จจรงิอา้งอิงแหลง่ที่มา
ในประโยค “ขอ้มูลจากกรมทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มเผยในปี ๒๕๕๙...” มีการแสดง
ขอ้เท็จจริงโดยการน าเสนอแนะน าการคัดแยกขยะมาประกอบการแสดงความคิดเห็นลดขยะ “ 
การแยกขยะก่อนทิง้โดยขยะทั่วไปแยกใสถ่งัสีน า้เงิน ขยะเปียกแยกใส่ถงัสีเขียว ขยะรีไซดเ์คิลแยก
ใส่ถงัสีเหลือง ขยะอนัตรายแยกใส่ถงัสีแดง” มีการยกตวัอย่างเพื่อสนบัสนนุเหตผุล “การที่รฐับาล
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ร่วมมือกับแต่ละประเทศโดยการส่งตัวแทนไปดูงานในประเทศที่ พัฒนาดา้นขยะ เช่น ประเทศ
สหรฐัอเมริกา” นอกจากนีย้ังขยายขอ้ความสบบัสนุนดว้ยกลวิธีใหเ้หตุผลแบบเปรียบเทียบโดย
ผู้เรียนเปรียบเทียบการก าจัดขยะระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับสิงคโปรว์่า “ประเทศ
สหรฐัอเมรกิาที่น  าขยะมาหมกัแลว้แปรสภาพเป็นพลงังานไฟฟ้าและแก๊สหงุตม้ได ้ประเทศสิงคโปร์
ที่น  าขยะมาแยกประเภทแลว้ไปสูข่ัน้ตอนการเผาเพื่อน าไปก่อสรา้งหรือถมพืน้ที่เกาะ”  ผูเ้รียนมีการ
เลือกใชค้  าศพัทใ์นรูปประโยคและส านวนที่เก่ียวขอ้งกบัการแสดงความคิดเห็น เช่น “เราในฐานะ
มนษุยท์ี่อาศยัในโลกควรช่วยกนัหาวิธีก าจดัขยะ”  “เราแมจ้ะเป็นเพียงมนษุยท์ี่มีแค่สองมือสองเทา้
ก็สามารถช่วยกนัลดขยะได”้ “พวกเราจึงควรช่วยกนัรว่มมือ” ซึง่ผูเ้รียนใชภ้าษาเหมาะสมมีน า้เสียง
สื่อเจตนาในการเขียนเชิงสรา้งสรรคอ์ย่างมีมารยาท 

ครัง้ที่ 3 การเขียนแสดงความคิดเห็นตกัเตือน ครัง้นีผู้ส้อนน าเขา้สู่บทเรียนดว้ยวี
ดีทัศนเ์รื่อง Happy Way ตอน Safe Trip Save Life....ขับข่ีปลอดภัย เคารพกฎ วินัยจราจร และ 
แสดงกราฟหลกัฐานการเกิดอุบตัิเหตุจากรถจกัรยานยนตใ์นประเทศไทย อตัราการบาดเจ็บและ
เสียชีวิต และเข้าประเด็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาว่าโรงเรียนเรามีเด็กนักเรียนในโรงเรียนประสบ
อุบัติเหตุจากรถจักรยานยนตม์ากนอ้ยเพียงใด และคิดว่าสาเหตุใดที่ท  าใหเ้ขาเหล่านั้นประสบ
อบุตัิเหต ุผูเ้รียนรว่มกนัอภิปรายแสดงความคิดเห็น ยกตวัอย่างประกอบการสนบัสนนุเหตผุล เม่ือ
ถึงขั้นปฏิบัติภาระงานผู้เรียนสามารถท างานกลุ่มได้เป็นระบบ แต่ละคนมีบทบาทหน้าที่ของ
สมาชิกกลุ่มชดัเจน รว่มมือกนัหาขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบัอบุตัิเหต ุการขบัข่ีปลอดภยัเคารพกฎหมาย
จราจร แต่ละกลุ่มน าเสนอ แสดงความคิดเห็นเป็นหวัขอ้ไดน้่าสนใจและมีการแสดงหลกัเหตผุลที่
น่าเช่ือถือ การปฏิบตัิภาระงานเขียนของนกัเรียนในแต่ละคนสามารถผลิตชิน้งานไดท้นัเวลาตาม
ก าหนด แต่ยังติดขัดเรื่องการวิจารณ์ ไม่กลา้ติ มีแต่ชมงานเขียนของเพื่อน ซึ่งคะแนนภาระงาน 
เรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็นตกัเตือนมีค่าเฉลี่ย 3.83 โดยผูเ้รียนที่ได ้3 คะแนน จ านวน 6 คน 
ผูเ้รียนที่ได ้4 คะแนน  จ านวน 21 คน และผูเ้รียนที่ได ้5 คะแนน จ านวน 13 คน โดยผูว้ิจยัจะแสดง
ตวัอย่างงานเขียนของนกัเรยีนดงันี ้
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 ภาพประกอบ 16 ตวัอย่างผลงานนกัเรยีนเขียนแสดงความคิดเห็นตกัเตือนที่ได ้3 คะแนน 

 

งานเขียนของผูเ้รียนได ้3 คะแนน เนื่องจากผูเ้ขียนแสดงความคิดเห็นไดต้รงบาง
ประเด็นตามที่ก าหนดไว ้การจัดระบบการเขียนองคป์ระกอบของการเขียนแสดงความคิดเห็น
ถูกตอ้ง ไม่มีการแสดงเหตุผล ขอ้สนับสนุน มีตรรกะถูกตอ้ง 1 ต าแหน่ง ซึ่งเป็นกลวิธียกตวัอย่าง 
ไดแ้ก่ “อตัราการเกิดอบุตัิเหตจุากการใชร้ถจกัรยานยนตมี์สงูมาก และสาเหตทุี่เกิดขึน้นัน้มีหลาย
รูปแบบ เช่น การไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับข่ีรถยนต์” และการแสดงอ้างถึงองค์กรโดยใช้
ขอ้เท็จจรงิ ไดแ้ก่ “โดยจากขอ้มลูของหน่วยงานวิจยัดา้นอบุตัิเหตทุางถนนซึ่งเป็นการวิจยัอบุตัิเหตุ
ที่เกิดกับผูใ้ชร้ถจกัรยานยนตร์ะหว่าง พ.ศ. 2559 – 2563 และตัง้เป่าไวท้ี่ 1000 เคสที่เกิดขึน้จริง 
หลงัจากมีการเก็บขอ้มลูไปทัง้หมด 600 เคส ก็มีการพบว่า การไม่สวมหมวกนิรภยัขณะขบัข่ีเป็น
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สาเหตุของการเสียชีวิตรอ้ยละ 60 เลยทีเดียว” และมีการใชป้ระโยคหรือขอ้ความแสดงความ
คิดเห็น 1 ต าแหน่ง ไดแ้ก่ “เราควรจะใสห่มวกนิรภยั” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 17 ตวัอย่างผลงานนกัเรยีนเขียนแสดงความคิดเห็นตกัเตือนที่ได ้4 คะแนน 

งานเขียนของผูเ้รียนได ้4 คะแนน เนื่องจากมีการเขียนแสดงความคิดเห็นไดต้รง
ประเด็นตามที่ก าหนดไว ้มีหัวขอ้ ช่ือเรื่องสอดคลอ้งสมัพนัธก์บัเนือ้เรื่อง มีการจดัระบบการเขียน
ถกูตอ้ง มีการแสดงเหตผุลขอ้สนบัสนนุมีตรรกะ 3 ต าแหน่ง โดยใชก้ลวิธีน าเสนอขอ้เท็จจรงิ ไดแ้ก่ 
“ในปัจจุบนัการเสียชีวิตและการบาดเจ็บจากอุบตัิเหตุทางทอ้งถนนนัน้มีมากและนับเป็นปัญหา
ส าคัญ โดยรถจักรยานยตเ์ป็นสาเหตุหลักของอุบัติเหตุสูงสุด...”   มีการยกตัวอย่าง “การขับข่ี
รถจกัรยานยนตเ์ป็นสิ่งใกลต้วัและมมีอบุตัิเหตมุากมาย ซึ่งสาเหตใุนการเกิดอบุตัิเหต ุยกตวัอย่าง
เช่น การไม่สวมหมวกกกนัน็อค...” “การป้องกนัอบุตัิเหตกุ็ควรใหค้วามส าคญัเช่น การตรวจสอบ
รถจักรยานยนตใ์หอ้ยู่ในสภาพพรอ้มใชง้าน” และมีขอ้ความหรือประโยคที่แสดงความคิดเห็น 2 
ต าแหน่ง ไดแ้ก่ “เราจึงควรสวมหมวกกนัน็อคเพื่อปอ้งกนัโดยสถิติสามารถลดความเสี่ยงหรือความ
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รุนแรงจากการบาดเจ็บไดถ้ึง ๗๒ เปอรเ์ซ็น” “ผูข้บัข่ีจึงควรเปิดสญัญาณไฟเพื่อเป็นการเตือนให้
ทราบหรือขอทาง...” ผูเ้รียนใชภ้าษาเหมาะสมมีน า้เสียงสื่อเจตนาในการเขียนเชิงสรา้งสรรคอ์ย่างมี
มารยาท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพประกอบ 18 ตวัอย่างผลงานนกัเรยีนเขียนแสดงความคิดเห็นตกัเตือนที่ได ้5 คะแนน 

จากภาพตัวอย่างผู้เรียนได้คะแนนการเขียนแสดงความคิดเห็น 5 คะแนน 
เนื่องจากเขียนแสดงความคิดเห็นไดต้รงทุกประเด็นตามที่ก าหนดไว ้มีหัวขอ้ ช่ือเรื่องสอดคลอ้ง
สมัพนัธก์บัเนือ้เรื่อง โครงเรื่องครบองคป์ระกอบถกูตอ้งตามหลกัองคป์ระกอบของการเขียนแสดง
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ความคิดเห็น มีการแสดงเหตุผลดว้ยการแสดงขอ้มลูซึ่งเป็นขอ้เท็จจรงิอา้งอิงแหลง่ที่มาในประโยค 
“ศูนย์วิจัยอุบัติ เหตุแห่งประเทศไทย (Thailand Accident Research Center) ซึ่งเป็นหน่วย
งานวิจัยด้านอุบัติ เหตุท้องถนน ภายใต้เทคโนโลยีแห่งเอเชีย ได้แถลงความคืบหน้าของ
โครงการวิจยัเพื่อไทยไรอ้บุตัิเหต ุหรือ In – depth Accident Investigation In Thailand…” มีการ
แสดงข้อเท็จจริงได้แก่  “ ในปัจจุบันผู้คนนิยม ข่ีรถจักรยานยนต์ โดยเฉพาะนักเรียนที่ ข่ี
รถจกัรยานยนตม์าโรงเรยีน เพราะมีความสะดวกรวดเรว็ ท าใหปั้จจบุนัมีอบุตัิเหตจุ านวนมาก...” มี
การยกตวัอย่างเพื่อสนับสนุนเหตุผล “หา้มใชร้ถที่เครื่องยนตก์่อใหเ้กิดก๊าซ ฝุ่ น ควนั ละอองเคมี
หรือเสียงดงัเกินที่กฎหมายก าหนด เช่น รถที่มีเสียงดงัเกิน 85 เดซิ เบล หรือรถที่มีควนัด าเกิน 50 
เปอรเ์ซ็นต”์  ผูเ้รียนมีการเลือกใชค้  าศพัทใ์นรูปประโยคและส านวนที่เก่ียวขอ้งกบัการแสดงความ
คิดเห็น เช่น “ควรสวมใสห่มวกกนัน็อคในขณะขบัข่ีทกุครัง้ และควรเป็นหมวกกนัน็อคท่ีมีมาตรฐาน
...” “ควรที่จะสวมใส่แว่นกันลม” “ควรหมั่นตรวจเช็ครถก่อน” “ควรส ารวจตัวรถและตรวจเช็ค
ระบบ” “ห้ามใชร้ถที่ไม่ได้ติดป้ายทะเบียน” “ห้ามใช้รถที่เกิดเสียงอือ้อึง...” ซึ่งผู้เรียนใช้ภาษา
เหมาะสมมีน า้เสียงสื่อเจตนาในการเขียนเชิงสรา้งสรรคแ์ละมีมารยาท 

ครัง้ที่  4 การเขียนแสดงความคิดเห็นโต้แย้งหรือคัดค้าน ในครัง้นี ้ผู ้เรียนเริ่ม
ปรบัตวัคุน้ชินกบักิจกรรมการเรียนรูแ้บบเนน้ภาระงานมากขึน้ สามารถรว่มกิจกรรมตา่ง ๆ ไดอ้ย่าง
ราบรื่น ผูส้อนเริ่มขัน้ก่อนปฏิบตัิภาระงานโดยใหผู้เ้รียนดวูีดีทศัน ์เรื่อง เลา่ชวนหวั อ.สขุสนัต ์วิเวก
เมธากร เปิดต านานจีนเปิปพิสดาร ซึ่งสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการกินแปลกเพื่อ
เสริมสรา้งความแข็งแรงหรือใหโ้ทษแก่รา่งกาย หลงัจากจบวีดีทศันผ์ูเ้รียนเริ่มแสดงความคิดเห็น
ดว้ยตนเองโดยที่ผูส้อนไม่ตอ้งตัง้ประเด็นอภิปราย ผูเ้รียนคนอื่น ๆ เริ่มรว่มกนัสนทนาแสดงความ
คิดเห็นพรอ้มกับยกตัวอย่างเหตุผลประกอบได้อย่างดี ท าให้บรรยากาศในชั้นเรียนมีความ
สนุกสนาน เม่ือถึงขัน้ตอนลงมือปฏิบัติภาระงาน ผูเ้รียนรูบ้ทบาทหนา้ที่ของตนเอง ลงมือเขียน
ชิน้งานเสรจ็ทนัตามก าหนด เริ่มมีความมั่นใจในการวิจารณต์รวจสอบความถกูตอ้งต่อชิน้งานของ
ผูอ้ื่น ภาระงานชิน้นีมี้คะแนนคา่เฉลี่ยรวม 4.1 มีผูเ้รียนที่ได ้3 คะแนน จ านวน 4 คน มีผูเ้รียนที่ได ้4 
คะแนน จ านวน 13 คน และผูเ้รียนได ้5 คะแนน  จ านวน 23 คน ซึ่งในจ านวนนีมี้ผูเ้รียน 4 คน  
ที่คะแนนลดลงจากเดิม โดยผูว้ิจยัจะแสดงตวัอย่างงานเขียนของนกัเรยีนดงันี ้
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ภาพประกอบ 19 ตวัอย่างผลงานนกัเรยีนเขียนแสดงความคิดเห็น 
โตแ้ยง้หรือคดัคา้นที่ได ้3 คะแนน 

งานเขียนของผูเ้รียนได ้3 คะแนน เนื่องจากผูเ้ขียนแสดงความคิดเห็นไดต้รงบาง
ประเด็นตามที่ก าหนดไว ้การจัดระบบการเขียนองคป์ระกอบของการเขียนแสดงความคิดเห็น
ถกูตอ้ง มีการแสดงเหตผุล ขอ้สนบัสนนุ 2  ต าแหน่ง ซึ่งเป็นกลวิธียกตวัอย่าง ไดแ้ก่ “การกระท านี ้
จะมีผลเสียต่าง ๆ ตามมา เช่น เกิดพยาธิในทอ้ง อาหารเป็นพิษ คลืน้ไสอ้าเจียน อาจจะติดเชือ้
เพราะอาหารไม่ไดป้รุงสกุ” และการแสดงขอ้เท็จจรงิ ไดแ้ก่ “การกินแปลกที่ไม่สกุของคนจีนนัน้ ท า
ใหเ้กืดเชือ้ไวรสัใหม่ ก็คือ เชือ้ไวรสัโคโรน่านั่นเอง ซึง่สง่ผลกระทบไปทั่วโลก...” ผูเ้รียนใชภ้าษาและ
น า้เสียงในการแสดงความคิดเห็นไดไ้ม่สละสลวย และไม่มีการใชป้ระโยคแสดงความคิดเห็นใน
งานเขียนเลย 
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ภาพประกอบ 20 ตวัอย่างผลงานนกัเรยีนเขียนแสดงความคิดเห็นโตแ้ยง้ 
หรอืคดัคา้นที่ได ้4 คะแนน 

งานเขียนของผูเ้รียนได ้4 คะแนน เนื่องจากมีการเขียนแสดงความคิดเห็นไดต้รงประเด็น
ตามที่ก าหนดไว ้มีหวัขอ้ ช่ือเรื่องสอดคลอ้งสมัพนัธก์บัเนือ้เรื่อง มีการจดัระบบการเขียนถกูตอ้ง มี
การแสดงเหตุผลขอ้สนับสนุนมีตรรกะ 3 ต าแหน่ง โดยใชก้ลวิธีน าเสนอขอ้เท็จจริง ไดแ้ก่ “การ
รบัประทานอาหารไม่ถกูสขุลกัษณะหรือหารเปิบพิสดาร การบรโิภคของแปลก เป็นความเช่ือว่าจะ
มีอายยุืน มีสมรรถภาพทางเพศที่ดี เป็นยาอายวุฒันะเป็นความเช่ือที่ผิด...”  “การกินแปลก ๆ ท า
ใหส้่งผลรา้ยต่อตนเองและท าใหผู้อ้ื่นเดือดรอ้น ส่งผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจ หมอและพยาบาล
ท างานหนัก ส่งผลเสียต่อรฐั เสียทรพัย์สินโดยใช่เหตุ..” มีการยกตัวอย่าง “การไดร้บัสิ่งเป็นพิษ
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รา้ยแรงเขา้จากอาหารที่ไม่สะอาด ไม่ถูกสุขลักษณะไดร้บัเชือ้โรคต่าง ๆ ท าให้เกิดพยาธิ ซึ่งมี
อาการดงัต่อไปนี ้ทอ้งเสีย ทอ้งร่วง ติดเชือ้ทางเดินอาหาร...” และมีขอ้ความหรือประโยคที่แสดง
ความคิดเห็น 2 ต าแหน่ง ไดแ้ก่ “เป็นสตัวป่์าที่ไม่ควรรบัประทาน” “ควรคิดก่อนท าเสมอ ไม่ควรท า
ตามกระแส” ผูเ้รียนใชภ้าษาเหมาะสมมีน า้เสียงสื่อเจตนาในการเขียนเชิงสรา้งสรรค ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพประกอบ 21 ตวัอย่างผลงานนกัเรยีนเขียนแสดงความคิดเห็นโตแ้ยง้ 
หรอืคดัคา้นที่ได ้5 คะแนน 
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จากภาพตัวอย่างผู้เรียนได้คะแนนการเขียนแสดงความคิดเห็น 5 คะแนน 
เนื่องจากเขียนแสดงความคิดเห็นโต้แย้งได้ตรงทุกประเด็นตามที่ก าหนดไว ้มีหัวข้อ ช่ือเรื่อง
สอดคลอ้งสมัพนัธก์บัเนือ้เรื่อง โครงเรื่องครบองคป์ระกอบถูกตอ้งตามหลกัองคป์ระกอบของการ
เขียนแสดงความคิดเห็น มีการแสดงตัวอย่างขอ้มูล ไดแ้ก่ “อาหารแปลก เช่น ปลาหมึกเป็น ๆ 
ปลากปักเป้า ไข่บาลตุ เซอรส์ตรอ์มมิ่ง คาลมุารซ์ ซุปคา้งคาว ซุปเลือดดิบ...” “แต่ยงัใหผ้ลเสียต่อ
รา่งกาย เช่น เสี่ยงอาหารเป็นพิษ ทอ้งรว่ง มีอาการคลืน้ไส ้อาเจียน เกิดอาการแพอ้ย่างรุนแรง...” 
“การทานอาหารแปลกหรืออาหารพิสดาร ท าใหเ้กิดโรคและเชือ้ไวรสัต่าง ๆ เช่น ไวรสัโคโรน่า ”   
มีการแสดงเหตผุลดว้ยการแสดงขอ้มลูซึง่เป็นขอ้เท็จจรงิอา้งอิงบคุคลในประโยค ไดแ้ก่ “ดงันัน้หาก
จะใหร้า่งกายสขุภาพดีก็ท าง่าย ๆ ไม่ตอ้งไปพึ่งพาการบรโิภคอาหารพิสดาร แค่รบัประทานอาหาร
ครบ 5 หมู่ ในสดัส่วนที่เหมาะสม ออกก าลงักายสม ่าเสมอ และพกัผ่อนใหเ้พียงพอก็ช่วยได ้พญ.
นภาพรรณกล่าว” “นพ.สวุรรณชัย วฒันายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรคเตือนว่า การบริโภค
อาหารป่า หรือการเปิบพิสดาร มีความเสี่ยงหลายอย่าง โดยเฉพาะการรบัเชือ้โรค...” “นายสง่า 
ตมาพงษ์ นักโภชนาการและที่ปรึกษากรมอนามัย สธ.กล่าวถึงการเปิบพิสดารว่า เรื่องนีน้ัก
โภชนาการไม่สงเสริมเพราะเป็นการกินเฉพาะกลุ่มตามความเช่ือ...” มีการแสดงขอ้เท็จจริงไดแ้ก่ 
“มีคนติดเชือ้มากส่งผลให้เมืองในประเทศจีนประกาศปิดเมืองไปแลว้หลายเมือง ท าให้ส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศจีนเป็นอย่างมาก”  ผูเ้รียนมีการเลือกใชค้  าศพัทใ์นรูปประโยคและ
ส านวนที่เก่ียวขอ้งกับการแสดงความคิดเห็น เช่น “โดยเรามีความเช่ือแบบผิด ๆ สืบทอดมาจาก
บรรพบรุุษ” “อาหารเหลา่นัน้ที่เราทานเขา้ไปไม่ก่อใหเ้กิดผลดีกบัตวัเรา แต่อาจจะก่อใหเ้กิดผลเสีย
กับเราก็ได้” ซึ่งผู้เรียนใช้ภาษาเหมาะสมมีน า้เสียงสื่อเจตนาในการเขียนเชิงสรา้งสรรค์และมี
มารยาท 

ครัง้ที่ 5 การเขียนแสดงความคิดเห็นสนบัสนนุหรือยกย่อง ครัง้นีผู้เ้รียนคุน้ชินกบั
การเรียนรูแ้บบเนน้ภาระงานมากขึน้ ผูส้อนแนะน าจดุประสงคข์องกิจกรรมในครัง้นี ้จากนัน้ผูเ้รียน
เริ่มตน้อภิปรายแสดงความคิดเห็นโดยตั้งประเด็นเอง เม่ือผูเ้รียนเริ่มหลุดประเด็นผูส้อนจึงตั้ง
ประเด็นเพื่อกลบัเขา้สู่การอภิปรายอีกครัง้ อีกทัง้การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทุกขัน้ตอนด าเนินไป
รวดเรว็ก่อนก าหนดการตามแผนการสอน นักเรียนสามารถผลิตชิน้งานเขียนเสรจ็ก่อนเวลา กลา้
วิจารณ ์ตรวจสอบการใชภ้าษาในงานเขียนของผูอ้ื่นได ้ภาระงานชิน้นีมี้คะแนนค่าเฉลี่ยรวม 4.45 
มีผูเ้รียนที่ได ้4 คะแนน จ านวน 9 คน และผูเ้รียนได ้5 คะแนน จ านวน 31 คน โดยผูว้ิจยัจะแสดง
ตวัอย่างงานเขียนของนกัเรยีนดงันี ้
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 ภาพประกอบ 22 ตวัอย่างผลงานนกัเรยีนเขียนแสดงความคิดเหน็สนบัสนนุ 
หรอืยกย่องที่ได ้4 คะแนน 

งานเขียนของผูเ้รียนได ้4 คะแนน เนื่องจากมีการเขียนแสดงความคิดเห็นไดต้รง
ประเด็นตามที่ก าหนดไว ้มีหวัขอ้ ช่ือเรื่องสอดคลอ้งสมัพนัธก์บัเนือ้เรื่อง มีการจดัระบบการเขียน
ถกูตอ้ง มีการแสดงเหตผุลขอ้สนบัสนนุมีตรรกะ 3 ต าแหน่ง โดยใชก้ลวิธีน าเสนอขอ้เท็จจรงิ ไดแ้ก่ 
“ชีวิตของชายผูน้ีเ้คยไดอ้อกรายการโทรทศันใ์หค้นทั่วประเทศไดร้บัชมเม่ือวนัที่ 6 และ 13 มีนาคม 
พ.ศ. 2550 ช่ือรายการว่า คนคน้คน” มีการยกตวัอย่าง ไดแ้ก่ “ผูเ้ขียนไดร้บัแรงบนัดาลใจในหลาย
เรื่อง ไดร้บัทศันคติใหม่ ๆ เช่น การท าประโยชนใ์หก้ับสงัคม” “เขาอุทิศชีวิตของเขาใหก้ับการท า
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สาธารณประโยชน ์เช่น เม่ือวดัต่าง ๆ ในอ าเภอบา้นโป่งหรือใกลเ้คียง ลงุเสรีจะไปช่วยงาน โดยไม่
รบัค่าจา้งใด ๆ ทัง้สิน้” และมีขอ้ความหรือประโยคที่แสดงความคิดเห็น 2 ต าแหน่ง ไดแ้ก่ “ผูเ้ขียน
ไดร้บัขอ้คิดต่าง ๆ มากมายและไดเ้ขา้ใจวา่ชีวิตเป็นของเรา...” “เราควรศกึษาตวัตนเขาก่อน ไม่ควร
ตดัสินใจจากภายนอก” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพประกอบ 23 ตวัอย่างผลงานนกัเรยีนเขียนแสดงความคิดเห็นสนบัสนนุ 
หรอืยกย่องที่ได ้5 คะแนน 
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จากภาพตัวอย่างผู้เรียนได้คะแนนการเขียนแสดงความคิดเห็น 5 คะแนน 
เนื่องจากเขียนแสดงความคิดเห็นสนบัสนนุหรือยกย่องไดต้รงทกุประเด็นตามที่ก าหนดไว ้มีหวัขอ้ 
ช่ือเรื่องสอดคลอ้งสมัพันธก์ับเนือ้เรื่อง โครงเรื่องครบองคป์ระกอบถูกตอ้งตามหลกัองคป์ระกอบ
ของการเขียนแสดงความคิดเห็น มีการแสดงตวัอย่างขอ้มลู ไดแ้ก่ “งช่วยคนที่ประสบอบุตัิเหต ุช่วย
คนที่ประสบภยั ช่วยเหลือคนยากไร ้ช่วยเหลือคนที่บาดเจ็บและเจ็บป่วย”  มีการแสดงขอ้เท็จจริง 
ไดแ้ก่ “ปัจจุบนัมีดารานกัแสดงจ านวนไม่นอ้ยที่มีจิตอาสา ที่จะตอบแทนสงัคมดว้ยการหนัมาท า
กิจกรรมที่เป็นประโยชนต์่อสงัคม” “แต่ปัจจบุนัเขาท าความดีมา 30 กว่าปีแลว้ถือเป็นเครื่องพิสจูน์
ว่าเขาท าความดีดว้ย” “เหตกุารณน์ า้ท่วมที่จงัหวดัอบุลราชธานี เป็นอทุกภยัที่สรา้งความเสียหาย
เป็นอย่างมาก ทีมงานของบิณฑ ์บนัลือฤทธ์ิเป็นทีมแรก ๆ ท่ีเขา้ถึงพืน้ท่ีใหค้วามช่วยเหลือ และได้
ช่วยเหลือเต็มที่”  ผูเ้รียนมีการเลือกใชค้  าศพัทใ์นรูปประโยคและส านวนที่เก่ียวขอ้งกับการแสดง
ความคิดเห็น เช่น “นักแสดงท่ีฉันรูส้ึกยกย่องและสรรเสริญคือ บิณฑ ์บันลือฤทธ์ิ” “ฉันเห็นดว้ย
อย่างยิ่งที่เขาชอบช่วยเหลือคนอื่น” “เขาเป็นคนที่ฉนัยกย่องเพราะเขาช่วยเหลือผูอ้ื่นดว้ยใจจรงิโดย
ไม่หวังสิ่งตอบแทน” “บิณฑ์ บันลือฤทธ์ิเป็นบุคคลท่ีฉันยกย่อง” ซึ่งผูเ้รียนใชภ้าษาเหมาะสมมี
น า้เสียงสื่อเจตนาในการเขียนเชิงสรา้งสรรคแ์ละมีมารยาท 

การจดัการเรียนรูแ้บบเนน้ภาระงานเสรมิสรา้งกระบวนการคิด วิเคราะหใ์หผู้เ้รียน
ผ่านการเรียนรูด้ว้ยการลงมือปฏิบตัิงานจรงิ ผูเ้รียนสามารถผลิตชิน้งานเขียนแสดงความคิดเห็นได ้
มีปฏิสมัพนัธร์ะหว่างการท าภาระงาน ไดฝึ้กฝนการใชภ้าษาและมีครูผูส้อนคอยช่วยเหลือใหข้อ้มลู
หากผูเ้รียนพบปัญหา ผูว้ิจยัจงึอภิปรายจดุเดน่ของกิจกรรมและขอ้จ ากดัของการจดัการเรียนรูแ้บบ
เนน้ภาระงาน ดงัตอ่ไปนี ้

1.1 จดุเด่นของกิจกรรม 
จุดเด่นของการจัดการเรียนรูแ้บบเนน้ภาระงานคือ การเนน้ใหผู้เ้รียนไดก้าร

ฝึกฝนลงมือปฏิบตัิดว้ยตนเอง ท าใหผู้เ้รียนสามารถเขียนแสดงความคิดเห็นไดแ้ละมีความมั่นใจใน
การใชภ้าษามากยิ่งขึน้ สอดคลอ้งกับวิลลิซ (Willis 2011) และนูแนน (Nunan. 2001) ที่กล่าวถึง
การจัดกิจกรรมแบบเน้นภาระงานว่าเป็นการน าความรูท้ี่เคยเรียนแลว้มาเพิ่มพูนให้เกิดความ
ช านาญด้วยการฝึกปฏิบัติ เสริมสรา้งความเช่ือมั่นในตนเองให้กับผู้เรียน เม่ือฝึกปฏิบัติผ่าน
ประสบการณ์จริงท าใหก้ารใชภ้าษาผ่านระบบปฏิสัมพันธ์กลุ่มและการจับคู่กับผูเ้รียนดว้ยกัน
ปราศจากความกงัวลว่าจะท าถูกหรือผิด มากกว่าไดร้บัการตรวจค าตอบจากครูผูส้อน เนื่องจามี
ผู้เรียนช่วยตรวจสอบความถูกต้องให้ไดแ้ก้ไขก่อนส่งงานภาระงาน  และตนเองยังได้มีโอกาส
ตรวจทานความถกูตอ้งชิน้งานผูอ้ื่นอีกดว้ย ระหว่างกิจกรรมเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดอ้ภิปรายแสดง
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ความคิดเห็น ในระหว่างอภิปรายผูเ้รียนมีโอกาสการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างครูผูส้อน 
เพื่อนรว่มชัน้เรียนและสมาชิกกลุม่อย่างอิสระ สอดคลอ้งกบัรชิารด์ส ์(Richards. 2001) ที่กลา่วถึง
รูปแบบภาระงานในลกัษณะการอภิปรายแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ท  าให้
ผูเ้รียนไดท้ ากิจกรรมร่วมกับผูเ้รียนคนอื่น ๆ  ไดแ้สดงความคิดเห็นของตนเอง พิจารณาถึงหลัก
เหตุผลและความน่าเช่ือถือของขอ้มูลที่จะน าเสนอออกไป และส ารวจความคิดเห็นของเพื่อน
สมาชิก แม้กิจกรรมจะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ภาษา ประเมินผลงานผู้อื่น  และยอมรบั
ขอ้คิดเห็นมาพิจารณาปรบัแก้ชิน้งานของตนเองตามค าแนะน าของเพื่อน เป็นการส่งเสริมให้
นกัเรียนเคารพ ยอมรบัขอ้เสนอ รบัฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่นและมีเหตผุลมากขึน้ ซึ่งสอดคลอ้งกบั
คุหน์และอูเดลล ์(Kuhn and Udell. 2003) ที่มีแนวคิดว่า การพัฒนาความสามารถในการแสดง
ความคิดเห็นของนักเรียนสามารถท าได ้โดยเน้นจัดกิจกรรมที่มีการอภิปรายเก่ียวกับประเด็น
ปัญหาต่าง ๆ รว่มกนัเพื่อหาขอ้เท็จจรงิ ขอ้สรุป และพิจสจูนค์วามน่าเช่ือถือนัน้ ๆ ท าใหผู้เ้รียนมีวิธี
คิดที่มีตรรกะและเป็นระบบมากขึน้ เนื่องจากการจะเห็นดว้ยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรในการแสดง
ความคิดเห็นนัน้ ถา้มีขอ้มลูที่พิสจูนไ์ดจ้ะยิ่งสรา้งความน่าเช่ือถือใหแ้ก่ผูแ้สดงความคิดเห็น  เม่ือ
การอภิปรายของผูเ้รียนมีประสิทธิภาพมากขึน้ ท าใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันากระบวนการคิดวิเคราะหร์ว่ม
ดว้ย เพราะการจะเลือกอา้งเหตุผลใดนั้นจะตอ้งผ่านการคิดวิ เคราะหม์าก่อน ซึ่งเอลลิซ (Ellis. 
2003) กลา่วถึงภาระงานที่ส่งเสรมิกระบวนการคิดวิเคราะหจ์ะมีสว่นช่วยใหผู้เ้รียนบรรลเุปา้หมาย
ในการเรียนรูม้ากยิ่งขึน้ และภาระงานก็จะมีประสิทธิภาพตามไปดว้ย การเรียนจดัการเรียนรูแ้บบ
เนน้ภาระงานจึงเป็นกระบวนการจัดการเรียนรูท้ี่ดีส  าหรบัการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทย 
เพราะผูเ้รียนไดล้งมือกระท าภาระงานดว้ยตนเองตัง้แต่ขั้นตอนแรกจนจบภาระงานในขั้นตอน
สดุทา้ย ซึง่ดิวอี ้(Dewey) และเพียเจท ์(Piaget) และบรูเนอร ์(Bruner) ต่างก็มีความเห็นสอดคลอง
กนัว่ากระบวนการพฒันาสติปัญญาขัน้เด็กเรียนรูโ้ดยการลงมือกระท า (Learning by doing) แม้
ครูผูส้อนจะลดบทบาทกลายเป็นผูส้นบัสนนุแต่ก็ยงัมีความส าคญัเพราะตอ้งคอยชีแ้จงค าสั่งต่าง ๆ 
ดว้ยความชดัเจนของผูส้อนนัน้ช่วยใหผู้เ้รียนไดท้ราบถึงกรอบภาระงาน แนวทางการปฏิบตัตนและ
เกิดความพรอ้มในการลงมือปฏิบัติภาระงานจริง สอดคลอ้งกับงานวิจัยของแมคาโร (Macaro. 
2006) ที่ศึกษาเรื่องการวางกรอบประสิทธิภาพของงาน ความสมัพนัธร์ะหว่างพฤติกรรม กลยุทธ ์
และความรูท้างภาษาศาสตรใ์นการเขียนแบบเนน้ภาระงาน ผูส้อนจึงเปรียบเหมือนผูเ้ปิดประตูสู่
โลกแห่งการเรียนรูใ้หผู้เ้รียนตอ้งการคน้หาความรูด้ว้ยตนเอง ท าใหผู้เ้รียนไดฝึ้กฝนคน้พบค าตอบ
ดว้ยตนเองจากความเขา้ใจ สามารถสรุปประเด็นขอ้มูลองคค์วามรูเ้ป็นผังมโนทัศน ์ประเมินค่า 
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ตดัสินอย่างมีวิจารณญาณ วิจารณอ์ย่างมีมารยาทและกลา้แสดงออกอย่างสรา้งสรรคพ์ฒันาทัง้
ดา้นความรูส้ติปัญญาและทกัษะส าหรบัการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21  

1.2  ขอ้จ ากดัของกิจกรรม 
การจัดการเรียน รู ้แบบเน้นภาระงานต้องอาศัยการเตรียมการสอน

ค่อนขา้งมาก ภายใตเ้วาที่จ  ากดัไม่สามารถด าเนินใหเ้สรจ็สิน้ภายในคาบวิชาเดียว (50 นาที) ถา้
หากแบ่งรายชั่วโมงในแต่ละครัง้ การจดัการเรียนรูน้ัน้ ๆ ก็จะขาดความต่อเนื่อง นอกจากนีผู้เ้รียน
บางคนอาจคุน้เคยกับการเรียนรูล้กัษณะที่ตนเองมีบทบาทเป็นผูร้บัความรู ้(Passive Learning) 
มากกวา่การเรียนรูเ้ชิงรุก (Active Learning) ดงัที่วิชาญ คงธรรม (2554) กลา่วว่า ผูเ้รียนแต่ละคน
นัน้มีความถนดัในการเรียนรูต้่างกนั บางคนชอบที่จะเป็นผูฟั้งและชอบใหผู้ส้อนป้อนขอ้มลูความรู้
ใหผู้เ้รียนมากกวา่ อีกทัง้การจดัการเรียนรูแ้บบเนน้ภาระงานตอ้งอาศยัเพื่อฐานองคค์วามรูเ้ดิมของ
ผูเ้รียน ผูเ้รียนแต่ละคนมีพืน้ฐานไม่เท่ากนั ท าใหช้ัน้เรียนเป็นไปดว้ยความยากล าบากในครัง้แรก 
และการตรวจใหค้ะแนนในการท าภาระงานแต่ละครัง้ไม่ไดมี้การใหข้อ้มลูยอ้นกลบัแก่ผูเ้รียน  แต่
จะมีเพียงการอภิปราย วิจารณง์านเขียนระหวา่งเพื่อนนกัเรยีนเพียงเท่านัน้ 

2. ความพงึพอใจของผูเ้รียนที่มีต่อการจดัการเรียนรูแ้บบมุ่งเนน้ภาระงาน เพื่อพฒันา
ทกัษะการเขียนภาษาไทย 

ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรูแ้บบมุ่งเน้นภาระงาน เพื่อ
พัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทย โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅= 4.45 , S.D. = 0.84) เม่ือผูว้ิจัย
วิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างการจัดการเรียนรูแ้บบเนน้ภาระงานกับความพึงพอใจของผูเ้รียน
พบว่าในขัน้ก่อนปฏิบัติภาระงาน (Pre-Task) มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ขัน้ลงมือปฏิบัติภาระงาน 
(Task Cycle) อยู่ในระดบัมากที่สดุ (X̅= 4.43 , S.D. = 0.74) และขัน้ฝึกฝนและตรวจสอบการใช้
ภาษา (Language Focus) อยู่ในระดับมากทีสุด (X̅= 4.65 , S.D. = 0.83) ผู้วิจัยจึงขอแสดง
ความสมัพนัธร์ะหว่างประเด็นความพึงพอใจและสถานการณก์ารจดัการเรียนรูแ้บบเนน้ภาระงาน
ดงัตารางต่อไปนี ้
ตาราง 5 ความสมัพนัธร์ะหวา่งประเด็นความพงึพอใจและสถานการณก์ารจดัการเรียนรูแ้บบเนน้
ภาระงาน 

ประเดน็ความพงึพอใจ สถานการณก์ารจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน 
ขั้นก่อนปฏิบัติภาระงาน (Pre-Task) 
1. กิจกรรมดูวีดทีศัน ์อ่านบทความ อภปิรายแสดง
ความคิดเหน็ ท าใหฉั้นเตรียมความพร้อมก่อนลง
มือเขียนผลงาน 

1. มีการจดับรรยากาศเพื่อเตรียมความพรอ้มก่อนเขา้สูก่าร
ลงมือปฏิบตัิภาระงาน ไดแ้ก่ การดวูีดีทศัน ์การอ่าน
บทความ การอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
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ตาราง 5 (ตอ่) 

ประเดน็ความพงึพอใจ สถานการณก์ารจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน 

 

 

 

2. วีดีทศัน ์บทความ ประเด็นการอภิปรายเป็นเรื่องที่ไม่ไกล
เกินตวัผูเ้รยีนมีประโยชนต์อ่ตวัผูเ้รยีน เป็นสถานการณ์
ปัจจบุนั เช่น การขบัขี่รถจกัรยานยนตด์ว้ยความปลอดภยั 
การรบัประทานอาหารที่ถกูสขุลกัษณะ การลดขยะลด
ถงุพลาสติก เป็นตน้ 

 

2. ครูผู้สอนมอบหมายภาระงานพร้อมทัง้อธิบาย
ข้อค าส่ัง ค าชีแ้จง เกณฑค์ะแนนงานเขียนใหฉั้น
เข้าใจชัดเจน  

1. ครูผูส้อนมอบหมายภาระงานทัง้ 5 ครัง้ไดช้ดัเจนและมี
การตรวจสอบความเขา้ใจของนกัเรียนดว้ยการทวนค าถามที่
ไดชี้แ้จงไป เช่น 

“งานชิน้นีน้กัเรยีนจะตอ้งเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น
วตัถปุระสงคใ์ดคะ”  “องคป์ระกอบของการเขียนแสดงความ
คิดเห็นมีก่ีองคป์ระกอบ....(เวน้ช่วงใหผู้เ้รยีนตอบ)....
อะไรบา้งคะ” “การเขียนแสดงความคิดเห็นตอ้งมีการให้
เหตผุลประกอบหรอืไม่คะ....(เวน้ช่วงใหผู้เ้รยีนตอบ)....ให้
เหตผุลแบบไหนไดบ้า้งคะ” เป็นตน้ 

2. มีการแจง้รายละเอียดเกณฑก์ารประเมินในแต่ละครัง้
ชดัเจน และเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดส้อบถามหากสงสยั 
หรอืไม่เขา้ใจการประเมิน 

3. ครูผู้สอนแนะน าข้อมูลทางภาษาทีเ่กี่ยวขอ้งและ
เป็นประโยชนต์่องานเขียนของฉัน 

1. ครูผูส้อนเปิดโอกาสใหน้กัเรียนถามเรื่องการใชภ้าษาใน
การเขียนแสดงความคิดเห็น และมีการยกตวัอย่างอธิบาย
ประกอบจนกวา่ผูเ้รยีนจะเขา้ใจ  

ขั้นลงมือปฏิบัตภิาระงาน (Task Cycle) 

4. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสรมิใหฉั้นมีปฏิสัมพันธ์
กับเพือ่นร่วมช้ันเรียน จับกลุ่ม จับคู่ ร่วมกัน
ปรึกษา วางแผน ระดมความคิด เสาะหาข้อมูล
น ามาซึ่งองคค์วามรู้ใหม่ 

1. ผูเ้รยีนไดท้ ากิจกรรมกลุม่ คู่ โดยแตล่ะครัง้ผูเ้รียนจะไดร้บั
บทบาทในการท ากิจกรรม เช่น  หวัหนา้กลุม่ รองหวัหนา้ 
ผูร้ายงาน ฝ่ายสนบัสนนุ ผูส้รุปประเด็น ซึง่แต่ละครัง้ผูเ้รียน
จะไม่ไดอ้ยู่กลุม่เดิมและบทบาทจะเปลี่ยนไปทัง้ 5 ครัง้ 
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ตาราง 5 (ตอ่) 

ประเดน็ความพงึพอใจ สถานการณก์ารจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน 

5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นภาระงาน ท าให้
ฉันได้ลงมือผลิตผลงานด้วยตนเองจนเสร็จ
สมบูรณ ์

 

 

1. การจดักิจกรรมทัง้ 5 ครัง้ มีการมอบหมายภาระงานใหท้กุ
ครัง้ ทัง้กลุม่และเดี่ยว ผูเ้รยีนทกุคนจงึมีผลงาน  

2. ผูเ้รยีนทกุคนสามารถเขียนแสดงความคิดเห็นไดภ้ายใน
เวลาที่ก าหนดทกุครัง้ 

 

6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นภาระงานเปิด
โอกาสใหฉั้นได้น าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน 

ขั้นฝึกฝนและตรวจสอบการใช้ภาษา (Language 
Focus) 

 

1. แมว้า่การจดัการเรียนรู ้5 ครัง้ จะมีการน าเสนอรายงาย
หนา้ชัน้ทกุครัง้ แตเ่น่ืองจากจ านวนผูเ้รยีนมีมากถึง 40 คน 
จงึไม่สามารถออกมารายงานไดท้กุคนเน่ืองจากเวลาจ ากดั 
แตล่ะกลุม่จึงสง่ตวัแทนมารายงานหนา้ชัน้เรยีนแทน 

7. ฉันสามารถวิเคราะหก์ารใช้ภาษา เลือกกลวิธี
แสดงความคิดเหน็ และตรวจสอบความถูกต้อง
ของผลงานตนเองและผู้อ่ืนได้ 

1. ผูเ้รยีนไดฝึ้กการวิเคราะห ์และเลือกกลวิธีแสดงความ
คิดเห็นที่น่าเช่ือถือใหเ้หมาะสมกบังานเขียนของตนเอง 

2. ผูเ้รยีนสามารถตรวจทาน วิจารณแ์นะน า ผลงานผูอ้ื่น
ตามหลกัเกณฑก์ารเขียนแสดงความคิดเห็น 

8. ครูผู้สอนมีการใหข้้อมูลย้อนกลับทีเ่ป็น
ประโยชนต์่อการแก้ไขข้อผิดพลาดในงานเขียน
ของฉัน 

1. เม่ือผูเ้รียนมีขอ้สงสยัในการใชภ้าษาดา้นการเขียนแสดง
ความคิดเห็นของตนเอง สามารถปรกึษาครูผูส้อนไดใ้นฐานะ
ผูส้นบัสนนุการสอนไดต้ลอดเวลา 

2. ผูส้อนเดินส ารวจรอบหอ้ง เพื่อคอยใหค้วามช่วยเหลือ
นกัเรียนที่ติดขดัและคอยช่วยแกไ้ขขอ้ผิดพลาดดา้นภาษา 
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ตาราง 5 (ตอ่) 

ประเดน็ความพงึพอใจ สถานการณก์ารจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน 

9. หลังจบกิจกรรมท าใหฉั้นสามารถเขียนแสดง
ความคิดเหน็ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิง่ขึน้ 

1. ผูเ้รยีนสามารถน าความรูจ้ากการจดัการเรยีนรูแ้บบเนน้
ภาระงานทัง้  5 ครัง้ มาใชเ้ขียนแสดงความคิดเห็นใน
แบบทดสอบหลงัเรยีนได ้

2. ผูเ้รยีนมีผลคะแนนหลงัเรยีนเพิ่มขึน้ในระดบัพอใชถ้ึงดี
มาก 

10. ภาระงานส่งเสริมทกัษะด้านอ่ืนนอกจาก
พัฒนาทกัษะการเขียน เช่น ทกัษะการฟัง ดู พูด 
อ่าน และส่งเสริมทกัษะการใช้ชีวิตในศตวรรษที ่
21 เช่น การแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห ์การท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน 

1. ผูเ้รยีนไดใ้ชท้กัษะการฟัง ในการจบัใจความค าชีแ้จงของ
ครูผูส้อน 

2. ผูเ้รยีนใชท้กัษะการพดู เพื่อแสดงความคิดเห็นในการ
อภิปราย 

3. ผูเ้รยีนใชท้กัษะการอา่นในการอา่นบทความ งานเขียน
ของเพื่อนประเมินคา่ผลงานนัน้ ๆ   

4. ในกิจกรรมการเรยีนรูมี้การฝึกใหเ้ขา้กลุม่ แบง่บทบาท
หนา้ที่เพื่อวิเคราะหแ์กปั้ญหาอย่างเป็นระบบสามารถน าไป
ปรบัใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้ 

5. ผูเ้รยีนไดฝึ้กทกัษะการท างานเป็นทีม 

 
จากตารางขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่ากิจกรรมการเรียนรูแ้บบเนน้ภาระงานช่วยเพิ่ม

แรงจงูใจในการเรียน ทัง้นีอ้าจเป็นผลมาจากกิจกรรมการเรียนรูท้ี่มีการมอบหมายภาระงานในแต่
ละครัง้เป็นแรงจงูใจใหผู้เ้รียนตอ้งการท าใหเ้ป้าหมายส าเรจ็ลลุ่วง ทัง้กิจกรรมกลุ่ม จบัคู่และเดี่ยว
สง่เสรมิใหผู้เ้รียนใหเ้ช่ือมั่นในตนเอง เปิดโอกาสใหค้ิดอย่างอิสระกลา้เขียนแสดงความคิดเห็นและ
ไดร้บัการตรวจความถกูตอ้งจากเพื่อน จงึลดความกดดนัหรือความกงัวล อีกทัง้ครูผูส้อนก็ไม่มีการ
ตัดสินความผิดพลาดแต่จะให้ข้อมูลทางภาษาที่ เป็นประโยชน์ในงานเขียนของผู้เรียนแทน
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ วอลเตอรส์เตียน (Wallerstein. 1973, p. 256) ที่กลา่ววา่ ความพงึพอใจ
คือความรูส้ึกที่เกิดขึน้ เม่ือไดร้บัผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย ภาระงานที่ส  าเร็จจะเพิ่มแรงจูงใจ
และพฤติกรรมที่ดีต่อภาระงานครัง้ต่อไป เม่ือมีความรูส้กึที่ดีต่อการจดัการเรียนรูท้  าใหก้ารปฏิบตัิ
ภาระงานของผูเ้รียนในแตล่ะครัง้พฒันาตามไปดว้ย  
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ข้อเสนอแนะ 
1. ในการเก็บขอ้มูลเพื่อศึกษาดา้นความพึงพอใจควรมีการสัมภาษณ์ความรูส้ึกของ

ผูเ้รียนต่อกิจกรรมทุกครัง้ว่ามีความพึงพอใจหรือไม่อย่างไร รวมถึงสงัเกตพฤติกรรมของผูเ้รียน
ขณะท างานกลุ่มว่ามีปฏิกรยิาอย่างไรขณะท ากิจกรรมเพื่อน าไปใชว้ิเคราะหร์ว่มกบัแบบสอบถาม
ความพงึพอใจต่อการจดัการเรียนรูแ้บบเนน้ภาระงาน 

2. ในการวิจัยควรมีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแ้บบเนน้ภาระงานทักษะทาง
ภาษาในดา้นอื่น ๆ ในรายวิชาภาษาไทย เช่น ทกัษะการพดู การอ่านจบัใจความ การแต่งบทรอ้ย
กรอง เป็นตน้ 

3. ในการวิจัยควรมีการประเมินความพึงพอใจก่อนจะจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบเนน้
ภาระงาน และหลงัจากนัน้จึงมีการประเมินความพึงพอใจอีกครัง้หลงัจากจดักิจกรรมเสรจ็สิน้ เพื่อ
เปรียบเทียบวา่ผูเ้รียนไทยมีความพงึพอใจต่อการเรยีนรูเ้ชิงรุกหรอืการตัง้รบัมากกวา่กนั 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 1. อาจารย ์ดร.สง่า  วงคไ์ชย 

  การศกึษา  ศษ.บ. (ภาษาไทย) (เกียรตินิยมอนัดบัสอง)  

                                                              คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ศษ.ม . (การสอนภาษาไทย) คณะศึกษาศาสตร ์

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

     ปร.ด. (หลกัสตูรและการสอน-การสอนภาษาไทย) คณะ

     ศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศิลปากร 

  สถานที่ท  างาน  คณะศกึษาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 2. อาจารยธ์นชพร  พุม่ภชาติ  

  การศกึษา  ค.บ. มธัยมศกึษา (ภาษาไทย) (เกียรตินิยมอนัดบัหนึ่ง) 

     จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

     ค.ม. (การสอนภาษาไทย) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

  สถานที่ท  างาน  คณะศกึษาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 3. อาจารยน์ิตยา  หงษพ์ฒัน ์ 

  การศกึษา  ศศ.บ. วารสารศาสตร ์  

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา    

     ประกาศนียบตัรบณัฑิตวิชาชีพครู   

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวน ดสุิต   

     ศศ.ม. วิชาเอกภาษาไทย มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

  สถานที่ท  างาน  โรงเรยีนสามชกุรตันโภคาราม 

  ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้าหมวดสาระการเรียนรู ้

     ภาษาไทย    
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แผนการจัดการเรียนรู้การเขียนแสดงความคิดเห็นแบบเน้นภาระงานครั้งที่ 1 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เรื่อง  การเขียนแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ ์  เวลา  6 ชั่วโมง  

สาระสำคัญ  
  การเขียนแสดงความคิดเห็นแบ่งเป็น 5 ประเภทย่อย โดยแผนการจัดการเรียนรู้แบบเน้น
ภาระงานครั้งที่ 1 มุ่งเน้นการเขียนแสดงความเห็นเชิงวิจารณ์ เช่น การเขียนแสดงความคิดเห็นวิจารณ์
ภาพยนตร์ การเขียนแสดงความสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร เรื่องสั้นและวรรณกรรม ฯลฯ  
  การแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์ต้องมีเหตุผลประกอบการสนับสนุน ด้วยการยกตัวอย่าง
ประกอบ การอ้างอิง การใช้ เหตุผล การเปรียบเทียบ และการแสดงข้อเท็จจริง เพื่อถ่ายทอด
ประสบการณ์ ความคิดเห็นของผู้เขียนไปยังผู้อ่าน เพื่อวิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งผู้วิจารณ์
อาจจะแสดงความเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับเหตุการณ์หรือประเด็นที่นำมาวิจารณ์ ซึ่งต้องวิจารณ์ใน
เชิงสร้างสรรค์ วางตัวเป็นกลางปราศจากอคติ  
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
สาระที่ 2 การเขียน 
มาตรฐานการเรียนรู ้ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เรียงความ ย่อความ และเรื่องราว 
      ในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษา
      ค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดที่ ท 2.1 ม.3/6  เขียนอธิบาย ชี้แจง แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล  
ตัวชี้วัดที่ ท 2.1 ม.3/6  เขียนวิเคราะห ์วิจารณ์ แสดงความรูค้วามคิดเห็นหรือโต้แย้งอย่างมีเหตุผล 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1. นักเรียนสามารถเขียนแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์โดยส่ือเจตนาเชิงสร้างสรรค์ได้ 
  2. นักเรียนสามารถเรียงลำดับความคิดให้ผูอ่้านเข้าใจตามความคิดของผู้เขยีนได้ 
  3. นักเรียนสามารถเขียนแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์ตรงตามกลุ่มเป้าหมายหรือผู้รบัสาร 
  4. นักเรียนสามารถเรียบเรียงถ้อยคำภาษา ใช้คำศัพท์และประโยคได้หลากหลายแนว 
  5. นักเรียนสามารถเขียนแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์ได้อย่างมีมารยาทและถูกกาลเทศะ  
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สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน) 
1.  ความสามารถในการสื่อสาร 
 -  มีความสามารถในการรับ – ส่งสาร 
 -  มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจของตนเอง โดยใช้ภาษา
อย่างเหมาะสม  
 -  ใช้วิธีการสื่อสารที่เหมาะสม 
 -  วิเคราะห์แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
2.  ความสามารถในการคิด 

- ทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห ์
3.  ความสามารถในการแก้ปัญหา   
 -  สามารถแกป้ัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได ้
 -  ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา 
 -  แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ได้เหมาะสม 
4.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

- กระบวนการทำงานกลุ่ม 
 5.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
     -  เลือกและใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมตามวัย 
     -  สามารถนำเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาตนเอง 
     -  ใช้เทคโนโลยีในการแกป้ัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

 
สื่อการเรียนการสอน 
 - วีดีทัศน์ 10 ที่เที่ยวใกล้กรุง เที่ยวสนุก เสาร์อาทิตย์ก็ไปได้ 

- บทความ : เมืองสามหมอก 
 - คู่มือการเขียนแสดงความคิดเห็น 
 - ภาระงาน เรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์ 
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ขั้นตอนการสอนแบบเน้นภาระงาน 

ขัน้ก่อนปฏิบตัิภาระงาน (Pre-task) 

ขัน้ตอน จดุประสงค ์ วิธีการปฏิบตัิ การมีปฏิสมัพนัธ ์ เวลา 

การน าเขา้สูบ่ทเรยีน - เพื่อเป็นการ

เตรียมความ

พรอ้มนกัเรียนสู่

การเขา้บทเรยีน 

- เพื่อชีแ้จงขอ้

ค าสั่งภาระงาน

หรอืเรื่องที่

นกัเรียนจะได้

ปฏิบตัิกิจกรรม 
 

- นกัเรียนดวูีดีทศัน ์10 ที่เที่ยวใกล้

กรุง เที่ยวสนกุ เสารอ์าทิตยก็์ไปได ้

 - ครูซกัถามค าถามหลงัจากจบวีดี

ทศัน ์

- ครูถามนกัเรียนวา่มีสถานที่

ท่องเที่ยวใดที่นกัเรียนประทบัใจ

บา้ง และมีสิ่งใดที่ไม่ประทบัใจต่อ

สถานที่ท่องเที่ยวนัน้ ๆ หรือไม่ 

เพราะเหตใุด  

- ครูอธิบายเนือ้หาที่นกัเรียนจะได้

ปฏิบตัิกิจกรรมในวนันีน้กัเรียนจะ

ไดเ้รยีนรูเ้รื่องการเขียนแสดงความ

คิดเห็นเชิงวิจารณ ์
 

ระดบัชัน้เรยีน 45 

นาที 

ขัน้ปฏิบตัิภาระงาน  (Task) 

ขัน้ตอน จดุประสงค ์ วิธีการปฏิบตัิ การมีปฏิสมัพนัธ ์ เวลา 

การวางแผน 

(Planning) 

นกัเรียนวางแผน

การท างาน 

นกัเรียนรว่มกนัวางแผน แบง่หนา้ที่

สมาชิกในกลุม่ว่าใครจะไดร้บั

บทบาทใด เช่น หวัหนา้กลุม่ รอง

หวัหนา้ ผูร้ายงาน ฝ่ายสนบัสนนุ 

ตวัแทนคอยสรุปประโยคแสดง

ความคิดเห็นตา่ง ๆ ที่ปรากฏใน

บทความของกลุ่มตนเองลงใน

งานกลุม่ 1 

ชั่วโมง 
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กระดาษแข็ง 

รายงาน 

(Report) 

นกัเรียนรายงาน

ค าตอบหนา้ชัน้

เรยีน 

นกัเรียนออกมารายงานการคน้พบ

ประโยคหรอืค าที่ใชใ้นการเขียน

แสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณท์ี่

ปรากฏในบทความของกลุม่ตนเอง 

งานกลุม่ 1 

ชั่วโมง 

การเขียน 

(Writing) 

นกัเรียนไดฝึ้ก

การเขียนแสดง

ความคิดเห็นเชิง

วิจารณด์ว้ย

ตนเอง 

 ใหน้กัเรียนเขียนแสดงความคิดเชิง

วิจารณ ์ถึงสถานที่ท่องเที่ยวมา  1 

สถานที่ ใหถ้กูตอ้ง ตามครบถว้น

ตามองคป์ระกอบการแสดงความ

คิดเห็น 

งานเดี่ยว 1 

ชั่วโมง 

ขัน้ฝึกฝนและตรวจสอบการใชภ้าษา (Language Focus) 

ขัน้ตอน จดุประสงค ์ วิธีการปฏิบตัิ การมีปฏิสมัพนัธ ์ เวลา 

การวิเคราะหภ์าษา  

(Analysis) 

ครูอธิบาย

หลกัการเขียน

แสดงความ

คิดเห็นเชิง

วิจารณ ์

- นกัเรียนจบัคู่ แลกเปล่ียนงาน

เขียนใหเ้พื่อนอา่นเพื่อตรวจสอบ

ความถกูตอ้งในงานเขียนของเพื่อน

นกัเรียนและสามารถวิเคราะห ์

วิจารณ ์ใหค้ าแนะน า ติชมงาน

เขียนของเพื่อนได ้ 

งานคู ่ 45 

นาที 

การฝึกฝนภาษา 

(Practice) 

ใหโ้อกาสนกัเรียน

ไดก้ลบัไปเขียน

ใหม่ใหง้านเขียน

ดียิ่งขึน้ 

นกัเรียนแกไ้ขขอ้บกพรอ่งในการ

เขียนแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ ์

งานเดี่ยว 1 

ชั่วโมง 
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การวดัและการประเมินผล 

 แบบประเมินตามสภาพจรงิ เรื่องการเขียนแสดงความคิดเห็น 

  แบบประเมินผลการเรยีนรู ้เรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ ์ใหผู้ส้อนพิจารณา

จากเกณฑก์ารประเมินผลตามสภาพจรงิ (Authentic Assessment) ดงันี ้

ระดบัคะแนน ลกัษณะของงาน 

5 คะแนน (ดีมาก) 1. เขียนแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณไ์ดต้รงทกุประเด็นตามที่ก าหนดไว ้มีหวัขอ้ 
ช่ือเรื่องสอดคลอ้งสมัพนัธก์บัเนือ้เรื่อง 
2. มีโครงเรื่องถกู ครบองคป์ระกอบถกูตอ้งตามหลกัองคป์ระกอบของการเขียน
แสดงความคิดเห็น ไดแ้ก่ ความน า เนือ้เรื่อง และมีการสรุปการแสดงความคิดเห็น 

3. มีการแสดงเหตผุล ขอ้สนบัสนนุ ขอ้เปรยีบเทียบ การอา้งอิงแหล่งที่มาของ
ขอ้สนบัสนนุที่น่าเช่ือถือตามหลกัตรรกะแสดงความคิดเห็น 

4. มีการเลือกใชค้ าศพัทใ์นรูปประโยคและส านวนที่เก่ียวขอ้งกบัการแสดงความ
คิดเห็นไดถ้กูตอ้งมากกวา่ 3 ต าแหน่ง เช่น เห็น (ได)้ (วา่) มีความเห็น (วา่) น่า รูส้กึ 
หวงั เกรง (วา่) คาด (วา่) ตอ้ง น่า เป็นตน้ 
5. ใชภ้าษาเหมาะสมมีน า้เสียงสื่อเจตนาในการเขียนเชิงสรา้งสรรคอ์ย่างมีมารยาท
ในการเขียน 

4 คะแนน (ดี) 1. เขียนแสดงความคิดเห็นไดป้ระเด็นตามที่ก าหนดไว ้มีหวัขอ้ ช่ือเรื่องสอดคลอ้ง
สมัพนัธก์บัเนือ้เรื่อง 

2. มีการจดัระบบการเขียนถกูตอ้งบางองคป์ระกอบของการเขียนแสดงความ
คิดเห็น ไดแ้ก่ ความน า เนือ้เรื่อง การจบเรื่อง  
3. มีการแสดงเหตผุล ขอ้สนบัสนนุ ขอ้เปรยีบเทียบ การอา้งอิงแหล่งที่มาของ
ขอ้สนบัสนนุ มีตรรกะถกูตอ้ง 3 ต าแหน่ง 

4. มีการเลือกใชค้ าศพัทใ์นรูปประโยคและส านวนที่เก่ียวขอ้งกบัการแสดงความ
คิดเห็นได ้2 ต าแหน่ง 
5. ใชภ้าษาเหมาะสมมีน า้เสียงสื่อเจตนาในการเขียนเชิงสรา้งสรรคอ์ย่างมีมารยาท
ในการเขียน 

3 คะแนน (พอใช)้ 1. เขียนแสดงความคิดเห็นไดต้รงบางประเด็นตามที่ก าหนดไว ้มีหวัขอ้ ช่ือเรื่อง 
2. มีการจดัระบบการเขียนองคป์ระกอบของการเขียนแสดงความคิดเห็น ไดแ้ก่ 
ความน า เนือ้เรื่อง การจบเรื่อง  
3. การแสดงเหตผุล ขอ้สนบัสนนุ ขอ้โตแ้ยง้ มีตรรกะถกูตอ้ง 2 ต าแหน่ง 



  99 

4. มีการเลือกใชค้ าศพัทใ์นรูปประโยคและส านวนที่เก่ียวขอ้งกบัการแสดงความ
คิดเห็น 1 ต าแหน่ง 

5. ใชภ้าษาเหมาะสมแตไ่ม่มีน า้เสียงส่ือเจตนาในการเขียนเชิงสรา้งสรรค ์มี
มารยาทในการเขียน 

2 คะแนน (ต ่า) 1. เขียนแสดงความคิดเห็นไดบ้างประเด็นตามที่ก าหนดไว ้มีหวัขอ้ ช่ือเรื่อง 
2. มีการจดัระบบการเขียนไม่ถกูตอ้งตามหลกัองคป์ระกอบของการเขียนแสดง  
3. การแสดงเหตผุล ขอ้สนบัสนนุ ขอ้โตแ้ยง้ มีตรรกะถกูตอ้ง 1 ต าแหน่ง 

4.ไม่มีมีการเลือกใชค้ าศพัทใ์นรูปประโยคและส านวนที่เก่ียวขอ้งกบัการแสดงความ
คิดเห็นได ้

5. ใชภ้าษาไม่เหมาะสม ไม่มีน า้เสียงส่ือเจตนาในการเขียนเชิงสรา้งสรรค ์แตมี่
มารยาทในการเขียน 

0 – 1 คะแนน (ปรบัปรุง) 1. เขียนแสดงความคิดเห็นไม่ตรงประเด็นตามที่ก าหนดไว ้ 
2. มีการจดัระบบการเขียนไม่ถกูตอ้งตามหลกัองคป์ระกอบของการเขียนแสดง
ความคิดเห็น  
3. ไม่มีการแสดงเหตผุล ขอ้สนบัสนนุ ขอ้โตแ้ยง้ ไม่มีตรรกะเลย 

4. ไม่มีมีการเลือกใชค้ าศพัทใ์นรูปประโยคและส านวนที่เก่ียวขอ้งกบัการแสดง
ความคิดเห็นไดเ้ลย 
5. ใชภ้าษาไม่เหมาะสม ไม่มีน า้เสียงส่ือเจตนาในการเขียนเชิงสรา้งสรรค ์และไม่มี
มารยาทในการเขียน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  100 

ธรรมชาติเมืองสามหมอก 
ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน หรือบางคนเรียกว่า ‘สวิสเมืองไทย’ ที่มาจากการที่มีบรรยากาศและ

ความสวยงามทางธรรมชาติที่คลา้ยกบัประเทศสวิตเซอรแ์ลนดน์ั่นเอง ซึ่งผมเองก็เช่ือว่าหลาย ๆ 
คนตอ้งเก็บไวเ้ป็นอีกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางแถบภาคเหนือที่ตอ้งไปใหไ้ดส้กัครัง้ในชีวิต และ
แน่นอนวา่บทความนี.้..ผมจะพาทกุคนไปรูจ้กัปางอุง๋ในอีกมมุที่อาจจะแปลกตาออกไป 

ปางอุ๋ง มีช่ือเรียกเต็มๆว่า โครงการพระราชด ารปิางตอง 2 (ปางอุ๋ง) ตัง้อยู่ในหมู่บา้นรวม
ไทย ห่างจากอ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอนประมาณ 44 กิโลเมตร เม่ือก่อนพืน้ที่ตรงนีเ้ป็นพืน้ที่อนัตราย
เพราะอยู่ขอบชายแดนไทยกบัพม่า มีการลกัลอบปลกูพืชและคา้ยาเสพติด ขบวนการลกัลอบตดั
ไมท้ าลายป่า ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั รชักาลที่ 9 และสมเด็จพระราชินินาถทรงเป็นห่วง
ความเป็นอยู่ของชนกลุม่นอ้ยต่าง ๆ จึงมีพระราชด ารใิหพ้ฒันาคณุภาพชีวิตและสง่เสรมิอาชีพของ
ชนกลุ่มนอ้ยเหล่านี ้รวมถึงการสรา้งอ่างเก็บน า้เพื่อฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติพืน้ที่ตรงนีอ้ีกดว้ย 
เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นทิวเขาสงูสลบัซบัซอ้น ภูมิทศันท์ี่ถูกขนานนามว่าสวิตเซอรแ์ลนด์
เมืองไทยก็คือ อ่างเก็บน า้หรือทะเลสาบตรงกลางที่ลอ้มรอบไปดว้ยป่าสนสองใบ สนสามใบและ
ดอกไมเ้มืองหนาว เม่ือตื่นในช่วงเชา้ๆ จะเห็นหมอกหนาลอยอยู่เรี่ยผืนน า้ ฝงูหงสข์าวและหงสด์ า
เป็นฉากหลงั อากาศเย็นสบาย ท าใหผ้มรูส้กึสดชื่นทกุครัง้ที่ไดมี้โอกาสมาดื่มด ่ากบับรรยากาศ ชม
ธรรมชาติที่งดงามแห่งนี ้ส  าหรบักิจกรรมที่นกัท่องเที่ยวนิยมท าที่ปางอุ๋งก็คือการล่องแพชมวิวและ
บรรยากาศโดยรอบ และสิ่งที่ไม่ควรพลาดอีกยอย่างนั้นคือเยี่ยมชมสวนปางอุ๋งของโครงการ
พระราชด ารทิี่มีจดัแสดงพืชพรรณต่าง ๆ ที่กลมกลืนกบัสภาพภมูิประเทศบนที่สงู เป็นยาแผนไทย
และใหป้ระโยชนท์างดา้นอาหาร เช่น อะโวคาโด บ๊วย สาลี่ พลบั นอกจากนีย้งัมีโซนสวนไมด้อกไม้
ประดบัเมืองหนาว เช่น ไฮเดรนเยีย พวงแสด และกหุลาบไวใ้หถ้่ายรูปสวย ๆ สรา้งความประทบัใจ
และท าใหผ้มอยากจะกลบัไปท่ีปางอุง๋อีก 

สดุทา้ยนีผ้มหวงัเป็นอย่างยิ่งว่านักท่องเที่ยวทุกคนจะตระหนักถึงความส าคญัของการ
เที่ยวเชิงอนุรกัษ์ ช่วยกันรกัษาสิ่งแวดลอ้ม ไม่รบกวนหรือรบกวนธรรมชาติใหน้อ้ยที่สุด เพื่อให้
สถานที่สวยงามแห่งนีจ้ะไดอ้ยู่ใหล้กูหลานไดมี้โอกาสมาเยี่ยมชมในภายภาคหนา้ 
ที่มา : krittanai (2562). ธรรมชาติเมืองสามหมอก. สืบคน้เม่ือ 4 ธนัวาคม 2562, จาก

https://www.hashcorner.com/travel/thailand/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87

%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B9%8B%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%

B9%88%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD

%E0%B8%99 

https://www.hashcorner.com/travel/thailand/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B9%8B%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://www.hashcorner.com/travel/thailand/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B9%8B%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://www.hashcorner.com/travel/thailand/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B9%8B%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://www.hashcorner.com/travel/thailand/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B9%8B%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99
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ภาระงาน เร่ือง การเขียนแสดงความคิดเหน็เชิงวิจารณ ์

 ใหน้กัเรยีนเขียนแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณส์ถานที่ท่องเที่ยวท่ีนกัเรยีนประทบัใจ 1 

สถานที่ และตัง้ชื่อเรื่องใหเ้หมาะสม 
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ช่ือ.....................................................................................................เลขที่.......................ชัน้................ 
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แผนการจัดการเรียนรู้การเขียนแสดงความคิดเห็นแบบเน้นภาระงานครั้งที่ 2 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เรื่อง  การเขียนแสดงความคิดเห็นเสนอแนะ   เวลา  6 ชั่วโมง  

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด  
  การเขียนแสดงความคิดเห็นแบ่งเป็น 5 ประเภทย่อย โดยแผนการจัดการเรียนรู้แบบเน้น
ภาระงานครั้งที่ 2 มุ่งเน้นการเขียนแสดงความคิดเห็นเสนอแนะ เช่น การเขียนแสดงความคิดเห็น
เสนอแนะการดำเนินชีวิต การดูแลสุขภาพ การรณรงค์ต่าง ๆ การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ  ฯลฯ  
  การแสดงความคิดเห็นเสนอแนะต้องมีเหตุผลประกอบการสนับสนุน ด้วยการยกตัวอย่าง
ประกอบ การอ้างอิง การใช้เหตุผล การเปรียบเทียบ และการแสดงข้อเท็จจริง เพื่อถ่ายทอด
ประสบการณ์ ความคิดเห็นของผู้เขียนไปยังผู้อ่าน เพื่อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งผู้เขียน
เสนอแนวทางที่ดีให้ผู้อ่าน เป็นการนำเสนอแนวคิดเพื่อเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือสังคมจาก
เหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นในสังคมแม้การกระทำนั้น ๆ จะเป็นผลดีหรือผลเสีย แต่ประเด็นที่
ผู้เขียนมุ่งเสนอนั้นจะต้องก่อให้เกิดผลดีหรือมีแง่คิดที่ดีต่อผู้อ่านมากกว่าผลเสีย  
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
สาระที่ 2 การเขียน 
มาตรฐานการเรียนรู ้ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เรียงความ ย่อความ และเรื่องราว 
      ในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษา
      ค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดที่ ท 2.1 ม.3/6  เขียนอธิบาย ชี้แจง แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล  
ตัวชี้วัดที่ ท 2.1 ม.3/6  เขียนวิเคราะห ์วิจารณ์ แสดงความรู้ความคิดเห็นหรือโต้แย้งอย่างมีเหตุผล 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1. นักเรียนสามารถเขียนแสดงความคิดเห็นเสนอแนะโดยส่ือเจตนาเชิงสร้างสรรค์ได้ 
  2. นักเรียนสามารถเรียงลำดับความคิดให้ผูอ่้านเข้าใจตามความคิดของผู้เขยีนได้ 
  3. นักเรียนสามารถเขียนแสดงความคิดเห็นเสนอแนะตรงตามกลุ่มเป้าหมายหรือผู้รับสาร 
  4. นักเรียนสามารถเรียบเรียงถ้อยคำภาษา ใช้คำศัพท์และประโยคได้หลากหลายแนว 
  5. นักเรียนสามารถเขียนแสดงความคิดเห็นเสนอแนะได้อย่างมีมารยาทและถูกกาลเทศะ  
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สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1.  ความสามารถในการสื่อสาร 
 -  มีความสามารถในการรับ – ส่งสาร 
 -  มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจของตนเอง โดยใช้ภาษา
อย่างเหมาะสม  
 -  ใช้วิธีการสื่อสารที่เหมาะสม 
 -  วิเคราะห์แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
2.  ความสามารถในการคิด 

- ทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห ์
3.  ความสามารถในการแก้ปัญหา   
 -  สามารถแกป้ัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได ้
 -  ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา 
 -  เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงในสังคม 
 -  แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
4.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

- กระบวนการทำงานกลุ่ม 
 5.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
     -  เลือกและใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมตามวัย 
     -  สามารถนำเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาตนเอง 
     -  ใช้เทคโนโลยีในการแกป้ัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

 
สื่อการเรียนการสอน 
 - คอลมัน์ข่าว เรื่อง มาตรการงดใช้พลาสติกทั่วเอเชีย กับก้าวที่เริ่มต้นในประเทศไทย 
 - คู่มือการเขียนแสดงความคิดเห็น 
 - ภาระงาน เรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็นเสนอแนะ 
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ขั้นตอนการสอนแบบเน้นภาระงาน 

ขัน้ก่อนปฏิบตัิภาระงาน (Pre-task) 

ขัน้ตอน จดุประสงค ์ วิธีการปฏิบตัิ การมีปฏิสมัพนัธ ์ เวลา 

การน าเขา้สูบ่ทเรยีน - เพื่อเป็นการ

เตรียมความ

พรอ้มนกัเรียนสู่

การเขา้บทเรยีน 

- เพื่อชีแ้จงขอ้

ค าสั่งภาระงาน

หรอืเรื่องที่

นกัเรียนจะได้

ปฏิบตัิกิจกรรม 
 

- นกัเรียนอา่นคอลมันข์่าว เรื่อง 

มาตรการงดใชพ้ลาสติกทั่วเอเชีย 

กบักา้วที่เริ่มตน้ในประเทศไทย 

 - ครูซกัถามค าถามหลงัจาก

นกัเรียนอ่านคอลมันข์่าวจบ เพื่อ

ตรวจสอบความเขา้ใจ 

- ครูบอกหวัขอ้ที่นกัเรียนจะได้

เรยีนรูใ้นครัง้นี ้คือ การเขียนแสดง

ความคิดเห็นเสนอแนะ 

ระดบัชัน้เรยีน 45 

นาที 

ขัน้ปฏิบตัิภาระงาน  (Task) 

ขัน้ตอน จดุประสงค ์ วิธีการปฏิบตัิ การมีปฏิสมัพนัธ ์ เวลา 

การวางแผน 

(Planning) 

นกัเรียนวางแผน

การท างาน 

- นกัเรียนแบง่บทบาทหนา้ที่ของ

สมาชิกกลุม่แต่ละคน เช่น หวัหนา้

กลุม่ รองหวัหนา้กลุม่ ผู้

ประสานงาน ผูเ้ขียนค าตอบ ผูน้  า

เสนอ เป็นตน้ 

- นกัเรียนวางแผนรว่มกนัสรุปสิ่งที่

ไดจ้ากการคน้ควา้ลงในกระดาษที่

ครูเตรียมไว ้

งานกลุม่ 1 

ชั่วโมง 

รายงาน นกัเรียนรายงาน

ค าตอบหนา้ชัน้

- นกัเรียนสง่ตวัแทนกลุม่มาน า

เสนอแนะเพื่อนนกัเรียนคนอื่น ๆ ให้

งานกลุม่ 1 

ชั่วโมง 
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(Report) เรยีน ตระหนกัถึงความส าคญัของขยะซึง่

เป็นเหตใุหเ้กิดภาวะโลกรอ้นและ

สิน้เปลืองทรพัยากร 

การเขียน 

(Writing) 

นกัเรียนไดฝึ้ก

การเขียนแสดง

ความคิดเห็น

เสนอแนะดว้ย

ตนเอง 

ใหน้กัเรียนเขียนแสดงความคิดเห็น

เสนอแนะเรื่องมาตรการลดขยะ 

รณรงคใ์หผู้อ้า่นด าเนินชีวิตโดย

ปราศจากขยะ รบกวนธรรมชาติให้

นอ้ยที่สดุเพื่อเป็นการถนอม

ทรพัยากรที่มีอยู่อย่างจ ากดั  ให้

ใจความถกูตอ้ง ตามครบถว้นตาม

องคป์ระกอบการแสดงความ

คิดเห็น 

งานเดี่ยว 1 

ชั่วโมง 

ขัน้ฝึกฝนและตรวจสอบการใชภ้าษา (Language Focus) 

ขัน้ตอน จดุประสงค ์ วิธีการปฏิบตัิ การมีปฏิสมัพนัธ ์ เวลา 

การวิเคราะหภ์าษา  

(Analysis) 

ครูอธิบาย

หลกัการเขียน

แสดงความ

คิดเห็นเสนอแนะ 

- นกัเรียนจบัคู่ แลกเปล่ียนงาน

เขียนใหเ้พื่อนอา่นเพื่อตรวจสอบ

ความถกูตอ้งในงานเขียนของเพื่อน

นกัเรียนและสามารถวิเคราะห ์

วิจารณ ์ใหค้ าแนะน า ติชมงาน

เขียนของเพื่อนได ้ 

งานคู ่ 45 

นาที 

การฝึกฝนภาษา 

(Practice) 

ใหโ้อกาสนกัเรียน

ไดก้ลบัไปเขียน

ใหม่ใหง้านเขียน

ดียิ่งขึน้ 

นกัเรียนเขียนการเขียนแสดงความ

คิดเห็นเสนอแนะ เรื่อง รณรงคล์ด

การใชถ้งุพลาสติกและเชิญชวนให้

ผูอ้า่นใชถ้งุผา้เพื่อลดภาวะโลกรอ้น 

งานเดี่ยว 1 

ชั่วโมง 
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การวัดและการประเมินผล 

 แบบประเมินตามสภาพจรงิ (Authentic Assessment) เรื่องการเขียนแสดงความคิดเห็น 

  แบบประเมินผลการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็นเสนอแนะ ให้ผู้สอน

พิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ดังนี ้

ระดบัคะแนน ลกัษณะของงาน 

5 คะแนน (ดีมาก) 1. เขียนแสดงความคิดเห็นเสนอแนะไดต้รงทกุประเด็นตามที่ก าหนดไว ้มีหวัขอ้ ช่ือ

เรื่องสอดคลอ้งสมัพนัธก์บัเนือ้เรื่อง 

2. มีโครงเรื่องถกู ครบองคป์ระกอบถกูตอ้งตามหลกัองคป์ระกอบของการเขียน

แสดงความคิดเห็น ไดแ้ก่ ความน า เนือ้เรื่อง และมีการสรุปการแสดงความคิดเห็น 

3. มีการแสดงเหตผุล ขอ้สนบัสนนุ ขอ้เปรยีบเทียบ การอา้งอิงแหล่งที่มาของ

ขอ้สนบัสนนุที่น่าเช่ือถือตามหลกัตรรกะแสดงความคิดเห็น 

4. มีการเลือกใชค้ าศพัทใ์นรูปประโยคและส านวนที่เก่ียวขอ้งกบัการแสดงความ

คิดเห็นไดถ้กูตอ้งทกุต าแหน่ง เช่น ขอแนะน า (วา่) ความเห็นสมควร (วา่)  ขอเสนอ

แนวทาง น่าจะ รูส้กึ หวงั ควรจะ เป็นตน้ 

5. ใชภ้าษาเหมาะสมมีน า้เสียงสื่อเจตนาในการเขียนเชิงสรา้งสรรคอ์ย่างมีมารยาท

ในการเขียน 

4 คะแนน (ดี) 1. เขียนแสดงความคิดเห็นไดบ้างประเด็นตามที่ก าหนดไว ้มีหวัขอ้ ช่ือเรื่อง

สอดคลอ้งสมัพนัธก์บัเนือ้เรื่อง 

2. มีการจดัระบบการเขียนถกูตอ้งบางองคป์ระกอบของการเขียนแสดงความ

คิดเห็น ไดแ้ก่ ความน า เนือ้เรื่อง การจบเรื่อง  

3. มีการแสดงเหตผุล ขอ้สนบัสนนุ ขอ้เปรยีบเทียบ การอา้งอิงแหล่งที่มาของ

ขอ้สนบัสนนุ มีตรรกะถกูตอ้ง 3 ต าแหน่ง 

4. มีการเลือกใชค้ าศพัทใ์นรูปประโยคและส านวนที่เก่ียวขอ้งกบัการแสดงความ
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คิดเห็นไดผ้ิด 1 ต าแหน่ง 

5. ใชภ้าษาเหมาะสมมีน า้เสียงสื่อเจตนาในการเขียนเชิงสรา้งสรรคอ์ย่างมีมารยาท

ในการเขียน 

3 คะแนน (พอใช)้ 1. เขียนแสดงความคิดเห็นไดต้รงบางประเด็นตามที่ก าหนดไว ้มีหวัขอ้ ช่ือเรื่อง 

2. มีการจดัระบบการเขียนองคป์ระกอบของการเขียนแสดงความคิดเห็น ไดแ้ก่ 

ความน า เนือ้เรื่อง การจบเรื่อง แตข่าด 2 องคป์ระกอบ 

3. การแสดงเหตผุล ขอ้สนบัสนนุ ขอ้โตแ้ยง้ มีตรรกะถกูตอ้ง 2 ต าแหน่ง 

4. มีการเลือกใชค้ าศพัทใ์นรูปประโยคและส านวนที่เก่ียวขอ้งกบัการแสดงความ

คิดเห็นไดผ้ิด 2 - 3 ต าแหน่ง 

5. ใชภ้าษาเหมาะสมแตไ่ม่มีน า้เสียงส่ือเจตนาในการเขียนเชิงสรา้งสรรค ์มี

มารยาทในการเขียน 

2 คะแนน (ต ่า) 1. เขียนแสดงความคิดเห็นไดบ้างประเด็นตามที่ก าหนดไว ้มีหวัขอ้ ช่ือเรื่อง 

2. มีการจดัระบบการเขียนไม่ถกูตอ้งตามหลกัองคป์ระกอบของการเขียนแสดง  

3. การแสดงเหตผุล ขอ้สนบัสนนุ ขอ้โตแ้ยง้ มีตรรกะถกูตอ้ง 1 ต าแหน่ง 

4.มีการเลือกใชค้ าศพัทใ์นรูปประโยคและส านวนที่เก่ียวขอ้งกบัการแสดงความ

คิดเห็นโตแ้ยง้ไดผ้ิด 4 - 5 ต าแหน่ง 

5. ใชภ้าษาไม่เหมาะสม ไม่มีน า้เสียงส่ือเจตนาในการเขียนเชิงสรา้งสรรค ์แตมี่

มารยาทในการเขียน 

0 – 1 คะแนน (ปรบัปรุง) 1. เขียนแสดงความคิดเห็นไม่ตรงประเด็นตามที่ก าหนดไว ้ 

2. มีการจดัระบบการเขียนไม่ถกูตอ้งตามหลกัองคป์ระกอบของการเขียนแสดง

ความคิดเห็น  

3. ไม่มีการแสดงเหตผุล ขอ้สนบัสนนุ ขอ้โตแ้ยง้ ไม่มีตรรกะเลย 
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4. มีการเลือกใชค้ าศพัทใ์นรูปประโยคและส านวนที่เก่ียวขอ้งกบัการแสดงความ

คิดเห็นไดผ้ิดมากกวา่ 5 ต าแหน่ง 

5. ใชภ้าษาไม่เหมาะสม ไม่มีน า้เสียงส่ือเจตนาในการเขียนเชิงสรา้งสรรค ์และไม่มี

มารยาทในการเขียน 
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มาตรการงดใช้พลาสตกิทั่วเอเชีย กับก้าวทีเ่ร่ิมต้นในประเทศไทย 

 หลังจากมีเสียงเรียกร้องมาจากทุกภาคส่วน ประเทศไทยได้เริ่มมีมาตรการลดใช้ ถุงพลาสติก 

อย่างจริงจังจากร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ และนี่คือกรณีศึกษาจุดเริ่มต้นการลดพลาสติกจากหลาย

ประเทศในเอเชีย แม้ครั้งหนึ่งในอดีต พลาสติกเปรียบเหมือนวัสดุสังเคราะห์จากฝีมือการสร้างสรรค์

ของมนุษย์อันล้ำค่าที่นำพาความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันทุกรูปแบบ แต่ไม่กี่ทศวรรษให้หลัง 

ชาวโลกต่างเห็นต้องกันว่า พลาสติกส่งผลกระทบเป็นวงกว้างกว่าที่เราจินตนาการไว้ มาตรการงดใช้

พลาสติก กลายเป็นกระแสและกำลังส่งแรงกระเพื่อมในสังคมโลก เนื่องจากชาวโลกกำลังเห็น

ผลกระทบของจากใช้ถุงพลาสติกที่มากเกินไป จนส่งผลให้ธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ป่าไม้ ทะเล 

และบรรดาสัตว์ ได้รับผลกระทบจากพลาสติกที่พวกมันไม่ได้ก่อขึ้น ดังที่ปรากฏให้เห็นในหน้าสื่ออยู่

หลายกรณี 

 ในส่วนของประเทศไทย กระบวนการงดใช้พลาสติกกำลังเริ่มต้นอย่างจริงจังมากขึ้น แม้จะ

เป็นการออกตัวที่ช้าไปสักหน่อยเมื่อเทียบกับเพื่อนร่วมทวีปเอเชียหลายประเทศ ที่เล็งเห็นผลกระทบ

จากวัสดุสังเคราะห์นี้มาเนิ่นนานแล้ว แต่สิ่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งการเริ่มต้นไปสู่เป้าหมายของโลกที่ไร้

พลาสติก อันจะส่งผลดีต่อธรรมชาติและสัตว์ร่วมโลก นี่คือเรื่องราวของวัฒนธรรมการงดใช้

ถุงพลาสติกที่โดดเด่นทั่วเอเชีย ซึ่งเราต้องการนำเสนอเพื่อเป็นกรณีศึกษาให้กับประเทศไทยที่กำลังอยู่

ในช่วงเริ่มต้นมองว่า มาตรการลดพลาสติกในประเทศสามารถประสบความสำเร็จได้ ตั้งแต่ปี  2018 

เป็นต้นมา ในประเทศไทยเริ่มมีแนวคิดที่จะลดละเลิกถุงพลาสติกตามหน่วยงานราชการ และเอกชน 

เช่น ผู้ขายสินค้าต่างๆ อันเป็นรูปแบบการรณรงค์โดยสมัครใจ ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่สถานที่

ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในประเทศไทยหลายแห่งเริ่มปรากฏให้เห็นถึงผลกระทบจากพลาสติ กที่

กลายเป็นขยะตกค้าง และส่งผลต่อสัตว์ที่อาศัยอยู่โดยรอบ โดยเฉพาะพื้นที่ทะเล จนต้องมีประกาศปิด

สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติบางแห่ง และตั้งแต่ต้นปี 2019 เป็นต้นมา ประเทศไทยเริ่มมาตรการ

ลดถึงพลาสติกอย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็นมาตรการเชิงรุกอย่างการห้ามให้พลาสติกหุ้มฝาเครื่องดื่ม 

มาตรการการห้ามใช้ถุงพลาสติกในสถานศึกษา การจดแจกถุงพลาสติก 1 วันต่อเดือน หรือแม้กระทั่ง

ใช้การศิลปิน ดารานักร้องที่มีชื่อเสียงเพื่อทำแคมเปญจ์รณรงค์การไม่รับถุงพลาสติกโดยเฉพาะ 

นอกจากมาตรการจากร้านค้าปลีกยักษ์ใหญ่ ในส่วนของระดับแบรนด์นั้นก็มีการขยับตัวจาก ยูนิโคล 

(Uniqlo) แบรนด์เสื้อผ้าสตรีทแฟชั่นจากประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศงดการใช้ถุงพลาสติกในทุกสาขา 
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“ทั่วโลก” (รวมถึงประเทศไทย) และเปลี่ยนมาใช้ถุงกระดาษแทน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนเป็นต้นไป 

แม้จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์บางส่วนว่า มาตรการงดใช้ถุงพลาสติกของห้างสรรพสินค้า

ยักษ์ออกจะกะทันหันไปสักนิด จนส่งผลกระทบต่อลูกค้าที่ไม่ได้เตรียมตัวอยู่บ้าง แต่จากกรณีศึกษา

จากมาตรการลดพลาสติกทั่วเอเชีย ก็จะพบได้ว่าในช่วงของการดำเนินการช่วงแรกย่อมได้รับเสียง

วิพากษ์วิจารณ์จากทั้งผู้ค้าและผู้ซื้อ แต่ในท้ายที่สุดมักปรากฏผลการลดการใช้พลาสติกที่น่าพอใจ 

และประชาชนเกิดความคุ้นชินในที่สุด เพียงแต่ต้องอาศัยระยะเวลาของประชาชนในการปรับตัวกับ

ชีวิตที่ลดพลาสติกมากขึ้น 

 อย่างไรก็ตาม สำหรับประเทศไทย ยังมีโจทย์สำคัญว่า จะมาตรการลดถุงพลาสติกในระดับ

ร้านค้าครัวเรือน เช่นในตลาดสด หรือร้านค้ารายย่อยได้อย่างไร ซึ่งอาจจะต้องอาศัยมาตรการทาง

กฎหมาย หรือมาตรการทางภาษีบังคับผู้ค้าทุกคนอย่างเท่าเทียมเช่นเดียวกับกรณีเดียวกันที่เคย

เกิดขึ้นในต่างประเทศ มิฉะนั้นการลดพลาสติกในประเทศไทยจะกลายเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดแค่ใน

บางภาคส่วนของประเทศ และไม่ก่อให้เกิดผลลัพธ์การลดใช้พลาสติกได้อย่างสมบูรณ์ จนในเดือน

เมษายนที่ผ่านมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้รายงานว่า ประเทศไทย

สามารถลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกตามตลาดสด ร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ และร้านสรรพสินค้าได้มาก

ถึง 1,300-1,500 ล้านใบ หรือประมาณ 2,686 ตัน สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของความตระหนักใน

การลดใช้ถุงพลาสติกของคนไทย ดังนั้น ในวันที่ 3 กรกฎาคม อันเป็นวันปลอดถุงพลาสติกสากล 

บรรดาห้างสรรพสินค้าชื่อดัง เช่น เดอะมอลล์ทุกสาขา , สยามพารากอน, ดิเอ็มโพเรียม, ดิเอ็มควอ

เทียร์ และห้างอื่นๆ ในเครือ ได้เตรียมงดให้บริการถุงพลาสติก และแนะนำให้ลูกค้านำถุงผ้ามาใส่

สินค้า หรือบริจาค 1 บาท ในกรณีที่ต้องการรับถุงพลาสติก เพื่อนำเงินไปสนับสนุนกิจกรรมทาง

สิ่งแวดล้อม และเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ห้างสรรพสินค้าในเครือเซ็นทรัลได้ประกาศแคมเปญจ์งด

แจกถุงพลาสติกให้กับลูกค้า และแจกถุงกระดาษแทน รวมไปถึงร้านค้าปลีกในเครือ เช่น ซูเปอร์สปอต 

บีทูเอส ออฟฟิศเมท เป็นต้น ในส่วนของซุปเปอร์มาเก็ต เช่น เทสโก โสตัส ได้ยกเลิกใช้บรรจุภัณฑ์กับ

ผลิตภัณฑ์อาหารทุกสาขาแล้ว ด้านบิ๊กซี ยังมีบริการให้ถุงพลาสติกกับลูกค้า แต่ละมีการกำหนดวันงด

แจกถุงพลาสติก ประจำสัปดาห์หรือประจำเดือน  นอกจากนี้ ล่าสุดเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วราวุธ ศิลปอาชา ได้หารือร่วมกับ

ภาคเอกชน 43 บริษัท ได้ข้อสรุปว่า ห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อจะงดแจกถุงพลาสติกใช้ครั้ง
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เดียวทิ้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 และกำหนดเป้าหมายให้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งจะต้องหมด

จากประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ดังนั้น เมื่อภาครัฐผลักดัน ภาคเอกชน

ตอบสนอง และผู้บริโภคมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โอกาสที่ประเทศ

ไทยจะลดปริมาณการใช้พลาสติกลงเรื่อย ๆ ย่อมเป็นไปได้สูง  

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : national geographic Thailand.  (2562).  มาตรการงดใช้พลาสติกทั่วเอเชีย กับก้าวที่เริ่มต้นในประเทศ

ไทย.  สืบค้นเมื่อ 8 ธันวาคม 2562, จาก  

https://ngthai.com/environment/23193/thailandbeginplasticmeasure 
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ภาระงานเร่ือง การเขียนแสดงความคิดเหน็เสนอแนะ 

 ใหน้กัเรยีนเขียนแสดงความคิดเห็นเสนอแนะ รณรงคล์ดการใชถ้งุพลาสติก เช่น เชญิชวน

ใหผู้อ้า่นใชถ้งุผา้ เพื่อลดภาวะโลกรอ้นและตัง้ชื่อเรื่องใหเ้หมาะสม 
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แผนการจัดการเรียนรู้การเขยีนแสดงความคิดเห็นแบบเน้นภาระงานครั้งที่ 3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เรื่อง  การเขียนแสดงความคิดเห็นตักเตือน    เวลา  6 ชั่วโมง  

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด  
  การเขียนแสดงความคิดเห็นแบ่งเป็น 5 ประเภทย่อย โดยแผนการจัดการเรียนรู้แบบเน้น
ภาระงานครั้งที่ 3 มุ่งเน้นการเขียนแสดงความคิดเห็นตักเตือน เป็นการตักเตือนการกระทำของบุคคล
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือภาพรวมกว้าง ๆ ในสังคมจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น การเขียนแสดงความ
คิดเห็นตักเตือนการขับขี่ การดำเนินชีวิต การเงิน การศึกษา ฯลฯ  
  การแสดงความคิดเห็นตักเตือนต้องมีเหตุผลประกอบการสนับสนุน ด้วยการยกตัวอย่าง
ประกอบ การอ้างอิง การใช้เหตุผล การเปรียบเทียบ และการแสดงข้อเท็จจริง เพื่อถ่ายทอด
ประสบการณ์ ความคิดเห็นของผู้เขียนไปยังผู้อ่าน ส่วนใหญ่ผู้ที่เขียนการแสดงความคิ ดเห็นเพื่อ
ตักเตือนจะปรากฏในหนังสือพิมพ์ในฐานะสื่อมวลชนโดยเฉพาะบทบรรณาธิการที่เปรียบเสมือนผู้เฝ้า
ระวังเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม นักข่าวจึงมีหน้าที่ในการตักเตือนสังคมโดยตรง มีการใช้ภาษาเพื่อ
แสดงข้อเท็จจริงเช่นเดียวกับการแสดงความคิดเห็นแบบอื่น ๆ แต่จะมีลักษณะของการรายงานข่าว 
ข้อมูล ข้อเท็จจริงซึ่งเป็นเหตุการณ์ เรื่องราว บุคคลที่เกิดขึ้นในสังคมผ่านทัศนคติของผู้เขียนเพื่อแสดง
ความคิดเห็นตักเตือนหรือกระจกสะท้อนไปยังผู้อ่าน  
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
สาระที่ 2 การเขียน 
มาตรฐานการเรียนรู ้ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เรียงความ ย่อความ และเรื่องราว 
      ในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษา
      ค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดที่ ท 2.1 ม.3/6  เขียนอธิบาย ชี้แจง แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล  
ตัวชี้วัดที่ ท 2.1 ม.3/6  เขียนวิเคราะห ์วิจารณ์ แสดงความรูค้วามคิดเห็นหรือโต้แย้งอย่างมีเหตุผล 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1. นักเรียนสามารถเขียนแสดงความคิดเห็นตักเตือนโดยส่ือเจตนาเชิงสร้างสรรค์ได้ 
  2. นักเรียนสามารถเรียงลำดับความคิดให้ผูอ่้านเข้าใจตามความคิดของผู้เขยีนได้ 
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  3. นักเรียนสามารถเขียนแสดงความคิดเห็นตักเตือนตรงตามกลุ่มเป้าหมายหรือผู้รับสาร 
  4. นักเรียนสามารถเรียบเรียงถ้อยคำภาษา ใช้คำศัพท์และประโยคได้หลากหลายแนว 

 5. นักเรียนสามารถเขียนแสดงความคิดเห็นตักเตือนได้อย่างมีมารยาทและถูกกาลเทศะ 
 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1.  ความสามารถในการสื่อสาร 
 -  มีความสามารถในการรับ – ส่งสาร 
 -  มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจของตนเอง โดยใช้ภาษา
อย่างเหมาะสม  
 -  ใช้วิธีการสื่อสารที่เหมาะสม 
 -  วิเคราะห์แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
2.  ความสามารถในการคิด 

- ทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห ์
3.  ความสามารถในการแก้ปัญหา   
 -  สามารถแกป้ัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได ้
 -  ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา 
 -  เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงในสังคม 
 -  แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
4.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

- กระบวนการทำงานกลุ่ม 
 5.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
     -  เลือกและใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมตามวัย 
     -  สามารถนำเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาตนเอง 
     -  ใช้เทคโนโลยีในการแกป้ัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
     -  มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลย ี

สื่อการเรียนการสอน 
 - วีดีทัศน์ รายการ Happy Way ตอน Safe Trip Save Life....ขับขี่ปลอดภัย เคารพกฎ 
วินัยจราจร 
 - คู่มือการเขียนแสดงความคิดเห็น 
 - ภาระงาน เรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็นตักเตือน  
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ขั้นตอนการสอนแบบเน้นภาระงาน 

ขัน้ก่อนปฏิบตัิภาระงาน (Pre-task) 

ขัน้ตอน จดุประสงค ์ วิธีการปฏิบตัิ การมีปฏิสมัพนัธ ์ เวลา 

การน าเขา้สูบ่ทเรยีน - เพื่อเป็นการ

เตรียมความ

พรอ้มนกัเรียนสู่

การเขา้บทเรยีน 

- เพื่อชีแ้จงขอ้

ค าสั่งภาระงาน

หรอืเรื่องที่

นกัเรียนจะได้

ปฏิบตัิกิจกรรม 

 

- นักเรียนดูวีดีทัศน์เรื่อง Happy Way 

ตอน Safe Trip Save Life ....ขับขี่

ปลอดภัย เคารพกฎ วินัยจราจร 

 - ครูซักถามคำถามหลังจากจบวดีี

ทัศน์ว่านักเรียนมีความคิดเห็น

อย่างไรบ้าง 

- ครูแสดงกราฟหลักฐานการเกิด

อุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ใน

ประเทศไทย อัตราการบาดเจ็บและ

เสียชีวิต 

 และเข้าประเด็นเหตุการณ์ที่ผ่านมา

ของโรงเรียน มีเด็กนักเรียนโรงเรียน

ประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์

มากน้อยเพียงใด และนักเรียนคิดว่า

สาเหตุใดที่ทำให้เขาเหล่านั้นประสบ

อุบัติเหตุ 

ระดบัชัน้เรยีน 45 

นาที 

ขัน้ปฏิบตัิภาระงาน  (Task) 

ขัน้ตอน จดุประสงค ์ วิธีการปฏิบตัิ การมีปฏิสมัพนัธ ์ เวลา 

การวางแผน 

(Planning) 

นกัเรียนวางแผน

การท างาน 

- นกัเรียนจบักลุ่ม 8 คน รว่นกนั

ปรกึษาระดมความคิดหาขอ้มลู

เรื่องการเคารพกฎจราจร ขบัขี่

งานกลุม่ 1 

ชั่วโมง 
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อย่างไรใหป้ลอดภยั 

- นกัเรียนแตล่ะกลุม่กระจายตวัไป

แลกเปลี่ยนความรูก้บัเพื่อนกลุม่อื่น  

- นกัเรียนแบง่บทบาทหนา้ที่ของ

สมาชิกกลุม่แต่ละคน เช่น หวัหนา้

กลุม่ รองหวัหนา้กลุม่ ผู้

ประสานงาน ผูเ้ขียนค าตอบ ผูน้  า

เสนอ เป็นตน้ 

- นกัเรียนรว่มกนัสรุปสิ่งที่ได้

คน้ควา้ลงในกระดาษที่ครูเตรียมไว้

และน าเสนอหนา้ชัน้เรยีน 

รายงาน 

(Report) 

นกัเรียนรายงาน

ค าตอบหนา้ชัน้

เรยีน 

-นกัเรียนตวัแทนแตล่ะกลุม่มา

น าเสนอการขบัขี่ดว้ยความ

ประมาท วา่มีสิ่งใดเป็นเหตใุหเ้กิด

อบุตัิเหตไุด ้และเสนอวิธีปอ้งกนั

การเกิดอบุตัิเหต ุ

งานกลุม่ 1 

ชั่วโมง 

การเขียน 

(Writing) 

นกัเรียนไดฝึ้ก

การเขียนแสดง

ความคิดเห็น

ตกัเตือนดว้ย

ตนเอง 

ใหน้กัเรียนเขียนแสดงความคิดเห็น

ตกัเตือนเรื่องการขบัขี่ปลอดภยั  ให้

ใจความถกูตอ้ง ตามครบถว้นตาม

องคป์ระกอบการแสดงความ

คิดเห็น 

งานเดี่ยว 1 

ชั่วโมง 

ขัน้ฝึกฝนและตรวจสอบการใชภ้าษา (Language Focus) 

ขัน้ตอน จดุประสงค ์ วิธีการปฏิบตัิ การมีปฏิสมัพนัธ ์ เวลา 

การวิเคราะหภ์าษา  

(Analysis) 

ครูอธิบาย

หลกัการเขียน

- นกัเรียนจบัคู่ แลกเปล่ียนงาน

เขียนใหเ้พื่อนอา่นเพื่อตรวจสอบ

งานคู ่ 45 

นาที 
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แสดงความ

คิดเห็นตกัเตือน 

ความถกูตอ้งในงานเขียนของเพื่อน

นกัเรียนและสามารถวิเคราะห ์

วิจารณ ์ใหค้ าแนะน า ติชมงาน

เขียนของเพื่อนได ้ 

การฝึกฝนภาษา 

(Practice) 

ใหโ้อกาสนกัเรียน

ไดก้ลบัไปเขียน

ใหม่ใหง้านเขียน

ดียิ่งขึน้ 

นกัเรียนเขียนแสดงความคิดเห็น

ตกัเตือน เรื่อง การขบัขี่ปลอดภยั   

งานเดี่ยว 1 

ชั่วโมง 

 

การวัดและการประเมินผล 

 แบบประเมินผลการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็นตักเตือนให้ผู้สอนพิจารณาจาก

เกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ดังนี ้

ระดบัคะแนน ลกัษณะของงาน 

5 คะแนน (ดีมาก) 1. เขียนแสดงความคิดเห็นตกัเตือนไดต้รงทกุประเด็นตามที่ก าหนดไว ้มีหวัขอ้ ช่ือ

เรื่องสอดคลอ้งสมัพนัธก์บัเนือ้เรื่อง 

2. มีโครงเรื่องถกู ครบองคป์ระกอบถกูตอ้งตามหลกัองคป์ระกอบของการเขียน

แสดงความคิดเห็น ไดแ้ก่ ความน า เนือ้เรื่อง และมีการสรุปการแสดงความคิดเห็น 

3. มีการแสดงเหตผุล ขอ้สนบัสนนุ ขอ้เปรยีบเทียบ การอา้งอิงแหล่งที่มาของ

ขอ้สนบัสนนุที่น่าเช่ือถือตามหลกัตรรกะแสดงความคิดเห็น 

4. มีการเลือกใชค้ าศพัทใ์นรูปประโยคและส านวนที่เก่ียวขอ้งกบัการแสดงความ

คิดเห็นไดถ้กูตอ้งทกุต าแหน่ง เช่น ควร น่าจะ สมควรที่จะ เป็นการดีกวา่... จะ

ดีกวา่ไหมถา้... เป็นตน้  

5. ใชภ้าษาเหมาะสมมีน า้เสียงสื่อเจตนาในการเขียนเชิงสรา้งสรรคอ์ย่างมีมารยาท

ในการเขียน 
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4 คะแนน (ดี) 1. เขียนแสดงความคิดเห็นไดบ้างประเด็นตามที่ก าหนดไว ้มีหวัขอ้ ช่ือเรื่อง

สอดคลอ้งสมัพนัธก์บัเนือ้เรื่อง 

2. มีการจดัระบบการเขียนถกูตอ้งบางองคป์ระกอบของการเขียนแสดงความ

คิดเห็น ไดแ้ก่ ความน า เนือ้เรื่อง การจบเรื่อง  

3. มีการแสดงเหตผุล ขอ้สนบัสนนุ ขอ้เปรยีบเทียบ การอา้งอิงแหล่งที่มาของ

ขอ้สนบัสนนุ มีตรรกะถกูตอ้ง 2 ต าแหน่ง 

4. มีการเลือกใชค้ าศพัทใ์นรูปประโยคและส านวนที่เก่ียวขอ้งกบัการแสดงความ

คิดเห็นไดผ้ิด 1 ต าแหน่ง 

5. ใชภ้าษาเหมาะสมมีน า้เสียงสื่อเจตนาในการเขียนเชิงสรา้งสรรคอ์ย่างมีมารยาท

ในการเขียน 

3 คะแนน (พอใช)้ 1. เขียนแสดงความคิดเห็นไดต้รงบางประเด็นตามที่ก าหนดไว ้มีหวัขอ้ ช่ือเรื่อง 

2. มีการจดัระบบการเขียนองคป์ระกอบของการเขียนแสดงความคิดเห็น ไดแ้ก่ 

ความน า เนือ้เรื่อง การจบเรื่อง  

3. การแสดงเหตผุล ขอ้สนบัสนนุ ขอ้โตแ้ยง้ มีตรรกะถกูตอ้ง 1 ต าแหน่ง 

4. มีการเลือกใชค้ าศพัทใ์นรูปประโยคและส านวนที่เก่ียวขอ้งกบัการแสดงความ

คิดเห็นไดผ้ิด 2 - 3 ต าแหน่ง 

5. ใชภ้าษาเหมาะสมแตไ่ม่มีน า้เสียงส่ือเจตนาในการเขียนเชิงสรา้งสรรค ์มี

มารยาทในการเขียน 

2 คะแนน (ต ่า) 1. เขียนแสดงความคิดเห็นไดบ้างประเด็นตามที่ก าหนดไว ้มีหวัขอ้ ช่ือเรื่อง 

2. มีการจดัระบบการเขียนไม่ถกูตอ้งตามหลกัองคป์ระกอบของการเขียนแสดง  

3. การแสดงเหตผุล ขอ้สนบัสนนุ ขอ้โตแ้ยง้ ไม่มีตรรกะถกูตอ้ง 

4.มีการเลือกใชค้ าศพัทใ์นรูปประโยคและส านวนที่เก่ียวขอ้งกบัการแสดงความ

คิดเห็นไดผ้ิด 4 - 5 ต าแหน่ง 



  119 

5. ใชภ้าษาไม่เหมาะสม ไม่มีน า้เสียงส่ือเจตนาในการเขียนเชิงสรา้งสรรค ์แตมี่

มารยาทในการเขียน 

0 – 1 คะแนน (ปรบัปรุง) 1. เขียนแสดงความคิดเห็นไม่ตรงประเด็นตามที่ก าหนดไว ้ 

2. มีการจดัระบบการเขียนไม่ถกูตอ้งตามหลกัองคป์ระกอบของการเขียนแสดง  

3. ไม่มีการแสดงเหตผุล ขอ้สนบัสนนุ ขอ้โตแ้ยง้ ไม่มีตรรกะเลย 

4. มีการเลือกใชค้ าศพัทใ์นรูปประโยคและส านวนที่เก่ียวขอ้งกบัการแสดงความ

คิดเห็นไดผ้ิดมากกวา่ 5 ต าแหน่ง 

5. ใชภ้าษาไม่เหมาะสม ไม่มีน า้เสียงส่ือเจตนาในการเขียนเชิงสรา้งสรรค ์และไม่มี

มารยาทในการเขียน 
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ภาระงานเรื่อง การเขียนแสดงความคิดเหน็ตักเตอืน 

 ใหน้กัเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นตกัเตือนการขบัขี่รถจกัรยานยนต ์เคารพกฎจราจร ลดอบุตัิเหตบุน

ทอ้งถนน และตัง้ช่ือเรื่องใหเ้หมาะสม 
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ชื่อ.....................................................................................................เลขที่.......................ชั้น................ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้การเขียนแสดงความคิดเห็นแบบเน้นภาระงานครั้งที่ 4 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เรื่อง  การเขียนแสดงความคิดเห็นโต้แย้งหรือคัดค้าน เวลา  6 ชั่วโมง  

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด  
   การเขียนแสดงความคิดเห็นแบ่งเป็น 5 ประเภทย่อย โดยแผนการจัดการเรียนรู้แบบเน้น
ภาระงานครั้งที่ 4 มุ่งเน้นการเขียนแสดงความคิดเห็นโต้แย้งหรือคัดค้าน เป็นการตำหนิเพราะไม่เห็น
ด้วยต่อการกระทำของบุคคล เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม เช่น การเขียนแสดงความคิดเห็นโต้แย้งหรือ
คัดค้านการล่าสัวต์ป่า กฎหมาย การเมือง กิจกรรมของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ความเชื่อ บุคคล บทความ 
สื่อต่าง ๆ  ฯลฯ  
  การแสดงความคิดเห็นโต้แย้งหรือคัดค้านต้องมีเหตุผลประกอบการสนับสนุน ด้วยการ
ยกตัวอย่างประกอบ การอ้างอิง การใช้เหตุผล การเปรียบเทียบ และการแสดงข้อเท็จจริง เพื่อ
ถ่ายทอดประสบการณ์ ความคิดเห็นของผู้เขียนไปยังผู้อ่าน เพื่อสะท้อนความไม่เห็นด้วยตอบโต้เรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งผู้เขียนนำเสนอเนื้อหาใจความโต้แย้งความคิดเห็นของผู้อื่นหรือคัดค้านการกระทำของ
ของผู้อื่น อาจกล่าวโต้แย้งถึงผู้มีหน้าที่หรือควรรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง กล่าวคือเป็น
การแสดงทัศนะทางลบหรือไม่เห็นด้วยของผู้เขียนต่อเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้น 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
สาระที่ 2 การเขียน 
มาตรฐานการเรียนรู ้ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เรียงความ ย่อความ และเรื่องราว 
      ในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษา
      ค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดที่ ท 2.1 ม.3/6  เขียนอธิบาย ชี้แจง แสดงความคิดเห็นโต้แย้งอย่างมีเหตุผล  
ตัวชี้วัดที่ ท 2.1 ม.3/6  เขียนวิเคราะห ์วิจารณ์ แสดงความรูค้วามคิดเห็นหรือโต้แย้งอย่างมีเหตุผล 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1. นักเรียนสามารถเขียนแสดงความคิดเห็นโต้แย้งหรือคัดค้านโดยส่ือเจตนาเชิงสร้างสรรคไ์ด้ 
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  2. นักเรียนสามารถเรียงลำดับความคิดให้ผูอ่้านเข้าใจตามความคิดของผู้เขยีนได้ 
  3. นักเรียนสามารถเขียนแสดงความคิดเห็นโต้แย้งหรือคัดค้านตรงตามกลุ่มเป้าหมายหรือ
ผู้รับสาร 
  4. นักเรียนสามารถเรียบเรียงถ้อยคำภาษา ใช้คำศัพท์และประโยคได้หลากหลายแนว 
  5. นักเรียนสามารถเขียนแสดงความคิดเห็นโต้แย้งหรือคัดค้านได้อย่างมมีารยาทและถูก
กาลเทศะ  
 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

1.  ความสามารถในการสื่อสาร 
 -  มีความสามารถในการรบั – ส่งสาร 
 -  มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจของตนเอง โดยใช้ภาษา
อย่างเหมาะสม  
 -  ใช้วิธีการสื่อสารที่เหมาะสม 
 -  วิเคราะห์แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
2.  ความสามารถในการคิด 

- ทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห ์
3.  ความสามารถในการแก้ปัญหา   
 -  สามารถแกป้ัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได ้
 -  ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา 
 -  เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงในสังคม 
 -  แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
4.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

- กระบวนการทำงานกลุ่ม 
 5.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
     -  เลือกและใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมตามวัย 
     -  สามารถนำเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาตนเอง 
     -  ใช้เทคโนโลยีในการแกป้ัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
     -  มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลย ี
 

สื่อการเรียนการสอน 
 - วีดีทัศน์ เรื่อง เล่าชวนหัว อ.สุขสันต์ วิเวกเมธากร เปิดตำนานจีนเปิปพิสดาร  
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 - คู่มือการเขียนแสดงความคิดเห็น 
 - ภาระงาน เรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็นโต้แย้งหรือคัดค้าน 
 
ขั้นตอนการสอนแบบเน้นภาระงาน 

ขัน้ก่อนปฏิบตัิภาระงาน (Pre-task) 

ขัน้ตอน จดุประสงค ์ วิธีการปฏิบตัิ การมีปฏิสมัพนัธ ์ เวลา 

การน าเขา้สูบ่ทเรยีน - เพื่อเป็นการ

เตรียมความ

พรอ้มนกัเรียนสู่

การเขา้บทเรยีน 

- เพื่อชีแ้จงขอ้

ค าสั่งภาระงาน

หรอืเรื่องที่

นกัเรียนจะได้

ปฏิบตัิกิจกรรม 
 

- นกัเรียนดวูีดีทศัน ์เรื่อง เลา่ชวน

หวั อ.สขุสนัต ์วิเวกเมธากร เปิด

ต านานจีนเปิปพิสดาร 

 - ครูซกัถามค าถามหลงัจาก

นกัเรียนดวูีดีทศันจ์บ เพื่อ

ตรวจสอบความเขา้ใจ และถาม

ความคิดเห็นของนกัเรียนว่ามี

ความรูส้กึอย่างไร 

ระดบัชัน้เรยีน 45 

นาที 

ขัน้ปฏิบตัิภาระงาน  (Task) 

ขัน้ตอน จดุประสงค ์ วิธีการปฏิบตัิ การมีปฏิสมัพนัธ ์ เวลา 

การวางแผน 

(Planning) 

นกัเรียนวางแผน

การท างาน 

- นกัเรียนจบักลุ่ม 8 คน รว่นกนั

ปรกึษาวา่การกินแบบพิสดารมีขอ้ดี

หรอืขอ้เสียหรือไม่อย่างไร เพื่อตอบ

โตก้ารกินแปลก 

- นกัเรียนรว่มกนัสรุปสิ่งที่ได้

คน้ควา้ลงในกระดาษที่ครูเตรียมไว้

และน าเสนอหนา้ชัน้เรยีน 

งานกลุม่ 1 

ชั่วโมง 
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รายงาน 

(Report) 

นกัเรียนรายงาน

ค าตอบหนา้ชัน้

เรยีน 

-นกัเรียนตวัแทนแตล่ะกลุม่

น าเสนอขอ้โตแ้ยง้หรอืคดัคา้นการ

กินแบบพิสดาร พรอ้มแสดงเหตผุล 

งานกลุม่ 1 

ชั่วโมง 

การเขียน 

(Writing) 

นกัเรียนไดฝึ้ก

การเขียนแสดง

ความคิดเห็น

โตแ้ยง้หรอื

คดัคา้นดว้ย

ตนเอง 

ใหน้กัเรียนแต่ละคนเขียนแสดง

ความคิดเห็นโตแ้ยง้การกินแบบไม่

ถกูสขุลกัษณะ การกินแบบพิสดาร 

ใหถ้กูตอ้ง ตามครบถว้นตาม

องคป์ระกอบการแสดงความ

คิดเห็น 

งานเดี่ยว 1 

ชั่วโมง 

ขัน้ฝึกฝนและตรวจสอบการใชภ้าษา (Language Focus) 

ขัน้ตอน จดุประสงค ์ วิธีการปฏิบตัิ การมีปฏิสมัพนัธ ์ เวลา 

การวิเคราะหภ์าษา  

(Analysis) 

ครูอธิบาย

หลกัการเขียน

แสดงความ

คิดเห็นโตแ้ยง้

หรอืคดัคา้น 

- นกัเรียนไดว้ิเคราะหแ์นวทาง

ส าหรบัการเขียนแสดงความคิดเห็น

โตแ้ยง้ที่ถกูตอ้ง  

- นกัเรียนไดโ้อกาสตรวจสอบความ

ถกูตอ้งของงานเขียนตนเอง และ

เพื่อนรว่มชัน้ 

งานคู ่ 45 

นาที 

การฝึกฝนภาษา 

(Practice) 

ใหโ้อกาสนกัเรียน

ไดก้ลบัไปเขียน

ใหม่ใหง้านเขียน

ดียิ่งขึน้ 

- นกัเรียนเขียนแสดงความคิดเห็น

โตแ้ยง้ เรื่อง การกินแบบไม่ถกู

สขุลกัษณะ การกินแบบพิสดารอีก

ครัง้ 

งานเดี่ยว 1 

ชั่วโมง 
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การวัดและการประเมินผล 

  แบบประเมินผลการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็นโต้แย้งหรือคัดค้านให้

ผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ดังนี ้

ระดบัคะแนน ลกัษณะของงาน 

5 คะแนน (ดีมาก) 1. เขียนแสดงความคิดเห็นโตแ้ยง้หรอืคดัคา้นไดต้รงทกุประเด็นตามที่ก าหนดไว ้มี

หวัขอ้ ช่ือเรื่องสอดคลอ้งสมัพนัธก์บัเนือ้เรื่อง 

2. มีโครงเรื่องถกู ครบองคป์ระกอบถกูตอ้งตามหลกัองคป์ระกอบของการเขียน

แสดงความคิดเห็น ไดแ้ก่ ความน า เนือ้เรื่อง และมีการสรุปการแสดงความคิดเห็น 

3. มีการแสดงเหตผุล ขอ้สนบัสนนุ ขอ้เปรยีบเทียบ การอา้งอิงแหล่งที่มาของ

ขอ้สนบัสนนุที่น่าเช่ือถือตามหลกัตรรกะแสดงความคิดเห็น 

4. มีการเลือกใชค้ าศพัทใ์นรูปประโยคและส านวนที่เก่ียวขอ้งกบัการแสดงความ

คิดเห็นไดถ้กูตอ้งทกุต าแหน่ง เช่น ไม่ควร ไม่สมควร ไม่เห็นดว้ย ไม่น่า ไม่เช่ือ ขอ

ปฏิเสธการกระท านี ้ต่อตา้นการกระท านี ้ เป็นตน้  

5. ใชภ้าษาเหมาะสมมีน า้เสียงสื่อเจตนาในการเขียนเชิงสรา้งสรรคอ์ย่างมีมารยาท

ในการเขียน 

4 คะแนน (ดี) 1. เขียนแสดงความคิดเห็นไดบ้างประเด็นตามที่ก าหนดไว ้มีหวัขอ้ ช่ือเรื่อง

สอดคลอ้งสมัพนัธก์บัเนือ้เรื่อง 

2. มีการจดัระบบการเขียนถกูตอ้งบางองคป์ระกอบของการเขียนแสดงความ

คิดเห็น ไดแ้ก่ ความน า เนือ้เรื่อง การจบเรื่อง  

3. มีการแสดงเหตผุล ขอ้สนบัสนนุ ขอ้เปรยีบเทียบ การอา้งอิงแหล่งที่มาของ

ขอ้สนบัสนนุ มีตรรกะถกูตอ้ง 3 ต าแหน่ง 

4. มีการเลือกใชค้ าศพัทใ์นรูปประโยคและส านวนที่เก่ียวขอ้งกบัการแสดงความ
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คิดเห็นไดผ้ิด 1 ต าแหน่ง 

5. ใชภ้าษาเหมาะสมมีน า้เสียงสื่อเจตนาในการเขียนเชิงสรา้งสรรคอ์ย่างมีมารยาท

ในการเขียน 

3 คะแนน (พอใช)้ 1. เขียนแสดงความคิดเห็นไดต้รงบางประเด็นตามที่ก าหนดไว ้มีหวัขอ้ ช่ือเรื่อง 

2. มีการจดัระบบการเขียนองคป์ระกอบของการเขียนแสดงความคิดเห็น ไดแ้ก่ 

ความน า เนือ้เรื่อง การจบเรื่อง แตข่าด 2 องคป์ระกอบ 

3. การแสดงเหตผุล ขอ้สนบัสนนุ ขอ้โตแ้ยง้ มีตรรกะถกูตอ้ง 2 ต าแหน่ง 

4. มีการเลือกใชค้ าศพัทใ์นรูปประโยคและส านวนที่เก่ียวขอ้งกบัการแสดงความ

คิดเห็นไดผ้ิด 2 - 3 ต าแหน่ง 

5. ใชภ้าษาเหมาะสมแตไ่ม่มีน า้เสียงส่ือเจตนาในการเขียนเชิงสรา้งสรรค ์มี

มารยาทในการเขียน 

2 คะแนน (ต ่า) 1. เขียนแสดงความคิดเห็นไดบ้างประเด็นตามที่ก าหนดไว ้มีหวัขอ้ ช่ือเรื่อง 

2. มีการจดัระบบการเขียนไม่ถกูตอ้งตามหลกัองคป์ระกอบของการเขียนแสดง  

3. การแสดงเหตผุล ขอ้สนบัสนนุ ขอ้โตแ้ยง้ มีตรรกะถกูตอ้ง 1 ต าแหน่ง 

4.มีการเลือกใชค้ าศพัทใ์นรูปประโยคและส านวนที่เก่ียวขอ้งกบัการแสดงความ

คิดเห็นไดผ้ิด 4 - 5 ต าแหน่ง 

5. ใชภ้าษาไม่เหมาะสม ไม่มีน า้เสียงส่ือเจตนาในการเขียนเชิงสรา้งสรรค ์แตมี่

มารยาทในการเขียน 

0 – 1 คะแนน (ปรบัปรุง) 1. เขียนแสดงความคิดเห็นไม่ตรงประเด็นตามที่ก าหนดไว ้ 

2. มีการจดัระบบการเขียนไม่ถกูตอ้งตามหลกัองคป์ระกอบของการเขียนแสดง  

3. ไม่มีการแสดงเหตผุล ขอ้สนบัสนนุ ขอ้โตแ้ยง้ ไม่มีตรรกะเลย 

4. มีการเลือกใชค้ าศพัทใ์นรูปประโยคและส านวนที่เก่ียวขอ้งกบัการแสดงความ

คิดเห็นไดผ้ิดมากกวา่ 5 ต าแหน่ง 

5. ใชภ้าษาไม่เหมาะสม ไม่มีน า้เสียงส่ือเจตนาในการเขียนเชิงสรา้งสรรค ์และไม่มี

มารยาทในการเขียน 
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ภาระงานเรื่อง การเขียนแสดงความคิดเหน็โต้แย้งหรือคัดค้าน 

 ใหน้กัเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นโตแ้ยง้หรอืคดัคา้นการกินอาหารไม่ถกูสขุลกัษณะ เปิปพิสดาร 

พรอ้มตัง้ช่ือเรื่องใหม่เหมาะสม
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ช่ือ.....................................................................................................เลขที่.......................ชัน้................. 
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แผนการจัดการเรียนรู้การเขียนแสดงความคิดเห็นแบบเน้นภาระงานครั้งที่ 5 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เรื่อง  การเขียนแสดงความคิดเห็นสนับสนนุหรือยกยอ่ง  เวลา  6 ชั่วโมง  

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด  
  การเขียนแสดงความคิดเห็นแบ่งเป็น 5 ประเภทย่อย โดยแผนการจัดการเรียนรู้แบบเน้น
ภาระงานครั้งที่ 5 มุ่งเน้นการเขียนแสดงความคิดเห็นสนับสนุนหรือยกย่อง เช่น การเขียนแสดงความ
คิดเห็นเชิดชูบุคคล องค์กร ยกย่องผู้ที่ทำคุณประโยชน์หรือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนใน ฯลฯ  
  การแสดงความคิดเห็นสนับสนุนหรือยกย่องต้องมีเหตุผลประกอบการสนับสนุน ด้วยการ
ยกตัวอย่างประกอบ การอ้างอิง การใช้เหตุผล การเปรียบเทียบ และการแสดงข้อเท็จจริง เพื่อ
ถ่ายทอดประสบการณ์ ความคิดเห็นของผู้เขียนไปยังผู้อ่านเพื่อแสดงความสรรเสริญยกย่องบุคคลหรือ
องค์กร 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
สาระที่ 2 การเขียน 
มาตรฐานการเรียนรู ้ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เรียงความ ย่อความ และเรื่องราว 
      ในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษา
      ค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดที่ ท 2.1 ม.3/6  เขียนอธิบาย ชี้แจง แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล  
ตัวชี้วัดที่ ท 2.1 ม.3/6  เขียนวิเคราะห ์วิจารณ์ แสดงความรูค้วามคิดเห็นหรือโต้แย้งอย่างมีเหตุผล 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1. นักเรียนสามารถเขียนแสดงความคิดเห็นสนับสนุนหรือยกย่องโดยส่ือเจตนาเชิงสร้างสรรค์
ได ้
  2. นักเรียนสามารถเรียงลำดับความคิดให้ผูอ่้านเข้าใจตามความคิดของผู้เขยีนได้ 
  3. นักเรียนสามารถเขียนแสดงความคิดเห็นสนับสนุนหรือยกย่องตรงตามกลุม่เป้าหมายหรือ
ผู้รับสาร 
  4. นักเรียนสามารถเรียบเรียงถ้อยคำภาษา ใช้คำศัพท์และประโยคได้หลากหลายแนว 
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  5. นักเรียนสามารถเขียนแสดงความคิดเห็นสนับสนุนหรอืยกย่องได้อย่างมีมารยาทและถูก
กาลเทศะ 

 
 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1.  ความสามารถในการสื่อสาร 
 -  มีความสามารถในการรับ – ส่งสาร 
 -  มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจของตนเอง โดยใช้ภาษา
อย่างเหมาะสม  
 -  ใช้วิธีการสื่อสารที่เหมาะสม 
 -  วิเคราะห์แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
2.  ความสามารถในการคิด 

- ทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห ์
3.  ความสามารถในการแก้ปัญหา   
 -  สามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได ้
 -  ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา 
 -  เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงในสังคม 
 -  แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
4.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

- กระบวนการทำงานกลุ่ม 
 5.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
     -  เลือกและใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมตามวัย 
     -  สามารถนำเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาตนเอง 
     -  ใช้เทคโนโลยีในการแกป้ัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
     -  มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลย ี
 

สื่อการเรียนการสอน 
 - วีดีทัศน์ เรื่อง บุคคลตัวอย่าง ดร.เกริก มุ่งมีกิจ 
 - คู่มือการเขียนแสดงความคิดเห็น 
 - ภาระงานเรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็นสนับสนุนหรอืยกย่อง 
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ขั้นตอนการสอนแบบเน้นภาระงาน 

ขัน้ก่อนปฏิบตัิภาระงาน (Pre-task) 

ขัน้ตอน จดุประสงค ์ วิธีการปฏิบตัิ การมีปฏิสมัพนัธ ์ เวลา 

การน าเขา้สูบ่ทเรยีน - เพื่อเป็นการ

เตรียมความ

พรอ้มนกัเรียนสู่

การเขา้บทเรยีน 

- เพื่อชีแ้จงขอ้

ค าสั่งภาระงาน

หรอืเรื่องที่

นกัเรียนจะได้

ปฏิบตัิกิจกรรม 
 

- นกัเรียนดวูีดีทศันเ์รื่อง บคุคล

ตวัอย่าง ดร.เกรกิ มุ่งมีกิจ 

 - ครูซกัถามค าถามหลงัจาก

นกัเรียนดวูีดีทศันจ์บ เพื่อ

ตรวจสอบความเขา้ใจ และถาม

ความคิดเห็นของนกัเรียนว่ามี

ความรูส้กึอย่างไร 

ระดบัชัน้เรยีน 45 

นาที 

ขัน้ปฏิบตัิภาระงาน  (Task) 

ขัน้ตอน จดุประสงค ์ วิธีการปฏิบตัิ การมีปฏิสมัพนัธ ์ เวลา 

การวางแผน 

(Planning) 

นกัเรียนวางแผน

การท างาน 

- นกัเรียนแบง่บทบาทหนา้ที่ของ

สมาชิกกลุม่แต่ละคน เช่น หวัหนา้

กลุม่ รองหวัหนา้กลุม่ ผู้

ประสานงาน ผูเ้ขียนค าตอบ ผูน้  า

เสนอ เป็นตน้ 

- นกัเรียนรว่มกนัสรุปสิ่งที่ได้

คน้ควา้และเขียนแสดงความ

คิดเห็นสนบัสนนุหรอืยกย่อง 

งานกลุม่ 1 

ชั่วโมง 

รายงาน นกัเรียนรายงาน - นกัเรียนตวัแทนกลุม่ออกมา งานกลุม่ 1 
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(Report) ค าตอบหนา้ชัน้

เรยีน 

น าเสนอสิ่งที่ไดร้ว่มกนัเขียนแสดง

ความคิดเห็นสนบัสนนุหรอืยกย่อง

บคุคลหรอืองคก์ร 

ชั่วโมง 

การเขียน 

(Writing) 

นกัเรียนไดฝึ้ก

การเขียนแสดง

ความคิดเห็น

สนบัสนนุหรอืยก

ย่องบคุคลหรอื

องคก์รดว้ย

ตนเองและได้

แลกเปลี่ยน

ความรูก้บัเพื่อน

นกัเรียน 

- นกัเรียนเขียนแสดงความคิดเห็น

สนบัสนนุหรอืยกย่องบคุคลหรอื

องคก์รใหถ้กูตอ้ง ตามครบถว้น

ตามองคป์ระกอบการแสดงความ

คิดเห็น 

งานเดี่ยว 1 

ชั่วโมง 

ขัน้ฝึกฝนและตรวจสอบการใชภ้าษา (Language Focus) 

ขัน้ตอน จดุประสงค ์ วิธีการปฏิบตัิ การมีปฏิสมัพนัธ ์ เวลา 

การวิเคราะหภ์าษา  

(Analysis) 

ครูอธิบาย

หลกัการเขียน

แสดงความ

คิดเห็นสนบัสนนุ

หรอืยกย่อง

บคุคลหรอืองคก์ร 

- นกัเรียนไดว้ิเคราะหก์ารเขียน

แสดงความคิดเห็นสนบัสนนุหรือ

ยกย่องบคุคลหรือองคก์รที่ถกูตอ้ง  

- นกัเรียนและเพื่อนนกัเรียน

แลกเปลี่ยนความรู ้เปิดไดโ้อกาสให้

ตรวจสอบความถกูตอ้งของงาน

เขียนตนเอง  

งานคู ่ 45 

นาที 

การฝึกฝนภาษา 

(Practice) 

ใหโ้อกาสนกัเรียน

ไดก้ลบัไปเขียน

ใหม่ใหง้านเขียน

ดียิ่งขึน้ 

- นกัเรียนเขียนแสดงความคิดเห็น

สนบัสนนุหรอืยกย่องบคุคลหรอื

องคก์รใหส้มบรูณ ์ถกูตอ้งยิ่งขึน้ 

งานเดี่ยว 1 

ชั่วโมง 
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การวัดและการประเมินผล 

  แบบประเมินผลการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็นสนับสนุนหรือยกย่อง

ให้ผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ดังนี ้

ระดบัคะแนน ลกัษณะของงาน 

5 คะแนน (ดีมาก) 1. เขียนแสดงความคิดเห็นสนบัสนนุหรอืยกย่องบคุคลหรอืองคก์รไดต้รงทกุ

ประเด็นตามที่ก าหนดไว ้มีหวัขอ้ ช่ือเรื่องสอดคลอ้งสมัพนัธก์บัเนือ้เรื่อง 

2. มีโครงเรื่องถกู ครบองคป์ระกอบถกูตอ้งตามหลกัองคป์ระกอบของการเขียน

แสดงความคิดเห็น ไดแ้ก่ ความน า เนือ้เรื่อง และมีการสรุปการแสดงความคิดเห็น 

3. มีการแสดงเหตผุล ขอ้สนบัสนนุ ขอ้เปรยีบเทียบ การอา้งอิงแหล่งที่มาของ

ขอ้สนบัสนนุที่น่าเช่ือถือตามหลกัตรรกะแสดงความคิดเห็น 

4. มีการเลือกใชค้ าศพัทใ์นรูปประโยคและส านวนที่เก่ียวขอ้งกบัการแสดงความ

คิดเห็นไดถ้กูตอ้งทกุต าแหน่ง เช่น  เห็นไดว้า่ น่า รูส้กึ หวงั น่ายกย่อง ควรน าเป็น

แบบอย่าง  เราเห็นดว้ยอย่างยิ่ง เราก็เห็นดว้ย เราขอสนบัสนนุ เราจงึสนบัสนนุ 

ตอ้งสรรเสรญิ น่าช่ืนชม น่ายกย่อง เป็นตน้  

5. ใชภ้าษาเหมาะสมมีน า้เสียงสื่อเจตนาในการเขียนเชิงสรา้งสรรคอ์ย่างมีมารยาท

ในการเขียน 

4 คะแนน (ดี) 1. เขียนแสดงความคิดเห็นไดบ้างประเด็นตามที่ก าหนดไว ้มีหวัขอ้ ช่ือเรื่อง

สอดคลอ้งสมัพนัธก์บัเนือ้เรื่อง 

2. มีการจดัระบบการเขียนถกูตอ้งบางองคป์ระกอบของการเขียนแสดงความ

คิดเห็น ไดแ้ก่ ความน า เนือ้เรื่อง การจบเรื่อง  

3. มีการแสดงเหตผุล ขอ้สนบัสนนุ ขอ้เปรยีบเทียบ การอา้งอิงแหล่งที่มาของ

ขอ้สนบัสนนุ มีตรรกะถกูตอ้ง 3 ต าแหน่ง 

4. มีการเลือกใชค้ าศพัทใ์นรูปประโยคและส านวนที่เก่ียวขอ้งกบัการแสดงความ
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คิดเห็นไดผ้ิด 1 ต าแหน่ง 

5. ใชภ้าษาเหมาะสมมีน า้เสียงสื่อเจตนาในการเขียนเชิงสรา้งสรรคอ์ย่างมีมารยาท

ในการเขียน 

3 คะแนน (พอใช)้ 1. เขียนแสดงความคิดเห็นไดต้รงบางประเด็นตามที่ก าหนดไว ้มีหวัขอ้ ช่ือเรื่อง 

2. มีการจดัระบบการเขียนองคป์ระกอบของการเขียนแสดงความคิดเห็น ไดแ้ก่ 

ความน า เนือ้เรื่อง การจบเรื่อง แตข่าด 2 องคป์ระกอบ 

3. การแสดงเหตผุล ขอ้สนบัสนนุ ขอ้โตแ้ยง้ มีตรรกะถกูตอ้ง 2 ต าแหน่ง 

4. มีการเลือกใชค้ าศพัทใ์นรูปประโยคและส านวนที่เก่ียวขอ้งกบัการแสดงความ

คิดเห็นไดผ้ิด 2 - 3 ต าแหน่ง 

5. ใชภ้าษาเหมาะสมแตไ่ม่มีน า้เสียงส่ือเจตนาในการเขียนเชิงสรา้งสรรค ์มี

มารยาทในการเขียน 

2 คะแนน (ต ่า) 1. เขียนแสดงความคิดเห็นไดบ้างประเด็นตามที่ก าหนดไว ้มีหวัขอ้ ช่ือเรื่อง 

2. มีการจดัระบบการเขียนไม่ถกูตอ้งตามหลกัองคป์ระกอบของการเขียนแสดง  

3. การแสดงเหตผุล ขอ้สนบัสนนุ ขอ้โตแ้ยง้ มีตรรกะถกูตอ้ง 1 ต าแหน่ง 

4.มีการเลือกใชค้ าศพัทใ์นรูปประโยคและส านวนที่เก่ียวขอ้งกบัการแสดงความ

คิดเห็นไดผ้ิด 4 - 5 ต าแหน่ง 

5. ใชภ้าษาไม่เหมาะสม ไม่มีน า้เสียงส่ือเจตนาในการเขียนเชิงสรา้งสรรค ์แตมี่

มารยาทในการเขียน 

0 – 1 คะแนน (ปรบัปรุง) 1. เขียนแสดงความคิดเห็นไม่ตรงประเด็นตามที่ก าหนดไว ้ 

2. มีการจดัระบบการเขียนไม่ถกูตอ้งตามหลกัองคป์ระกอบของการเขียนแสดง  

3. ไม่มีการแสดงเหตผุล ขอ้สนบัสนนุ ขอ้โตแ้ยง้ ไม่มีตรรกะเลย 

4. มีการเลือกใชค้ าศพัทใ์นรูปประโยคและส านวนที่เก่ียวขอ้งกบัการแสดงความ
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คิดเห็นไดผ้ิดมากกวา่ 5 ต าแหน่ง 

5. ใชภ้าษาไม่เหมาะสม ไม่มีน า้เสียงส่ือเจตนาในการเขียนเชิงสรา้งสรรค ์และไม่มี

มารยาทในการเขียน 
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ภาระงานเร่ือง การเขียนแสดงความคิดเหน็สนับสนุนหรือยกย่อง 

 ใหน้กัเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นสนบัสนนุหรือยกย่องบคุคล โดยเลือกจากบคุคลที่นกัเรียนเชิดชเูป็น

บคุคลตน้แบบหรอืเป็นแรงบนัดาลใจในการด าเนินชีวิตของนกัเรยีน และตัง้ช่ือเรื่องใหเ้หมาะสม

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

ช่ือ.....................................................................................................เลขที่.......................ชัน้............... 
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ภาคผนวก ค. 
คู่มือการเขยีนแสดงความคิดเหน็ 
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ภาคผนวก จ. 

ตารางเปรียบเทยีบคะแนนทกัษะการเขียนแสดงความคิดเหน็ก่อนเรียน 

และหลังเรียนของผู้เรียน 
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คะแนนทกัษะการเขียนแสดงความคิดเหน็ก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียน 

คน

ที ่ 

คะแนน

ก่อน

เรียน 

Pre-test 

คะแนน

หลัง

เรียน 

Post-test 

คะแนน

ผลต่าง 

D 

 คน

ที ่

คะแนน

ก่อน

เรียน 

Pre-test 

คะแนน

หลัง

เรียน 

Post-test 

คะแนน

ผลต่าง 

D 

1 1 4 3  21 1 5 4 

2 2 4 2  22 1 5 4 

3 0 4 4  23 0 3 3 

4 1 4 3  24 0 5 5 

5 2 5 3  25 1 5 4 

6 0 5 5  26 2 5 3 

7 1 4 3  27 2 5 3 

8 2 5 3  28 2 3 1 

9 0 4 4  29 1 4 3 

 10 0 4 4  30 0 3 3 

11 2 4 2  31 2 5 3 

12 1 5 4  32 0 5 5 

13 1 3 2  33 0 2 2 
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14 0 2 2  34 0 5 5 

15 1 5 4  35 2 4 2 

16 2  5 3  36 0 4 4 

17 0 5 5  37 1 5 4 

18 2 5 3  38 0 4 4 

19 0 5 5  39 1 3 2 

20 0 4 4  40 1 4 3 

     เฉลี่ย 0.88 4.28 3.25 
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ภาคผนวก ฉ. 
พัฒนาการทกัษะเขยีนแสดงความคิดเหน็ระหวา่งเรียนของผู้เรียน 

ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน 
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พัฒนาการทกัษะเขยีนแสดงความคิดเหน็ระหวา่งเรียนของผู้เรียน 

ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน 

คนที ่ ภาระงานที ่

1 

ภาระงานที ่2 ภาระงานที ่3 ภาระงานที ่4 ภาระงานที ่5 เฉล่ีย 

1 2 3 4 5 5 3.8 

2 3 5 5 5 5 4.6 

3 2 3 4 4 5 3.6 

4 3 4 4 5 4 4 

5 3 4 4 5 5 4.2 

6 3 5 5 5 5 4.6 

7 3 5 5 5 4 4.4 

8 3 3 4 4 5 3.8 

9 3 5 5 4 5 4.4 

10 3 4 4 5 5 4.2 

11 3 4 5 3 5 4 

12 2 4 4 5 5 4 

13 2 3 3 3 4 2.8 

14 2 3 3 4 4 3.2 

15 3 3 4 4 5 3.8 
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16 3 4 4 5 5 4.2 

17 3 4 5 4 5 4.2 

18 3 5 5 5 5 4.6 

19 3 4 4 4 5 4 

20 3 4 4 5 5 4.4 

21 3 4 5 5 5 4.4 

22 3 4 4 5 5 4.2 

23 3 3 3 3 4 3.2 

24 3 4 5 5 5 4.4 

25 3 4 5 5 5 4.4 

26 3 4 5 5 5 4.4 

27 3 4 4 4 5 4 

28 2 3 3 3 4 3 

29 2 3 4 3 4 3 

30 3 3 3 4 4 3.4 

31 2 4 4 5 5 4.4 

32 3 4 4 5 5 4.2 

33 2 2 3 4 4 3 

34 3 4 5 5 5 4.4 

35 3 3 4 4 5 3.8 
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36 2 4 4 4 5 3.8 

37 3 4 4 5 5 4.2 

38 3 4 5 5 5 4.4 

39 2 5 4 4 5 4 

40 2 4 4 5 5 4.2 

รวม

เฉล่ีย 
2.3 3.48 3.83 4.1 4.45 3.63 
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ภาคผนวก ช. 

แบบประเมินความพงึพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน 
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แบบประเมินความพงึพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน 

ค าชีแ้จง  :   แบบสอบถามชดุนีเ้ป็นสว่นหนึ่งของวิทยานิพนธเ์รื่อง “การจดัการเรียนรูด้า้น
การเขียนแสดงความคิดเห็นแบบเนน้ภาระงานเพื่อพฒันาทกัษะการเขียนภาษาไทย” ของ นางสาว
วชัรีญา  วงษส์วุรรณ  มีวตัถปุระสงคเ์พื่อศกึษาความพงึพอใจของท่านท่ีมีต่อการจดัการเรียนรูแ้บบ
เนน้ภาระงาน เพื่อน าผลการวิจยัไปเป็นแนวทางในการปรบัปรุงและพฒันาแผนการจดัการเรียนรู ้
จึงขอความกรุณาใหท้่านพิจารณาตอบตามความรูส้กึของท่านใหม้ากที่สดุ โดยขอ้มลูและค าตอบ
ทัง้หมดจะถกูปกปิดเป็นความลบั และจะน ามาใชใ้นการวิเคราะหผ์ลการศกึษาครัง้นีโ้ดยออกมาเป็น
ภาพรวมของการวิจยัเท่านัน้ จึงไม่มีผลกระทบใด  ๆต่อท่านหรือหน่วยงานของท่าน เนื่องจากไม่สามารถ
น ามาสืบคน้เจาะจงหาผูต้อบได ้ท่านมีสิทธ์ิท่ีจะไม่ตอบค าถามขอ้ใดขอ้หนึ่ง หากท่านไม่สบายใจหรือ
อึดอัดที่จะตอบค าถามนั้น หรือไม่ตอบแบบสอบถามทัง้หมดเลยก็ได ้โดยไม่มีผลกระทบต่อการ
ปฏิบติังานใด ของท่าน ท่านมีสิทธ์ิท่ีจะไม่เขา้รว่มวิจยัก็ไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้เหตผุล  ผูว้ิจยัจะน าผลท่ี
ไดม้าวิเคราะหแ์ละน าเสนอในลกัษณะภาพรวมเท่านัน้  ซึง่แบบสอบถามมี 2 สว่น ดงันี ้

1. ขอ้มลูทั่วไป 
2. ความพงึพอใจต่อการจดักิจกรรมการเรียนรูแ้บบเนน้ภาระงาน 

 
ส่วนที ่1 : ข้อมูลทั่วไป  
ค าชีแ้จง โปรดท าเคร่ืองหมาย √ หรือเติมข้อความลงในช่องว่างที่ตรงกับความจริงมาก
ทีสุ่ด 

1. เพศ 

❏ ชาย ❏ หญิง 
 

2. ท่านเป็นนกัเรยีนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ใช่หรอืไม่ 

❏ ใช ่ ❏ ไม่ใช่ระบ.ุ................... 
 

3. ผลคะแนนสอบ Pisa ของท่านอยู่ในระดบัใด 

❏ สงูกวา่มาตรฐานระดบัประเทศ (37 – 48 คะแนน) 

❏ มาตรฐานระดบัประเทศ (24 – 36 คะแนน) 
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❏ ต ่ากวา่มาตรฐานระดบัประเทศ (0 – 23 คะแนน) 
ส่วนที ่2 : ความพงึพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน 
ค าชีแ้จง โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน

ทีมี่ต่อการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน 
มากที่สุด  หมายถึง ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานใน

ระดับ “มากทีสุ่ด” 
มาก        หมายถึง ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานใน

ระดับ “มาก” 
ปานกลาง หมายถึง ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานใน

ระดับ “ปานกลาง” 
น้อย        หมายถึง ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานมากใน

ระดับ “น้อย” 
น้อยทีสุ่ด  หมายถงึ ความพงึพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานมากใน

ระดับ “น้อยทีสุ่ด” 
 
1. กิจกรรมดูวีดีทัศน์ อ่านบทความ อภิปรายแสดงความคิดเห็น ท าให้ฉันเตรียมความ

พรอ้มก่อนลงมือเขียนผลงาน 

 ❏ มากที่สดุ ❏มาก   ❏ปานกลาง ❏นอ้ย  ❏นอ้ยที่สดุ 
 

2. ครูผูส้อนมอบหมายภาระงานพรอ้มทัง้อธิบายขอ้ค าสั่ง ค าชีแ้จง เกณฑค์ะแนนงานเขียน
ใหฉ้นัเขา้ใจชดัเจน 

❏ มากที่สดุ ❏มาก   ❏ปานกลาง ❏นอ้ย  ❏นอ้ยที่สดุ 
 

3. ครูผูส้อนแนะน าขอ้มลูทางภาษาที่เก่ียวขอ้งและเป็นประโยชนต์่องานเขียนของฉนั 

     ❏ มากที่สดุ ❏มาก   ❏ปานกลาง ❏นอ้ย  ❏นอ้ยที่สดุ  
 
4. กิจกรรมการเรียนรูส้ง่เสรมิใหฉ้นัมีปฏิสมัพนัธก์บัเพื่อนรว่มชัน้เรียน จบักลุม่ จบัคู ่รว่มกนั

ปรกึษา วางแผน ระดมความคิด เสาะหาขอ้มลูน ามาซึง่องคค์วามรูใ้หม่ 

     ❏ มากที่สดุ ❏มาก   ❏ปานกลาง ❏นอ้ย  ❏นอ้ยที่สดุ  
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5. การจดักิจกรรมการเรียนรูเ้นน้ภาระงาน ท าใหฉ้นัไดล้งมือผลิตผลงานดว้ยตนเองจนเสรจ็
สมบรูณ ์

     ❏ มากที่สดุ ❏มาก   ❏ปานกลาง ❏นอ้ย  ❏นอ้ยที่สดุ  
 
6. การจดักิจกรรมการเรียนรูเ้นน้ภาระงานเปิดโอกาสใหฉ้นัไดน้  าเสนอผลงานหนา้ชัน้เรียน 

     ❏ มากที่สดุ ❏มาก   ❏ปานกลาง ❏นอ้ย  ❏นอ้ยที่สดุ  
7. ฉันสามารถวิเคราะหก์ารใชภ้าษา เลือกกลวิธีแสดงความคิดเห็น และตรวจสอบความ

ถกูตอ้งของผลงานตนเองและผูอ้ื่นได ้

     ❏ มากที่สดุ ❏มาก   ❏ปานกลาง ❏นอ้ย  ❏นอ้ยที่สดุ 
  
8. ครูผูส้อนมีการใหข้อ้มลูยอ้นกลบัที่เป็นประโยชนต์่อการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดในงานเขียน

ของฉนั 

     ❏ มากที่สดุ ❏มาก   ❏ปานกลาง ❏นอ้ย  ❏นอ้ยที่สดุ  
 
9. หลงัจบกิจกรรมท าใหฉ้นัสามารถเขียนแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

     ❏ มากที่สดุ ❏มาก   ❏ปานกลาง ❏นอ้ย  ❏นอ้ยที่สดุ  
 
10. ภาระงานส่งเสริมทักษะดา้นอื่นนอกจากพัฒนาทกัษะการเขียน เช่น ทักษะการฟัง ด ู

พูด อ่าน และส่งเสริมทักษะการใชชี้วิตในศตวรรษที่ 21 เช่น การแกปั้ญหา การคิดวิเคราะห ์การ
ท างานรว่มกบัผูอ้ื่น 

     ❏ มากที่สดุ ❏มาก   ❏ปานกลาง ❏นอ้ย  ❏นอ้ยที่สดุ  
 
ข้อเสนอแนะ 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ซ. 

ผลประเมินความพงึพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน 

เพือ่พัฒนาทกัษะภาษาไทย 
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ผลประเมินความพงึพอใจของผูเ้รียนตอ่การจดัการเรียนรูแ้บบเนน้ภาระงานเพ่ือพฒันาทกัษะ

ภาษาไทย 

 

ขอ้ 

คนที่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 

2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

3 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 

4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 

5 5 5 5 5 5 4 3 5 4 5 

6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

7 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 

8 4 5 3 5 5 5 3 5 5 5 

9 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 

10 5 5 3 5 5 5 5 4 4 5 

11 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 

12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

13 3 3 3 2 3 2 1 3 3 3 
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14 3 3 3 3 3 2 1 2 3 2 

15 3 3 4 5 4 4 4 4 4 4 

16 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 

17 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 

18 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 

19 4 4 5 5 5 3 4 5 5 5 

20 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 

21 5 5 5 5 4 3 4 5 5 5 

22 4 5 5 4 4 3 4 5 5 5 

23 3 3 2 3 3 3 1 2 3 3 

24 4 4 4 5 4 3 3 5 5 5 

25 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 

26 5 5 5 5 4 3 3 5 5 5 

27 3 3 2 3 3 2 1 4 3 3 

28 3 4 3 3 3 2 1 3 3 2 

29 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 

30 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 

31 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 
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32 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 

33 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 

34 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 

35 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 

36 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 

37 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 

38 5 5 5 5 4 3 4 5 5 5 

39 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 

40 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 

ค่าเฉลี่ย 4.37 4.57 4.35 4.56 4.30 3.85 3.75 4.55 4.45 4.65 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  195 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฌ. 

ผลการหาค่าความสอดคล้องของเคร่ืองมือประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 
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ค่าความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน  

เรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็น 

คำชี้แจง ให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณาว่าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น สอดคล้องกับรายการประเมิน

หรือไม่ โดยการพิจารณาดังนี้ 

 -1 คือ แน่ใจ วา่ข้อนั้นไม่สอดคล้องกับรายการประเมินที่กำหนด 

 0 คือ ไม่แน่ใจ ว่าข้อนั้นสอดคล้องกับรายการประเมินที่กำหนด 

 +1 คือ แน่ใจ ว่าข้อนั้นสอดคล้องกับรายการประเมินที่กำหนด 

 

ขอ้ 

 

รายการประเมิน 

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ  

รวม 

 

คา่ IOC 

 

แปลผล คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 ค าชีแ้จงของชดุกิจกรรม       

 1.1 สื่อความหมายชดัเจน +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้

 1.2 บอกรายละเอียด

ครอบคลมุ 

+1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้

2. คูมื่อการเขียนแสดงความ

คิดเห็นส าหรบัผูเ้รยีน 

      

 2.1 เนือ้หา มีรายละเอียด

เขา้ใจง่าย 

+1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้

 2.2 ระบรุายละเอียดเรื่อง

การเขียนแสดงความ

คิดเห็นครบถว้น 

+1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้

 2.3 มีการยกตวัอย่าง +1 0 +1 2 0.67 ใชไ้ด ้
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ประกอบชดัเจน 

3 แผนการจดัการเรยีนรู ้       

 3.1 กิจกรรมสอดคลอ้งกบั

การจดัการเรยีนรูแ้บบเนน้

ภาระงาน  

+1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้

 3.2 กิจกรรมขัน้ก่อนปฏิบตัิ

ภาระงาน สอดคลอ้งกบั

การจดัการเรยีนรูแ้บบเนน้

ภาระงาน 

+1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้

 3.3 กิจกรรมขัน้ปฏิบตัิ

ภาระงานสอดคลอ้งกบั

การจดัการเรยีนรูแ้บบเนน้

ภาระงาน  

+1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้

 3.4 กิจกรรมขัน้วิเคราะห์

ภาษาสอดคลอ้งกบัการ

จดัการเรียนรูแ้บบเนน้

ภาระงาน  

+1 +1 0 2 0.67 ใชไ้ด ้

 3.5 กิจกรรมสง่เสรมิให้

ผูเ้รยีนบรรลจุดุประสงค์

การเรียนรูไ้ด ้

+1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้

 3.6 ระยะเวลามีความ

เหมาะสม 

+1 +1 0 2 0.67 ใชไ้ด ้

 3.7 แบบทดสอบก่อนเรยีน

สอดคลอ้งกบัเนือ้หาสาระ

การเรียนรู ้

+1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
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 3.8 ภาระงานสอดคลอ้งกบั

เนือ้หาสาระการเรยีนรู ้

+1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้

4 การวดัและประเมินผล       

 4.1 การวดัและประเมินผล

สอดคลอ้งกบัการเรียนรู ้

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3 

 

1 

 

ใชไ้ด ้

 4.2 เกณฑก์ารประเมินผล

เนน้ตามสภาพจรงิ 

ครอบคลมุจดุประสงคก์าร

เรยีนรู ้

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3 

 

1 

 

ใชไ้ด ้

   

    ค่า IOC    =   
14.01

15
  =    0.93 

 *สรุปว่าแผนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็น มีค่า IOC 

อยู่ในระดับดีมาก สามารถนำไปใช้ได้ 

ค่าความสอดคล้อง (IOC) แบบทดสอบความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้

แบบเน้นภาระงาน เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทย 

คำชี้แจง ให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณาว่าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น สอดคล้องกับรายการประเมิน

หรือไม่ โดยการพิจารณาดังนี้ 

 -1 คือ แน่ใจ วา่ข้อนั้นไม่สอดคล้องกับรายการประเมินที่กำหนด 

 0 คือ ไม่แน่ใจ ว่าข้อนั้นสอดคล้องกับรายการประเมินที่กำหนด 

 +1 คือ แน่ใจ ว่าข้อนั้นสอดคล้องกับรายการประเมินที่กำหนด 
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ขอ้ 

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ  

รวม 

 

คา่ IOC 

 

แปลผล คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้

2 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้

3 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้

4. +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้

5 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้

6 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้

7 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้

8 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้

9 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้

10 +1 0 +1 2 0.67 ใชไ้ด ้

 

    ค่า IOC    =   
9.67

10
 =    0.96 

 *สรุปว่าแบบทดสอบความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน เพื่อ

พัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยมีค่า IOC อยู่ในระดับดีมาก สามารถนำไปใช้ได ้

 

 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ชื่อ-สกุล วชัรีญา วงษส์วุรรณ 
วัน เดือน ปี เกิด 11 มิถนุายน 2535 
สถานทีเ่กิด สพุรรณบรุี 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ.2557 ศิลปศาสตรบ์ณัฑิต สาขา ภาษาและวรรณคดีไทย    

จาก มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ  
พ.ศ.2561 ศกึษาศาสตรบ์ณัฑิต สาขา ภาษาไทย   
จาก มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
พ.ศ.2563 ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร ์  
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 40 ม.9 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี 72130   
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