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งานวิ จั ย นี ้ เ พื่ อ ทดสอบการจั ด การเรี ย นรู ้แ บบมุ่ ง เน้ น ภาระงานสามารถช่ ว ยเพิ่ ม ระดั บ
ความสามารถในการเขี ย นของผู้เรีย นในการเขี ย นแสดงความคิ ด เห็ น หรือ ไม่ กลุ่ม ตัวอย่ างที่ ใช้คื อ นัก เรีย น
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม จังหวัดสุพรรณบุรโี ดยผูเ้ ข้าร่วมทดลองมากจากการสุ่ม
แบบเฉพาะจงที่ มี ค ะแนนต่ ากว่าค่าเฉลี่ย ในการทดสอบด้านการอ่าน (Reading Literacy) จากผลการสอบ
โปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) มีจานวน 40 คน (N = 40) ซึง่ ใช้เวลา 30 ชั่วโมง ใน
การจัดการเรียนรูแ้ บบเน้นภาระงาน 3 ขัน้ ตอนได้แก่ (1) ขัน้ ก่อนปฏิบตั ิภาระงาน (2) ขัน้ ลงมือปฏิบตั ิภาระงาน
(3) ขัน้ ฝึ กฝนและตรวจสอบการใช้ภาษา และผูเ้ รียนจะได้รบั การฝึ กฝนจากภาระงานเขียนในระหว่างจัดกระทา
การทดลองจานวน 5 งาน ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี ้ (1) การเขียนแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์ (2) การเขียน
แสดงความคิดเห็นเสนอแนะ (3) การเขียนแสดงความคิดเห็นเตือน (4) การเขียนแสดงความคิดเห็นโต้แย้ง (5)
การเขียนแสดงความคิดเห็นสนับสนุนหรือยกย่อง วิธีการตรวจให้คะแนนเป็ นไปตามเกณฑ์การประเมินสภาพจริง
และทดสอบความพึงพอใจของผูเ้ รียนตามแนวมาตรวัดของลิเคิรท์ (Likert Rating Scales) สถิติท่ีใช้วิเคราะห์
ข้อมูล คื อสถิ ติ ท ดสอบค่าที (t-test for dependent samples) ผลการวิจัย พบว่าคะแนนเฉลี่ ยการเขี ย นแสดง
ความคิดเห็นหลังเรียนในผูเ้ รียนกลุ่มตัวอย่างสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งชีใ้ ห้เห็น
ถึงความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างการเรียนรู แ้ บบเน้นภาระงานและคะแนนการเขียนที่สูงขึน้ ของผูเ้ ข้าร่วมการ
ทดลอง นอกจากนีย้ งั แสดงให้เห็นว่าผูเ้ รียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรูแ้ บบเน้นงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก
( x̄ = 4.44, S.D. = 0.84)

คาสาคัญ : การจัดการเรียนรูแ้ บบเน้นภาระงาน, ทักษะการเขียนแสดงความคิดเห็น, ความพึงพอใจ
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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 posttest 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).

Keyword : Task-Based Learning, Opinion writing skills in Thai, Satisfaction
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
การทดสอบโปรแกรมประเมิ น สมรรถนะผู้เรี ย นมาตรฐานสากล (Programme for
International Student Assessment หรือ PISA) เป็ นการทดสอบโดยองค์การเพื่อความร่วมมื อ
ทางเศรษฐกิ จและการพัฒ นา (Organisation for Economic Co-operation and Development
หรือ OECD) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพของระบบการศึกษาของประเทศสมาชิก ใน
การเตรียมความพร้อมเพื่อให้ผเู้ รียนหรือเยาวชนมีศกั ยภาพ ความสามารถ ทักษะพืน้ ฐานที่จาเป็ น
ต่อการดารงชีวิตในสถานการณ์โลกที่มีการเปลี่ยนแปลง เน้นการประเมินสมรรถนะของผูเ้ รียนใน
ด้านการใช้ความรูค้ วบคู่ทกั ษะในชีวิตจริงมากกว่าการเรียนรูแ้ ต่เพียงเนือ้ หาวิชาการตามหลักสูตร
ในโรงเรียนเท่านัน้ ปั จจุบนั นีม้ ีประเทศที่เข้าร่วมทดสอบ PISA มากกว่า 80 ประเทศทั่วโลก โดยจะ
ประเมินความฉลาดรู ้ (Literacy) 3 ด้าน ได้แก่ ด้านคณิ ตศาสตร์ (Mathematical Literacy) ด้าน
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) และด้านการอ่าน (Reading Literacy) ซึ่งประเทศไทยประสบ
ปั ญหาคะแนนเฉลี่ยด้านการอ่านต่ากว่ามาตรฐาน และคะแนนลงตัง้ แต่ปี 2015 – 2018 แม้ว่าจะ
เป็ นภาษาไทยที่ผเู้ รียนใช้ในชีวิตประจาวันก็ตาม

ภาพประกอบ 1 กราฟแสดงคะแนนเฉลี่ย PISA ของประเทศไทย ตัง้ แต่ปี 2000 – 2018
ที่มา : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการ. (2019).
ผลการประเมิน PISA 2018 : บทสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร. หน้า 7
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เมื่อพิจารณาผลการทดสอบแล้วพบว่าปั ญหาเกิดจากนักเรียนไม่ได้สามารถทาคะแนน
ข้อที่ตอ้ งใช้ทกั ษะการเขียนแสดงความคิดเห็นจากอ่านบทความ โดยตัวอย่างข้อสอบจากโครงการ
ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ดังตัวอย่างข้อสอบ
“ความคิดเห็นของนักเรียน”
มีคนจานวนมากกาลังจะตายเนื่องจากความหิวโหยและโรคภัยไข้เจ็บ แต่เรากลับวุน่ วาย
อยู่กบั ความก้าวหน้าในอนาคต เรากาลังก้าวไปข้างหน้าโดยทอดทิง้ คนเหล่านัน้ ไว้ขา้ งหลัง ในแต่
ละปี บริษัทยักษ์ใหญ่ทงั้ หลายได้ทุ่มเงินหลายล้านล้นเหรียญลงไปกับโครงการวิจยั อวกาศ ถ้านา
เงินที่ใช้สารวจอวกาศนีไ้ ปใช้เพื่อประโยชน์ของผูค้ นที่ยากไร้ แทนที่จะใช้เพื่อตอบสนองความโลภ
ของคนบางกลุม่ แล้ว ความทุกข์ทรมานของคนหลายๆ ล้านคนคงจะบรรเทาลง
กนกวรรณ
ความท้าทายของการสารวจอวกาศเป็ นแรงดลใจสาหรับคนเป็ นจานวนมากหลายพันปี
มาแล้ว ที่ เราฝั น ถึ ง สวรรค์ รอคอยที่ จ ะไปให้ถึ ง สวรรค์แ ละสั ม ผั ส ดวงดาว รอคอยที่ จ ะได้
ติดต่อสื่อสารกับบางสิ่งที่เราจินตนาการว่ามีอยู่ รอคอยที่จะได้รู.้ ...ว่าเราอยู่โดดเดี่ยวจริงหรือการ
สารวจอวกาศเป็ นอภิปรัชญาแห่งการเรียนรู ้ และการเรียนรูเ้ ป็ นสิ่งที่ขบั เคลื่อนโลกของเรา ในขณะ
ที่นักนิยมความเป็ นจริงพูดถึงแต่ปัญ หาปั จจุบัน นักฝั นอย่างเรายังคงขยายความฝั นออกอย่าง
กว้างไกล มันเป็ นวิสยั ทัศน์ของนักฝันว่า ความหวังและความอยากเท่านัน้ ที่จะนาเราสูอ่ นาคต
คัทลียา
เราทาลายป่ าที่อมุ้ ฝนเพียงเพื่อเสาะหาแหล่งนา้ มันใต้ดิน ทาเหมืองในที่ท่ีหวงห้ามเพื่อ
ยูเรเนียม ควรหรือที่เราจะทาลายดาวเคราะห์ดวงอื่นเพื่อแก้ปัญหาที่เราสร้างกันขึน้ มาเอง แน่ละซิ!
การสารวจอวกาศสร้างพลังให้กับความเชื่อที่ น่ากลัวว่าปั ญหาของมนุษย์สามารถแก่ได้ดว้ ยการ
ควบคุมสิ่งแวดล้อมให้อยู่มือ มนุษย์จะยังคงคิดว่าเรามีสิทธิท่ีจะย่ายีธรรมชาติ เช่น แม่นา้ ป่ าไม้ท่ี
อุ้ม ฝน ถ้า ได้รูว้ ่า ยัง มี ด าวเคราะห์ไกล้ ๆ ที่ รอคอยให้เราใช้ป ระโยชน์อ ยู่ เราได้ท าลายโลกมา
เพียงพอแล้ว เราไม่ควรจะไปแตะต้องอวกาศนอกโลกอีก
ท้วม
ทรัพ ยากรของโลกหมดไปอย่ า งรวดเร็ว ประชากรโลกเพิ่ ม ขึ ้น ด้ว ยอั ต ราเร็ว ที่ น า
สะพรึงกลัว ชีวิตจะไม่สามารถดารงอยู่ถา้ เรายังคงอยู่กนั อย่างนี ้ มลพิษในอากาศเป็ นสาเหตุของ
ช่องโหว่ของบรรยากาศชัน้ โอโซน ดินแดนที่อดุ มสมบูรณ์หดหายไปอย่างรวดเร็ วและในไม่ชา้ แหล่ง
อาหารของเราก็จะหมดไป ความแห้งแล้งและโรคระบาดที่เกิดขึน้ เนื่องมาจากประชากรหนาแน่น
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เกิน ไปก็ มี ให้เห็ น อยู่แล้วอวกาศเป็ น ที่ ท่ี ว่างเปล่าอั้น กว้างใหญ่ ไพศาล ที่ เราสามารถใช้ให้เกิ ด
ประโยชน์ได้ เราเชื่อว่าการสนับสนุนการสารวจอวกาศนี ้ สักวันหนึ่งเราอาจพบดาวเคราะห์ท่เี หมาะ
สาหรับอยู่อาศัย ในขณะนีส้ ิ่งดังกล่าวยังคงเป็ นเรื่องที่จินตนาการไปไม่ได้ แต่ความคิดเกี่ยวกับการ
ท่องอวกาศก็เคยเป็ นสิ่งที่คิดกันว่าเป็ นไปไม่ได้เช่นกัน การล้มเลิกสารวจอวกาศเพียงเพื่อแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าเป็ น ความเห็ น ที่แคบและสั้น มาก เราควรเรียนรู ท้ ่ี จะไม่คิ ดเพี ยงเฉพาะเพื่ อคนรุ ่น นี ้
เท่านัน้ แต่ควรคิดเพื่อคนรุน่ หลังด้วย
สัญญา
ความไม่รูเ้ รื่องในผลที่ได้จากการสารวจอวกาศนับเป็ นการสูญเสียอย่างมหาศาลของ
มนุษยชาติ ความเป็ นไปได้ท่จี ะเข้าใจในเรื่องของจักรวาลและการกาเนิดของมันเป็ นสิ่งมีคเกินกว่า
ที่จะปล่อยให้สญ
ู เปล่าไป การศึกษาวัตถุทอ้ งฟ้าอื่น ๆ ทาให้เราเข้าใจปั ญหาสภาพแวดล้อมของเรา
และรู ถ้ ึงทิศทางที่โลกอาจจะเป็ นไป ถ้าเรายังไม่รูท้ ่ีจะจัดการกิจกรรมของเราเองยังมีประโยชน์
ทางอ้อมของการวิจยั การเดินทางไปอวกาศ กล่าวได้ว่า การสร้างเทคโนโลยีเลเซอร์ และการรักษา
ทางการแพทย์เป็ น สิ่ งที่ ได้จากการวิจัย อวกาศ สารต่ างๆ เช่ น เทฟลอน เป็ น สิ่ งได้ม าจากการ
แสวงหาวัสดุเพื่อการเดินทางในอวกาศจะเห็นว่า เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่สร้างขึน้ เพื่อการวิจยั อวกาศ
เป็ นสิ่งที่เราสามารถนามาใช้ประโยชน์ได้ทนั ที
อรอนงค์
(โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA, 2018, p. 22 – 23)
โดยโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ได้กาหนดคาถามและเกณฑ์การตรวจ
ให้คะแนนในการเขียนคาตอบด้านการอ่าน ดังนี ้
ข้อ 1 เมื่อพิจารณาแนวคิดที่สาคัญของผูเ้ ขียนทัง้ 5 คนแล้ว ใครที่นกั เรียนเห็นด้วยมาก
ที่สดุ ชื่อของผูเ้ ขียนที่นกั เรียนเห็นด้วยคือ....................................................................................
ข้อ 2 ใช้คาพูดของนักเรียนเองในการอธิบายถึงเหตุผลที่เลือกโดยแสดงถึงความคิดเห็น
ของตัวเองและแนวคิดหลักของผูเ้ ขียนที่นกั เรียนเลือก.................................................................
ลักษณะเฉพาะของข้อสอบ
กลยุทธ์การอ่าน : การสะท้อนเละประเมิน
โครงสร้างข้อเขียน : การแสดงความคิดเห็น โต้แย้ง
รูปแบบถ้อยความ : ผสมต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง
บริบท : การศึกษา
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รูปแบบของข้อสอบ : สร้างคาตอบแบบอิสระ
การให้คะแนนการแสดงความคิดเห็นของนักเรียน
คะแนนเต็ม
รหัส 1: แสดงความเข้าใจที่ ถูกต้องของตาแหน่ งของนักเรียนที่เลือก โดยคานึงถึงการ
สารวจอวกาศและ อธิ บายเหตุผลที่เลือกข้อนั้น ต้องชีข้ อ้ โต้แย้ง หรือกลุ่มของข้อโต้แย้งซึ่งเป็ น
เอกลักษณ์ของนักเรียนที่เลือกนัน้ เช่น ไม่ใช่บอกเพียงว่านักเรียนผูน้ นั้ ต่อต้านการวิจยั อวกาศ แต่
ต้องบอกมากกว่านัน้ ด้วยการให้เหตุผล ต้องบอกทัง้ ทางตรงหรือโดยอ้อมถึงข้อโต้แย้งหลักของการ
เลือกเห็นด้วยกับนักเรียนคนนัน้ โดย (1) ให้ขอ้ คิดเห็นของตนเองสนับสนุนข้อโต้แย้งนัน้ ในกรณีนี ้
คาตอบอาจอ้างถึงหรือยกข้อความจากเนือ้ หามาอ้างอิง (2) ใช้คาพูดของผูต้ อบเองในการแปล
ความหรือสรุ ป คาโต้แย้งของนัก เรีย นที่ ผู้ตอบเลื อกข้อสรุ ป ของข้อโต้แย้งหลักการแสดงความ
คิดเห็นของนักเรียนแต่ละคน ดังนี ้
• กนกวรรณ: ต้องกล่าวหรือชีใ้ ห้เห็นว่า กนกวรรณคัดค้านการสารวจอวกาศ และอ้างถึง
ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมของคาโต้แย้งของเธอว่า เราควรใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
ที่ยากไร้ แทนที่จะใช้ไปในการสารวจอวกาศ การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์บนพืน้ โลกสาคัญกว่าการ
โยนเงินทิง้ ไปกับเทคโนโลยีอวกาศ (ใช้คาพูดของตนเองแทนคาโต้แย้งของกนกวรรณ) เช่น ฉันรูส้ กึ
ว่าเราควรเอาใจใส่ต่อสิ่งที่เกิดขึน้ บนโลกเสียก่อน ก่อนที่เราจะผลาญเงินทัง้ หมดของเราไปกับการ
สารวจอวกาศ ฉันเข้าใจว่า การสารวจอวกาศบางอย่างมีความสาคัญ แต่ฉันคิดว่าเราจาเป็ นต้อง
กาจัดโรคร้ายและความหิวโหยให้หมดไปก่อน (สรุ ปข้อโต้แย้งของกนกวรรณ ตามคาพูดของตนเอง
และเพิ่มเติมข้อคิดเห็นสนับสนุนที่น่าเชื่อถือ)
• คัท ลีย า: ต้องกล่าวหรือชีใ้ ห้เห็ น ว่า คัท ลียาชอบให้มีการสารวจอวกาศ และอ้างคา
โต้แย้งของเธอว่า การวิจยั อวกาศเป็ นความพยายามในทางบวก อาจอ้างถึงสิ่งที่คทั ลียาตระหนัก
คือผลระยะยาว แต่ตอ้ งอธิบายความแตกต่างระหว่างความคิดเห็นของเธอและของสัญญา เช่น
"การสารวจอวกาศเป็ นรู ปแบบของการเรียนรู "้ ฉันคิดว่ามันไม่ได้เป็ นอันตรายต่อจักรวาลของเรา
มากขึน้ เลย (ยกคาพูดจากเนือ้ เรื่อง และเพิ่มความคิดเห็นของตนเองลงไป)
• ท้วม : ต้องกล่าวหรือชีใ้ ห้เห็นว่า ท้วมคัดค้านการสารวจอวกาศ และอ้างข้อโต้แย้งของ
เขาว่าการสารวจอวกาศเชื่อมโยงกับการทาลายสภาพสิ่งแวดล้อมหรือมนุษย์จะทาลายอวกาศถ้า
พวกเขามี โอกาส หรือ การส ารวจอวกาศส่ ง เสริม ให้เราท าลายโลกมากขึ น้ ค าตอบที่ เห็ น ว่ า
ความเห็ น หลัก ความคิ ด ของท้ว มคื อ การปรับ ปรุ ง สิ่ ง แวดล้อ มโลก หรื อ พวกเราจ าเป็ นต้อ ง
เปลี่ยนแปลงตัวของเราเองหรือเจตคติของเราเอง เช่น ฉันเห็นด้วยกับท้วม เพราะเขาคานึงถึง

5
สิ่งแวดล้อม และเขาคิดว่า เราไม่ควรไปยุ่งกับจักรวาล (ใช้คาพูดของผูต้ อบเองในการสรุปความคิด
หลักของท้วม โดยสรุปความคิดเห็นหลักของท้วมและเพิ่มเติมข้อคิดเห็นที่สนับสนุน แสดงถึงความ
เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเกี่ยวกับความเห็นของท้วมในเรื่องสารวจอวกาศ)
• สัญญา: ต้องกล่าวหรือชีใ้ ห้เห็นว่า สัญญาชอบให้มีการสารวจอวกาศ และอ้างถึงข้อ
โต้แย้งของเขาว่า มนุษย์มีความจาเป็ นต้องหาดาวเคราะห์ดวงใหม่อยู่ และอ้างว่าชีวิตมนุษย์บนพืน้
โลกไม่สามารถอยู่อย่างยั่งยืน อาจกล่าวถึงที่สญ
ั ญาตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม แต่ตอ้ งชีใ้ ห้เห็นข้อ
แตกต่างจากท้วม อาจกล่าวถึงความตระหนักของเขาว่าเราคานึงถึงผลระยะยาวแต่ให้เห็นข้อ
แตกต่างจากความเห็นของคัทลียา เช่น ฉันเห็นด้วยกับสัญญา เพราะเราไม่รูจ้ ะไปไหนหลังจากที่
เราทาลายโลกแล้ว นอกเสียจากว่าเราตัง้ ใจที่จะเผชิญหน้ากับการสูญพันธุ์ (อ้างถึงข้อโต้แย้งหลัก
ของสัญญา)
• อรอนงค์: ต้องกล่าวหรือชีใ้ ห้เห็นว่า อรอนงค์ชอบที่จะให้มีการสารวจอวกาศ และอ้าง
ถึงข้อโต้แย้งของเธอว่า การสารวจอวกาศนาไปสู่ องค์ความรู ใ้ หม่ และสามารถประยุกต์สิ่งที่เรา
เรียนรูจ้ ากการสารวจอวกาศไปสูส่ ิ่งอื่น ๆ เช่น เราสามารถขยายองค์ความรูข้ องเราได้ตลอดเวลาใน
หลาย ๆ รูปแบบจากการวิจยั ทางอวกาศ (สรุปข้อโต้แย้งของอรอนงค์)
ไม่ได้คะแนน
รหัส 0: ให้คาตอบที่ไม่เพียงพอหรือกว้างเกิน หรือนัน้ ที่รายละเอียดปลีกย่อย ดังนี ้
• กนกวรรณ เราไม่ควรละทิง้ ประชาชนไว้เบือ้ งหลังในขณะที่เราต้องการก้าวต่อไป (ไม่ได้
แตกต่างจากข้อความที่ถอดมา)
• กนกวรรณ ฉันเห็นด้วยกับกนกวรรณ เพราะว่าเงินที่จ่ายไปกับการสารวจอวกาศควรจะ
ใช้ให้เกิดประโยชน์กบั คนยากจน (ไม่ได้แตกต่างจากข้อความที่ถอดมา)
• อรอนงค์ เพราะเธอโต้แย้งได้ดีท่ีสดุ (ไม่ได้ให้เหตุผล)
• สัญ ญา สัญ ญากล่าวว่า ชีวิตไม่สามารถอยู่อย่างยั่งยืนได้บนโลก เราจึงต้องหาดาว
เคราะห์ดวงใหม่อยู่ (ไม่ได้แตกต่างจากข้อความที่ถอดมา)
• กนกวรรณ ที่เธอพูดนัน้ จริงและถูกต้อง (ไม่ได้กล่าวถึงความคิดหลักของข้อโต้แย้งเลย)
• สัญญา เขาตระหนักเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจริง ๆ และเขาเป็ นคนเยือกเย็นที่รกั ธรรมชาติ
(ไม่ได้บอกข้อแตกต่างระหว่างสัญญาและท้วมซึง่ ทัง้ คูค่ านึงถึงสิ่งแวดล้อม)
• คัทลียา เพราะฉันเห็นด้วยว่าการสารวจอวกาศเป็ นเรื่องสาคัญสาหรับอนาคตของเรา
(ไม่ได้บอกความแตกต่างระหว่างคัทลียาและสัญญา ทัง้ คู่ชอบการสารวจอวกาศและทัง้ คู่มองผล
ในระยะยาว)
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หรื อ แสดงความเข้า ใจเนื ้อ เรื่ อ งที่ ค ลาดเคลื่ อ นหรื อ ให้ค าตอบที่ เป็ น ไปไม่ ได้ห รือ ไม่
เกี่ยวข้อง ดังนี ้
• คัทลียา เผ่าพันธุม์ นุษย์จะไม่สามารถอยู่รอดได้บนพืน้ โลกอีกต่อไป เราจึงต้องหาที่อยู่
ใหม่ (ข้อโต้แย้งของคัทลียาไม่ถกู ต้อง)
• อรอนงค์ ถูกต้อง เพราะในไม่ ชา้ ทรัพยากรบนโลกก็จะหมดไป แล้วเราจะทาอย่างไร
(ข้อสรุปของอรอนงค์อย่างนีไ้ ม่ถกู ต้อง)
(โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA, 2018, p. 24 – 28)
จะเห็นได้ว่าข้อสอบด้านการอ่านของ PISA ไม่ได้วัดเพียงแค่การอ่านเท่านั้นแต่ยังวัด
ทักษะการแสดงความคิดเห็ น จึงเป็ น การสะท้อนให้เห็ นว่าผู้เรียนไม่สามารถเขียนแสดงความ
คิดเห็นหรือเขียนอธิบายเหตุผลเป็ นคาตอบได้ ผูว้ ิจยั ยังมีโอกาสสังเกตการสอนวิชาภาษาไทยใน
โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม พบว่าครู ผสู้ อนยังคงใช้การสอนแบบดัง้ เดิมคือการเน้นผูส้ อนเป็ น
ศูนย์กลาง เน้นการเรียนรู ท้ ่ีผูส้ อนบรรยาย ผูเ้ รียนเป็ นผูร้ บั ฟั งคาบรรยาย เป็ นกระบวนการเรียนรู ้
แบบตัง้ รับ (Passive Learning) คือผูส้ อนเป็ นฝ่ ายพูดอยู่ฝ่ายเดียว ซึ่งผูเ้ รียนไม่ได้รบั การกระตุน้
จึงต้องเรียนรู ด้ ว้ ยการจดจาคาบรรยายของผูส้ อนให้ได้มากที่สุด อีกทัง้ ระยะเวลาในการเรียนไม่
เพียงพอต่อการผลิตภาษา ผูเ้ รียนจึงไม่ได้รว่ มลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมอื่น นอกจากทาแบบฝึ กหัดใน
ชัน้ เรียน ทาให้ยงั ไม่มีโอกาสลงมือทาภาระงานจริง ซึ่งต่างจากการเรียนรูเ้ ชิงรุก (Active Learning)
ที่ ให้ผู้เรีย นมี บ ทบาทมากขึ น้ เปิ ดโอกาสให้ผู้เรี ย นได้เรี ย นรู แ้ ละลงมื อ กระท าด้ว ยตนเอง ใช้
กระบวนการคิดวิเคราะห์ขณะที่รว่ มกิจกรรม จนเกิดเป็ นความรู ้ ความเข้าใจและพัฒนาตนเองได้
เต็มศักยภาพ ซึ่งบอนเวลล์และเอริสนั (Bonwell; &Erison. 1991) กล่าวเปรียบเทียบถึงการเรียนรู ้
เชิงรุ กว่าเป็ นตัวแปรขับเคลื่อนที่สาคัญในการเพิ่มหรือพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู ข้ องผูเ้ รียน
ผูเ้ รียนจึงเปลี่ยนบทบาทไปสู่การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู ้ (Co-creators) ซึ่ง เมเยอร์ ซีและ
โจนส์ (: Meyers, C., & Jones, T. B. 1993) ได้เปรียบความแตกต่างระหว่างการเรียนรูแ้ บบตัง้ รับและ
การเรียนรูเ้ ชิงรุกไว้ดงั ภาพที่ 2 ดังนี ้
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ภาพประกอบ 2 พีระมิดแห่งการเรียนรู ้
ที่ ม า : Meyers, C. , & Jones, T. B. ( 1993). Promoting Active Learning: Strategies or the
College Classroom. San Francisco.
จากภาพแสดงให้เห็นว่าการเรียนรูแ้ บบตัง้ รับด้วยการอ่าน ฟั ง ดู จากการที่ผสู้ อนสาธิต
อธิบายบรรยายเนือ้ หา และให้ผูเ้ รียนทาแบบฝึ กหัด จะทาให้ผูเ้ รียนเกิดสามารถจดจาเนือ้ หาได้
เพียง 10% - 50% ต่างจากการเรียนรูเ้ ชิงรุกที่ผเู้ รียนได้ลงมือกระทาจริงผ่านประสบการณ์จริง โดย
การพูด เขียน การคิดอย่างลุม่ ลึกจะทาให้ผเู้ รียนเกิดกระบวนการเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเการนาเสนอทา
ให้ผูเ้ รียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ผลงาน ประเมินค่า จะเพิ่มโอกาสในการจดจา
ได้มากขึน้ ถึง 70% - 90% แม็คคินนีย ์ (McKinney. 2008) ได้นาเสนอรู ปแบบการเรียนรู เ้ ชิงรุ กที่
หลากหลายวิธีการสอน เช่น การเรียนรูแ้ บบแลกเปลี่ยนความคิด (Think-Pair-Share) การเรียนรู ้
แบบร่วมมือ (Collaborative Learning Group) การเรียนรูแ้ บบใช้เกม (Games) การเรียนการสอน
แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flip) รวมถึงการจัดการเรียนรูแ้ บบเน้นภาระงาน (Task-Based Leaning)
ก็เป็ น หนึ่งในการเรียนรู เ้ ชิง รุ ก ซึ่งการจัดการเรียนรู แ้ บบเน้น ภาระงานนั้น มี ผูก้ ล่าวถึงหลายคน
ด้วยกันแต่ผวู้ ิจยั เลือกใช้กรอบของวิลลิซ (Willis. 2011) ที่ได้แบ่งการจัดการเรียนรูแ้ บบเน้นภาระ
งานออกเป็ น 3 ขั้นตอน โดยผูส้ อนจะเริ่ม ขั้นตอนที่ 1 ขั้นก่อนปฏิบัติภาระงาน (Pre-Task) โดย
ผูส้ อนเป็ นผูแ้ นะนาบทเรียน รู ปแบบ จุดประสงค์ของภาระงานต่างๆ ให้ผูเ้ รียนทราบก่อนลงมือ
ปฏิบตั ิงาน จากนัน้ จึงเป็ นขัน้ ตอนที่ 2 การลงมือปฏิบตั ิภาระงาน (Task Cycle) ในขัน้ ตอนนีผ้ เู้ รียน
เป็ นผูล้ งมือปฏิบตั ิภาระงาน ที่ได้รบั มอบหมายภาระงาน มีการอภิปราย ปฏิบตั ิภาระงานตามที่
ได้รบั มอบหมายในรูปแบบของกิจกรรมเดี่ยว จับคู่ และกลุ่ม วางแผนเตรียมตัวนาเสนอภาระงาน
ตามที่ได้รบั มอบหมาย โดยมีการใช้ภาษาด้วยตนเองซึ่งผูส้ อนจะให้ความช่วยเหลือหากมีความ
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ติดขัดทางการใช้ภาษา และขัน้ ตอนที่ 3 ขัน้ รายงาน (report) โดยผูเ้ รียนรายงานสรุปความรู แ้ ละ
รายงานผลจากภาระงานที่ตนปฏิบัติ ผูส้ อนจะเป็ นผูใ้ ห้คาแนะนาและประเมินผลงาน และขั้น
สุด ท้า ยคื อ ขั้น ฝึ ก ฝนและตรวจสอบการใช้ภ าษา (Language Focus) โดยผู้เรีย นจะสามารถ
ประเมินผลการปฏิบตั ิภาระงานของตนและเปรียบเทียบผลจากการปฏิบตั ิภาระงานของผูอ้ ่ืน ใน
ขัน้ ตอนวิเคราะห์ ต่อมาผูเ้ รียนเป็ นผูต้ รวจสอบการใช้ภาษาในการปฏิบตั ิภาระงานของตนเอง และ
สามารถสร้าง คา วลี ขึน้ ใหม่เองได้จากการวิเคราะห์คาที่ใช้ส่ือสารความหมายจากการปฏิบัติ
ภาระงานที่ผ่านมา และขั้น ปฏิบัติ (practice) ผูเ้ รียนฝึ กฝนการใช้ภาษาโดยเรียนรู ค้ า วลี และ
รู ป แบบโครงสร้า งตามเนื อ้ หาที่ เรีย นจากการท าแบบฝึ ก หัด ต่ าง ๆ ซึ่ง ล าดับ ขั้น ตอนการสอน
ลักษณะนี ม้ ี ความเหมาะสมกับ เวลาในปั จจุบัน ที่ การเข้าถึงเทคโนโลยี ท่ี สามารถท าได้ง่ายขึน้
ผูเ้ รีย นมี โอกาสได้คน้ คว้าข้อมูลด้วยตนเอง และน ามาอภิป รายแลกเปลี่ยนโต้แย้งกับ เพื่ อนใน
เนือ้ หาที่เรียนได้อย่างอิสระ ทาให้เกิดกระบวนการคิด การอยู่ร่วมในสัง คม รวมถึงการยอมรับฟั ง
ความคิดเห็นของผูอ้ ่ืน ซึ่งเป็ นคุณ ลักษณะการเรียนรู ใ้ นศตวรรษที่ 21 ที่กระทรวงศึกษาธิ การมี
นโยบายให้ส ถานศึ ก ษาจัด การเรี ย นการรู ใ้ ห้ผู้เรี ย นโดยเน้น การพั ฒ นาทัก ษะการใช้ชี วิ ต มี
ปฏิสมั พันธ์ท่ดี ีกบั บุคคลอื่นในสังคม
ปี การศึกษาที่ผ่านมาโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม อาเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรีก็
เป็ นหนึ่งในโรงเรียนที่มีปัญหาเรื่องผลการทดสอบ PISA มีค่าเฉลี่ยต่ากว่ามาตรฐานระดับประเทศ
ผูเ้ รียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ต้องใช้ทงั้ ทักษะการอ่านและเขียนกันในการทาข้อสอบ โดยใช้ทกั ษะ
การอ่านสาหรับ ตีความหรือแปลความจากสารที่ อ่านผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ พิ จารณา
จุดมุ่งหมายของเรื่องที่อ่านและใช้ทกั ษะการเขียนแสดงความคิดเห็นหรือเขียนอธิบายเหตุผลเป็ น
คาตอบ จากผลคะแนนที่ปรากฏจึงสะท้อนว่าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื น้ ฐาน (สพฐ.
2551) แม้จะกาหนดสาระที่ 2 มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เรียงความ ย่อ
ความ และเรื่องราวในรู ปแบบต่าง ๆ ตามตัวชีว้ ัดที่ 10 เขียนอธิบาย วิเคราะห์เรื่องราว วิจารณ์
แสดงความรู ้ ชี ้แ จงแสดงความคิ ด เห็ น และโต้แ ย้ง ในเรื่ อ งต่ า ง ๆ อย่ า งมี เหตุผ ลในระดับ ชั้น
มัธยมศึก ษาปี ท่ี 3 แต่ ผู้เรีย นก็ ไม่ ส ามารถน าทัก ษะการเขี ย นแสดงความคิ ด เห็ น มาปรับ ใช้ได้
เท่าที่ควร
ด้ว ยเหตุ ท่ี ก ล่ า วมาข้า งต้น จึ ง เป็ นเหตุ ใ ห้ ผู้วิ จั ย จึ ง มี ค วามประสงค์ท าการวิ จั ย ใน
กระบวนการจัดการเรียนรู แ้ บบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนแสดงความคิดเห็น โดย
กลุ่ม ตัว อย่ า งคื อ นัก เรีย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ท่ี 3 โรงเรี ย นสามชุก รัต นโภคาราม อ.สามชุก จ.
สุพรรณบุรี ที่มีปัญหาด้านการเขียนโดยคัดเลือกจากผลคะแนน PISA ในข้อสอบการเขียนแสดง
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ความคิดเห็น เพื่อพัฒนาผูเ้ รียนให้ผลิตภาษาด้วยตนเอง เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รียนได้เรียนรูใ้ นเชิงรุกสา
มาถสร้างสรรค์ชิน้ งานได้สาเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่กาหนด ฝึ กกระบวนการคิดแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง รวมถึงการปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมชัน้ เรียน มีการทางานเป็ นกลุ่ม ได้พฒ
ั นาทักษะการคิด
วิเคราะห์ การแสดงความคิดเห็นซึ่งเป็ นทักษะที่จาเป็ น เสมือนเตรียมความพร้อมก่อนนาภาษาไป
ประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจาวัน ก้าวทันต่อการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21
คาถามวิจยั
1. แผนการจัดการเรียนรู ม้ ุ่งเน้นภาระงานสามารถพัฒ นาทักษะการเขียนแสดงความ
คิดเห็นของผูเ้ รียนได้หรือไม่
2. ผูเ้ รียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู แ้ บบเน้นภาระงานในการพัฒ นาทักษะ
เขียนแสดงความคิดเห็น รายวิชาภาษาไทยมากน้อยเพียงใด
ความมุ่งหมายของงานวิจัย
1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูแ้ บบเน้นภาระงานด้านการเขียนแสดงความคิดเห็น
ในวิชาภาษาไทย
2. เพื่ อพัฒ นาทักษะการเขียนแสดงความคิดเห็ น ของผูเ้ รียนด้วยกระบวนการจัดการ
เรียนรูแ้ บบเน้นภาระงาน
3. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูเ้ รียนที่มีต่อการจัดการเรียนรูแ้ บบเน้นภาระงานใน
รายวิชาภาษาไทย
ความสาคัญของงานวิจัย
ผลการวิจยั สามารถนามาใช้ประโยชน์เชิงวิชาการในการแก้ไขปั ญหาการเรียนการสอนใน
รายวิชาภาษาไทย หัวข้อการเขี ย นแสดงความคิ ดเห็ น และการเขี ยนเชิงสร้างสรรค์ โดยผู้สอน
สามารถนาการจัดการเรียนรู แ้ บบเน้นภาระงานในงานวิจัยเป็ นต้นแบบและประยุกต์ปรับใช้ให้
เหมาะสมสาหรับบริบททางการศึกษาของตนเอง
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
1. ประชากรในการวิ จัย คื อ นั ก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 โรงเรี ย นสามชุก รัต น
โภคาราม อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี จานวน 384 คน
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2. กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ซึ่งได้มาจากการเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling ) จานวน 40 คน ที่มีผลการทดสอบ โปรแกรม
ประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (Programme for International Student Assessment
หรือ PISA) ด้านการอ่าน (Reading Literacy) ที่มีผลคะแนนทดสอบข้อที่มีการเขียนแสดงความ
คิดเห็นซึง่ อยู่ในเกณฑ์ต่ากว่ามาตรฐานระดับประเทศ
ตัวแปรในงานวิจยั
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดการเรียนรูแ้ บบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน
แสดงความคิดเห็น ในรายวิชาภาษาไทย
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะการเขียนแสดงความคิดเห็น และระดับความพึงพอใจ
ของผูเ้ รียนต่อการจัดการเรียนรูแ้ บบเน้นภาระงาน
สมมติฐานในการวิจัย
1. พัฒนาการด้านการเขียนแสดงความคิดเห็นของผูเ้ รียนมีคา่ เฉลี่ยสูงขึน้
2. ผูเ้ รียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรูแ้ บบเน้นภาระงานในรายวิชาภาษาไทยใน
ระดับมาก
นิยามศัพท์เฉพาะ
การจัดการเรียนรูแ้ บบเน้นภาระงาน (Task-Based Learning) หมายถึง การจัดกิจกรรม
การสอนตามลาดับขัน้ ตอนของวิลลิซ (Willis. 2011) ได้แก่ ขัน้ ก่อนปฏิบัติภาระงาน (Pre-Task)
ขั้ น ลงมื อ ปฏิ บั ติ ภ าระงาน (Task Cycle) ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ยการลงมื อ ปฏิ บั ติ ง าน (Task)
การวางแผน (Planning) และการรายงาน (Report) ขัน้ ตอนสุดท้ายคือขัน้ ฝึ กฝนและตรวจสอบการ
ใช้ภาษา (Language Focus)
ทักษะการเขียนแสดงความคิดเห็น หมายถึง ความสามารถในการเขียนถ่ายทอดความรู ้
ความรูส้ กึ ความคิดเห็น หรือเจตนาออกมาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึ่งมีการวัดผลจากการประเมิน
ชิน้ งานก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลังเรียนของผูเ้ รียนโดยใช้เกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง
(Authentic Assessment) ที่ครอบคลุมทุกองค์ประกอบของการเขียนแสดงความคิดเห็นในด้าน
โครงเรื่อง เนือ้ หา การเรียบเรียงความคิด การแสดงเหตุผล ข้อสนับสนุน ข้อเปรียบเทียบ การอ้างอิง
แหล่งที่มาของข้อสนับสนุนที่น่าเชื่อถือ รวมถึงความถูกต้องทางภาษา เช่น การใช้คา วลี ประโยค
เป็ นต้น
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ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูส้ ึกของผูเ้ รียนในทางบวกหรือ ทางลบ ที่มีต่อการจัดการ
เรียนรูแ้ บบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทย
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้อง
ในบทนี ผ้ ู้วิ จัย เริ่ม จากการน าเสนอการทบทวนวรรณกรรมการเรียนรู เ้ ชิงรุ กในทักษะ
ศตวรรษที่ 21 ในหัวข้อแรก หลังจากนัน้ ในหัวข้อที่สอง ผูว้ ิจยั นาเสนอการเขียนแสดงความคิดเห็น
โดยแบ่งเป็ นประเภทของการเขียนแสดงความคิดเห็น รวมทั้งกล่าวถึงกลวิธี องค์ประกอบ การ
เชื่อมโยงความในการแสดงความคิดเห็น ตามแนวอรรถฐานดังต่อไปนี ้
1. การจัดการเรียนรูแ้ บบเน้นภาระงาน
1.1 ความหมายของการเรียนรูแ้ บบเน้นภาระงาน
1.2 องค์ประกอบการเรียนรูแ้ บบเน้นภาระงาน
1.3 รูปแบบภาระงาน
1.4 หลักการของภาระงาน
1.5 ขัน้ ตอนการจัดการเรียนรูแ้ บบเน้นภาระงาน
1.6 ประโยชน์ของการจัดการเรียนรูแ้ บบเน้นภาระงาน
2. การเขียนแสดงความคิดเห็น
2.1 ประเภทการเขียนแสดงความคิดเห็น
2.2 กลวิธีแสดงความคิดเห็น
2.3 โครงสร้างหรือองค์ประกอบของการเขียนแสดงความคิดเห็น
2.4 การเชื่อมโยงความในการแสดงความคิดเห็น
3. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรูแ้ บบเน้นภาระงาน
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1. การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน
การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ลั ก ษณ ะเน้ น ภาระงาน (Task-Based Learning) เป็ น
กระบวนการเรียนรูท้ ่ีเกิดจากการใช้ภาษาปฏิสมั พันธ์กนั ระหว่างผูเ้ รียนและผูเ้ รียนในขณะทาภาระ
งานให้สาเร็จ เนื่องจากมีความเชื่อว่ากระบวนการเรียนรู เ้ กิดจากการที่ผูเ้ รียนได้ลงมือปฏิบตั ิงาน
จริงผ่านประสบการณ์จริงจนสาเร็จลุล่วงตามจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ ซึ่ง นูแนน (Nunan. 1989)
เอลลิส (Ellis. 2003) รวมถึงวิลลิซและวิลลิซ (Willis and Willis. 2011) กล่าวว่าการจัดการเรียนรู ้
เน้นภาระงานมีจดุ มุ่งหมายเพื่อให้ผเู้ รียนสามารถนาองค์ความรูม้ าใช้ในการปฏิบตั ิภาระงานที่รบั
มอบหมายได้สาเร็จ สามารถนาความรูแ้ ละประสบการณ์ท่ีได้จากการปฏิบตั ิภาระงานไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้ อีกทั้งยังพัฒ นาทักษะการคิด วิเคราะห์ รวมถึงการแก้ปัญ หาเพื่อให้สามารถ
ปฏิบตั ิตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมในการทางานร่วมกับผูอ้ ่นื
1.1 ความหมายภาระงาน (Task)
ริชาร์ด ส์ (Richards. 1984) ให้ค วามหมายของภาระงานที่ เกี่ ยวข้องกับ การสอน
ภาษาว่าเป็ นกิจกรรมหรือการกระทา ซึ่งเกิดขึน้ จากการทาความเข้าใจองค์ความรู ้ เช่น การฟั ง
คาสั่งและทาตามคาสั่งนัน้ ๆ การวาดภาพตามเรื่องที่อ่านตามจินตนาการ เป็ นต้น สอดคล้องกับ
สกี ฮ าน พี (Skehan P. 1986) ที่ ก ล่าวว่า ภาระงานหมายถึ ง งานหรือ กิ จกรรมที่ มี จุด มุ่งหมาย
เฉพาะ เป็ นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน การทางาน รวมถึงเป็ นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
งานวิจัย โดยพราบู (Prabhu. 1984) กล่าวไว้ว่า ภาระงานคือกิจกรรมที่ตอ้ งการให้ผูเ้ รียนบรรลุ
เป้ า หมาย โดยใช้ข้อ มูล ที่ มี อ ยู่ผ่ า นกระบวนการทางความคิ ด ในการปฏิ บัติ ภ าระงานที่ ได้รับ
มอบหมายเพื่อฝึ กใช้ภาษาในสถานการณ์จริงนอกชั้นเรียน ภาระงานจึงแตกต่างจากกิจกรรม
แบบฝึ กหัด ซึ่งต่อมาคริสโตเฟอร์ จี (Christoper G. 2005) กล่าวถึงภาระงานว่าเป็ นกิจกรรมที่ให้
ความสาคัญกับขัน้ ตอนการสื่อสารระหว่างการดาเนินภาระงานของผูเ้ รียน การสื่อความหมายกัน
ระหว่างผูเ้ รียนทาให้เกิดความรูใ้ หม่ท่สี ามารถทาไปประยุกต์ใช้ได้กบั สถานการณ์อ่ืน นอกจากนีค้ า
นิ ย ามของภาระงานที่ เสนอแนวคิ ด โดยนูแ นน (Nunan. 1989) ว่าภาระงาน คื อ งานซึ่งผู้เรีย น
ร่ว มกัน ท าความเข้า ใจ โดยการน าองค์ค วามรู ้ มาใช้ในการผลิ ต ผลงานและมี ก ารร่ว มมื อ มี
ปฏิสมั พันธ์รวมถึงการปรึกษาหารือระดมความคิดกันระหว่างผูเ้ รียนกับผูเ้ รียน และผูเ้ รียนกับผูส้ อน
ในขณะที่ปฏิบตั ิภาระงาน วิลลิซและวิลลิซ (Willis and Willis. 2011 : 32-33) กล่าวถึงความหมาย
ของภาระงานในท านองเดี ย วกั น ว่าเป็ น กิจกรรมที่ มี ค วามเกี่ ย วเนื่ องสัม พัน ธ์กับ การด ารงชี วิต
ส่ง เสริม ให้ผู้เรีย นได้ใช้ภ าษาในการปฏิ บัติ กิ จ กรรมจนบรรลุต ามจุด ประสงค์ได้ส าเร็จ มี ก าร
ประเมินผลของงาน
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จากข้างต้นสรุปได้ว่า ภาระงาน คือ กิจกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่ผเู้ รียน
เป็ นผูด้ าเนินกิจกรรม ตามที่กาหนดไว้ให้เสร็จสมบูรณ์ โดยกิจกรรมเหล่านี ้ มีการระบุขนั้ ตอนของ
การท างานอย่ า งชั ด เจน ซึ่ ง ผู้เรี ย นจะด าเนิ น กิ จ กรรมจะต้อ งมี ก ารปฏิ สั ม พั น ธ์ ร่ว มมื อ กั น
ปรึกษาหารือมีการสื่อสารระหว่างผูเ้ รียนกับผูเ้ รียน โดยมีผสู้ อนมีบทบาทเป็ นผูอ้ านวยความสะดวก
หรือช่วยเหลือเมื่ อผูเ้ รียนเกิดอุปสรรคปั ญหาเพื่อให้ภาระชิ ้วิลลิซนงานเกิดผลสาเร็จ สามารถนา
ความรูท้ ่ไี ด้จากการปฏิบตั ิภาระงานไปปรับใช้ในสถานการณ์จริงนอกชัน้ เรียนได้
1.2 องค์ประกอบของภาระงาน
นูแนน (Nunan. 1989) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของภาระงานสาหรับการสื่อสารว่ามี
องค์ป ระกอบ 6 ประการ ได้แ ก่ จุ ด มุ่ ง หมาย (Goals) ตั ว ป้ อ นทางภาษา (Input) กิ จ กรรม
(Activities) บทบาทของผู้สอน (Teacher’s role) บทบาทของผู้เรียน (Learner’s role) และการ
จัดสร้างบรรยากาศในชั้น เรียน (Setting) หากผูส้ อนต้องการพัฒ นาศักยภาพการใช้ภาษาเพื่ อ
สื่อสารของผูเ้ รียนจะต้องคานึงถึงองค์ประกอบของภาระงานซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
1.2.1 จุดมุ่งหมายของภาระงาน ในการปฏิบตั ิภาระงานนัน้ จะต้องมีจดุ มุ่งหมายของ
การสอนภาษาเพื่อการสื่อสารเพื่อก่อให้เกิดการเรียนรูก้ ารสร้างความสัมพั นธ์ภาพระหว่างกัน อาจ
เป็ นการ แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างบุคคล เช่น กรอบความคิด การแสดงความคิดเห็น ทัศนคติ
ความเชื่อ รวมถึงอารมณ์ความรูส้ กึ เพื่อให้ภาระงานบรรลุไปสู่ความสาเร็จ นอกจากนีภ้ าระงานมี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้ผูเ้ รียนเกิดรอบรู แ้ ละเข้าใจข้อมูลจากแหล่งที่มาต่ าง ๆ เช่น ข่าวสารจากสื่อ
ต่าง ๆ โฆษณาจากสื่อต่าง ๆ ผูเ้ รียนสามารถวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือและนาองค์ความรู น้ ั้น ๆ
ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงที่อาจพบในชีวิตประจาวันได้ และจุดมุ่งหมายสุดท้ายเพื่อพัฒนา
ทักษะการฟั ง พูด อ่าน และเขียนของผูเ้ รียนตามจุดมุ่งหมายของการใช้ภาษาอย่างสร้างสรรค์อย่าง
มีมีจินตนาการ เช่น การเขียนบทความสัน้ ๆ บทกวี บทเพลง การแต่งนิทาน การแต่งเรื่องสัน้ เป็ น
ต้น ซึง่ การใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรูแ้ บบเน้นภาระงานมุ่งพัฒนาความสามารถในการสื่อสารมุ่ง
เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รียนร่วมมือกันสร้างสรรค์ชนิ ้ งานได้สาเร็จลุลว่ ง
1.2.2 ตัวป้อนทางภาษา เป็ นสิ่งสาคัญมากสาหรับการจัดการเรียนรู แ้ บบเน้นภาระ
งานเพราะเป็ น สื่ อ กลางที่ ช่ ว ยให้ผู้เรีย นเกิ ด กระบวนการเรีย นรู พ้ ัฒ นาทัก ษะกระบวนการคิ ด
(Cognitive process) ให้มีระบบที่ต่อเนื่องและชัดเจน ทัง้ นีแ้ หล่งข้อมูลสาหรับตัวป้อนทางภาษา
นั้น ควรเป็ นสื่อจริง ๆ เช่น ป้ายประกาศ โฆษณา โปสการ์ด รายการอาหาร ตารางเวลาเดินรถ
เครื่องหมายจราจร นิทานรูปภาพ เป็ นต้น การที่ผเู้ รียนได้เรียนรูจ้ ากสื่อจริง ๆ นัน้ เป็ นประโยชน์ต่อ
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ตัวผูเ้ รียนอย่างยิ่ง เนื่องจากจะทาให้ได้เรียนรู ผ้ ่านการใช้ภาษาจริง ๆ ที่ใช้อยู่ใ นชีวิตประจาวัน
ฝึ กฝนความคิดสร้างสรรค์ สามารถนาสื่อจริงที่ศกึ ษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
1.2.3 กิจกรรม ในที่นีห้ มายถึงการดาเนินการจัดการเรียนรู ซ้ ่ึงเป็ นกิจกรรมที่ผูเ้ รียน
ต้องปฏิบตั ิภารกิจที่ได้รบั มอบหมาย โดยนูแนน (Nunan. 1989) ได้นาเสนอประเภทของกิจกรรมไว้
3 ประเภทโดยจาแนกตามจุดมุ่งหมายของการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ซึ่งกิจกรรมฝึ กภาษาที่
สามารถนาไปใช้ในชีวิตจริง ผูส้ อนควรเลือกจัดกิจกรรมที่ ผูเ้ รียนสามารถปฏิบตั ิในห้องเรียนแล้ว
นาไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง และเป็ นกิจกรรมที่เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รียนได้พฒ
ั นาทักษะการฟั ง พูด
อ่าน เขียน มีการโต้ตอบการสนทนา และสุดท้ายควรเป็ นกิจกรรมที่สะท้อนตนเอง ผูเ้ รียนสามารถ
ตรวจสอบความถูก ต้องของภาระงาน ตลอดจนพัฒ นาความคล่องแคล่วในการใช้ภ าษาและ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้อง
1.2.4 บทบาทของผูส้ อน คือ บทบาทด้านการวางแผน ด้านการนาหลักสูต รไปใช้
รวมถึงการวัดและประเมินผลิตซึ่งผูส้ อนจะคัดเลือกตัวป้อนทางภาษา หาข้อมูลและนาสื่อของจริง
มาใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ โดยต้องคัดเลือกกิจกรรมให้สอดคล้องกับตัวป้อนทางภาษา ขัน้ ตอนที่ใช้
สาหรับ การจัดการเรียนรู ้ จัดชั้น เรียนให้เหมาะสมกับ กิจกรรม และเป็ น ผู้อานวยความสะด วก
สนับสนุนการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน การให้ขอ้ มูลย้อนกลับเมื่อผูเ้ รียนปฏิบตั ิงานลุล่วง ตลอดจนเป็ นผู้
ประเมินงานร่วมกับผูเ้ รียน
1.2.5 บทบาทของผูเ้ รียน คือ บทบาทด้านการเรียนแบบเน้นภาระงานโดยผูเ้ รียนเป็ น
ศูนย์กลาง เพื่อให้กิจกรรมการจัดการเรียนรู ม้ ีประสิทธิภาพผูเ้ รี ยนควรทาความเข้าใจกับตัวป้อน
ทางภาษาที่ได้รบั มอบหมายมาปฏิบตั ิภาระงานด้วยความรูห้ รือลักษณะเด่น คุณสมบัติของผูเ้ รียน
เอง ต้อ งมี ค วามกระตื อ รือ ร้น ใส่ใจในการปฏิ บัติ ง าน มี ก ารใช้ทัก ษะสติ ปั ญ ญา รวมถึ ง การมี
ปฏิสมั พันธ์กบั ผูเ้ รียนด้วยกันเพื่อให้เป้าหมายของภาระงานสาเร็จลุลว่ ง สามารถนาความรูไ้ ปใช้ได้
ในสถานการณ์จริง
1.2.6 การจัดสร้างบรรยากาศในชัน้ เรียน หมายถึงการจัดชัน้ เรียนให้เอือ้ ต่อการเรียนรู ้
มีความเหมาะสมต่อการปฏิบตั ิงานกลุม่ ใหญ่ กลุม่ ย่อย เปิ ดโอกาสผูเ้ รียนสามารถสร้างปฏิสมั พันธ์
ในชั้นเรียน อาจมีการจาลองสถานการณ์จริงเพื่อ ส่งเสริมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การมีส่ือ
อุปกรณ์ แหล่งข้อมูลสาหรับการสืบค้นเพื่อให้งานที่ผเู้ รียนปฏิบตั ิมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
นอกจากนีเ้ มลดา สุดาจิตรอาภา (2561, น. 151-157) ได้กล่าวเสริมจากนูแนนถึง
การพัฒ นาประยุกต์ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู แ้ บบเน้นภาระงานว่าควรมีองค์ประกอบของ
แผนการดาเนินงาน (Task-as-workplan) คือภาระงานนัน้ ๆ จะต้องมีแผนในการดาเนินกิจกรรม
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ให้ผูเ้ รียน เพื่อความกระจ่างในการทากิจกรรม เมื่อผูเ้ รียนมีส่วนร่วมในภาระงานดังกล่าวจริงใน
บริบทการเรียนการสอนในชั้นเรียน กิจกรรมที่ได้ดาเนินอาจไม่สอดคล้องกับแผนที่ออกแบบไว้
ตัง้ แต่แรกเริ่มเพราะผูด้ าเนินการนัน้ คือผูเ้ รียนว่าจะจัดการกับภาระงานที่ได้รบั มอบหมายอย่างไร
จะสะท้อนถึงการเรียนรูแ้ ละประสิทธภาพของแผนงานหากผูเ้ รียนดาเนินกิจกรรมจนสามารถบรรลุ
เป้าหมายของภาระงานได้
องค์ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู แ้ บบเน้นภาระงานจึงเป็ นการจัดกิจกรรมที่
เน้นผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลางซึ่งมีขอบเขตในเรื่องของเป้าประสงค์ของภาระงานและบทบาทระหว่าง
ผู้เรี ย นและผู้ส อนอย่ า งชั ด เจน โดยส่ ง เสริม ให้ผู้เรี ย นได้ฝึ ก ใช้ก ระบวนการทางสติ ปั ญ ญา
(Cognitive process) การวางแผนดาเนินงานเพื่อปฏิบตั ิภารกิจจากภาระงานที่ได้รบั มอบหมาย
ด้วยการมีปฏิสมั พันธ์กับบุคคลอื่น ซึ่งการสร้างปฏิสมั พันธ์นนั้ จะขึน้ อยู่กบั ประเภทของภาระงาน
เช่น การให้ภาระงานแบบทางเดียว คือ การปฏิสัมพันธ์ท่ีเกิดจากผูเ้ รียนคนหนึ่งส่งข้อมูลไปยัง
ผูเ้ รียนอีกคนหนึ่ง เช่น ผูเ้ รียนคนแรกพูดบรรยายโรงเรียนในฝั น ผูเ้ รียนคนที่สองเป็ นผูว้ าดรูปภาพ
ให้ตรงกับคาบรรยายของผูเ้ รียนคนแรก เป็ นต้น สาหรับการให้ภาระงานแบบสองทาง คือ การ
ปฏิสมั พันธ์ท่ีเกิดจากแลกเปลี่ยนข้อมูลของผูเ้ รียนทัง้ สองฝ่ าย เช่น ผูเ้ รียนคนแรกมีขอ้ มูลรู ปภาพ
สถานที่ท่องเที่ยว แต่ไม่มีช่ือของสถานที่นนั้ ๆ ส่วนผูเ้ รียนคนที่สองมีช่ือสถานที่ แต่ไม่มีรูปภาพ ทา
ให้ผเู้ รียนต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเพื่อให้ภาระงานสาเร็จสมบูรณ์
1.3 รูปแบบภาระงาน
พราบู (Prabhu. 1987, pp. 46 – 47) แบ่งรู ปแบบภาระงานออกเป็ น 3 ประเภท ซึ่ง
รู ป แบบภาระงานนี ้อ ยู่ในขั้น ตอนแรกของการจัด การเรีย นรู ้ ได้แ ก่ กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นข้อ มูล
(information - gap task) เป็ นกิจกรรมที่ให้ผเู้ รียนส่งผ่านข้อมูลความรูจ้ ากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง
โดยผูเ้ รียนจะแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ตนเองรู แ้ ละส่งต่อข้อมูลให้กับเพื่อนสมาชิกในกลุ่มหรือภายใน
ห้องเรียน กิจกรรมนาเสนอข้อมูลใหม่ (reasoning - gap task) เป็ นกิจกรรมที่ให้ผเู้ รียนได้นาเสนอ
ข้อมูลใหม่จากการที่ได้รบั ความรูโ้ ดยผ่านการคิดวิเคราะห์ การวินิจฉัย การอนุมาน การให้เหตุผล
และสุดท้ายกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (opinion-gap task) เป็ นกิจกรรมที่ผูเ้ รียนได้แสดง
ความรู ส้ ึก ความคิดเห็นหรือทัศนคติต่อเรื่องราวหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ ผูส้ อนกาหนดให้ ผ่าน
กระบวนการใช้ภาษาในการสื่อสารเพื่อสื่อความหมาย
นูแนน (Nunan. 2004, p. 1) กาหนดรู ปแบบของภาระงานไว้ 2 ประเภท คือ ภาระ
งานสาหรับการเรียนการสอน (pedagogical task) ที่ช่วยให้ผูเ้ รียนได้ฝึกฝนผ่านการทากิจกรรม
จากการทาภาระงานในชัน้ เรียน และภาระงานเพื่อการฝึ กฝน (rehearsal rational) เป็ นภาระงานที่
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ผูเ้ รียนจะได้ฝึกฝนเพื่อการนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน เช่น การเขียนประวัติของตัวเอง การ
เขียนแสดงความคิดเห็น โดยผูเ้ รียนจะได้ฝึกฝนตามรูปแบบการเขียนที่ถกู ต้อง การทาภาระงานนี ้
จะช่วยให้ผเู้ รียนได้ฝึกและพัฒนาทักษะด้านการเขียนเพื่อการสื่อสารของตนเองได้ดีย่ิงขึน้ ผ่านการ
ท ากิ จกรรมกลุ่มและเดี่ย วจากคาแนะน าของผูส้ อน นอกจากนี ผ้ ูส้ อนควรมี ภาระงานเพื่ อการ
กระตุน้ ผูเ้ รียน (activation rationale) เพื่อให้ผเู้ รียนฝึ กแก้ปัญหาในสถานการณ์ท่ีผสู้ อนสมมติขึน้
กล่าวคือการจัดกิจกรรมให้ผูเ้ รียนทาภาระงานกลุ่ม มีการกาหนดสถานการณ์ให้ผูเ้ รียน เช่น ถ้า
หากผูเ้ รียนอยู่บนเรือที่กาลังจะจม และผูเ้ รียนต้องว่ายนา้ ไปที่เกาะถึงจะรอดจากการจมนา้ โดยมี
เงื่อนไขว่าผูเ้ รียนมีภาชนะกันนา้ 1 อย่างที่สามารถบรรจุของได้ 20 กิโลกรัม ให้ผูเ้ รียนตัดสินใจ
เลือกสิ่งของที่จะนาไปด้วย โดยมีรายการสิ่งของต่าง ๆ ตามที่ผสู้ อนได้กาหนดไว้ การทาภาระงานนี ้
มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผูเ้ รียนได้รบั การกระตุน้ จากสถานการณ์ท่ีได้รบั เพื่อให้เกิดการใช้ภาษาและ
โครงสร้าง ทัง้ การพูดแสดงความคิดเห็น การพูดเพื่อตัดสินใจ การให้คาแนะนา การพูดถึงปริมาณ
เป็ นต้น
ริชาร์ดส์ (Richards. 2001, p 162) ได้นาเสนอรูปแบบของการจัดภาระงานเพื่อการ
เรียนการสอน (pedagogical task) ที่แตกต่างกันไว้อีก 5 ประเภท ได้แก่ ภาระงานประเภทจิก๊ ซอว์
(jigsaw task) เป็ นกิจกรรมภาระงานที่ให้ผเู้ รียนได้ทากิจกรรมร่วมกับผูเ้ รียนคนอื่น ๆ เพื่อเรียบเรียง
เรื่องราวให้สมั พันธ์กนั เช่น ผูเ้ รียนได้รบั เนือ้ หาเกี่ยวกับนิทานที่แตกต่างกันในแต่ละกลุม่ จะต้องทา
การเล่าเรื่องร่วมกันกับกลุ่มอื่น ๆ โดยลาดับเหตุการณ์ตามท้องเรื่องได้อย่างถูกต้อง ภาระงาน
แลกเปลี่ ย นข้อ มู ล (information - gap task) เป็ นกิ จ กรรมภาระงานที่ ใ ห้ ผู้เ รี ย นได้เ กิ ด การ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างบุคคลหรือกลุ่ม โดยที่จะได้รบั ชุดข้อมูลที่แตกต่างกัน ผูเ้ รียนจะต้อง
ทาการสื่อสารเพื่อขอและให้ขอ้ มูลเพื่อให้ภาระงานนั้นแล้วเสร็จ ภาระงานแก้ปัญ หา (problem
solving task) เป็ น กิจกรรมภาระงานที่ให้ผูเ้ รียนได้คิดหาแนวทางแก้ปัญ หาตามสถานการณ์ท่ี
กาหนดตามชุดของข้อมูลที่กาหนดให้ ภาระงานเพื่อการตัดสินใจ (decision - making task) เป็ น
กิจกรรมภาระงานที่ให้ผเู้ รียนได้ใช้เหตุผลในการตัดสินใจต่อเรื่องหรือปั ญหาที่ผสู้ อนกาหนด โดย
ผูเ้ รียนต้องอธิบายเหตุผลที่เลือกตัดสินใจสิ่งนัน้ และภาระงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (opinion
exchange tasks) เป็ นกิจกรรมภาระงานที่ให้ผเู้ รียนได้มีส่วนร่วมในการอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็นแลกเปลี่ยนกัน โดยไม่จาเป็ นต้องมีความเห็นที่ตรงกันกับบุคคลอื่น
วิลลิซและวิลลิซ (Willis and Willis. 2011, pp 136 - 141) กล่าวถึงรูปแบบของภาระ
งานโดยเน้นการใช้ภาษา แบ่งออกเป็ น 6 รู ปแบบ ได้แก่ ภาระงานลงข้อมูลรายการหรือทาบัญชี
รายการ (Listing) เป็ นภาระงานที่ให้ความสาคัญ ต่อการค้นพบข้อเท็จจริง โดยผูเ้ รียนจะต้องมี
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ปฏิสมั พันธ์สอบถามแลกเปลี่ยนข้อมูลซึง่ กันและกัน อาจเป็ นการเติมข้อความหรือแผนผังความคิด
(Ming Mapping) ภาระงานจัด ล าดับ และการแบ่ ง ประเภท (Ordering and Sorting) เช่ น การ
จัดลาดับเรื่อง การกระทา หรือเหตุการณ์ท่สี มเหตุผล การจัดเรียงตามค่านิยมส่วนตัวหรือเกณฑ์ท่ีชี ้
เฉพาะ ภาระงานเปรียบเทียบ คือภาระงานที่เป็ นการเปรียบเทียบข้อมูลที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
แต่อาจมีท่ีมาของแหล่งข้อมูลแตกต่างกัน ผูเ้ รียนจะต้องใช้ความรูใ้ นการวิเคราะห์ความเหมือนและ
ความแตกต่างของข้อมูลนัน้ ๆ ภาระงานแก้ปัญหา คือภาระงานที่ม่งุ ให้ผเู้ รียนต้องใช้ความสามารถ
ด้านเหตุผลและสติปัญญาในการคิดวิเคราะห์สถานการณ์ รวมถึงความซับซ้อนของปั ญหา และ
สามารถประเมินสถานการณ์ตกลงร่วมกันระหว่างสมาชิกในกลุ่มเพื่อเลือกวิธีท่ีดีท่ีสดุ ภาระงาน
ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ส่วนตัว (Sharing personal experiences) เป็ นภาระงานที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรี ย นมี ป ฏิ สัม พัน ธ์ สนทนา พู ด คุย เรื่ อ งเกี่ ย วกับ ตนเองได้อ ย่ า งอิ ส ระ มี ก ารแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ชีวิตกับผูอ้ ่ืน และสุดท้ายภาระงานสร้างสรรค์ (Creative task) คือภาระงานที่ผเู้ รียน
ทางานเป็ นคู่หรือเป็ นกลุ่ม ปฏิบตั ิภาระงานได้อย่างสร้างสรรค์และอิสระ ซึ่งรูปแบบภาระงานทัง้ 6
รูปแบบที่วิลลิซและวิลลิซกล่าวมานัน้ สามารถเป็ นภาระงานแบบปลายเปิ ดที่ผเู้ รียนสามารถค้นพบ
คาตอบที่แตกต่างกันได้ รวมถึงผูเ้ รียนสามารถลาดับขัน้ ตอนทาภาระงานแตกต่างกันได้อย่างอิสระ
จากข้า งสรุ ป ได้ว่า รู ป แบบภาระงานนั้น มี ค วามหลากหลาย ล้ว นเป็ น กิ จ กรรมที่
ส่งเสริมพัฒนาการด้านการใช้ภาษาในการสื่อสารของผูเ้ รียนทัง้ ในชัน้ เรียนและสถานการณ์จริง
นอกห้องเรียน รู ปแบบของภาระงานจึงเป็ นกิจกรรมที่ครอบคลุมไปถึงการเรียนรู ท้ ักษะชีวิต การ
ปฏิสัมพัน ธ์ระหว่างผู้เรี ยนได้ร่วมมื อกัน เป็ นกลุ่มเพื่ อบรรลุเป้าหมายในการสร้างชิน้ งาน มี การ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู ้ การสอนแบบเน้นภาระงานจึงมีความเกี่ยวข้องกับความสามารถในการ
สื่อสารและกระบวนการคิดที่เป็ นอิสระสร้างสรรค์
1.4 หลักการของภาระงาน
หลัก การของภาระงานที่ ใช้เพื่ อส่งเสริม การปฏิ สัม พัน ธ์ของผู้เรียน เปิ ด โอกาสให้
วางแผนทางานเป็ นกลุ่มและเดี่ยว โดยภาระงานนัน้ จะต้องเป็ นภาระงานที่สะท้อนโลกของความ
เป็ นจริง หลักจบกิจกรรมผูเ้ รียนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิตได้ ตามทฤษฎีของ Willis
(1996) มีดงั นี ้
1.4.1 หัวข้องานที่ผสู้ อนจะมอบหมายงานให้ผเู้ รียนปฏิบตั ิ หลังจากที่ผเู้ รียนได้รบั ตัว
ป้อนทางภาษา ไม่ว่าจากสื่อการสอนของจริงหรือตัวผูส้ อนโดยตรงก็ตาม ผูส้ อนจะมอบหมายงาน
ให้ปฏิบัติโดยใช้วาจาหรือเป็ นข้อคาสั่งปรากฏในภาระงาน โดยมี การระบุคาแนะน าในการท า
กิจกรรมอย่างเป็ นลาดับขัน้ ตอ เช่น การรวมกลุ่มทากิจกรรม การจับคู่ หรือภาระงานเดี่ยว ต่อมา
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ผูเ้ รียนจึงวางแผนงานศึกษาข้อมูลว่ามีจดุ ประสงค์อย่างไร เป้าประสงค์ของงานคืออะไร ผูเ้ รียนต้อง
รับผิดชอบในเรื่องใด และใช้ระยะเวลาในการทาภาระงานเพียงใดจึงจะเหมาะสม
1.4.2 ผูเ้ รียนใช้กระบวนการทางสติปัญญา เพื่อปฏิบตั ิภาระงานที่ได้รบั มอบหมาย
โดยใช้สติปัญญาเป็ นตัวปฏิบตั ิการ เช่น การคิดย้อนกลับ การหาเหตุผล การจัดระบบความคิด
การนาความรูไ้ ปประยุกต์ใช้และการแก้ปัญหา เป็ นต้น
1.4.3 ผูเ้ รียนได้มีปฏิสมั พันธ์กับผูอ้ ่ืน การสร้างปฏิสมั พันธ์จะขึน้ อยู่กับประเภทและ
ลักษณะของภาระงาน ได้แก่ การปฏิสมั พันธ์แบบทางเดียว คือ การปฏิสมั พันธ์ท่จี ากผูเ้ รียนคนหนึ่ง
ไปยังผูเ้ รียนอีกคนหนึ่ง เช่น ผูเ้ รียนคนแรกจะบรรยายลักษณะบุคคลที่ปรากฏในรู ปภาพของตน
แล้วผูเ้ รียนคนที่สองวาดรู ปให้ตรงกับคาบรรยายของผูเ้ รียนคนแรก เป็ นต้น การปฏิสมั พันธ์แบบ
สองทาง คือ การปฏิสมั พันธ์ท่ีเกิดจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผูเ้ รียนทัง้ สองฝ่ าย เช่น ผูเ้ รียน
คนแรกมี รูปภาพและชื่อของบุคคลแต่ไม่มีห มายเลขกากับรู ปภาพ ในขณะที่ผูเ้ รียนคนที่ สองมี
รูปภาพบุคคลชุดเดียวกัน พร้อมหมายเลขกากับแต่ไม่มีช่ือของบุคคลเหล่านัน้ ดังนัน้ ผูเ้ รียนคนแรก
และผูเ้ รียนคนที่สองต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน โดยใช้วิธีการซักถาม หรืออาจใช้ความสาม
รถเฉพาะบุคคลต่าง ๆ ประกอบเพื่อให้ขอ้ มูลของผูเ้ รียนทัง้ สองฝ่ ายสมบูรณ์
1.4.4 ผลงานทางภาษาที่เสร็จสมบูรณ์ของผูเ้ รียน หลังจากที่ผเู้ รียนได้ใช้กระบวนการ
คิดและการปฏิสมั พันธ์แล้ว ผูเ้ รียนก็จะได้ผลลัพธ์ (Outcome) ของงานชิน้ นัน้ ตามเป้าประสงค์ของ
ภาระงาน สามารถนาไปปรับใช้ในสถานการณ์ท่อี าจเกิดขึน้ จริงในสังคมปั จจุบนั
1.5 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน
การจัดการเรียนรู แ้ บบเน้นภาระงานเป็ นการจัดกิจกรรมให้ผูเ้ รียนได้เกิดทักษะการ
เรียนรู ผ้ ่านประสบการณ์ตรงโดยการลงมือกระทา ซึ่งมีผูก้ ล่าวถึงขัน้ ตอนของการเรียนรู แ้ บบเน้น
ภาระงานแตกต่างกันออกไป โดยนูแนน (Nunan. 1989) ได้เสนอขัน้ ตอนในการดาเนินการจัดการ
เรียนรูแ้ บบเน้นภาระงาน โดยมีขนั้ ตอนดังนี ้
1) ขัน้ ตอนการสร้าง ทบทวนโครงสร้างความรูเ้ ดิม เพื่อเป็ นการนาเข้าสู่บทเรียน
(Schema building) โดยผูส้ อนจะทบทวนความรูเ้ ดิมของผูเ้ รียนเพื่อตรวจสอบพืน้ ฐานทางภาษา
ว่ามีมากน้อยเพียงใด และควรส่งเสริมด้านใดเป็ นสาคัญ
2) ขั้น ตอนการควบคุม ผู้เรียนในการฝึ กใช้ภ าษา เป้าหมายคื อโครงสร้างทาง
ไวยากรณ์โดยเป็ นคาศัพท์ ที่ปรากฏในเนือ้ หาในบทเรียน (Controlled practice)
3) ขั้น ตอนการฝึ ก ทัก ษะการฟั ง โดยออกแบบภาระ งานให้ส อดคล้อ งกับ บท
สนทนา (Authentic listening practice)
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4) ขัน้ ตอนการมุ่งเน้นที่องค์ประกอบทางภาษา (Focus on linguistic elements)
5) ขั้น ตอนการฝึ ก ปฏิ บัติ อ ย่ า งอิ ส ระในกิ จ กรรม การสื่ อ สาร (Provide freer
practice)
6) ขัน้ ตอนการทากิจกรรมภาระงาน (Introduce the pedagogical task)
นอกจากนีส้ กีฮาน (Skehan.1996, pp. 268-286) ได้กล่าวถึงรู ปแบบการสอนแบบ
มุ่งเน้นภาระงานโดยมีองค์ประกอบของกิจกรรมไว้ ดังนี ้
1) ขัน้ ก่อนภาระงาน (Pre-Task) ในขัน้ นีผ้ สู้ อนจะแสดงภาระงาน กิจกรรมที่เป็ น
ตัวอย่างให้ผเู้ รียนดู โดยผูเ้ รียนจะสังเกตภาระงานที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกับภาระงานตัวอย่างและ
ค้นหาข้อมูลทางภาษาเพื่อเตรียมพร้อมปฏิบตั ิ
2) ขั้น ระหว่างภาระงาน (During-Task) ในขั้น นี ผ้ ู้สอนจะให้ความสาคัญ เรื่อง
ความถูกต้องและคล่องแคล่วในการใช้ภาษา ไวยากรณ์ ในขณะที่ปฏิบัติภาระงานให้ชิน้ งานที่
ผูเ้ รียนผลิตนัน้ มีความสมบูรณ์มากที่สดุ โดยผูส้ อนจะรับบทบาทเป็ นผูอ้ านวยความสะดวกคอบ
สนับสนุนผูเ้ รียน และช่วยแก้ไขความผิดพลาดทางภาษาหากผูเ้ รียนต้องการความช่วยเหลือ
3) ขั้นหลังภาระงาน (Post-Task) ผูส้ อนจะดาเนินกิจกรรมในรู ปการวิเคราะห์
วิจารณ์ชิน้ งานของตนเองและผู้อ่ืน ประเมิ น ให้การแก้ไข เพื่ อฝึ กฝนทักษะการวิเคราะห์ค วาม
ถูกต้องทางภาษา และปรับปรุงชิน้ งานนัน้ ๆ ให้ดีย่งิ ขึน้
โดยเอลลิส (Ellis. 2003) ได้มีการสังเคราะห์ขนั้ ตอนของการจัดการเรียนรู แ้ บบเน้ น
ภาระงาน และกรอบแนวคิดของกระบวนการที่สามารถใช้ร่วมกันกับการจัดการเรียนรู แ้ บบเน้น
ภาระงานของ พราบู สกีฮานและลี (Prabhu. 1987; Skehan. 1996; Lee. 2000) ว่าขัน้ ตอนการ
จัดการเรียนรูแ้ บบเน้นภาระงานประกอบไปด้วย 3 ขัน้ ดังนี ้
1) ขัน้ เตรียมปฏิบตั ิภาระงาน (Pre-task) คือ วิธีท่ีผูส้ อนนาเสนอโครงสร้างของ
ภาระงานที่ผูเ้ รียนจะต้องปฏิบตั ิหรือผลผลิตทางภาษา ผูเ้ รียนต้องลงมือกระทา โดยผูส้ อนจะทา
การกระตุน้ ให้ผเู้ รียนเห็นความสาคัญของภาระงานนัน้ ๆ หรืออาจยกตัวอย่าง อธิบายถึงประโยชน์
ของภาระงานที่ผู้เรีย นจะได้รบั หลังเสร็จสิน้ กิจกรรม เพื่ อให้ผู้เรียนเกิดแรงบัน ดาลใจ ต้องการ
ปฏิบตั ิภาระงาน โดยเอลลิสได้พบว่าการนาเสนอหัวข้อที่ทาผูเ้ รียนรู ส้ ึกผ่อนคลาย ไร้การสั่งด้วย
คาสั่งทุกขัน้ ตอน ช่วยให้ผเู้ รียนเกิดความสนใจในประเด็นหรือหัวข้อที่จะเข้าสูก้ ิจกรรมในชัน้ เรียน
มากขึ น้ เช่ น กิ จ กรรมที่ ผู้เรีย นร่ว มกัน เขี ย นรายการ (Listing) การระดมความคิ ด ภายในกลุ่ม
(Brainstorming) การเขี ย นแผนผั ง ความคิ ด หรื อ ผั ง มโนทั ศ น์ (Mind mapping) ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด
ประโยชน์กบั ภาระงานในขัน้ ถัดไป
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2) ขัน้ ปฏิบัติภาระงาน (During task) ในขัน้ นีป้ ระกอบไปด้วยตัวเลือกทางการ
สอน (Methodological options) 2 อย่าง ได้แก่
2.1) ตัวเลื อ กด้านการปฏิ บัติ งาน (Task performance options) กล่าวคื อ
ผูส้ อนสามารถกาหนดกรอบของระยะเวลาในการปฏิบตั ิภาระงาน หรือกาหนดให้ผเู้ รียนสามารถใช้
แหล่งข้อมูลที่มีอยู่แล้วในชัน้ เรียนหรือนอกชัน้ เรียนก็ได้
2.2) ตัวเลือกด้านกระบวนการดาเนิ นงาน (Process) คือ กระบวนการที่เน้น
การใช้ทั ก ษะทางภาษาเป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการสื่ อ สาร และกระตุ้น การท้า ทายผู้เรี ย น ซึ่ ง
กระบวนการนีผ้ ูส้ อนสามารถเน้นไปที่ขอ้ มูลทางภาษาหรือหลักไวยากรณ์เรื่องนัน้ ๆ โดยนัยหรือ
สอนหลักไวยากรณ์โดยตรงก็ได้
3) ขั้น หลังปฏิบัติงาน (Post-task) คือ ขั้นตอนที่ ผู้สอนเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รียนได้
ทบทวนผลงานของตนเอง ไม่วา่ จะเป็ นการใช้ภาษาที่ได้เรียน และหลักไวยากรณ์ท่ผี เู้ รียนส่วนใหญ่
ใช้ผิดในระหว่างดาเนินงาน เพื่อความคล่องและความถูกต้องทางภาษา และเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รียน
ได้ประเมินผลงาน รวมทัง้ หาข้อบกพร่องของตนหรือกลุ่มเพื่อเป็ นประโยชน์ ในการปรับปรุงแก้ไข
ผลงานให้สมบูรณ์ยิ่งขึน้
ซึ่งวิลลิซและวิลลิซ (Willis and Willis. 2011) ได้กล่าวถึงการจัดการเรียนรูเ้ น้นภาระ
งาน โดยมีขนั้ ตอนหรือกระบวนการจัดกิจกรรม 3 ขัน้ ได้แก่ ขัน้ เตรียมปฏิบตั ิงาน เพื่อเตรียมความ
สร้อ มส าหรับ ผู้เรี ย น ขั้ น การลงมื อ ปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ ให้ ผู้เ รี ย นได้ล งมื อ ปฏิ บั ติ ง านจริ ง ผ่ า น
ประสบการณ์ตรง และขัน้ การฝึ กฝนตรวจสอบการใช้ภาษา เพื่อให้ผูเ้ รียนฝึ กใช้ภาษาตลอดจน
สามารถตรวจสอบความถูกต้องตามหลักการ และผูส้ อนได้มีโอกาสอธิบาย บรรยาย ให้ผเู้ รีย นเกิด
ความเข้าใจ ดังนี ้
1.5.1 ขั้น ก่ อ นปฏิ บัติ ภ าระงาน (Pre-Task)โดยผู้ส อนเป็ น ผู้แ นะน าบทเรี ย น
รูปแบบ จุดประสงค์ของภาระงานต่างๆ ให้ผเู้ รียนทราบก่อนลงมือปฏิบตั ิงาน เพื่อให้เข้าใจคาชีแ้ จง
หรือคาสั่งของภาระงานให้ชดั เจน ผูส้ อนจะเป็ นผูก้ าหนดภาระงานจากหัวข้อเนือ้ หาที่จะให้ความรู ้
แก่ผเู้ รียน โดยเตรียมความพร้อมและความเข้าใจของผูเ้ รียนในขัน้ ตอนของการปฏิบตั ิภาระงาน
1.5.2 ขัน้ การลงมือปฏิบตั ิภาระงาน (Task Cycle) ในขัน้ ตอนนีผ้ เู้ รียนเป็ นผูล้ งมือ
ปฏิ บัติ ภ าระงาน ที่ ได้รับ มอบหมายภาระงาน มี ก ารอภิ ป ราย ปฏิ บัติ ภ าระงานตามที่ ได้รับ
มอบหมายในรูปแบบของกิจกรรมเดี่ยว จับคู่ และกลุม่ วางแผนเตรียมตัวนาเสนอภาระงานตามที่
ได้รบั มอบหมาย โดยมีการใช้ภาษาด้วยตนเองซึ่ง ผูส้ อนจะให้ความช่วยเหลือหากมีความติดขัด
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ทางการใช้ภาษา ขัน้ รายงาน (report) โดยผูเ้ รียนรายงานสรุปความรูแ้ ละรายงานผลจากภาระงาน
ที่ตนปฏิบตั ิ ผูส้ อนจะเป็ นผูใ้ ห้คาแนะนาและประเมินผลงานนัน้ ๆ
1.5.3 ขั้นฝึ กฝนและตรวจสอบการใช้ภาษา (Language Focus) โดยผูเ้ รียนจะ
สามารถประเมินผลการปฏิบัติภาระงานของตนและเปรียบเทียบผลจากการปฏิบตั ิภาระงานของ
ผูอ้ ่ืน ในขัน้ ตอนวิเคราะห์ ต่อมาผูเ้ รียนเป็ นผูต้ รวจสอบการใช้ภาษาในการปฏิบัติภาระงานของ
ตนเอง และสามารถสร้าง คา วลี ขึน้ ใหม่เองได้จากการวิเคราะห์คาที่ใช้ส่อื สารความหมายจากการ
ปฏิบัติภาระงานที่ผ่านมา และขัน้ ปฏิบัติ (practice) ผูเ้ รียนฝึ กฝนการใช้ภาษาโดยเรียนรู ค้ า วลี
และรูปแบบโครงสร้างตามเนือ้ หาที่เรียนจากการทาแบบฝึ กหัดต่าง ๆ

ภาพประกอบ 3 Frame Work for Task-Based Learning
ที่มา : Willis and Willis. (2011). Doing Task-Based Teaching. London: Longman
กล่าวโดยสรุป ขัน้ ตอนการจัดการเรียนรูแ้ บบเน้นภาระงานประกอบไปด้วย 3 ขัน้ ตอน
คือ 1) ขัน้ ก่อนปฏิบตั ิงาน เป็ นขัน้ นาเข้าสู่บทเรียนโดยให้ผูเ้ รียนปฏิบตั ิภาระงานที่กระตุน้ ความรู ้
เดิ ม รวมถึ ง การชี ้แ จงกิ จ กรรมเพื่ อ เตรี ย มความพร้อ มของผู้ เรี ย นในการปฏิ บั ติ ภ าระงาน
2) ขัน้ ปฏิบตั ิภาระงาน เป็ นขัน้ ที่ผสู้ อนมอบหมายภาระงานที่สอดคล้องกับชีวิตประจาวันหรือชีวิต
จริง โดยผูเ้ รียนทางานร่วมกันฝึ ก คิดวิเคราะห์ ฝึ กใช้ภาษาอย่างอิสระ โดยมีการนาเสนอหน้าชัน้
เรียน 3) ขัน้ หลังปฏิบตั ิงานหรือขัน้ ตรวจสอบภาษาเป็ นขัน้ ตอนที่เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รียนได้ฝึกความ

23
คล่องแคล่วทางภาษาและความถูกต้อง ทางหลักไวยากรณ์ ตรวจสอบวิจารณ์ภาระงานของเพื่อน
ร่วมชัน้ และแก้ไขพัฒนาชิน้ งานของตนเองให้สมบูรณ์มากที่สดุ การจัดการเรียนรู แ้ บบเน้น ภาระ
งานไม่เพี ยงแต่ ส่งเสริม ให้ผูเ้ รียนสามารถเรียนรู ภ้ าษาโดยใช้กิจกรรมจากภาระงานเป็ นสื่อการ
เรียนรู เ้ พียงเท่านัน้ แต่เป็ นการตอบสนองความต้องการของผูเ้ รียนโดยตรง อีกทัง้ ผูเ้ รียนสามารถ
ทางานร่วมกับผูอ้ ่ืนมีการวางแผนทางานเป็ นขัน้ ตอน สามารถแก้ไขปั ญหาที่เกิดจากการทางานได้
อย่างเป็ นระบบและสามารถทางานร่วมกับผูอ้ ่ืนได้ แต่ละขัน้ ตอนของหลักการปฏิบตั ิภาระงานจึง
เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รียนใช้ภาษาได้อย่างอิสระโดยผูส้ อนนัน้ ทาหน้าที่เพียงคอยอานวยความสะดวก
และให้คาแนะนาเท่านัน้
1.6 ประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู แ้ บบเน้นภาระงานช่วยให้ผูเ้ รียนได้รบั การฝึ กปฏิบัติ จาก
ประสบการณ์ตรงและประสบการณ์ออ้ มอันก่อให้เกิดความชานาญและเกิดความคล่องแคล่วใน
การใช้ภาษาจากในชัน้ เรียนสูก่ ารนาไปใช้ได้ในชีวิตจริง สถานการณ์แห่งความเป็ นจริงจากนอกชัน้
เรียนที่มาจากกระบวนการจัดการเรียนรูเ้ น้นภาระงานที่ส่งเสริมพัฒนาทักษะทางภาษา ซึ่ง วิลลิซ
(Willis. 1996)กล่าวถึงประโยชน์ของการจัดการเรียนรูล้ กั ษณะว่าผูเ้ รียนมีโอกาสได้แสดงศักยภาพ
ได้อย่างเต็มที่ ทัง้ ความรู ้ การคิดวิเคราะห์ ความสามารถเฉพาะบุคคล รวมถึงช่วยเสริมสร้างความ
มั่นใจทางภาษาให้กบั ผูเ้ รียน ที่มีการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารกับผูเ้ รียนด้วยกันอย่างอิ สระมากกว่า
สื่อสารกับผูส้ อน เนื่องจากผูเ้ รียนคลายความกังวลว่าจะผิดหรือถูก เปิ ดโอกาสสร้างปฏิสมั พันธ์กบั
เพื่อนร่วมชัน้ เรียน มีสว่ นร่วมในการวัดและประเมินผล เป็ นผูต้ รวจทานข้อผิดพลาดของตนเองและ
ผูเ้ รียนคนอื่น ๆ ใช้ทกั ษะการพูดอภิปรายแสดงความคิดเห็น ยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ่ืนซึ่งเป็ น
ส่วนประกอบที่สาคัญในการดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
2. การเขียนแสดงความคิดเห็น
ในหัวข้อที่ 2 ผูว้ ิจัยจะทบทวนวรรณกรรมในหัวข้อการเขียนแสดงความคิดเห็น ซึ่งการ
แสดงความคิดเห็น เป็ นงานเขียนประเภทหนึ่งที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงความคิดเห็น ทัศนคติต่อ
ประเด็นใดประเด็นหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็ น ปั ญหา เหตุการณ์ ข่าวต่าง ๆ การเขียนบทความแสดงความ
คิดเห็นควรจะมีเหตุผลและเป็ นไปในทางสร้างสรรค์ มักปรากฏในรูปของบทความตามสื่ อสิ่งพิมพ์
ต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร สื่อสังคมออนไลน์ เป็ นต้น รุง่ ฤดี แผลงศร (2557 : 193) และชนก
พร อังศุวิริยะ (2560 : 16) กล่าวถึงความหมายของบทความแสดงความคิดเห็นว่าเป็ นการเขียน
นาเสนอทรรศนะหรือนาเสนอความคิดเห็นของผูเ้ ขียนบทความต่อประเด็นปั ญหาหรือเหตุการณ์ท่ี
อยู่ในความสนใจของประชาชน อาจเป็ นเรื่องที่ผู้อ่านควรทราบ หรืออาจเป็ นความคิดเห็นที่ผเู้ ขียน
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บทความต้องการนาเสนอ บทความแสดงความคิดเห็นปรากฏในคอลัมน์ต่าง ๆ ทัง้ ในหนังสือพิมพ์
และนิตยสาร เช่น คอลัมน์เกี่ยวกับการเมือง สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา สุขภาพ บันเทิง เป็ นต้น
ซึง่ การแสดงความคิดเห็นของผูเ้ ขียนบทความจะแตกต่างกัน มีความหลากหลายตามมุมมองที่ต่าง
ความคิดทัศนคติของผูเ้ ขียนบทความแต่ละคน
2.1 ประเภทการเขียนแสดงความคิดเห็น
การเขียนแสดงความคิดเห็นเป็ นส่วนหนึ่งของการรายงานข่าวที่ผ่านทรรศนะของ
ผูเ้ ขียนหรือสะท้อนทรรศนะของผูเ้ ขียนในบทความที่แสดงตัวตนหรือแสดงความคิดเห็น ของผูเ้ ขียน
ชัด เจนตามความช านาญเฉพาะด้า นของผู้เขี ย นแต่ ล ะคน เช่ น ด้า นสุข ภาพความงาม ด้า น
การแพทย์ ด้านเทคโนโลยี ด้านเกษตรกรรม ด้านเศรษฐกิจ และด้านวงการบันเทิง เป็ นต้น สาหรับ
ประเภทการแสดงความคิดเห็น โดยวัฒนา แช่มวงษ์ (2556, น. 106) รุ ่งฤดี แผลงศร (2557, น.
117) และชนกพร อังศุวิรยิ ะ (2560, น. 64) ได้จาแนกไว้ดงั ต่อไปนี ้
2.1.1 การแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์
การแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์ เป็ นการเขียนเพื่อวิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง ซึ่งผูเ้ ขียนวิจารณ์อาจจะแสดงความคิดเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย และวิจารณ์ในเชิงสร้างสรรค์
ผูเ้ ขีย นจะต้องวางตัวเป็ น กลาง ไม่ อคติต่อบุคคลหรือสิ่งนั้น ๆ เช่น การแสดงความคิดเห็ น ต่อ
หนังสือ ละคร บทเพลง ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ สถานที่ท่องเที่ยว เป็ นต้น การใช้ประโยคใน
การแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์ จะใช้ประโยคบอกเล่า ประโยคขยายความและประโยคซับซ้อน
เพื่อให้ขอ้ มูล ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นในการอธิ บาย บรรยายเหตุการณ์ เรื่องราวที่เกิดขึน้ โดย
สอดแทรกความคิดเห็นเชิงวิจารณ์ ความรู ส้ ึกของผูเ้ ขียนลงไปด้วย ผูเ้ ขียนแต่ละคนมีลีลาหรือ
ท่วงทานองการเขียน (style) แตกต่างกันออกไป ขึน้ อยู่กับกลวิธีในการนาเสนอ การดาเนินเรื่อง
และการใช้ภาษา หากผูเ้ ขียนสามารถเลือกลีลาการเขียนที่เหมาะสม และมีลกั ษณะเฉพาะตัวให้
สอดคล้องกับเรื่องราวที่ตอ้ งการวิจารณ์ก็จะทาให้งานเขียนน่าสนใจ และน่าติดตาม งานเขียน
แสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์จงึ มีความหลากหลายตัง้ แต่ระดับภาษาทางการ กึ่งทางการไปจนถึง
ระดับภาษาสนทนาที่เหมือนกับผูเ้ ขียนบทความพูดคุย กับผูอ้ ่านโดยตรง คาที่พบในการแสดง
ความคิดเห็นเชิงวิจารณ์ เช่น เห็น (ว่า) มีความคิด (ว่า) รูส้ กึ (ว่า) ตระหนัก (ว่า) เป็ นต้น
2.1.2 การแสดงความคิดเห็นเสนอแนะ
การแสดงความคิดเห็นเสนอแนะคือการที่ผเู้ ขียนมุ่งแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งใด
สิ่งหนึ่งที่มุ่งเสนอแนวคิดเพื่ อเป็ น ประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือสังคม โดยแสดงความคิดเห็ น จาก
เหตุการณ์หรือการกระทาที่เกิดขึน้ ในสังคมแม้การกระทานัน้ ๆ จะเป็ นผลดีหรือผลเสี ย แต่ประเด็น
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ที่ผเู้ ขียนมุ่งเสนอนัน้ จะต้องก่อให้เกิดผลดีหรือมีแง่คิดที่ดีต่อผูอ้ ่านมากกว่าผลเสีย การแสดงความ
คิดเห็นเสนอแนะเป็ นวัตถุประสงค์รว่ มของบทบรรณาธิการและบทความ ส่วนนาที่มกั จะกล่าวถึง
เหตุการณ์ บุคคล หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึน้ ในสังคมปั จจุบนั หรืออดี ตที่เป็ นหัวข้อที่น่าสนใจหรือมี
ความสาคัญกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จากนัน้ ขยายความด้วยเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่มาที่ไปของเรื่องราว
รวมถึงความคิดเห็นหรือความรูส้ กึ นึกคิดอย่างมีเหตุผลชวนคล้อยตาซึ่งนาไปสู่การเสนอแนะที่จะ
เป็ นประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือสังคมหรืออาจจะเป็ นประโยชน์สาหรับตัวผูอ้ ่านเองหรือต่อองค์กรใด
องค์กรหนึ่งก็ได้ ทัง้ นีผ้ ูเ้ ขียนจะแสดงความคิดเห็นโดยใช้ลีลาภาษาร่วมกัน ได้แก่ การใช้ประโยค
บอกเล่าประโยคขยายความและประโยคซับซ้อนในส่วนนา ส่วนขยายความหรือในส่วนของการเล่า
ส่วนเนือ้ เรื่อง เป็ นการให้ขอ้ มูลเพื่อรายงานข้อเท็จจริ ง อธิบายบรรยายเหตุการณ์เรื่องราวที่เกิดขึน้
หรืออาจกล่าวถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของภาษาสาหรับการแสดงความคิดเห็นความรู ส้ ึกมี
ลักษณะเป็ น ข้อความต่อเนื่ องที่ป ระกอบด้วยคาแสดงคิดเห็ น หรือคาแสดงความรู ส้ ึกทั้งที่ เป็ น
คากริยา คาช่วยหน้ากริยา อาจประกอบคาเป็ นวลีแสดงความคิดเห็นแสดงความรู ส้ ึก เช่น เห็น
(ได้) (ว่า) (มี) ความเห็น (ว่า) น่า รู ส้ กึ หวัง ยกย่อง เกรง (ว่า) คาด (ว่า) เป็ นต้น ผูอ้ ่านจะเชื่อเห็น
ด้วยหรือคล้อยตามความคิดเห็นเสนอแนะของผูเ้ ขียนได้ก็ต่อเมื่อมีขอ้ มูลซึ่งเป็ นข้อเท็จจริงหรือ
ข้อมูลเก่าเกี่ยวกับเหตุการณ์เรื่องราวที่เคยเกิดขึน้ แล้วมาสนับสนุนเหตุผล หรือสิ่งที่เกิดขึน้ อันเป็ น
ข่าวที่รายงานผ่านความคิดของผูเ้ ขียนด้วยลีลาภาษาที่ให้ขอ้ เท็จจริงนัน้ เพียงพอและสอดคล้องกับ
ข้อมูลเก่าที่ผอู้ ่านมีอยู่ และได้รบั รูค้ วามคิดเห็นความรูส้ ึกที่เป็ นข้อมูลใหม่ท่ีสนับสนุนหรือส่งเสริ ม
เหตุการณ์เรื่องรารวมทัง้ สิ่งที่เกิดขึน้ อย่างมีเหตุผลน่าเชื่อถือ ก็จะทาให้ผอู้ ่านเชื่อจนเห็นด้วยและ
คล้อยตามการแสดงความคิดเห็นเสนอแนะนั้น ๆ รู ปภาษาที่ปรากฏในการแสดงความคิดเห็น
เสนอแนะประกอบด้วย คากริยา คาช่วยหน้ากริยา คาหน้ากริยา หรือวลีหรือประโยคแสดงความ
คิดเห็นเสนอแนะ เช่น แนะนา เสนอแนะ ควร ต้อง น่า เป็ นต้น หากปรากฏเป็ นประโยคแสดงความ
คิดเห็ น เสนอแนะก็ จะมี ก ารเติม บุรุษ สรรพนามของผู้เขี ยน เช่น เรา ผม ฉัน ดิ ฉัน เป็ น ต้น ส่วน
ลักษณะภาษาที่เป็ นข้อความเสนอแนะจะมีลกั ษณะเป็ นข้อความต่อเนื่องกันเป็ นประโยคยาว ทัง้
ประโยคความรวมและความซ้อนเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์ของข้อความหรือขยายข้อความให้
สมบูรณ์และน่าเชื่อถือ
2.1.3 การแสดงความคิดเห็นตักเตือน
การแสดงความคิดเห็นตักเตือนเป็ นการแสดงความคิดเห็นในการเตือนผูอ้ า่ นหรือ
เตือนผูเ้ กี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในสังคม ส่วนใหญ่ผทู้ ่ีเขียนการแสดงความคิดเห็นเพื่อตักเตือนจะ
ปรากฏในหนังสือพิ ม พ์ฐานะสื่อมวลชนโดยเฉพาะบทบรรณาธิ การที่ เปรียบเสมื อนผูเ้ ฝ้าระวัง
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เหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม นักข่าวจึงมีหน้าที่ในการตักเตือนสังคมโดยตรง มีการใช้ภาษาเพื่อแสดง
ข้อเท็จจริงเช่นเดียวกับการแสดงความคิดเห็น แบบอื่น ๆ แต่จะมีลัก ษณะของการรายงานข่าว
ข้อมูล ข้อเท็จจริงซึ่งเป็ นเหตุการณ์ เรื่องราว บุคคลที่เกิดขึน้ ในสังคมผ่านทัศนคติของผูเ้ ขียนเพื่อ
แสดงความคิดเห็นตักเตือนหรือกระจกสะท้อนไปยังผูอ้ ่านและใช้ภาษาแสดงการตักเตือนซึ่งมี
ลักษณะการให้ขอ้ มูลในด้านลบ แล้วตามด้วยรูปภาษาแสดงการตักเตือ นหรือแสดงความคิดเห็น
ทาให้ผอู้ ่านสามารถตีความจากถ้อยคาได้ว่าเป็ นการตักเตือน เมื่อเกิดเหตุการณ์ท่ีเป็ นปั ญหา หรือ
สภาพสถานการณ์ท่ีไม่ดีเป็ นผลในเชิงลบ ผูเ้ ขียนจะใช้รูปภาษาแสดงความคิดเห็นเพื่อเตือนใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง การตักเตือนอย่างมีเหตุผลประกอบที่น่าเชื่อถื อจะทาให้ผอู้ ่านคล้อยตาม
ได้ง่าย ในขณะเดียวกันการตักเตือนที่ไม่มีเหตุผลจะทาให้ผอู้ า่ นไม่เชื่อถือไม่คล้อยตามบทความนัน้
ๆ การแสดงเหตุผลในบทความแสดงความคิดเห็นตักเตือนในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร จึงสาคัญ
และสามารถชักจูงใจให้ผอู้ ่านคล้อยตามได้ การใช้ภาษาจะประกอบไปด้วยภาษาในด้านลบมักใช้
คาที่มีความหมายในแง่ลบ เช่น พังยับเยิน ภาพลักษณ์ของรัฐบาลที่กาลังตกต่า เป็ นต้น อาจตาม
ด้วยคาที่ส่ือถึงแสดงการตักเตือนโดยตรง เช่น ติง เตือน เป็ นต้น ทั้งนีร้ ู ปประโยคความรวมและ
ความซ้อนก็จะมีการเชื่อมความด้วยประพันธสรรพนามหรือคาเชื่อมแสดงความสัมพันธ์ เช่น ผู้ ที่
ซึ่ง อัน เป็ นต้น นอกจากนีภ้ าษาเพื่อขยายความและข้อความที่ตามมาอาจเป็ นประโยคความรวม
หรือความซ้อนก็ได้ และคาที่แสดงความคิดเห็นหน้าคากริยา เช่น ควร น่าจะ จะไม่มีการเชื่อมโยง
ภายในเพราะตามด้วยคากริยาเลย
2.1.4 การแสดงความคิดเห็นคัดค้านหรือโต้แย้ง
การแสดงความคิดเห็นคัดค้านหรือโต้แย้งเป็ นลักษณะการแสดงความคิดเห็น
ประเภทที่ผเู้ ขียนไม่เห็นด้วยกับประเด็นที่กาลังนาเสนอ บทความแสดงความคิดเห็นประเภทนีเ้ ป็ น
บทความแสดงความคิดเห็นที่มีเนือ้ หาใจความโต้แย้งความคิดเห็นของผูอ้ ่ืนหรือคัดค้านการกระทา
ของของผูอ้ ่ืน อาจเป็ นกล่าวโต้แย้งถึงผูม้ ีหน้าที่หรือควรรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ กล่าวคือ
เป็ นการแสดงทัศนะทางลบหรือไม่เห็นด้วยของผูเ้ ขียนต่อเหตุการณ์หรือการกระทาที่เกิดขึน้ การ
แสดงความคิดเห็นโต้แย้งหรือคัดค้านประกอบด้วย ประโยคบอกเล่า ประโยคขยายความ เพื่อใช้
เป็ นการบรรยายแสดงข้อเท็จจริงเป็ นส่วนนา มีการใช้สว่ นขยายและเสริมความในการแสดงความ
คิดเห็น ภาษาแสดงความคิดเห็นโต้แย้งหรือคัดค้านมักใช้รูปแบบภาษาที่แสดงออกถึงการคัดค้าน
ไม่เห็นด้วย เช่น เราขอคัดค้าน ขอแย้ง ขอคิดต่าง เป็ นต้น แต่ในประเทศไทยพบบทความแสดง
ความคิดเห็นคัดค้านหรือโต้แย้งน้อยมาก โชษิ ตา มณีใส (2561) กล่าวถึงลักษณะการโต้แย้งของ
คนไทยว่า เนื่องจากคนไทยไม่นิยมการโต้แย้งหรือคัดค้านโดยตรง ไม่ตอ้ งการเผชิญหน้าหรือใช้
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ถ้อยคาภาษาที่ก่อให้เกิดความรูส้ กึ ว่ากาลังเกิดการโต้แย้งหรือการคัดค้านโดยตรงเพราะเกรงว่าจะ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งและความรุนแรงทาให้ผลทางลบแก่ผเู้ ขียนเอง จึงไม่นิยมใช้รูปภาษาแสดง
การคัดค้านโดยตรง และมักจะเลี่ยงโดยการใช้รูปภาษาอื่น ๆ ในเชิงปฏิเสธและความตรงข้ามโดย
ใช้รูปปฏิเสธ ไม่ ประกอบคาแสดงความคิดเห็น เช่น ไม่ควร ไม่สมควร ไม่เห็นด้วย ไม่น่า ไม่เชื่อ
เป็ นต้น และรูปภาษาที่แสดงความตรงข้ามที่มกั จะใช้คาเชื่อมแสดงความขัดแย้ง แต่ ประกอบอยู่
ด้วย หรืออาจเป็ นข้อความที่มีความหมายตรงข้ามกับสิ่งที่กล่าวมาก่อนแล้ว นอกจากนีก้ ารใช้
ภาษาแสดงการคัดค้านอีกลักษณะหนึ่งที่พบคือรูปภาษาแสดงความสงสัยหรือไม่แน่ใจซึ่งมักจะใช้
รูปของการตัง้ คาถามที่ไม่ตอ้ งการคาตอบชวนให้ผอู้ ่านคิดตามเพื่อเลี่ยงการใช้รูปภาษาโต้แย้งซึ่ง
เป็ นการคัดค้านโดยตรง
2.1.5 การแสดงความคิดเห็นสนับสนุนหรือยกย่อง
การแสดงความคิดเห็นสนับสนุนหรือยกย่องเป็ นการเขียนบทความที่แสดง
ความสรรเสริญ การแสดงความคิดเห็นเพื่อสนับสนุนหรือยกย่องสรรเสริญบุคคลหรือองค์กร ภาษา
ที่ ใช้ในส่ ว นน าของบทความมัก เป็ น ประโยคบอกเล่ า ประโยคขยาย ด้ว ยกลวิ ธี ก ารบรรยาย
ข้อเท็จจริงและภาษาแสดงความคิดเห็นสนับสนุนหรือยกย่องสรรเสริญ การแสดงความคิดเห็น
สนับสนุนหรือยกย่องสรรเสริญในบทความแสดงความคิดเห็นมีการใช้ภาษา 3 ลักษณะ ได้แก่ การ
ใช้รูปภาษาแสดงความคิดเห็น การใช้รูปภาษาแสดงการสนับสนุนหรือยกย่องสรรเสริญโดยตรง
และการใช้รูปภาษาในความหมายทางบวกนั่นคือการใช้รูปภาษาที่มีความหมายทางบวก เพื่อ
กล่าวถึงข้อเสนอแนะหรือการกระทาที่ดีงาม มีประโยชน์ต่อสังคม สมควรได้รบั การยกย่องเป็ น
แบบอย่างหรือคุณสมบัติท่ีดีของบุคคลที่สะท้อนให้เห็นว่าผูเ้ ขียนกาลังแสดงความคิดเห็นสนับสนุน
หรือยกย่ องสรรเสริญ บุคคล ไม่ว่าจะเป็ น การกระท าหรือพฤติกรรม โดยใช้รูปภาษาแสดงการ
สนับสนุนหรือยกย่องสรรเสริญโดยตรง เช่น เราเห็นด้วยอย่างยิ่ง เราก็เห็นด้วย เราขอสนับสนุน เรา
จึงสนับสนุน ต้องสรรเสริญ เป็ นต้น ภาษาที่ใช้นนั้ แสดงเจตนาโดยตรงเพื่อเน้นยา้ หรือเพิ่มนา้ หนัก
ของการแสดงความคิดเห็นสนับสนุนหรือยกย่องสรรเสริญให้เกิดความน่าเชื่อถือยิ่งขึน้
2.2 กลวิธีแสดงความคิดเห็น
สาหรับกลวิธีก ารเขียนแสดงความคิดเห็ น นั้นเป็ น ส่วนหนึ่งของการใช้ภาษาที่
ผูเ้ ขียนใช้เขียนเพื่อช่วยในการนาเสนอความคิดเห็นไปสูผ่ อู้ ่านได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ กลวิธีต่าง ๆ
นีจ้ ึงเป็ นเครื่องมือที่สาคัญในการจะทาให้ผอู้ ่านเชื่อถือหรือคล้อยตามความคิดเห็นของผูเ้ ขียน ซึ่ง
พบว่าผูเ้ ขียนใช้กลวิธีต่าง ๆ ในการเขียนแสดงความคิดเห็น โดยชนกพร อังศุวิริยะ (2560. 116 128) และมาลี บุญศิรพิ นั ธ์ (2550) ได้กล่าวถึงกลวิธีต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
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2.2.1 การอ้า งอิ ง เป็ น กลวิธี ท่ี ผู้เขี ย นนิ ย มใช้ในการแสดงความคิ ด เห็ น และมี
ลักษณะการอ้างอิงหรืออ้างถึงบุคคลหรือสิ่งต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็ นแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ
หรื อ สามารถยื น ยัน ได้ เช่ น การอ้า งหลัก การ การอ้า งกฎหมาย การอ้า งบุ ค คล เป็ น ต้น เพื่ อ
ก่อให้เกิ ดความน่ าเชื่อถื อจนสามารถท าให้ผู้อ่านคล้อยตามความคิดเห็ น ของผูเ้ ขียนได้ ซึ่ งบท
บรรณาธิการและบทความต่าง ๆ มักใช้กลวิธีการอ้างอิงมาใช้ร่วมกันกับการแสดงความคิดเห็น
เสนอแนะ การแสดงความคิ ด เห็ น คัด ค้า นหรือ โต้แ ย้ง ตัก เตื อ น และการแสดงความคิ ด เห็ น
สนับสนุนหรือยกย่อง สรรเสริญ การอ้างอิงหรือการอ้างถึงดังเช่นการอ้างถึงบุคคล มักจะเป็ นการ
อ้างถึงชื่อเสียงของบุคคลสาคัญที่เป็ นผูท้ ่ีมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์นนั้ ๆ หรือมีความเกี่ยวข้อง
กับเหตุก ารณ์ เรื่องราวที่ผู้เขี ย นน ามาแสดงความคิ ดเห็ น เช่น วงการแพทย์ ข้าราชการ ทหาร
นักการเมือง ผูบ้ ริหารประเทศ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี เป็ นต้น นอกจากนีย้ งั มีการกล่าวอ้างองค์กร
หน่ ว ยงานที่ มี ห น้า ที่ รบั ผิ ด ชอบในเรื่อ งที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ประเด็ น ที่ อ้า งอิ งโดยตรง สอดคล้อ งกับ
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ นอกจากนีย้ งั มีการอ้างถึงหลักการ อาจเป็ นหลักการสากลที่ทกุ คนรับรูร้ ว่ มกัน
เช่น ประชาธิปไตย เสรีภาพ สิทธิมนุษยชน สัจธรรม ศาสนา สุภาษิ ต คาพังเพย เพื่อสร้างความ
น่าเชื่อถือให้ผอู้ า่ นเชื่อและคล้อยตามผูเ้ ขียน
2.2.2 การยกตัวอย่าง เป็ นกลวิธีแสดงความคิดเห็นที่ปรากฏและใช้ในบทความ
แสดงความคิดเห็นทัง้ บทบรรณาธิการและบทความต่าง ๆ โดยผูเ้ ขียนจะใช้การยกตัวอย่างเพื่อโน้ม
น้าวให้ผอู้ า่ นเห็นด้วยคล้อยตามหรือเชื่อตามการแสดงความคิดเห็นของผูเ้ ขียน เนื่องจากมีตวั อย่าง
แสดงให้ผูอ้ ่านเห็น อาจเป็ นเรื่องราวที่เคยเกิดขึน้ ในอดีตหรือสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งมา
ยกตัวอย่างประกอบเพื่อความน่าเชื่อถือ
2.2.3 การเปรีย บเที ยบ เป็ น กลวิธีแสดงความคิ ดเห็ น ที่ ผู้เขี ย นบทความแสดง
ความคิด เห็ น ใช้เพื่ อ ให้ผู้อ่านเข้าใจประเด็ น ชัด เจน อาจเป็ น ภาพของบุค คล เหตุก ารณ์รวมถึ ง
เรื่องราวที่เกิดขึน้ ในอดีตที่อาจมีผลกระทบกับเหตุการณ์ปัจจุบนั หรือเปรียบเทียบสิ่งต่าง ๆ เช่น
ปั ญหา ความขัดแย้ง เป็ นต้น ผูเ้ ขียนยกประเด็นเหล่านีม้ าแสดงให้ผอู้ ่านเข้าใจถึงเหตุการณ์หรือสิ่ง
ที่เกิดขึน้ ชัดเจนจนเห็นด้วยและคล้อยตามจากการอ่านการแสดงความคิดเห็นของผูเ้ ขียน
2.2.4 การใช้เหตุผล เป็ นกลวิธีการแสดงความคิดเห็นที่ทาให้ผูอ้ ่านเชื่อถือและ
คล้อยตามด้วยเหตุและผล เป็ นกระบวนการที่นาไปสูก่ ารอนุมานอย่างสมเหตุสมผล การให้เหตุผล
เป็ นลักษณะร่วมของบทความแสดงความคิดเห็นในการเสนอความคิดเห็น ซึ่งพบว่ามีการแสดง
เหตุผลโดยใช้กระบวนการแสดงเหตุผลแบบนิรนัยและอุปนัย ด้วยการแสดงสาเหตุและผลลัพธ์ให้
เห็นจากการเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึน้ ให้ความสัมพันธ์อย่างชัดเจน กลวิธีการแสดงเหตุผ ล
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จึงเป็ นกลวิธีการแสดงความคิดเห็นที่มีนา้ หนัก น่าเชื่อถือ สามารถทาให้ผูอ้ ่านเชื่อในสิ่งที่ผูเ้ ขียน
ต้องการนาเสนอได้หนักแน่นน่าและมีความน่าเชื่อถือ
2.2.5 การแสดงข้อ เท็ จ จริง เป็ น เสมื อ นการรายงานข่ า วข้อ มูล หรื อ เรื่ อ งราว
เหตุก ารณ์ท่ี ได้น าเสนอไปแล้ว ผ่ านความคิ ด เห็ น ของผู้เขี ย นเพื่ อ น าเสนอข้อ มูล ที่ เป็ น เรื่อ งราว
เหตุการณ์ สิ่งที่เกิดขึน้ หรือนาข้อมูลที่มีมาประกอบเพื่ อขยายใจความ อธิบาย หรือบรรยายให้
ผูอ้ ่านเข้าใจเท็จจริงที่มีอยู่ ก่อนจะนาไปสู่การแสดงความคิดเห็น นอกจากนีข้ อ้ เท็จจริงยังสามารถ
ใช้เป็ นหลักฐานเพื่อประกอบเป็ นข้อมูลในการตัดสิน วินิจฉัยประกอบการแสดงความคิดเห็นเพื่อ
สร้างความเชื่อถือได้เช่นกัน
2.3 โครงสร้างหรือองค์ประกอบของการเขียนแสดงความคิดเห็น
องค์ประกอบของการเขียนบทความแสดงความคิดเห็น เป็ นสิ่งสาคัญของการเขียน
บทความไม่ได้มีความแตกต่างจากบทความหรืองานเขียนประเภทอื่ น ซึ่งผจงวาด พูลแก้วและ
คณะ (2551) กล่าวว่าควรมีองค์ประกอบ 3 ส่วนที่สาคัญดังนี ้
2.3.1 ความนา
ความน าเป็ นส่ ว นเริ่ ม ต้ น หรื อ ส่ ว นเปิ ดเรื่ อ งของบทความ ผู้ เ ขี ย นควรให้
ความสาคัญและรูจ้ กั เลือกใช้ภาษาในการเขียนความนาให้มีความน่าสนใจ เพราะการเขียนความ
น าที่ ดี นั้น มี ส่ ว นช่ ว ยให้ผู้อ่ า นเกิ ด ความสนใจและติ ด ตามอ่ า นบทความตั้ง แต่ ต ้น จนจบ มาลี
บุญศิรพิ นั ธ์ (2550 : 337) อธิบายความหมายของ “ความนา” ไว้วา่ ความนาของบทความเป็ นหัวใจ
สาคัญในการทาให้บทความมีความหมาย ความนาจะทาหน้าที่ในการดึงผูอ้ า่ นให้อยากอ่านเนือ้ หา
ในบทความให้ต่ อ เนื่ อ ง ขณะเดี ย วกัน ก็ ต ้อ งบอกผู้อ่ า นให้ท ราบว่ า เนื ้อ เรื่ อ งเกี่ ย วกับ อะไร มี
ความสาคัญหรือน่าสนใจอย่างไร อาจรวมถึงประเด็นที่ผเู้ ขียนต้องการนาเสนอให้ผอู้ า่ นติดตามใน
เนือ้ หาต่อไป เหตุท่ตี อ้ งเขียนประเด็นหลักให้ได้ก็เพื่อเป็ นตัวช่วยให้ผเู้ ขียนได้รูใ้ นหัวข้อประเด็นใหญ่
ๆ ของเรื่องทัง้ หมด ว่ามีอะไรบ้าง เมื่อถึงเวลาทีตอ้ งเขียนนาเรื่องก็จะสามารถเขียนนาเรื่องได้ตรง
กับเนือ้ เรื่องมีความต่อเนื่องสัมพันธ์กนั และหากผูเ้ ขียนเขียนนาเรื่องได้ดีแล้ว ส่วนนาเรื่องนัน้ ๆ ก็
จะช่วยผูอ้ ่านเข้าสูป่ ระเด็นหลักของเรื่องทัง้ หมดได้ ดังนัน้ สามารถสรุปได้ว่า หน้าที่สาคัญของส่วน
นาเรื่องมีอยู่ 2 ประการ คือ บอกผูอ้ า่ นให้ทราบว่าเขาจะได้อา่ นเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง และเป็ นส่วน
ที่ช่วยดึงความสนใจผูอ้ ่านให้เกิดความสนใจชวนติดตามอ่านเนือ้ เรื่องตัง้ แต่ตน้ จนจบ สอดคล้อง
กับรุ ่งฤดี แผลงศร (2557, น 111-112) ที่ได้กล่าวว่าการเขียนความนา (Lead) เป็ นการเปิ ดเรื่อง
โดยใช้กลวิธีในการเขียนเพื่อดึงดูดให้ผอู้ ่านสนใจ ใคร่รู ้ และชวนติดตามอ่านเนือ้ หาของบทความ
ต่อไปจนจบ นอกจากนีค้ วามนายังทาหน้าที่แสดงประเด็นหลักของเนือ้ หาในบทความด้วย
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2.3.2 เนือ้ เรื่อง
การเขี ย นเนื ้อ เรื่อ งเป็ น การขยายประเด็ น หลัก ที่ ผู้เขี ย นต้อ งการน าเสนอ
ใจความสาคัญของบทความ การเขียนเนือ้ เรื่องในงานเขียนอาจเป็ นการเล่าเรื่องผ่านมุมมอง ความ
คิดเห็นของผูเ้ ขียนหรืออาจมีการแทรกบทสนทนา บทสัมภาษณ์บคุ คลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนัน้ ๆ
ซึ่งผูเ้ ขียนต้องสอดแทรกความคิดเห็นของตนในเนือ้ เรื่อง ประกอบไปด้วยส่วนที่เป็ นใจความหลัก
และส่วนขยายความให้เนือ้ หาชัดเจนขึน้ เช่น ตัวอย่างประกอบ แสดงการเปรี ยบเทียบ การเสนอ
ข้อมูลแสดงสถิติ มีขอ้ ความสนับสนุนการให้เหตุผล เป็ นต้น โดยผูเ้ ขียนต้องมีขอ้ มูลที่หนักแน่น
น่ าเชื่ อถื อจึงจะท าให้บทความน่ าติดตามดังที่ ม าลี บุญ ศิริพัน ธ์ (2550, น 338) ได้ว่าการเขียน
บทความโดยปราศจากข้อมูลที่หนักแน่นจะทาให้เนือ้ เรื่องเลื่อนลอย ขาดทิศทางที่ชัดเจน ไม่มี
นา้ หนักน่าเชื่อถือ ดังนัน้ การเขียนเนือ้ เรื่องให้มีคุณภาพในการโน้มน้าวใจผูอ้ ่านให้คล้อยตามนัน้
ผูเ้ ขียนควรกลั่นกรองข้อมูลและเลือกนาเสนอประเด็นที่มีขอ้ เท็จจริงและน่าเชื่อถือ สามารถพิสจู น์
ได้ มีหลักฐานอ้างอิง และมีความถูกต้องในประเด็นที่ต ้องการนาเสนอรวมถึงข้อคิดเห็นที่แสดงถึง
นา้ หนักที่น่าเชื่อถือสมเหตุสมผลมีความเป็ นไปได้ และเป็ นธรรมต่อผูอ้ ่ืน ซึง่ ข้อคิดเห็นที่ขาดเหตุผล
สนับ สนุน นอกจากไม่ น่ าเชื่ อถื อแล้ว ยังท าลายความเชื่อความศรัท ธาของผู้อ่านที่ มีต่ อผู้เขี ยน
อีกด้วย
2.3.3 การจบเรื่อง
การจบเรื่องหรือ ความจบ คื อ ส่วนสุด ท้ายของงานเขี ย นบทความ หลังจากที่
ผูเ้ ขียนแจกแจงรายละเอียดเล่าถึงประเด็นเรื่องต่าง ๆ จนจบแล้วนัน้ การจบเรื่องจึงเป็ นส่วนสาคัญ
เช่น กัน ที่ จะปิ ด เรื่องที่ เขี ย นมาทั้งหมดให้ส มบูรณ์ ซึ่งควรจะสร้างความประทับ ใจให้กับ ผู้อ่าน
ผูเ้ ขียนอาจเขียนประเด็นจบด้วยการแสดงความคิดเห็น ซึ่งรุ ่งฤดี แผลงศร (2557 : 125) กล่าวว่า
การจบแบบแสดงความคิดเห็น คือ การจบบทความโดยผูเ้ ขียนแสดงความคิดเห็นของตนเองต่อ
เหตุการณ์หรือเรื่องราวที่เขียนว่าส่งผลด้านบวกหรือด้านลบอย่างไร มีดา้ นดีหรือด้านร้ายอย่างไร
หรือทัง้ อาจให้ขอ้ คิดคติเตือนใจแก่ผูอ้ ่านด้วยก็ได้ นอกจากนีอ้ าจจบเรื่องด้วยการสรุ ปความโดย
การสรุปประเด็นสาคัญของเรื่องจากการเชื่อมโยงไปถึงความนาในตอนต้นให้มีความสัมพันธ์เป็ น
อันหนึ่งอันเดียวกันส่งผลให้บทความแสดงความคิดเห็นจึงจะสมบูรณ์ขนึ ้
2.4 การเชื่อมโยงความในการแสดงความคิดเห็น
การเขียนแสดงความคิดเห็นเป็ นการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ผูเ้ ขียนจะต้องมีศิลปะในการ
เขียนเชื่อมโยงความ นอกจากจะเพื่อโน้มน้าวใจผูอ้ ่านแล้วนัน้ ยัง ต้องมีศิลปะในการเขียนโดยใช้

31
คาเชื่อม ฮอลิเดย์และฮาซาน (Halliday & Hasan. 1976) วิภา ฌานวังสะ (1986) และเคอร์กและ
คณะ (Quirk et all., 1972) กล่าวถึงกลไกคาเชื่อมโยงความดังนี ้
1) คาเชื่อมคล้อยตามกัน คือ การเชื่อมความสัมพันธ์ของประโยคที่ต่อเนื่องกัน
คาเชื่อคล้อยตามกัน โดยรวมประโยคที่มีเนือ้ ความคล้อยตามกัน ไม่มีเนือ้ ความขัดแย้งกัน ทั้ง
ประโยคหน้าและประโยคหลังที่มารวมกันจะมี เนือ้ ความคล้อยตามกันไปในแนวเดียวกัน โดยมี
สันธานเป็ นคาเชื่อม เช่น และ, ก็, แล้ว, กับ, แล้ว..ก็, แล้ว..จึง, ครัน้ ...ก็, ครัน้ ...จึง, เมื่อ..ก็, ทัง้ ...
และ, พอ..ก็ เป็ นต้น แสดงตัวอย่างดังนี ้
“ประชากรหนาแน่ นเกินไปก็มีให้เห็นอยู่แล้ว อวกาศเป็ นที่ท่ีว่างเปล่าอั้นกว้าง
ใหญ่ไพศาล ทีเ่ ราสามารถใช้ให้เกิดประโยชน์ได้”
“ทีเ่ ราฝั นถึงสวรรค์ รอคอยทีจ่ ะไปให้ถงึ สวรรค์และสัมผัสดวงดาว”
“แล้วการสารวจอวกาศก็เป็ นอภิปรัชญาแห่งการเรียนรู้ การเรียนรู้จึงเป็ นสิ่งที่
ขับเคลื่อนโลกของเรา”
2) คาเชื่อมขัดแย้งกัน คือ การเชื่อมความสัมพันธ์ของประโยคที่ต่อเนื่องกัน ด้วย
คาเชื่อมที่ขดั แย้งกัน ด้วยการรวมประโยคที่มีเนือ้ ความขัดแย้งกัน เพื่อแสดงความสัมพันธ์ตรงข้าม
กันระหว่างข้อความ 2 ข้อความ ให้เห็นถึงความแตกต่างของเหตุการณ์ท่เี กิดขึน้ หรือการกระทาของ
ตัวละคร เช่น แต่ แต่ก็ ส่วน เป็ นต้น แสดงตัวอย่างดังนี ้
“คนจานวนมากกาลังจะตายเนื่องจากความหิวโหยและโรคภัยไข้เจ็บ แต่เรากลับ
วุ่นวายอยู่กับความก้าวหน้าในอนาคต”
“เราควรเรียนรูท้ ่จี ะไม่คิดเพียงเฉพาะเพื่อคนรุน่ นีเ้ ท่านัน้ แต่กค็ วรคิดเพื่อคนรุน่ หลังด้วย”
3) คาเชื่อมเป็ นเหตุเป็ นผล คือ การ คือ การเชื่อม 2 ประโยคที่แสดงความสัมพันธ์
ของเหตุการณ์โดยใช้คาเชื่อมที่แสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์หนึ่งเป็ นสาเหตุให้เกิดอีกเหตุการณ์หนึ่ง
เช่น เพราะ เพราะว่า ก็เพราะว่า เป็ นต้น โดยมีผลจากการเชื่อมที่แสดงความสัมพันธ์ของเหตุการณ์
โดยใช้คาเชื่อมที่แสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์ห นึ่งเป็ นผลของอีกเหตุการณ์ห นึ่ง เช่น ก็เลย, ก็, จึง
เป็ นต้น
“การสร้างเทคโนโลยีเลเซอร์และการรักษาทางการแพทย์จึงเป็ นสิ่งที่ได้จากการ
วิจัยอวกาศ”
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“ความคิดเกี่ยวกับการท่องอวกาศก็เลยเป็ นสิ่งทีเ่ คยคิดกันว่าเป็ นไปไม่ได้เช่นกัน”
4) คาเชื่อมลาดับเวลา คือ การเชื่อมที่แสดงความสัมพันธ์ของเหตุการณ์โดยจะมี
คาเชื่อมแสดงลาดับในการเกิดขึน้ ก่อนหลัง หรือแสดงความต่อเนื่องกันไปของเหตุการณ์ท่ีเล่า เช่น
ต่อมา หลังจากนัน้ ในเวลาต่อมา ไม่นาน ฯลฯ โดยการใช้คาเชื่อมแสดงลาดับเวลาและเหตุการณ์
จะต้องใช้ให้สอดคล้องกับบริบทในเนือ้ เรื่องของการเขียนแสดงความคิดเห็น แสดงตัวอย่างดังนี ้
“ในเวลาต่อมา ความเข้าใจเรื่องของจักรวาลและการกาเนิดเป็ นสิ่งมีค่าเกินกว่าที่
จะปล่อยให้สูญเปล่าไป”
“อีกไม่นานเราอาจพบดาวเคราะห์ทเี่ หมาะสาหรับอยู่อาศัย”
5) คาเชื่อมเพื่อแสดงตัวอย่าง คือการเชื่อมคาเพื่อแสดงตัวอย่างเพื่อสนับสนุน
ข้อความเป็ นตัวอย่างให้แก่ผูอ้ ่าน ได้แก่คาว่า เช่น อาธิ ขอแสดงตัวอย่าง ดังนี ้ เป็ นต้น สามารถ
แสดงตัวอย่างการเชื่อมคาเพื่อแสดงตัวอย่างได้ดงั นี ้
“มนุษย์จะยังคงคิดว่าเรามีสิทธิทจ่ี ะย่ายีธรรมชาติ เช่น แม่นา้ ป่ าไม้ทอ่ี ุ้มฝน”
“สารต่างๆ เช่น เทฟลอน เป็ นสิ่งได้มาจากการแสวงหาวัสดุเพื่อการเดินทางใน
อวกาศ”
โดยคาเชื่อมเหล่านีจ้ ะช่วยหลอมรวมงานเขียนให้เป็ นเอกภาพไปในทิศทางเดียวกัน
ท าให้ผู้อ่ า นเข้า ถึ ง อรรถรส ในการสื่ อ สารผ่ า นเนื ้อ หางานเขี ย นที่ ผู้เขี ย นน าเสนอและการสื่ อ
ความหมายเจตนารมณ์ไปยังผูอ้ า่ นได้รบั รูถ้ ึงสิ่งที่ผเู้ ขียนต้องการถ่ายทอด
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3. งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน
ผูว้ ิจยั ศึกษาค้นคว้างานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรูแ้ บบเน้นภาระ
งานซึง่ พบในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษาดังนี ้
พนอ สงวนแก้ว (2553) ได้วิจยั เรื่องการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการอ่านเน้นภาระงาน
เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษพึงพอใจต่อการอ่านภาษาอังกฤษแบบเพิ่มขยาย
และความคงทนในการเรียน การวิจยั มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้รูปแบบการอ่านด้วยกลวิธีเน้น
ภาระงานต่อความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ โดยศึกษาผลการใช้รูปแบบการอ่านเน้นภาระ
งานต่อความคงทนในการเรียน และศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ รียนต่อการใช้รูปแบบกิจกรรมการ
อ่านเน้นภาระงาน ตามขัน้ ตอนก่อนปฏิบตั ิงานเพื่อเป็ นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบตั ิภาระ
งานที่ ได้รบั มอบหมาย ขั้น ปฏิ บัติ งานจริงโดยวิธีก ารวิเคราะห์งานหรือ ผู้เรียนร่วมกัน วางแผน
แก้ปัญหาปรับปรุงชิน้ งานให้สมบูรณ์ ขัน้ ความรูค้ วามจาเป็ นการทบทวนรูค้ วามเข้าใจของผูเ้ รียนที่
มี ต่ อ การจัด การเรีย นรู ว้ ่า เกิ ด กระบวนการเรีย นรู ม้ ากน้อ ยเพี ย งใด และสุด ท้ายคื อ ขั้น ผลผลิ ต
สามารถดูได้จากชิน้ งาน การทดสอบ แบบบันทึกการอ่าน ผลการวิจัยพบว่า สาระความรู แ้ ละ
ทัก ษะที่ ใช้ในการปฏิ บั ติ งาน ระบบสังคม หลัก การตอบสนอง และสิ่ ง สนับ สนุน ของผู้เรีย นมี
ประสิทธิภาพ 73.67/74.92 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี และคะแนนความเข้าใจในการอ่านของกลุ่ม
ตัวอย่างระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนนัน้ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 มี
ขนาดผลเท่ากับ 3.17 หมายถึงระดับใหญ่มาก และด้านการสารวจความพึงพอใจต่อการอ่านของ
ผูเ้ รียนเพิ่มขยายอยู่ในระดับมากเป็ นทางบวก
โรซ่ า เอ็ ม มั น ชอน (Rosa M. Manchón. 2014) ศึ ก ษาเรื่ อ งมิ ติ ภ ายในของงาน
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างปั จจัยงานและปั จจัยของผูเ้ รียนในการเรียนรู ผ้ ่านการเขียนแบบเน้นภาระงาน
โดยผลการศึกษาพบว่าผูเ้ รียนจะมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างปฏิบตั ิภาระงานมีการนาเสนอชิน้ งานที่เขียน
ได้นั้น ภาระงานที่ผูส้ อนมอบหมายจะต้องมีประสิทธิ ภาพและส่งเสริมการเรียนรู ท้ างภาษา ให้
ผูเ้ รียนได้ปฏิบตั ิภาระงานได้อย่างคุม้ ค่าเต็มศักยภาพจนสามารถมีสว่ นร่วมในกิจกรรมอย่างเต็ มที่
สามารถเชื่อมโยงภาระงานกับการแก้ปัญหาต่าง ๆ การค้นคว้า สารวจ สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้
ในการเขียน โดยผูส้ อนเป็ นผูอ้ านวยความสะดวกให้ผเู้ รียน นอกจากนีโ้ รซ่า เอ็ม มันชอน (Rosa M.
Manchón. 2014 : 96 – 107) เสนอแนะเรื่องมิติภายในภาระงานไว้ว่าควรพิจารณาจากสิ่งจาเป็ น
สาหรับการจัดกิจกรรมงานเขียนแบบเน้นภาระงานก่อน โดยผูส้ อนจะต้องพิจารณาเป้าหมายที่
แท้จริงของภาระงานเขียนนัน้ ๆ รวมถึงความซับซ้อนของงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกที่
เป็ นจริงเพื่อให้ผูเ้ รียนบรรลุเป้าประสงค์ของภาระงานนั้น และจะต้องคานึงถึงวัตถุประสงค์ ของ
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ภาระงานแล้วนัน้ ภาระงานควรมีความหลากหลาย อาจมีการจัดกิจกรรมโดยใช้ภาษาในการเขียน
เพื่อสื่อสารที่ซบั ซ้อนมากขึน้ ผูส้ อนจะต้องพิจารณาลักษณะของภาระงาน การมอบหมายภาระ
งานที่ มี ทั้ง งานส่ว นบุค คลและงานกลุ่ม ที่ ต ้อ งอาศัย การท างานร่วมกัน ผู้ส อนจะต้อ งก าหนด
ขอบเขตเงื่อนไขของเวลาที่จากัด การใช้ส่ืออุปกรณ์ต่าง ๆ โดยสภาพแวดล้อมในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแ้ บบเน้นภาระงานนัน้ จะต้องมีสถานที่ท่ีเอือ้ อานวยให้เหมาะสมต่อการดาเนินกิจกรรม
บางห้อ งเรี ย นอาจมี ข อบเขตข้อ จ ากั ด หรื อ ความไม่ พ ร้อ มด้า นอุป กรณ์ ส ถานที่ ท าให้ก ารจัด
กระบวนการเรีย นรู ต้ ้อ งปรับ เปลี่ ย นให้ส อดคล้อ งเข้ากับ บรรยากาศของห้องเรีย นที่ มี ลัก ษณะ
แตกต่างกัน
แมคาโร (Macaro. 2006) ศึ ก ษ าเรื่ อ งการวางกรอบประสิ ท ธิ ภ าพ ของงาน
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม กลยุทธ์ และความรูท้ างภาษาศาสตร์ในการเขียนแบบเน้นภาระ
งาน พบว่าแนวคิดในแง่ของวิธีการประเมินผลรายบุคคลจากการเขียนต้องการให้ผูเ้ รียนบรรลุ
เป้าประสงค์ในด้านใดด้านหนึ่งนั้น จะต้องมีการวัดประเมิน ผลการเขียนของผูเ้ รียนตามความ
ต้องการของผูส้ อน กลยุทธ์เชิงพฤติกรรม จุดประสงค์ของภาระงาน เช่น คาสั่งหรือคาอธิบายความ
ซับซ้อนในภาระงาน นอกจากนีย้ งั ต้องคานึงถึงระดับความรูท้ างภาษาของผูเ้ รียนที่แตกต่างกันเพื่อ
กาหนดผลงานรายบุคคลที่ผเู้ รียนสามารถดึงความรูท้ ่มี ีออกมาใช้ระหว่างการปฏิบตั ิภาระงาน หาก
ต้อ งการให้ภ าระงานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ งานนั้น ๆ ควรมี ก รอบแผนชัด เจนที่ ส่ง เสริม ให้ผู้เรีย นมี
ปฏิสมั พันธ์พดู คุย อาจเริม่ จากการวางแผนถกเถียงระหว่างผูเ้ รียนกับผูเ้ รียนที่มีการใช้กระบวนการ
ทางภาษาเข้า มาอภิ ป รายจะท าให้ชิน้ งานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมายิ่ งขึน้ เรื่อ งจากผู้เรีย นได้พัฒ นา
กระบวนการคิดวิเคราะห์ การใช้เหตุผลจะช่วยส่งผลดีต่อชิน้ งานที่จะแม่นยาและถูกต้องมาขึน้
เนื่องจากมี การผ่านการระดมสมองของผูเ้ รียนมาแล้ว ซึ่งในงานวิจัยสอดคล้องกับผลวิจัยของ
เอลลิซ (Ellis. 2005) ที่ได้บนั ทึกว่าผูเ้ รียนมีพฤติกรรมในการปฏิบตั ิภาระงานอย่างไร เริ่มจากการ
วางแผนงานอย่างไรและมีลาดับขัน้ ตอนอีกมากมายกว่าจะบรรลุภารกิจภาระงานที่มีประสิทธิภาพ
และต้องอาศัยเครื่องมือหรือแบบวัดประเมินผลภาระงานการเขียนเพื่อให้ผเู้ รียนทราบผลการเขียน
ของตนเองและปรับปรุง พัฒนาการเขียนให้ดียิ่ง ๆ ขึน้ ไป ผูส้ อนต้องคอยติดตาม ตรวจสอบและมี
หน้าที่พิจารณาเลือกจัดกระบวนการสอนให้สอดคล้องเหมาะสมกับความรูท้ างภาษาด้านการเขียน
ของผู้เรีย น พร้อมทั้งมี แหล่งสนับ สนุน ความรู ภ้ ายนอกเพื่ ออานวยความสะดวกให้ผู้เรียน เช่น
พจนานุกรมอภิธานศัพท์ คอมพิวเตอร์สืบค้น เป็ นต้น
สุรตั นา อดิพัฒ น์ (2561)ได้ศึกษาการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นภาระงานโดย
บูรณาการเทคโนโลยีสาหรับนักศึกษาครูภาษาอังกฤษ ซึง่ การวิจยั นีไ้ ด้เสนอวิธีการจัดการเรียนการ
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สอนแบบเน้นภาระงานที่ มีการบูรณาการใช้เทคโนโลยี เพื่ อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
และทัก ษะการใช้เทคโนโลยีของนักศึกษาครู ภาษาอังกฤษ โดยศึกษากลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว
วัดผลหลายครัง้ แบบอนุกรม และเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาครู มหาวิทยาลัย
รามคาแหง จานวน 33 คน ช่วงก่อนการทดลอง ระหว่างการทดลอง และหลังการทดลอง เพื่ อ
ประเมิน ทักษะการเขียนและทักษะการใช้เทคโนโลยี ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษาที่เข้าร่วมการวิจยั
ั านทักษะการเขียนและทักษะการใช้ เทคโนโลยี อีกทัง้ มีความพึงพอใจอย่างยิ่งต่อ
มีพฒ
ั นาการท้งด้
การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นภาระงานที่มีการบูรณาการใช้เทคโนโลยี
มธุรส ข่มจิตร์และวิภารัตน์ แสงจันทร์ (2559) ศึกษาการพัฒนารู ปแบบการจัดการ
เรียนรู ท้ ่ีเน้นภาระงานเป็ นฐาน รายวิชางานบ้านของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 โรงเรียน
สาธิ ตแห่ งมหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูน ย์วิจัยและพัฒ นาการศึกษา โดยมี วัตถุป ระสงค์เพื่ อ
พัฒนารู ปแบบการจัดการเรียนรู ท้ ่ีเน้นภาระงานเป็ นฐาน รายวิชางานบ้านของนักเรียนระดับชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจยั และพัฒนาการศึกษา
และศึกษาผลสัมฤทธิ์ดา้ นทักษะในการปฏิบตั ิงานของนักเรียน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรีย นในรายวิชางานบ้า น ของนักเรีย นระดับ ชั้น มัธยมศึก ษาปี ท่ี 2 โรงเรียนสาธิ ต แห่ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยมถึงค่ อนข้างดีเป็ น
จานวนใกล้เคียงกัน คือ นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดีมาก (มีระดับผลการเรียน
3.5) และระดับค่อนข้างดี (มีระดับผล การเรียน 2.5) จานวนเท่ากัน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.86
และนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม (มีระดับผลการเรียน4) และระดับดี(มี
ระดับผลการเรียน 3) จานวนเท่ากัน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.00
เมิ่งหลัน หลัว และจิระพร ชะโน (2561) ศึกษาเรื่องการพัฒนาความสามารถในการ
สื่อความหมาย และเจตคติต่อการเรียนภาษาจีน ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5 โดยการจัดการ
เรียนรูภ้ าษาที่เน้นภาระงานเป็ นฐาน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูภ้ าษาจีนที่เน้น
ภาระงานเป็ นฐานของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5 ตามเกณฑ์ 75/75 เปรียบเทียบความสามารถ
ในการสื่อความหมายภาษาจีน ด้านการฟั งของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5 ก่อนเรียนและหลัง
เรียน ศึกษาความสามารถในการสื่อ ความหมายภาษาจีนด้านการพูดของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปี ท่ี 5 เปรียบเที ย บความสามารถในการสื่อความหมายภาษาจีน ด้านการอ่า นของนักเรียนชั้น
มัธยมศึก ษาปี ท่ี 5 ก่ อนเรีย นและหลังเรีย น เปรีย บเที ย บความสามารถในการสื่ อ ความหมาย
ภาษาจีนด้านการเขียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5 ก่อนเรียนและหลัง เรียน และศึกษาเจต
คติ ต่ อ การเรี ย นภาษาจี น ของนั ก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 กลุ่ม เป้ า หมายเป็ น นั ก เรี ย นชั้น
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มัธยมศึกษาปี ท่ี 5 สายภาษาจีน English Program โรงเรียนสารคามพิทยาคม อาเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2560 จานวน 10 คน ผลการวิจยั พบว่า แผนการจัดการ
เรียนรูภ้ าษาจีนที่เน้นภาระงานเป็ นฐานของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5 มีประสิทธิภาพ (E1/E2)
เท่ากับ 80.05/77.30 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตงั้ ไว้ 75/75 ความสามารถในการสื่อความหมายภาษาจีน
ด้านการฟั งของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ความสามารถในการสื่อความหมายภาษาจีนด้านการพูดของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปี ท่ี5 อยู่ในระดับดี ความสามารถในการสื่อความหมายภาษาจีนด้านการอ่านของ
นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปี ท่ี 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิติท่ีระดับ.05
ความสามารถในการสื่อ ความหมายภาษาจีนด้านการเขียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5 หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .05 และเจตคติต่อการเรียนภาษาจีนของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5 อยู่ในระดับมาก
อภัทรลิน พลยิ่ง และสมโภชน์ พนาวาส (2558) ได้ศกึ ษาการใช้ภาระงานในการสอน
ด้านคาศัพท์ภาษาอังกฤษสาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ด้านค าศัพ ท์ภ าษาอัง กฤษโดยใช้ก ารจัด กิ จ กรรมการเรีย นรู โ้ ดยยึด ภาระงานของนัก เรีย นชั้น
ประถมศึกษาปี ท่ี 5 กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 5 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา
2556 จานวน 28 คน โรงเรียนมารียธ์ งชัย อาเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจยั พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคาศัพท์ภาษาอังกฤษของผูเ้ รียนหลังเรียนโดยใช้การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโ้ ดยยึดภาระงานมีคา่ เฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01
จากการศึกษางานวิจยั ข้างต้นพบว่า นักวิจยั นิยมใช้การจัดการเรียนรูแ้ บบเน้นภาระ
งานในวิชาภาษาอังกฤษหรือภาษา 2 และผลการวิจัยเป็ นไปในทางที่ดี ผูว้ ิจัยจึงใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรูแ้ บบเน้นภาระงานมาจัดกิจกรรมในวิชาภาษาไทย ซึ่งเป็ นภาษาแม่เพื่อให้บรรยากาศ
การเรียนรูข้ องผูเ้ รียนต่างไปจากเดิม
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
ผูว้ ิจยั ดาเนินการศึกษาว่าการจัดการเรียนรูแ้ บบเน้นภาระงานสามารถพัฒนาทักษะการ
เขียนของผูเ้ รียนได้มากน้อยเพียงใด โดยทดลองในบริบทการเรียนการสอนจริงในกรณีศกึ ษา ซึง่ ใช้
แผนการจัดการเรียนรู แ้ บบมุ่งเน้นภาระงานที่ เน้ นการเขียนการเขียนแสดงความเห็น จานวน 5
แผนการเรียนรู ้ 30 ชั่วโมง ในโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม จ.สุพรรณบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. การกาหนดประชากรและการสุม่ กลุม่ ตัวอย่าง
2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. การกาหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรในการวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็ น นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนสามชุกรัตนโภ
คาราม อาเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี จานวน 384 คน โดยผูว้ ิจยั คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในการ
วิจยั คือนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ซึ่งได้มาจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive
sampling ) จานวนนักเรียนทัง้ สิน้ 40 คน ที่มีผลการทดสอบโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียน
มาตรฐานสากล (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) ด้านการอ่าน
(Reading Literacy) คะแนน 0 – 23 คะแนน จากคะแนนเต็ม 48 คะแนน มาจากคะแนนการเขียน
ของผูเ้ รียน ซึง่ อยู่ในเกณฑ์ต่ากว่ามาตรฐานระดับประเทศหรือระดับปรับปรุงถึงพอใช้ เนื่องจากชุด
ข้อสอบ Pisa ในด้านการรอ่านนีน้ กั เรียนต้องใช้ทกั ษะเขียนในการตอบคาถามในข้อสอบ หลังจาก
อ่านจะต้องตีค วามเนื อ้ หาจากบทความในชุด ข้อสอบผ่ านกระบวนการคิ ด วิเคราะห์พิ จารณา
จุดมุ่งหมายของเรื่องที่อ่านและใช้ทกั ษะการเขียนแสดงความคิดเห็นหรือเขียนอธิบายเหตุผลเป็ น
คาตอบ ด้วยเหตุผล ตรรกะน่าเชื่อถือ ดังนัน้ นักเรียนกลุม่ นีจ้ ึงมีความเหมาะสมที่จะนามาเป็ นกลุ่ม
ตัวอย่างในการใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู แ้ บบเน้นภาระงานเพื่อพัฒ นาทักษะการเขียน
แสดงความคิดเห็น
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ระยะเวลาในการทดลอง
ตลอดโครงการ ตัง้ แต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึง 30 พฤษภาคม 2563 รวมเวลา 1
ปี 9 เดือน โดยมี ระยะเวลาที่ทาการเก็บข้อมูล ณ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม อ.สามชุก จ.
สุพรรณบุรี ตัง้ แต่วนั ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
2. การสร้างเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ประกอบด้วย
2.1 แผนการจัดการเรียนรูแ้ บบเน้นภาระงาน เรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็น
2.2 แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน เรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็น
2.3 แบบประเมินผลตามสภาพจริง ((Authentic Assessment))
2.4 แบบประเมินความพึงพอใจ
2.1 แผนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน เรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็น
ผูว้ ิจัยได้สร้างแผนการจัดการเรียนรู แ้ บบเน้นภาระงานเพื่อพัฒ นาทักษะการเขียน
แสดงความคิดเห็น โดยมีรายละเอียดดังนี ้
2.1.1 ศึก ษาหนังสื อ เอกสาร แบบเรีย นภาษาไทย ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การจัด การ
เรียนรูแ้ บบเน้นภาระงาน
2.1.2 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื น้ ฐาน พุท ธศักราช 2551 และ
หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาของโรงเรี ย นสามชุ ก รัต นโภคาราม ในรายวิ ช าภาษาไทย ระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปี ท่ี 3
2.1.3 กาหนดโครงสร้างแผนการเรียนรูแ้ ละจัดทาแผนการจัดการเรียนรูแ้ บบเน้น
ภาระงานเรื่องการเขียนแสดงความคิดเห็นจานวน 5 แผน ได้แก่ 1) การเขียนแสดงความคิดเห็นเชิง
วิจารณ์ 2) การเขียนแสดงความคิดเห็นเสนอแนะ 3) การเขียนแสดงความคิดเห็นตักเตือน 4) การ
เขียนแสดงความคิดเห็นโต้แย้งหรือคัดค้าน และ 5) การเขียนแสดงความคิดเห็นสนับสนุนหรือยก
ย่ อ ง โดยประยุ ก ต์ใช้ขั้น ตอนของวิ ล ลิ ซ (Willis. 1996, pp.116-130); (Willis, Jane.; & Willis,
Dave. 1996, pp.56-58) ซึ่งปรับขั้นตอนให้เหมาะสมสาหรับกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัย โดย
ขัน้ ตอนของการเรียนรู แ้ บบเน้นงานปฏิบตั ิมีการทางาน 3 ขัน้ ตอน ดังนี ้ (ตัวอย่างแผนการจัดการ
เรียนรูแ้ บบเน้นภาระงาน เรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็น ที่ภาคผนวก ข.)
ขั้น ก่ อ นปฏิ บัติ ภ าระงาน (Pre-Task) การแนะน าภาระงาน เตรีย มความ
พร้อมเข้าสูบ่ ทเรียน เช่น การดูวีดีทศั น์ การอภิปราย เป็ นต้น
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ขัน้ การลงมือปฏิบัติภาระงาน (Task Cycle) ประกอบด้วย การมอบหมาย
ภาระงานให้ผูเ้ รียนลงมื อปฏิบัติในกลุ่มย่อย โดยผูเ้ รียนจะต้องมีการวางแผนการท าภาระงาน
ร่วมกัน หลังจากนัน้ ตัวแทนแต่ละกลุม่ นาเสนอผลงานหน้าชัน้ เรียน
ขั้น ฝึ กฝนและตรวจสอบการใช้ภาษา (Language Focus) ผู้เรียนสามารถ
วิเคราะห์การใช้ภาษา และตรวจสอบความถูกต้องของผลงานตนเองและผูอ้ ่ืนได้ โดยผูส้ อนอาจ
การให้ขอ้ มูลย้อนกลับที่เป็ นประโยชน์ต่อการแก้ไขข้อผิดพลาดภาระงานของผูเ้ รียน
2.1.4 เมื่อสร้างแผนการจัดการเรียนรู เ้ สร็จแล้วจึง ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญา
นิพนธ์พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนา
2.1.5 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ้ จากนัน้ นาแผนการเรียนรูไ้ ปให้ผเู้ ชี่ยวชาญ
จานวน 3 ท่าน (รายนามผูเ้ ชี่ยวชาญที่ภาคผนวก ก) พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ (ผล
การประเมินดัดชนีความสอดคล้องที่ภาคผนวก ฌ) และดาเนินการแก้ไขปรับปรุ งตามที่ได้รบั
คาแนะนา
2.1.6 น าแผนการจัดการเรียนรู ท้ ั้ง 5 แผนที่ ผ่านการพิ จารณาไปใหอาจารย์ท่ี
ปรึกษาปริญญานิพนธ์ตรวจพิจารณาอีกครัง้ ก่อนนาไปใช้กบั ผูเ้ รียนกลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี ้
2.2 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็น
ผูว้ ิจยั ได้สร้างแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็น
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
2.2.1 ศึ ก ษาหนั ง สื อ เอกสาร แบบเรี ย นภาษาไทย ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การสร้า ง
แบบทดสอบการเขียนแสดงความคิดเห็น
2.2.2 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื น้ ฐาน พุท ธศักราช 2551 และ
หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาของโรงเรี ย นสามชุ ก รัต นโภคาราม ในรายวิ ช าภาษาไทย ระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปี ท่ี 3
2.2.3 ผูว้ ิจยั สร้างแบบทดสอบอัตนัย เรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็นก่อนเรียน
และหลังเรียน โดยแบบทดสอบก่อนเรียนนัน้ ผูเ้ รียนสามารถเลือกเขียนตามวัตถุประสงค์ท่ีตนเอง
สนใจได้อย่างอิสระ ได้แก่ การเขียนแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์ การเขียนแสดงความคิดเห็น
เสนอแนะ การเขียนแสดงความคิดเห็นตักเตือน การเขียนแสดงความคิดเห็นโต้แย้งหรือคัดค้าน
และการเขี ย นแสดงความคิด เห็ น สนับ สนุน หรือยกย่อง ผู้เรียนเลือ กวัต ถุป ระสงค์ใดในการท า
แบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียนก็จะต้องเขียนวัตถุประสงค์เดียวกันนัน้ ในการทดสอบหลังเรียน
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2.1.4 เมื่ อ สร้า งแบบทดสอบเสร็จ แล้วจึง ให้อ าจารย์ท่ี ป รึก ษาปริญ ญานิ พ นธ์
พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนา
2.1.5 ปรับปรุงแบบทดสอบจากนัน้ นาแผนการเรียนรูไ้ ปให้ผเู้ ชี่ยวชาญจานวน 3
คน (รายนามผูเ้ ชี่ยวชาญที่ภาคผนวก ก) พิจารณาตรวจสอบความน่าเชื่อถือ (ผลการประเมิน
ดัดชนีความสอดคล้องภาคผนวก ฌ) และดาเนินการแก้ไขปรับปรุงตามที่ได้รบั คาแนะนา
2.1.6 นาแบบทดสอบผ่านการพิจารณาไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์
ตรวจพิจารณาอีกครัง้ ก่อนนาไปใช้กบั ผูเ้ รียนกลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั
2.3 แบบประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic Assessment)
ผูว้ ิจยั สร้างแบบประเมินตามสภาพจริงโดยมีรายละเอียดดังนี ้
2.3.1 ศึกษาและแปลเกณฑ์การประเมินมาจาก TOEIC Speaking and Writing
Activities เพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการพิจารณางานเขียนแสดงความคิดเห็นของผูเ้ รียน
2.3.2 จากนัน้ นาแบบประเมินตามสภาพจริงให้อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์
พิจารณาตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมและปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนา
2.3.4 นาแบบประเมินตามสภาพจริง ไปให้ผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง
(รายนามผูเ้ ชี่ยวชาญที่ภาคผนวก ก) พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ (ผลการประเมินดัด
ชนี ค วามสอดคล้อ งที่ ภ าคผนวก ฌ) และด าเนิ น การแก้ไขปรับ ปรุ ง ตามที่ ได้รับ ค าแนะน า
ดาเนินการแก้ไขปรับปรุงตามที่ได้รบั คาแนะนา ดังตารางต่อไปนี ้
ตาราง 1 แบบประเมินผลการเรียนรูต้ ามสภาพจริง (Authentic Assessment) เรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็น
ระดับคะแนน
5 คะแนน (ดีมาก)

ลักษณะของงาน
1. เขียนแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์ได้ตรงทุกประเด็นตามที่กาหนดไว้ มีหวั ข้อ ชื่อ
เรื่องสอดคล้องสัมพันธ์กบั เนือ้ เรื่อง
2. มีโครงเรื่องถูก ครบองค์ประกอบถูกต้องตามหลักองค์ประกอบของการเขียนแสดง
ความคิดเห็น ได้แก่ ความนา เนือ้ เรื่อง และมีการสรุปการแสดงความคิดเห็น
3. มีการแสดงเหตุผล ข้อสนับสนุน ข้อเปรียบเทียบ การอ้างอิงแหล่งที่มาของ
ข้อสนับสนุนที่น่าเชื่อถือตามหลักตรรกะแสดงความคิดเห็น
4. มี ก ารเลื อ กใช้ค าศัพ ท์ใ นรู ป ประโยคและส านวนที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ การแสดงควา
คิดเห็นได้ถกู ต้องมากกว่า 3 ตาแหน่ง ได้แก่ 1) การแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์
เช่น เห็น (ได้) (ว่า) มีความเห็น (ว่า) น่า รู ส้ ึก หวัง เกรง (ว่า) คาด (ว่า) เป็ นต้น 2)
การแสดงความคิดเห็นเสนอแนะ เช่น ขอแนะนา (ว่า) ความ
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ตาราง 1 (ต่อ)
เห็นสมควร (ว่า) ขอเสนอแนวทาง น่าจะ รูส้ กึ หวัง ควรจะ เป็ นต้น 3) การแสดง
ความคิดเห็นตักเตือน เช่น ควรจะ น่าจะ สมควรที่จะ เป็ นการดีกว่า... จะดีกว่า
ไหมถ้า... อาจจะ ค่อนข้างจะ ถ้า...หาก ไม่ถกู ต้อง ไม่เหมาะสม เป็ นต้น 4) การ
แสดงความคิดเห็นโต้แย้งหรือคัดค้าน เช่น ไม่ควร ไม่สมควร ไม่เห็นด้วย ไม่น่า
ไม่เชื่อ ขอปฏิเสธการกระทานี ้ ต่อต้านการกระทานี ้ เป็ นต้น 5) การเขียนแสดง
ความคิดเห็นสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลหรือองค์กร เช่น น่ายกย่อง ควรนา
เป็ นแบบอย่าง เราเห็นด้วยอย่างยิ่ง เราก็เห็นด้วย เราขอสนับสนุน เราจึงสนับสนุน
ต้องสรรเสริญ น่าชื่นชม น่ายกย่อง เป็ นต้น
5. ใช้ภาษาเหมาะสมมีนา้ เสียงสื่อเจตนาในการเขียนเชิงสร้างสรรค์อย่างมีมารยาท

ในการเขียน

4 คะแนน (ดี)

1. เขียนแสดงความคิดเห็นได้บางประเด็นตามที่กาหนดไว้ มีหวั ข้อ ชื่อเรื่อง

สอดคล้องสัมพันธ์กบั เนือ้ เรื่อง
2. มีการจัดระบบการเขียนถูกต้องบางองค์ประกอบของการเขียนแสดงความคิดเห็น

ได้แก่ ความนา เนือ้ เรื่อง การจบเรื่อง
3. มีการแสดงเหตุผล ข้อสนับสนุน ข้อเปรียบเทียบ การอ้างอิงแหล่งที่มาของ

ข้อสนับสนุน มีตรรกะถูกต้อง 3 ตาแหน่ง
4. มีการเลือกใช้คาศัพท์ในรูปประโยคและสานวนที่เกี่ยวข้องกับการแสดงความ

คิดเห็นได้ 2 ตาแหน่ง
5. ใช้ภาษาเหมาะสมมีนา้ เสียงสื่อเจตนาในการเขียนเชิงสร้างสรรค์อย่างมีมารยาท

ในการเขียน
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ตาราง 1 (ต่อ)
ระดับคะแนน
3 คะแนน (พอใช้)

ลักษณะของงาน
1. เขียนแสดงความคิดเห็นได้ตรงบางประเด็นตามที่กาหนดไว้ มีหวั ข้อ ชื่อเรื่อง
2. มีการจัดระบบการเขียนองค์ประกอบของการเขียนแสดงความคิดเห็น ได้แก่

ความนา เนือ้ เรื่อง การจบเรื่อง แต่ขาดใดองค์ประกอบหนึ่ง องค์ประกอบ
3. การแสดงเหตุผล ข้อสนับสนุน ข้อโต้แย้ง มีตรรกะถูกต้อง 2 ตาแหน่ง
4. มีการเลือกใช้คาศัพท์ในรูปประโยคและสานวนที่เกี่ยวข้องกับการแสดงความ
คิดเห็นได้ 1 ตาแหน่ง
5. ใช้ภาษาเหมาะสมแต่ไม่มีนา้ เสียงสื่อเจตนาในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ มี
มารยาทในการเขียน
2 คะแนน (ต่า)

1. เขียนแสดงความคิดเห็นได้บางประเด็นตามที่กาหนดไว้ มีหวั ข้อ ชื่อเรื่อง
2. มีการจัดระบบการเขียนไม่ถกู ต้องตามหลักองค์ประกอบของการเขียนแสดง
3. การแสดงเหตุผล ข้อสนับสนุน ข้อโต้แย้ง มีตรรกะถูกต้อง 1 ตาแหน่ง
4. ไม่มีมีการเลือกใช้คาศัพท์ในรู ปประโยคและสานวนที่เกี่ยวข้องกับการแสดง

ความคิดเห็น
5. ใช้ภาษาไม่เหมาะสม ไม่มีนา้ เสียงสื่อเจตนาในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ แต่มี
มารยาทในการเขียน
0 – 1 คะแนน (ปรับปรุง)

1. เขียนแสดงความคิดเห็นไม่ตรงประเด็นตามที่กาหนดไว้
2. มีการจัดระบบการเขียนไม่ถกู ต้องตามหลักองค์ประกอบของการเขียนแสดง

ความคิดเห็น
3. ไม่มีการแสดงเหตุผล ข้อสนับสนุน ข้อโต้แย้ง ไม่มีตรรกะเลย
4. ไม่มีมีการเลือกใช้คาศัพท์ในรูปประโยคและสานวนที่เกี่ยวข้องกับการแสดง
ความคิดเห็น
5. ใช้ภาษาไม่เหมาะสม ไม่มีนา้ เสียงสื่อเจตนาในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ และ
ไม่มีมารยาทในการเขียน
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2.4 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน
ผูว้ ิจยั ได้สร้างแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรูแ้ บบเน้นภาระงาน โดย
มีรายละเอียดดังนี ้
2.4.1 ผูว้ ิจยั สร้างแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรูแ้ บบเน้นภาระ
งาน โดยตัง้ คาถาม จากขัน้ ตอนการจัดการเรียนรูแ้ บบเน้นภาระงานตามแนวคิดของวิลลิซ (Willis.
1996) จานวน 10 ข้อ
2.4.2 ผูว้ ิจยั นาคาถามทัง้ 10 ข้อไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ตรวจสอบ
ความถูกต้องและปรับปรุงแก้ไขตามที่ได้รบั คาแนะนา
2.4.3 ปรับ ปรุ ง แบบทดสอบจากนั้ น น าแบบประเมิ น ความพึ ง พอใจไปให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน (รายนามผูเ้ ชี่ยวชาญภาคผนวก ก) พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง
สมบูรณ์ (ผลการประเมินดัดชนี ความสอดคล้องภาคผนวก ฌ) และดาเนิ นการแก้ไขปรับปรุ ง
ตามที่ได้รบั คาแนะนาจานวน 10 ข้อดังนี ้
ขั้นก่อนปฏิบัตภิ าระงาน (Pre-Task)
1. กิจกรรมดูวีดีทัศน์ อ่านบทความ อภิปรายแสดงความคิดเห็น ทาให้ ฉัน/ผม
เตรียมความพร้อมก่อนลงมือเขียนผลงาน
2. ผูส้ อนมอบหมายภาระงานพร้อมทัง้ อธิบายข้อคาสั่ง คาชีแ้ จง เกณฑ์คะแนน
งานเขียนให้ฉนั /ผมเข้าใจชัดเจน
3. ผูส้ อนแนะนาข้อมูลทางภาษาที่เกี่ยวข้องและเป็ นประโยชน์ต่ องานเขียนของ
ฉัน/ผม
ขั้นลงมือปฏิบัตภิ าระงาน (Task Cycle)
4. กิจกรรมการเรียนรู ส้ ่งเสริมให้ฉัน/ผมมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมชัน้ เรียน จับ
กลุม่ จับคู่ ร่วมกันปรึกษาวางแผน ระดมความคิด เสาะหาข้อมูลนามาซึง่ องค์ความรูใ้ หม่
5. การจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ น้นภาระงาน ทาให้ฉนั /ผมได้ลงมือผลิตผลงานด้วย
ตนเองจนเสร็จสมบูรณ์
6. การจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ น้นภาระงานเปิ ดโอกาสให้ฉนั /ผมได้นาเสนอผลงาน
หน้าชัน้ เรียน
ขั้นฝึ กฝนและตรวจสอบการใช้ภาษา (Language Focus)
7. ฉัน /ผมสามารถวิเคราะห์การใช้ภาษา เลื อกกลวิธีแสดงความคิดเห็ น และ
ตรวจสอบความถูกต้องของผลงานตนเองและผูอ้ ่นื ได้

44
8. ครู ผสู้ อนมีการให้ขอ้ มูลย้อนกลับที่เป็ นประโยชน์ต่อการแก้ไขข้อผิดพลาดใน
งานเขียนของฉัน/ผม
9. หลัง จบกิ จ กรรมท าให้ ฉั น /ผมสามารถเขี ย นแสดงความคิ ด เห็ น ได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้
10. ภาระงานส่งเสริมทักษะด้านอื่นนอกจากพัฒนาทักษะการเขียน เช่น ทักษะ
การฟั ง ดู พูด อ่าน และส่งเสริม ทักษะการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 เช่น การแก้ปั ญ หา การคิ ด
วิเคราะห์ การทางานร่วมกับผูอ้ ่นื
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 ผูว้ ิจยั แจกเอกสารชีแ้ จงผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั ให้ผเู้ รียน พร้อมทัง้ อธิบาย ขัน้ ตอน วิธีการ
ในการจัดการเรียนรูใ้ นการเข้าร่วมเป็ นกลุม่ ตัวอย่าง
3.2 ผูว้ ิจยั แจกหนังสือยินยอมเข้าร่วมวิจยั ให้ผเู้ รียนลงลายมือชื่อ เพื่อแสดงถึงความเต็ม
ใจในการเข้าร่วมเป็ นกลุม่ ตัวอย่าง
3.3 ผูเ้ รียนทาแบบทดสอบอัตนัยก่อนเรียน เรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็น
3.4 ผูส้ อนทาการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูแ้ บบเน้นภาระงาน เรื่อง การเขียนแสดง
ความคิดเห็ น แผนที่ 1 – 5 ใช้เวลาทั้งสิน้ 30 ชั่วโมง ได้แก่ 1) การเขี ยนแสดงความคิดเห็ น เชิง
วิจารณ์ 2) การเขีย นแสดงความคิ ด เห็ น เสนอแนะ 3) การเขีย นแสดงความคิ ด เห็ น โต้แย้ งหรือ
คัดค้าน 4) การเขียนแสดงความคิดเห็นตักเตือน และ 5) การเขียนแสดงความคิดเห็นสนับสนุน
หรือยกย่อง
3.5 ผูเ้ รียนทาแบบทดสอบอัตนัยหลังเรียน เรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็น
3.6 ผูเ้ รียนทาแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรูแ้ บบเน้นภาระงาน
3.7 ผูว้ ิจยั และผูส้ อนร่วมกันตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์การประเมินตามสภาพจริง
3.8 ผูว้ ิจยั นาข้อมูลที่ได้จากการจัดการเรียนรูแ้ บบเน้นภาระงานมาวิเคราะห์สถิติ
3.9 สรุปและอภิปรายผลการจัดการเรียนรู ้
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4.การวิเคราะห์ข้อมูล
ผูว้ ิจยั นาข้อมูลมาวิเคราะห์ดงั นี ้
4.1 วิเคราะห์คะแนนทักษะการเขียนแสดงความคิดเห็นก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
สถิติ t-test for dependent samples ระหว่างเรียนด้วยค่ าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
4.2 วิเคราะห์ความพึงพอใจของผูเ้ รียนต่อการจัดการเรียนรูด้ า้ นการเขียนแสดงความ
คิดเห็นแบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทย โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยมีเกณฑ์ระดับความพึงพอใจตามแนวมาตรวัด
ของลิเคิรท์ (Likert Rating Scales) ดังนี ้
ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สดุ
ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สดุ
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
ในบทนีผ้ วู้ ิจยั จะแบ่งการวิเคราะห์ผลการวิจยั ออกเป็ น 3 ส่วน เพื่อตอบคาถาม 2 คาถาม
ซึ่งได้กล่าวไว้แล้วในบทที่ 1 คือ แผนการจัดการเรียนรู ม้ ่งุ เน้นภาระงานสามารถพัฒนาทักษะการ
เขียนแสดงความคิดเห็นของผูเ้ รียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ได้หรือไม่ และผูเ้ รียนมีความพึงพอใจต่อ
การจัด การเรีย นรู แ้ บบเน้น ภาระงานในการพัฒ นาทัก ษะเขี ยนในรายวิชาภาษาไทยมากน้อ ย
เพียงใด ในส่วนที่ 1 เป็ นการวิเคราะห์คะแนนจากแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนด้วยวิธีการจัดการ
เรียนรูแ้ บบเน้นภาระงาน ส่วนที่ 2 วิเคราะห์คะแนนภาระงานของผูเ้ รียนจากการจัดการเรียนรูแ้ บบ
เน้นภาระงาน และส่วนที่ 3 สรุปผลประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รียนที่มีต่อการจัดการเรียนรูแ้ บบ
มุ่งเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาการเขียนภาษาไทย
ส่วนที่ 1 วิเคราะห์คะแนนจากแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้
แบบเน้นภาระงาน
ผูว้ ิจัยเริ่มจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนที่ได้จากการทาแบบทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียนด้วยวิธีการเรียนรูแ้ บบเน้นภาระงาน (รายละเอียดคะแนนแบบทดสอบก่อนและหลัง
เรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรูแ้ บบเน้นภาระงานภาคผนวก จ.) ซึ่งการทดลองการจัดการเรียนรูใ้ น
ครัง้ นี ้ มีผู้เรียนหรือกลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมทาการทดลองจานวน 40 คน โดยการใช้แบบทดสอบ
อัต นัย ก่ อ นเรีย น เรื่อ ง การเขี ย นแสดงความคิ ด เห็ น แบบทดสอบก่ อ นเรีย นที่ ใช้เป็ น เครื่อ งมื อ
ทดสอบเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รียนเลือกวัตถุประสงค์ในการแสดงความคิดเห็น ด้วยตนเองได้อย่างอิสระ
จาก 5 วัตถุประสงค์ ได้แก่ การเขียนแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์ การเขียนแสดงความคิ ดเห็น
เสนอแนะ การเขียนแสดงความคิดเห็นตักเตือน การเขียนแสดงความคิดเห็นโต้แย้งหรือคัดค้าน
และการเขียนแสดงความคิดเห็นสนับสนุนหรือยกย่องบุคคล ซึ่งผูว้ ิจัยและผูส้ อนร่วมกันตรวจให้
คะแนนโดยใช้เกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง ผูว้ ิจยั จึงขอแทรกแบบประเมินที่กล่าวไว้ในบท
ที่ 3 ดังตารางต่อไปนี ้
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ตาราง 2 แบบประเมินผลการเรียนรูต้ ามสภาพจริง ((Authentic Assessment)) เรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็น
ระดับคะแนน
5 คะแนน (ดีมาก)

ลักษณะของงาน
1. เขียนแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์ได้ตรงทุกประเด็นตามที่กาหนดไว้ มีหวั ข้อ

ชื่อเรื่องสอดคล้องสัมพันธ์กบั เนือ้ เรื่อง
2. มีโครงเรื่องถูก ครบองค์ประกอบถูกต้องตามหลักองค์ประกอบของการเขียน

แสดงความคิดเห็น ได้แก่ ความนา เนือ้ เรื่อง และมีการสรุปการแสดงความคิดเห็น
3. มีการแสดงเหตุผล ข้อสนับสนุน ข้อเปรียบเทียบ การอ้างอิงแหล่งที่มาของ

ข้อสนับสนุนที่น่าเชื่อถือตามหลักตรรกะแสดงความคิดเห็น
4. มีการเลือกใช้คาศัพท์ในรูปประโยคและสานวนที่เกี่ยวข้องกับการแสดงความ

คิดเห็นได้ถกู ต้องมากกว่า 3 ตาแหน่ง ได้แก่ 1) การแสดงความคิดเห็นเชิง
วิจารณ์ เช่น เห็น (ได้) (ว่า) มีความเห็น (ว่า) น่า รูส้ กึ หวัง เกรง (ว่า) คาด (ว่า)
เป็ นต้น 2) การแสดงความคิดเห็นเสนอแนะ เช่น ขอแนะนา (ว่า) ความ
เห็นสมควร (ว่า) ขอเสนอแนวทาง น่าจะ รูส้ กึ หวัง ควรจะ เป็ นต้น 3) การแสดง
ความคิดเห็นตักเตือน เช่น ควรจะ น่าจะ สมควรที่จะ เป็ นการดีกว่า... จะดีกว่า
ไหมถ้า... อาจจะ ค่อนข้างจะ ถ้า...หาก ไม่ถกู ต้อง ไม่เหมาะสม เป็ นต้น 4) การ
แสดงความคิดเห็นโต้แย้งหรือคัดค้าน เช่น ไม่ควร ไม่สมควร ไม่เห็นด้วย ไม่น่า
ไม่เชื่อ ขอปฏิเสธการกระทานี ้ ต่อต้านการกระทานี ้ เป็ นต้น 5) การเขียนแสดง
ความคิดเห็นสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลหรือองค์กร เช่น น่ายกย่อง ควรนา
เป็ นแบบอย่าง เราเห็นด้วยอย่างยิ่ง เราก็เห็นด้วย เราขอสนับสนุน เราจึงสนับสนุน
ต้องสรรเสริญ น่าชื่นชม น่ายกย่อง เป็ นต้น
5. ใช้ภาษาเหมาะสมมีนา้ เสียงสื่อเจตนาในการเขียนเชิงสร้างสรรค์อย่างมี

มารยาทในการเขียน
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ตาราง 2 (ต่อ)
ระดับคะแนน
4 คะแนน (ดี)

ลักษณะของงาน
1. เขียนแสดงความคิดเห็นได้บางประเด็นตามที่กาหนดไว้ มีหวั ข้อ ชื่อเรื่อง

สอดคล้องสัมพันธ์กบั เนือ้ เรื่อง
2. มีการจัดระบบการเขียนถูกต้องบางองค์ประกอบของการเขียนแสดงความ

คิดเห็น ได้แก่ ความนา เนือ้ เรื่อง การจบเรื่อง
3. มีการแสดงเหตุผล ข้อสนับสนุน ข้อเปรียบเทียบ การอ้างอิงแหล่งที่มาของ

ข้อสนับสนุน มีตรรกะถูกต้อง 3 ตาแหน่ง
4. มีการเลือกใช้คาศัพท์ในรูปประโยคและสานวนที่เกี่ยวข้องกับการแสดงความ

คิดเห็นได้ 2 ตาแหน่ง
5. ใช้ภาษาเหมาะสมมีนา้ เสียงสื่อเจตนาในการเขียนเชิงสร้างสรรค์อย่างมีมารยาท

ในการเขียน
3 คะแนน (พอใช้)

1. เขียนแสดงความคิดเห็นได้ตรงบางประเด็นตามที่กาหนดไว้ มีหวั ข้อ ชื่อเรื่อง
2. มีการจัดระบบการเขียนองค์ประกอบของการเขียนแสดงความคิดเห็น ได้แก่

ความนา เนือ้ เรื่อง การจบเรื่อง แต่ขาดใดองค์ประกอบหนึ่ง องค์ประกอบ
3. การแสดงเหตุผล ข้อสนับสนุน ข้อโต้แย้ง มีตรรกะถูกต้อง 2 ตาแหน่ง
4. มีการเลือกใช้คาศัพท์ในรูปประโยคและสานวนที่เกี่ยวข้องกับการแสดงความ

คิดเห็นได้ 1 ตาแหน่ง
5. ใช้ภาษาเหมาะสมแต่ไม่มีนา้ เสียงสื่อเจตนาในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ มี

มารยาทในการเขียน

49
ตาราง 2 (ต่อ)
ระดับคะแนน
2 คะแนน (ต่า)

ลักษณะของงาน
1. เขียนแสดงความคิดเห็นได้บางประเด็นตามที่กาหนดไว้ มีหวั ข้อ ชื่อเรื่อง
2. มีการจัดระบบการเขียนไม่ถกู ต้องตามหลักองค์ประกอบของการเขียนแสดง
3. การแสดงเหตุผล ข้อสนับสนุน ข้อโต้แย้ง มีตรรกะถูกต้อง 1 ตาแหน่ง
4. ไม่มีมีการเลือกใช้คาศัพท์ในรู ปประโยคและสานวนที่เกี่ยวข้องกับการแสดง

ความคิดเห็น
5. ใช้ภาษาไม่เหมาะสม ไม่มีนา้ เสียงสื่อเจตนาในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ แต่มี

มารยาทในการเขียน

0 – 1 คะแนน (ปรับปรุง)

1. เขียนแสดงความคิดเห็นไม่ตรงประเด็นตามที่กาหนดไว้
2. มีการจัดระบบการเขียนไม่ถกู ต้องตามหลักองค์ประกอบของการเขียนแสดง

ความคิดเห็น
3. ไม่มีการแสดงเหตุผล ข้อสนับสนุน ข้อโต้แย้ง ไม่มีตรรกะเลย
4. ไม่มีมีการเลือกใช้คาศัพท์ในรู ปประโยคและสานวนที่เกี่ยวข้องกับการแสดง

ความคิดเห็น
5. ใช้ภาษาไม่เหมาะสม ไม่มีนา้ เสียงสื่อเจตนาในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ และไม่มี

มารยาทในการเขียน
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เมื่อผูว้ ิจยั และผูส้ อนร่วมกันตรวจ ประเมินผลการทาแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
ของผูเ้ รียนกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู ต้ ามสภาพจริงในข้างต้นเสร็จสิน้
ผูว้ ิจยั จึงนาผลคะแนนมาเปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนตามภาพดังนี ้
เปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของผูเ้ รียนกลุม่ ตัวอย่าง
แบบทดสอบก่อนเรียน

5

แบบทดสอบหลังเรียน

คะแนน

4
3
2
1
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

นักเรียน

ภาพประกอบ 4 กราฟเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของผูเ้ รียน
จากภาพประกอบ 4 พบว่าในการท าแบบทดสอบก่ อ นเรีย นมี ผู้เรีย นที่ ได้ 0 คะแนน
จานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 40 ผูเ้ รียนที่ได้ 1 คะแนน จานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 32 ผูเ้ รียน
และผูเ้ รียนที่ได้ 2 คะแนน จานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 28 สาหรับการทาแบบทดสอบหลังเรียน
นัน้ มีผเู้ รียนที่ได้ 2 คะแนน จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 5 ผูเ้ รียนที่ได้ 3 คะแนน จานวน 5 คน คิด
เป็ นร้อยละ 12 ผูเ้ รียนที่ได้ 4 คะแนน จานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 35 และมีผเู้ รียนที่ได้ 5 คะแนน
จานวน 19 คน 48
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คะแนนผลต่างก่อนและหลังเรียนของผูเ้ รียน
16
14
14
12

จานวนนักเรียน

12
10
8

7
6

6
4
2

1

0

คะแนนผลต่าง
1 คะแนน

2 คะแนน

3 คะแนน

4 คะแนน

5 คะแนน

ภาพประกอบ 5 กราฟเปรียบเทียบคะแนนผลต่างก่อนและหลังเรียนของผูเ้ รียน

จาพภาพสะท้อนว่าผูเ้ รียนทัง้ 40 คน มีพัฒนาการทักษะการเขียนแสดงความคิดเห็น ที่
เพิ่มขึน้ ทุกคน คิดเป็ นร้อยละ 100 แต่คะแนนผลต่างที่เพิ่มขึน้ มากน้อยแตกต่างกัน โดยนักเรียนที่มี
คะแนนผลต่าง 1 คะแนน จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.5 นักเรียนที่มีคะแนนผลต่าง 2 คะแนน
จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.5 นักเรียนที่มีคะแนนผลต่าง 3 คะแนน จานวน 14 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 35 นักเรียนที่มีคะแนนผลต่าง 4 คะแนน จานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 30 และนักเรียนที่มี
คะแนนผลต่าง 5 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 12.5
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ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลคะแนนกลุม่ เดี่ยวด้วยสถิติ t – test dependent

ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ก า ร เขี ย น
แสดงความคิดเห็น

N

̅
𝐗

S.D.

ก่อนเรียน

40

0.88

0.82

หลังเรียน

40

4.28

0.91

T

Sig. (1-tailed)

23.17

0.000

*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05
จากตารางที่ 2 พบว่าคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินการเขียนแสดงความคิดเห็นก่อนเรียน
และหลังเรียนในกลุ่มตัวอย่างที่ทาการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรูแ้ บบ
เน้นภาระงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.88 คะแนน และ 4.28 คะแนนตามลาดับ และเมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนพบว่า คะแนนสอบหลังเรี ยนของผูเ้ รียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ปรากฏดังกราฟแสดงในภาพประกอบที่ 5
คะแนนเฉลี่ยการเขียนแสดงความคิดเห็นก่อนเรียนและหลังเรียน
5

4.28

คะแนน

4
3
2
1
0

0.88

ก่อนเรียน

หลังเรียน

แบบทดสอบ

ภาพประกอบ 6 กราฟแสดงคะแนนเฉลี่ยการเขียนแสดงความคิดเห็นก่อนเรียน
และหลังเรียนของผูเ้ รียน
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์คะแนนภาระงานของผู้เรียนจากการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระ
งาน
ผูว้ ิจยั วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนจากการทาภาระงานของนักเรียนจานวน 5 ภาระงาน
(รายละเอียดคะแนนภาระงานที่ภาคผนวก ฉ.) ได้แก่ การเขียนแสดงความคิดเห็นวิจารณ์ การ
เขียนแสดงความคิดเห็นเสนอแนะ การเขียนแสดงความคิดเห็นตักเตือน การเขียนแสดงความ
คิดเห็นโต้แย้งหรือคัดค้าน และการเขียนแสดงความคิดเห็นสนับสนุนหรือยกย่อง โดยมีคะแนน
เฉลี่ยตามภาพดังนี ้
คะแนนภาระงานของผูเ้ รียนจากการจัดการเรียนรูแ้ บบเน้นภาระงาน
5
4.5
4

3.48

4.1

4.45

4

5

3.83

3.5

คะแนน

3
2.5

2.3

2

1.5
1
0.5
0
1

2

3

ภาระงาน

ภาพประกอบ 7 กราฟแสดงคะแนนเฉลี่ยภาระงานของผูเ้ รียน
จากภาพแสดงคะแนนทักษะการเขียนแสดงความคิดเห็น ของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 5
ครัง้ โดยกลุม่ ตัวอย่างมีการพัฒนาการเขียนไปในระดับที่ดีขนึ ้ ตามลาดับ ซึง่ ภาระงานที่ 1 การเขียน
แสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.3 คิดเป็ นร้อยละ 46 ภาระงานที่ 2 การเขียน
แสดงความคิดเห็นเสนอแนะมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48 คิดเป็ นร้อยละ 69.6 ภาระงานที่ 3 การเขียน
แสดงความคิดเห็น ตักเตือนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 คิดเป็ นร้อยละ 76.6 ภาระงานที่ 4 การเขียน
แสดงความคิดเห็นโต้แย้งหรือคัดค้านมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.1 คิดเป็ นร้อยละ 82 และภาระงานที่ 5
การเขียนแสดงความคิดเห็นสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลหรือองค์กรค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 คิดเป็ น
ร้อยละ 89 โดยค่าเฉลี่ยรวมคะแนนภาระงานทัง้ 5 ครัง้ ของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 3.63 คิดเป็ นร้อย
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ละ 72.6 เมื่อนาคะแนนก่อนเรียน คะแนนภาระงานระหว่างเรียนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบกัน
พบว่าทักษะการเขียนของผูเ้ รียนสูงขึน้ ตามลาดับ ดังภาพที่ 8
คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลังเรียนจากการจัดการเรียนรูแ้ บบเน้นภาระงาน
4.5

4.28

4
3.63

3.5

คะแนนเฉลี่ย

3
2.5
2
1.5
1

0.88

0.5
0

ก่อนเรี ยน

ระหว่างเรี ยน

หลังเรี ยน

แบบทดสอบ

ภาพประกอบ 8 กราฟคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลังเรียน
จากการจัดการเรียนรูแ้ บบเน้นภาระงาน
สรุป การจัดการเรียนรูแ้ บบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทย สามารถ
พัฒ นาทักษะการเขียนแสดงความคิดเห็นของผูเ้ รียนได้ เนื่องจากผลการทดสอบหลังเรียนของ
ผูเ้ รียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 ซึ่งเป็ นพัฒนาการที่สงู กว่าการทดสอบก่อนเรียนที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
0.88 นอกจากนีค้ ะแนนระหว่างเรียนของผูเ้ รียนก็มีพฒ
ั นาการทักษะการเขียนที่สงู ขึน้ ด้วยค่าเฉลี่ย
3.63 สอดคล้องกับผลการทดสอบหลังเรียนเช่นกัน
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์สรุปผลความพึงพอใจของผู้เรียนทีม่ ีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ
มุ่งเน้นภาระงาน เพือ่ พัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทย
ในการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รียน ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูล โดยมีขอ้ คาถามจานวน 10 ข้อ ตามแนวคิดการจัดการเรียนรูแ้ บบเน้นภาระงานของวิลลิซ
เมื่อนาผลสารวจความพึงพอใจของผูเ้ รียน (ภาคผนวก ซ.) มาคิดค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และวิเคราะห์ตามแนวมาตรวัดของลิเคิรท์ (Likert Rating Scales) พบว่าแต่ผูเ้ รียนมีความพึง
พอใจดังนี ้
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ตาราง 4 สรุปผลความพึงพอใจของผูเ้ รียนที่มีต่อการจัดการเรียนรูแ้ บบมุ่งเน้นภาระงาน เพื่อพัฒนาทักษะการเขียน
ภาษาไทย

ประเด็นความพึงพอใจ

̅
𝐗

S.D.

ระดับ
ความพึง
พอใจ

ขัน้ ก่อนปฏิบตั ภิ าระงาน (Pre-Task)
1. กิจกรรมดูวีดีทศั น์ อ่านบทความ อภิปรายแสดงความ

4.37

0.74

มาก

4.57

0.71

มากที่สดุ

4.35

0.89

มาก

4.43

0.78

มาก

4.56

0.78

มากที่สดุ

4.30

0.68

มาก

3.85

0.92

มาก

คิดเห็น ทาให้ฉนั /ผมเตรียมความพร้อมก่อนลงมือเขียนผลงาน
2. ครูผสู้ อนมอบหมายภาระงานพร้อมทัง้ อธิบายข้อคาสั่ง คา
ชีแ้ จง เกณฑ์คะแนนงานเขียนให้ฉนั /ผมเข้าใจชัดเจน
3. ครูผสู้ อนแนะนาข้อมูลทางภาษาที่เกี่ยวข้องและเป็ น
ประโยชน์ต่องานเขียนของฉัน/ผม
เฉลี่ย
ขัน้ ลงมือปฏิบตั ิภาระงาน (Task Cycle)
4. กิจกรรมการเรียนรูส้ ง่ เสริมให้ฉนั /ผมมีปฏิสมั พันธ์กบั เพื่อน
ร่วมชัน้ เรียน จับกลุม่ จับคู่ ร่วมกันปรึกษา วางแผน ระดม
ความคิด เสาะหาข้อมูลนามาซึง่ องค์ความรูใ้ หม่
5. การจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ น้นภาระงาน ทาให้ฉนั /ผมได้ลง
มือผลิตผลงานด้วยตนเองจนเสร็จสมบูรณ์
6. การจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ น้นภาระงานเปิ ดโอกาสให้ฉนั /ผม
ได้นาเสนอผลงานหน้าชัน้ เรียน
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ตาราง 4 (ต่อ)

ประเด็นความพึงพอใจ

̅
𝐗

S.D.

ระดับ
ความพึง
พอใจ

เฉลี่ย

4.57

0.79

มากที่สดุ

3.75

1.21

มาก

4.55

0.84

มากที่สดุ

4.45

0.70

มาก

4.65

0.83

มากที่สดุ

เฉลี่ย

4.35

0.89

มาก

รวมเฉลีย่

4.44

0.84

มาก

ขัน้ ฝึ กฝนและตรวจสอบการใช้ภาษา (Language Focus)
7. ฉัน/ผมสามารถวิเคราะห์การใช้ภาษา เลือกกลวิธีแสดง
ความคิดเห็น และตรวจสอบความถูกต้องของผลงานตนเอง
และผูอ้ ่นื ได้
8. ครูผสู้ อนมีการให้ขอ้ มูลย้อนกลับที่เป็ นประโยชน์ต่อการ
แก้ไขข้อผิดพลาดในงานเขียนของฉัน/ผม
9. หลังจบกิจกรรมทาให้ฉนั /ผมสามารถเขียนแสดงความ
คิดเห็นได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
10. ภาระงานส่งเสริมทักษะด้านอื่นนอกจากพัฒนาทักษะการ
เขียน เช่น ทักษะการฟั ง ดู พูด อ่าน และส่งเสริมทักษะการใช้
ชีวิตในศตวรรษที่ 21 เช่น การแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ การ
ทางานร่วมกับผูอ้ ่นื
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จากตารางที่ 3 พบว่าความพึงพอใจของผูเ้ รียนที่มีต่อการจัดการเรียนรูแ้ บบมุ่งเน้นภาระ
งาน เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทย ความพึงพอใจของผูเ้ รียนในขัน้ ก่อนปฏิบตั ิภาระงาน
(Pre-Task) มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก (X̅= 4.43 , S.D. = 0.74) โดยผูเ้ รียนพึงพอใจต่อการมอบหมาย
ภาระงานพร้อมทัง้ อธิบายข้อคาสั่ง คาชีแ้ จง เกณฑ์คะแนนงานเขียนของครู ผูส้ อน มีค่าเฉลี่ยใน
ระดับ มากที่ สุด ( X̅ = 4.57 , S.D. = 0.71) ล าดับ ต่ อ มาคื อ กิ จ กรรมดูวี ดี ทัศ น์ อ่ า นบทความ
อภิปรายแสดงความคิดเห็น มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ( X̅ = 4.37 , S.D. = 0.74) และการแนะนา
ข้อมูลทางภาษาที่เกี่ยวข้องและเป็ นประโยชน์ต่องานเขียนจากครู ผูส้ อน มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก
(X̅ = 4.35 , S.D. = 0.89)
สาหรับความพึงพอใจของผูเ้ รียนในขัน้ ลงมือปฏิบตั ิภาระงาน (Task Cycle) โดยผูเ้ รียน
พึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรูท้ ่ีส่งเสริมให้ปฏิสมั พันธ์กับเพื่อนร่วมชัน้ เรียนอยู่ในระดับมากที่สดุ
(X̅= 4.43 , S.D. = 0.74) ลาดับต่อมาคือ การจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ น้นภาระงาน ทาให้ผเู้ รียนได้
ลงมือผลิตผลงานด้วยตนเองจนเสร็จสมบูรณ์
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X̅= 4.30 , S.D. =
0.68) และลาดับสุดท้ายคือการนาเสนอผลงานหน้าชัน้ เรียนซึง่ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X̅= 3.85 ,
S.D. = 0.92)
ขัน้ ฝึ กฝนและตรวจสอบการใช้ภาษา (Language Focus) เป็ นขัน้ ตอนสุดท้ายในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแ้ บบเน้นภาระงาน ผูเ้ รียนพึงพอใจต่อภาระงานที่สง่ เสริมทักษะด้านอื่นนอกจาก
พัฒนาทักษะการเขียนมีค่าอยู่ในระดับมากทีสดุ (X̅= 4.65 , S.D. = 0.83) ขัน้ ตอนที่ครู ผูส้ อนให้
ข้อมูลย้อนกลับที่เป็ นประโยชน์ต่อการแก้ไขข้อผิดพลาดในงานเขียนของผูเ้ รียน มีค่าเฉลี่ยระดับ
มากที่สดุ (X̅= 4.55 , S.D. = 0.84) ลาดับต่อมาคือเมื่อจบกิจกรรมแล้วผูเ้ รียนสามารถเขียนแสดง
̅= 4.45 , S.D. = 0.70) และ
ความคิดเห็นได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก (X
สุด ท้า ยในด้า นการวิ เคราะห์ก ารใช้ภ าษา ค่ า เฉลี่ ย ความพึ ง พอใจของผู้เรี ย นอยู่ ร ะดับ มาก
̅= 3.75 , S.D. = 1.21) ผูว้ ิจยั จึงขอแสดงระดับความพึงพอใจในแต่ละขัน้ ตอนดังกราฟต่อไปนี ้
(X
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ภาพประกอบ 9 กราฟสรุปผลความพึงพอใจของผูเ้ รียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู ้
แบบมุ่งเน้นภาระงาน
สรุปโดยรวมความพึงพอใจของผูเ้ รียนที่มีต่อการจัดการเรียนรูแ้ บบมุ่งเน้นภาระงาน เพื่อ
พัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทย ผูเ้ รียนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก
(X̅= 4.44 , S.D. = 0.84) เมื่ อพิ จารณาตามขั้น ตอนการจัดการเรียนรู แ้ บบเน้น ภาระงานพบว่า
ความพึงพอใจของผูเ้ รียนที่มีต่อขัน้ ก่อนปฏิบตั ิภาระงาน (Pre-Task) ในระดับมาก (X̅= 4.43 , S.D.
= 0.78) ขัน้ ลงมือปฏิบตั ิภาระงาน (Task Cycle) ในระดับมากที่สดุ (X̅= 4.57, S.D. = 0.79) และ
ขัน้ ฝึ กฝนและตรวจสอบการใช้ภาษา (Language Focus) ในระดับมาก (X̅= 4.35 , S.D. = 0.89)
นักเรียนชื่นชอบขัน้ ลงมือปฏิบตั ิมากที่สดุ
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บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
งานวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรู ด้ า้ นการเขียนแสดงความคิดเห็นแบบเน้นภาระงานเพื่อ
พั ฒ นาทั ก ษะการเขี ย นภาษาไทย มี วัต ถุ ป ระสงค์เพื่ อ พั ฒ นาแผนการจั ด การเรี ย นรู ้ ศึ ก ษา
พัฒนาการทักษะการเขียนและประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รียนที่มีต่อ กระบวนการจัดการเรียนรู ้
การเขียนแสดงความคิดเห็นแบบเน้นภาระงาน
สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั สามารถสรุ ปผลได้ว่า จัดการเรียนรูแ้ บบเน้น
ภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทย สามารถพัฒนาทักษะการเขียนแสดงความคิดเห็น
ของผูเ้ รียนได้ เนื่องจากผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.88 คะแนน และ
4.28 คะแนนตามลาดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนพบว่าคะแนน
สอบหลังเรียนของผูเ้ รียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นอกจากนีค้ ะแนน
ระหว่างเรียนของผูเ้ รียนก็มีพฒ
ั นาการทักษะการเขียนที่สงู ขึน้ ด้วยคะแนนภาระงานจานวน 5 ครัง้ มี
ค่ า เฉลี่ ย 3.63 ด้า นความพึ ง พอใจของผู้เรีย นที่ มี ต่ อ การจัด การเรี ย นรู ้ แ บบมุ่ง เน้น ภาระงาน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅= 4.44 , S.D. = 0.84) เมื่อพิจารณาตามขัน้ ตอนการจัดการเรียนรูแ้ บบ
เน้นภาระงานพบว่า ผูเ้ รียนมีความพึงพอใจต่อขัน้ ลงมือปฏิบตั ิภาระงาน (Task Cycle) มากที่สดุ
(X̅= 4.57, S.D. = 0.79) ลาดับต่อมาคือขัน้ ก่อนปฏิบตั ิภาระงาน (Pre-Task) (X̅= 4.43 , S.D. =
0.74) และลาดับสุดท้ายคือขัน้ ฝึ กฝนและตรวจสอบการใช้ภาษา (Language Focus) (X̅= 4.35 ,
S.D. = 0.89)
อภิปรายผล
ผลจากงานวิจยั สามารถอภิปรายได้ดงั นี ้
1. การทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู ด้ ว้ ยแผนการจัดการเรียนรู แ้ บบเน้นภาระงาน
สามารถพัฒนาทักษะการเขียนแสดงความคิดเห็นในรายวิชาภาษาไทย
การจัดการเรียนรู แ้ บบเน้นภาระงานสามารถพัฒ นาทักษะการเขียนของผูเ้ รียนได้
เนื่องผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.88 คะแนน และ 4.28 คะแนน
ตามลาดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนพบว่าคะแนนสอบหลังเรียน
ของผูเ้ รียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แผนการเรียนรู จ้ ัดทาขึน้ โดย
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ผูว้ ิจยั นาแนวคิดของวิลลิซ (Willis. 2001: 116-130) มาประยุกต์ให้เหมาะสมสาหรับกลุ่มตัวอย่าง
และรายวิชาภาษาไทย เนื่องจากรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงานมีขนั้ 3 ขัน้ ตอนคือ ขัน้ ตอนที่
1 ก่อนปฏิบตั ิภาระงาน ในขัน้ นีผ้ สู้ อนแนะนาบทเรียน รูปแบบ จุดประสงค์ของภาระงานต่าง ๆ มี
การนาเข้าสู่บทกิจกรรมด้วย ข้อมูล วีดีทศั น์ หรือประเด็นที่น่าสนใจในปั จจุบนั พร้อมกับตัง้ คาถาม
ให้ผเู้ รียนร่วมกันวิเคราะห์อย่างอิสระ จากนัน้ จึงชีแ้ จงคาสั่งของภาระงานในลาดับถัดไป กิจกรรม
ในขัน้ นีท้ าให้ผเู้ รียนทราบรายละเอียดขัน้ ตอนก่อนลงมือปฏิบตั ิงาน เตรียมความพร้อม ความเข้าใจ
กับผูเ้ รียนก่อนเข้าขัน้ ปฏิบตั ิภาระงาน ขัน้ ที่ 2 การลงมือปฏิบตั ิภาระงาน ในขั้นตอนนีผ้ เู้ รียนเป็ นผู้
ลงมือปฏิบตั ิภาระงาน ที่ได้รบั มอบหมายภาระงาน มีการอภิปราย ปฏิบัติภาระงานตามที่ได้รบั
มอบหมายในรูปแบบของกิจกรรมเดี่ยว จับคู่ และกลุม่ โดยผูส้ อนมีการมอบหมายบทบาทหน้าที่ให้
ผูเ้ รียนทุกคนได้รบั ในการวางแผนร่วมกันประชุม ผูเ้ รียนมีการแบ่งหน้าที่ สมาชิกในกลุ่มว่าใครจะ
ได้รบั บทบาทใด เช่น หัวหน้ากลุ่ม รองหัวหน้า ผูร้ ายงาน ฝ่ ายสนับสนุน ตัวแทนคอยสรุปประโยค
แสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏในบทความของกลุม่ ตนเอง ซึง่ บทบาทของผูเ้ รียนในแต่ละครัง้ ที่
จัดกิจกรรมก็จะเปลี่ยนไปไม่ซา้ หน้าที่หรือบทบาทเดิม เมื่อผูเ้ รี ยนมีปัญหาติดขัดก็มีผวู้ ิจยั คอยให้
ความช่วยเหลือ จนสามารถผลิต ผลงานหรือชิน้ งานได้ส าเร็จ จึงส่งตัวแทนของแต่ล ะกลุ่ม มา
นาเสนอหน้าชัน้ เรียน โดยมีเพื่อนผูเ้ รียนกลุม่ อื่นคอยช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝน
และตรวจสอบการใช้ภาษา ในขัน้ นีเ้ มื่อผูเ้ รียนผลิตชิน้ งานเดี่ยวของตนเองสาเร็จแล้ว และสามารถ
ประเมินผลการปฏิบตั ิภาระงานของตนรวมถึงเปรียบเทียบผลงานของเพื่อนผูเ้ รียนร่วมชัน้ มีการ
แลกเปลี่ยนงานเขียนให้เพื่อนอ่านเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งสามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ ให้
ค าแนะน า ติ ช มงานเขี ย นของเพื่ อ น ให้ไปปรับ ปรุ ง แก้ไขจุ ด บกพร่อ งจนกลายเป็ น ชิ น้ งานที่ ดี
สามารถประยุกต์ใช้กลวิธีการเขียนในรายวิชาอื่น ๆ ได้ หลังเสร็จสิน้ กิจกรรมผูว้ ิจัยและผูส้ อนนา
ชิน้ งานของผูเ้ รียนมาตรวจสอบความถูกต้องและแจ้งคะแนนกับผูเ้ รียนทราบในการจัดกิจกรรมครัง้
ถัดไป เพื่อบันทึกผลพัฒนาการทักษะการเขียนของผูเ้ รียน
เมื่อพิจารณาจากข้อมูลจากการบันทึกผลการจัดการเรียนรู ใ้ นแต่ละแผน แม้จะนา
กระบวนการจัดการเรียนรู แ้ บบเน้น ภาระงานไปใช้ในการจัดกิจกรรมเหมื อนกัน ทั้ง 5 แผนการ
จัดการเรียนรู ้ แต่การเขียนแสดงความคิดเห็นในแต่ละครัง้ มีวัตถุประสงค์ท่ีแตกต่างกันออกไป
ไม่ได้เรียงลาดับตามความยากง่าย ทาให้ผลการทดลองสอนแต่ละครัง้ แตกต่างกันออกไปดังนี ้
ครัง้ ที่ 1 การเขียนแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์ เป็ นครัง้ แรกที่ครูผสู้ อนและผูว้ จิ ยั
ร่วมกันเก็บข้อมล มีการนัดแนะเตรียมความพร้อมกับครูผสู้ อน อธิบายทาความเข้าใจกับกิจกรรม
การเรียนรู แ้ บบเน้นภาระงานว่าครู ตอ้ งปฏิบตั ิตนอย่างไร บทบาทระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รียน โดย
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ผู้ส อนจะลดบทบาทการควบคุม ชั้น เรีย นให้น ้อ ยลงและให้อิ ส ระแก่ ผู้เรีย นได้เป็ น ศูน ย์ก ลางมี
บทบาทต่อการเรียนการสอนเพิ่มขึน้ แม้ครูผสู้ อนและผูเ้ รียนจะคุน้ ชิน้ กับการจัดการเรียนรูแ้ บบดั่ง
เดิมหรือเป็ ยผูร้ บั ความรูใ้ นการบรรยายในรายวิชาภาษาไทยก็ตาม เมื่อเริ่มจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ผูส้ อนเริ่มขัน้ ตอนที่ 1 ขัน้ ก่อนปฏิบตั ิภาระงานโดยแนะนาภาระงาน และเตรียมความพร้อมเข้าสู่
บทเรียนโดยดูวีดีทัศน์ 10 ที่เที่ยวใกล้กรุ ง เที่ย วสนุก เสาร์อาทิตย์ก็ไปได้ เมื่อดูจบจึงถามคาถาม
เพื่อให้ผเู้ รียนแสดงความคิดเห็นว่านอกจากสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้ดไู ปนัน้ มีสถานที่ท่องเที่ยวใดที่
นักเรียนประทับใจบ้าง ผูเ้ รียนหลายคนตอบชื่อสถานที่ท่องเที่ยวที่ตนเองชื่นชอบแต่ไม่สามารถ
แสดงเหตุผลตามหลักการให้เหตุผ ลประกอบว่าชอบอย่างไร เหตุใดจึงชอบ แม้ผเู้ รียนจะผ่านการ
ฝึ ก เขี ย นแสดงความคิ ด เห็ น ตามหลัก สูต รแกนกลางการศึก ษาขั้น พื น้ ฐานได้กาหนดสาระที่ 2
มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เรียงความ ย่อความ และเรื่องราวในรู ปแบบ
ต่าง ๆ ตามตัวชีว้ ัดที่ 7 เขียนวิเคราะห์วิจ ารณ์ แสดงความคิดเห็น หรือโต้แย้งอย่างมีเหตุผล แต่
ผูเ้ รียนก็ไม่สามารถเขียนแสดงความคิดเห็นได้อย่างมีระบบ ผูส้ อนจึงอธิบายเนือ้ หาเพิ่มเติม เพื่อ
ทบทวนความจา พร้อมยกตัวอย่างจากคู่มือการเขียนแสดงความคิดเห็น ประกอบเหตุผลให้ผเู้ รียน
ได้ปฏิบตั ิกิจกรรมขัน้ ต่อไป เมื่อเข้าสูข้ นั้ ลงมือปฏิบตั ิภาระงาน ผูเ้ รียนเข้ากิจกรรมกลุม่ ตามแผนที่ได้
จัดวางไว้แต่ไม่สามารถเริ่มต้นผลิตชิน้ งานเขียนยังคงรอให้ครู ผูส้ อนบรรยาย ผูส้ อนและผูว้ ิจัยจึง
ช่วยให้คาแนะนาข้อมูลทางภาษาแก่ผูเ้ รียน แนะแนวทางการทากิจกรรมกลุ่ม เมื่ อถึงขัน้ ที่ผเู้ รียน
ต้อ งแลกเปลี่ ย นภาระงานของตนเองกับ เพื่ อ นเพื่ อ ตรวจสอบความถูก ต้อ ง นัก เรีย นทุก คนไม่
สามารถวิเคราะห์ผลงานของผูอ้ ่นื ได้และหมดเวลาการจัดกิจกรรมไปเสียก่อน ครูผสู้ อนจึงให้ผเู้ รียน
ทบทวนเนือ้ หาด้านการเขียนแสดงความคิดเห็นเป็ นการบ้าน ซึ่งคะแนนภาระงานครัง้ ที่ 1 การ
เขียนแสดงความคิด เห็ น วิจารณ์ ผู้เรียนได้ 2 คะแนน จานวน 12 คน และผู้เรียนได้ 3 คะแนน
จานวน 28 คน คะแนนค่าเฉลี่ยที่ 2.3 อยู่ในระดับต่า แสดงตัวอย่างผลงานผูเ้ รียนดังนี ้
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ภาพประกอบ 10 ตัวอย่างผลงานนักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นวิจารณ์ท่ไี ด้ 2 คะแนน
จากงานเขียนข้างต้นผูเ้ รียนเขียนแสดงความคิดเห็นได้บางประเด็นตามที่กาหนด
ไว้ แต่การจัดระบบการเขียนไม่ถูกต้องตามหลักองค์ประกอบของการเขียนแสดงความคิดเห็ น
ผูเ้ รียนไม่มีย่อหน้าส่วนนา เนือ้ เรื่อง และส่วนสรุป ในส่วนการแสดงเหตุผล ข้อสนับสนุน ข้อโต้แย้ง
มีตรรกะถูกต้อง เช่น การอ้างอิงความสาคัญของสถานที่ท่องเที่ยวโดยกลวิธีนาเสนอข้อเท็จจริงจาก
ประโยค “พระปรางค์สามยอดสร้างขึน้ ราวพุทธศตวรรษที่ 18 มีศิลปะะการสร้างปราสารทแบบ
ขอม และได้ขึน้ ทะเบียนโบราณสถาน...” และมีการใช้คาศัพท์หรือรู ปประโยคในการแสดงความ
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คิดเห็นวิจารณ์ในประโยค “ผมคิดว่าทางเทศบาลควรมีมาตรการในการควบคุมประชากรลิงไม่ให้
เพิ่มมากขึน้ ”

ภาพประกอบ 11 ตัวอย่างผลงานนักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นวิจารณ์ท่ไี ด้ 3 คะแนน
จากภาพที่ 11 งานเขียนของผูเ้ รียนได้ 3 คะแนน เนื่องจากผู้เขียนแสดงความ
คิดเห็นได้ตรงบางประเด็นตามที่กาหนดไว้ การจัดระบบการเขียนองค์ประกอบของการเขียนแสดง
ความคิดเห็น ได้แก่ ความนา เนือ้ เรื่อง การจบเรื่อง การแสดงเหตุผล ข้อสนับสนุน ข้อโต้แย้ง มี
ตรรกะถูกต้อง 2 ตาแหน่ง ได้แก่ กลวิธีแสดงข้อเท็จจริงโดยการบอกที่อยู่ของสถานที่ “นา้ ตกสระ
นางมโนราห์ นา้ ตกแห่งนีต้ งั้ อยู่ท่ี หมู่ 3 ตาบลนบปริง อาเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา..” และการ
แสดงเหตุผลด้วยการอ้างอิงถึงความเกี่ ยวโยงระหว่างสถานที่และวรรณคดีไทย “เนื่องจากที่นี ้
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มีตานวนเกี่ยวกับนางมโนราห์ นา้ ตกสระนางเคยเป็ นที่อยู่อาศัยของนางมโนราห์ ลาธารสอดคล้อง
กับวรรณคดีเรื่องมโนราห์อย่างมาก” และมีขอ้ ความที่บ่งบอกถึงการแสดงความคิดเห็นว่า “จึงควร
ปรับปรุงเรื่องนีใ้ ห้รดั กุมยิ่งขึน้ เพื่อความปลอดภัยของคนที่มาเที่ยว”
ครัง้ ที่ 2 การเขียนแสดงความคิ ดเห็นเสนอแนะ ผูส้ อนเริ่มต้นด้วยการให้ผูเ้ รียน
อ่านคอลัมน์ข่าว เรื่อง มาตรการงดใช้พลาสติกทั่วเอเชียกับก้าวที่เริ่มต้นในประเทศไทย และมีการ
ตัง้ ประเด็นให้ผูเ้ รียนอภิปรายหลังจากอ่านคอลัมน์ข่าวจบเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ จากนัน้ จึง
ชีแ้ จงหัวข้อที่จะได้ทากิจกรรมในครัง้ นี ้ ผูเ้ รียนเริม่ มีปฏิสมั พันธ์โต้ตอบคาถามมากขึน้ และเริ่มมีการ
แสดงเหตุผลอย่างเป็ นระบบมีการยกเหตุผลที่น่าเชื่อถืออ้างประกอบการตอบคาถาม จากนัน้ จึง
เข้าสูข่ นั้ ปฏิบตั ิภาระงาน ผูเ้ รียนมีความกระตือรือร้นมากขึน้ จากครัง้ ที่ 1 มีการเสนอตัวว่าตนเองจะ
ทาหน้าที่ใดในฐานะสมาชิกของกลุ่ม มีการร่วมกันระดมความคิดเห็นช่วยกันค้นหาข้อมูลมากขึน้
แต่การเข้ากลุ่มเพื่อค้นหาคาตอบและรายงานหน้าชัน้ เรียน เมื่อได้ขอ้ มูลมากพอผูเ้ รียนเริ่มกล้าลง
มือเขียนแสดงความคิดเห็นด้วยตนเองโดยไม่รอคาแนะนาจากครูผสู้ อน แต่ยงั พบนักเรียนบางคนที่
ต้องการความช่วยเหลือในด้านภาษาที่ครูผสู้ อนคอยช่วยเหลือให้คาแนะนาอย่างใกล้ชิด สาหรับ
ขัน้ ฝึ กฝนและตรวจสอบการใช้ภาษาผูเ้ รียนยังขาดความมั่นใจที่จะวิจารณ์งานเขียนของเพื่อน ไม่
กล้าเสนอแนะ โดยให้เหตุผลว่ากลัวตรวจผิด ซึ่งคะแนนภาระงานครัง้ ที่ 2 การเขียนแสดงความ
คิดเห็นแนะนา ผูเ้ รียนได้ 2 คะแนน จานวน 1 คน ผูเ้ รียนได้ 3 คะแนน จานวน 11 คนผูเ้ รียนได้ 4
คะแนน จานวน 21 คน และผูเ้ รียนได้ 5 คะแนน จานวน 7 คน คะแนนค่าเฉลี่ยรวมที่ 3.48 โดย
ผูว้ ิจยั จะแสดงตัวอย่างงานเขียนของนักเรียนดังนี ้
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ภาพประกอบ 12 ตัวอย่างผลงานนักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นเสนอแนะที่ได้ 2 คะแนน
จากตัวอย่างผลงานผูเ้ รียนเขียนแสดงความคิดเห็นได้บางประเด็นตามที่กาหนด
ไว้ แต่การจัดระบบการเขียนไม่ถูกต้องตามหลักองค์ประกอบของการเขียนแสดงความคิดเห็ น
ผูเ้ รียนไม่มีย่อหน้าส่วนสรุปและไม่มีการตัง้ ชื่อเรื่อง ในส่วนการแสดงเหตุผล ข้อสนับสนุน ข้อโต้แย้ง
มีตรรกะถูกต้อง เช่น การอ้างอิงบุคคล จากประโยค “อ้างอิงตามเจตจานงค์ของสเตียน กุสตาฟ ซุ
ลิน ผู้คิดค้น ถุงพลาสติก ...” และไม่มีการใช้คาศัพ ท์ หรือรู ปประโยคในการแสดงความคิดเห็ น
เสนอแนะในประโยคเลย มีการเขียนคาผิด เช่น เจตจานง แต่ผเู้ รียนเขียน เจตจานงค์
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ภาพประกอบ 13 ตัวอย่างผลงานนักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นเสนอแนะที่ได้ 3 คะแนน
งานเขีย นของผูเ้ รียนได้ 3 คะแนน เนื่องจากผู้เขียนแสดงความคิดเห็ น ได้ตรงบาง
ประเด็นตามที่กาหนดไว้ การจัดระบบการเขียนองค์ประกอบของการเขียนแสดงความคิดเห็ น
ถูก ต้อ ง การแสดงเหตุผ ล ข้อ สนับ สนุ น ข้อ โต้แ ย้ง มี ต รรกะถู ก ต้อ ง 2 ต าแหน่ ง ได้แ ก่ กลวิ ธี
ยกตั ว อย่ า ง คื อ “ดั ง นั้น เราจึ ง มี วิ ธี ก าจัด ขยะหรื อ ลดใช้สิ่ ง ที่ เป็ นขยะ เช่ น การใช้ถุ ง ผ้า แทน
ถุงพลาสติก การคัดแยกขยะ” และการแสดงเหตุผลด้วยการอ้างอิง องค์กรที่น่าเชื่อถือ “โดยทาง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) วางเป้าหมายประเทศไทยปราศจากพลาสติก
ประเภทครัง้ เดียวทิง้ ภายในปี 2564” และมีขอ้ ความที่บ่งบอกถึงการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ
ว่า “ควรหันมาใช้ถงุ ผ้าถุงแทนพลาสติกสามารถช่วยลดปั ญหาภาวะโลกร้อนได้”
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ภาพประกอบ 14 ตัวอย่างผลงานนักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นเสนอแนะที่ได้ 4 คะแนน
งานเขี ย นของผู้เรีย นได้ 4 คะแนนเนื่ อ งจากผู้เขี ย นแสดงความคิ ด เห็ น ได้ต รง
ประเด็นตามที่กาหนดไว้ การจัดระบบการเขียนองค์ประกอบของการเขียนแสดงความคิดเห็ น
ถูกต้อง มี มารยาทในการเขียน แต่ไม่ ได้ตั้งชื่อเรื่อง การแสดงเหตุผล ข้อสนับสนุน ข้อโต้แย้ง มี
ตรรกะถูกต้อง 3 ตาแหน่ง มีการใช้กลวิธีให้เหตุผลแบบอุปนัย ดังประโยค “สาเหตุมาจากจานวน
ประชากรที่เพิ่มขึน้ สถานประกอบการต่าง ๆ มีมากขึน้ การทิง้ ขยะไม่ถูกที่ ไม่ถูกวิธี สิ่งที่ตามมา
อย่างเลี่ยงไม่ได้คือผลกระทบที่ทาให้สขุ ภาพร่างกายของทุกคนแย่ลง” การยกตัวอย่าง เช่น “ลด
การใช้วสั ดุสงั เคราะห์ เช่น ถุงพลาสติก ผลิตภัณฑ์ท่ีก่อนให้เกิดขยะ” “ การนาวัสดุหรือผลิตภัณฑ์
ที่ยงั สามารถใช้ได้กลับมาใช้ซา้ เช่น การใช้กระดาษสองหน้า การนาขวดนา้ มากรอกนา้ เพื่อดื่มใหม่
เป็ นต้น” นอกจากนีย้ ังมีการเลือกใช้คาที่บ่งบอกถึงการแสดงความคิดเห็นเสนอแนะ ได้แก่ “ซึ่ง
ตอนนีจ้ ะแนะนาวิธีการลดขยะด้วยแนวคิค 3R” “เพียงแค่ช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยปั ญหาขยะ
...”
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ภาพประกอบ 15 ตัวอย่างผลงานนักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นเสนอแนะที่ได้ 5 คะแนน
จากภาพตัว อย่ า งผู้เรี ย นได้ค ะแนนการเขี ย นแสดงความคิ ด เห็ น 5 คะแนน
เนื่องจากเขียนแสดงความคิดเห็น เสนอแนะได้ตรงทุกประเด็นตามที่กาหนดไว้ มีหัวข้อ ชื่อเรื่อง
สอดคล้องสัมพันธ์กบั เนือ้ เรื่อง โครงเรื่องครบองค์ประกอบถูกต้องตามหลักองค์ประกอบของการ
เขียนแสดงความคิดเห็น มีการแสดงเหตุผลด้วยการแสดงข้อมูลซึง่ เป็ นข้อเท็จจริงอ้างอิงแหล่งที่มา
ในประโยค “ข้อมูลจากกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเผยในปี ๒๕๕๙...” มีการแสดง
ข้อเท็จจริงโดยการนาเสนอแนะนาการคัดแยกขยะมาประกอบการแสดงความคิดเห็นลดขยะ “
การแยกขยะก่อนทิง้ โดยขยะทั่วไปแยกใส่ถงั สีนา้ เงิน ขยะเปี ยกแยกใส่ถงั สีเขียว ขยะรีไซด์เคิลแยก
ใส่ถงั สีเหลือง ขยะอันตรายแยกใส่ถงั สีแดง” มีการยกตัวอย่างเพื่อสนับสนุนเหตุผล “การที่รฐั บาล
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ร่วมมือกับแต่ละประเทศโดยการส่งตัวแทนไปดูงานในประเทศที่ พัฒ นาด้านขยะ เช่น ประเทศ
สหรัฐอเมริกา” นอกจากนีย้ ังขยายข้อความสบับสนุนด้วยกลวิธีให้เหตุผลแบบเปรียบเทียบโดย
ผู้เรี ย นเปรี ย บเที ย บการก าจั ด ขยะระหว่ า งประเทศสหรัฐ อเมริ ก ากั บ สิ ง คโปร์ว่ า “ประเทศ
สหรัฐอเมริกาที่นาขยะมาหมักแล้วแปรสภาพเป็ นพลังงานไฟฟ้าและแก๊สหุงต้มได้ ประเทศสิงคโปร์
ที่นาขยะมาแยกประเภทแล้วไปสูข่ นั้ ตอนการเผาเพื่อนาไปก่อสร้างหรือถมพืน้ ที่เกาะ” ผูเ้ รียนมีการ
เลือกใช้คาศัพท์ในรูปประโยคและสานวนที่เกี่ยวข้องกับการแสดงความคิดเห็น เช่น “เราในฐานะ
มนุษย์ท่อี าศัยในโลกควรช่วยกันหาวิธีกาจัดขยะ” “เราแม้จะเป็ นเพียงมนุษย์ท่ีมีแค่สองมือสองเท้า
ก็สามารถช่วยกันลดขยะได้” “พวกเราจึงควรช่วยกันร่วมมือ” ซึง่ ผูเ้ รียนใช้ภาษาเหมาะสมมีนา้ เสียง
สื่อเจตนาในการเขียนเชิงสร้างสรรค์อย่างมีมารยาท
ครัง้ ที่ 3 การเขียนแสดงความคิดเห็นตักเตือน ครัง้ นีผ้ สู้ อนนาเข้าสู่บทเรียนด้วยวี
ดีทัศน์เรื่อง Happy Way ตอน Safe Trip Save Life....ขับขี่ปลอดภัย เคารพกฎ วินัยจราจร และ
แสดงกราฟหลักฐานการเกิดอุบตั ิเหตุจากรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย อัตราการบาดเจ็บและ
เสี ย ชี วิ ต และเข้า ประเด็ น เหตุก ารณ์ท่ี ผ่ านมาว่า โรงเรีย นเรามี เด็ ก นัก เรีย นในโรงเรีย นประสบ
อุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์มากน้อยเพียงใด และคิดว่าสาเหตุใดที่ทาให้เขาเหล่านั้นประสบ
อุบตั ิเหตุ ผูเ้ รียนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น ยกตัวอย่างประกอบการสนับสนุนเหตุผล เมื่อ
ถึงขั้น ปฏิ บัติ ภ าระงานผู้เรีย นสามารถท างานกลุ่ม ได้เป็ น ระบบ แต่ ล ะคนมี บ ทบาทหน้าที่ ของ
สมาชิกกลุ่มชัดเจน ร่วมมือกันหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุบตั ิเหตุ การขับขี่ปลอดภัยเคารพกฎหมาย
จราจร แต่ละกลุ่มนาเสนอ แสดงความคิดเห็นเป็ นหัวข้อได้น่าสนใจและมีการแสดงหลักเหตุผลที่
น่าเชื่อถือ การปฏิบตั ิภาระงานเขียนของนักเรียนในแต่ละคนสามารถผลิตชิน้ งานได้ทนั เวลาตาม
กาหนด แต่ยังติดขัดเรื่องการวิจารณ์ ไม่กล้าติ มีแต่ชมงานเขียนของเพื่อน ซึ่งคะแนนภาระงาน
เรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็นตักเตือนมี ค่าเฉลี่ย 3.83 โดยผูเ้ รียนที่ได้ 3 คะแนน จานวน 6 คน
ผูเ้ รียนที่ได้ 4 คะแนน จานวน 21 คน และผูเ้ รียนที่ได้ 5 คะแนน จานวน 13 คน โดยผูว้ ิจยั จะแสดง
ตัวอย่างงานเขียนของนักเรียนดังนี ้
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ภาพประกอบ 16 ตัวอย่างผลงานนักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นตักเตือนที่ได้ 3 คะแนน
งานเขียนของผูเ้ รียนได้ 3 คะแนน เนื่องจากผูเ้ ขียนแสดงความคิดเห็นได้ตรงบาง
ประเด็นตามที่กาหนดไว้ การจัดระบบการเขียนองค์ประกอบของการเขียนแสดงความคิดเห็ น
ถูกต้อง ไม่มีการแสดงเหตุผล ข้อสนับสนุน มีตรรกะถูกต้อง 1 ตาแหน่ง ซึ่งเป็ นกลวิธียกตัวอย่าง
ได้แก่ “อัตราการเกิดอุบตั ิเหตุจากการใช้รถจักรยานยนต์มีสงู มาก และสาเหตุท่ีเกิดขึน้ นัน้ มีหลาย
รู ป แบบ เช่ น การไม่ ส วมหมวกนิ รภัย ขณะขับ ขี่ รถยนต์ ” และการแสดงอ้า งถึ ง องค์ก รโดยใช้
ข้อเท็จจริง ได้แก่ “โดยจากข้อมูลของหน่วยงานวิจยั ด้านอุบตั ิเหตุทางถนนซึ่งเป็ นการวิจยั อุบตั ิเหตุ
ที่เกิดกับผูใ้ ช้รถจักรยานยนต์ระหว่าง พ.ศ. 2559 – 2563 และตัง้ เป่ าไว้ท่ี 1000 เคสที่เกิดขึน้ จริง
หลังจากมีการเก็บข้อมูลไปทัง้ หมด 600 เคส ก็มีการพบว่า การไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่เป็ น
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สาเหตุของการเสียชี วิตร้อยละ 60 เลยที เดียว” และมี การใช้ประโยคหรือข้อความแสดงความ
คิดเห็น 1 ตาแหน่ง ได้แก่ “เราควรจะใส่หมวกนิรภัย”

ภาพประกอบ 17 ตัวอย่างผลงานนักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นตักเตือนที่ได้ 4 คะแนน
งานเขียนของผูเ้ รียนได้ 4 คะแนน เนื่องจากมีการเขียนแสดงความคิดเห็นได้ตรง
ประเด็นตามที่กาหนดไว้ มีหัวข้อ ชื่อเรื่องสอดคล้องสัมพันธ์กบั เนือ้ เรื่อง มีการจัดระบบการเขียน
ถูกต้อง มีการแสดงเหตุผลข้อสนับสนุนมีตรรกะ 3 ตาแหน่ง โดยใช้กลวิธีนาเสนอข้อเท็จจริง ได้แก่
“ในปั จจุบนั การเสียชีวิตและการบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุทางท้องถนนนัน้ มีมากและนับเป็ นปั ญหา
สาคัญ โดยรถจักรยานยต์เป็ นสาเหตุหลักของอุบัติเหตุสูงสุด ...” มี การยกตัวอย่าง “การขับขี่
รถจักรยานยนต์เป็ นสิ่งใกล้ตวั และมมีอบุ ตั ิเหตุมากมาย ซึ่งสาเหตุในการเกิดอุบตั ิเหตุ ยกตัวอย่าง
เช่น การไม่สวมหมวกกกันน็อค...” “การป้องกันอุบตั ิเหตุก็ควรให้ความสาคัญเช่น การตรวจสอบ
รถจักรยานยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน” และมีขอ้ ความหรือประโยคที่แสดงความคิดเห็น 2
ตาแหน่ง ได้แก่ “เราจึงควรสวมหมวกกันน็อคเพื่อป้องกันโดยสถิติสามารถลดความเสี่ยงหรือความ
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รุ นแรงจากการบาดเจ็บได้ถึง ๗๒ เปอร์เซ็น ” “ผูข้ บั ขี่จึงควรเปิ ดสัญญาณไฟเพื่อเป็ นการเตือนให้
ทราบหรือขอทาง...” ผูเ้ รียนใช้ภาษาเหมาะสมมีนา้ เสียงสื่อเจตนาในการเขียนเชิงสร้างสรรค์อย่างมี
มารยาท

ภาพประกอบ 18 ตัวอย่างผลงานนักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นตักเตือนที่ได้ 5 คะแนน
จากภาพตัว อย่ า งผู้เรี ย นได้ค ะแนนการเขี ย นแสดงความคิ ด เห็ น 5 คะแนน
เนื่องจากเขียนแสดงความคิดเห็น ได้ตรงทุกประเด็นตามที่กาหนดไว้ มีหัวข้อ ชื่อเรื่องสอดคล้อง
สัมพันธ์กบั เนือ้ เรื่อง โครงเรื่องครบองค์ประกอบถูกต้องตามหลักองค์ประกอบของการเขียนแสดง

73
ความคิดเห็น มีการแสดงเหตุผลด้วยการแสดงข้อมูลซึ่งเป็ นข้อเท็จจริงอ้างอิงแหล่งที่มาในประโยค
“ศู น ย์วิ จั ย อุ บั ติ เหตุ แ ห่ ง ประเทศไทย (Thailand Accident Research Center) ซึ่ ง เป็ นหน่ ว ย
งานวิ จั ย ด้า นอุ บั ติ เหตุ ท ้ อ งถนน ภายใต้เทคโนโลยี แ ห่ ง เอเชี ย ได้แ ถลงความคื บ หน้ า ของ
โครงการวิจยั เพื่อไทยไร้อบุ ตั ิเหตุ หรือ In – depth Accident Investigation In Thailand…” มีการ
แสดงข้ อ เท็ จ จริ ง ได้ แ ก่ “ ในปั จจุ บั น ผู้ ค นนิ ย มขี่ ร ถจั ก รยานยนต์ โดยเฉพา ะนั ก เรี ย นที่ ข่ี
รถจักรยานยนต์มาโรงเรียน เพราะมีความสะดวกรวดเร็ว ทาให้ปัจจุบนั มีอบุ ตั ิเหตุจานวนมาก...” มี
การยกตัวอย่างเพื่อสนับสนุนเหตุผล “ห้ามใช้รถที่เครื่องยนต์ก่อให้เกิดก๊าซ ฝุ่ น ควัน ละอองเคมี
หรือเสียงดังเกินที่กฎหมายกาหนด เช่น รถที่มีเสียงดังเกิน 85 เดซิ เบล หรือรถที่มีควันดาเกิน 50
เปอร์เซ็นต์” ผูเ้ รียนมีการเลือกใช้คาศัพท์ในรูปประโยคและสานวนที่เกี่ยวข้องกับการแสดงความ
คิดเห็น เช่น “ควรสวมใส่หมวกกันน็อคในขณะขับขี่ทกุ ครัง้ และควรเป็ นหมวกกันน็อคที่มีมาตรฐาน
...” “ควรที่จะสวมใส่แว่น กัน ลม” “ควรหมั่น ตรวจเช็ค รถก่ อน” “ควรสารวจตัวรถและตรวจเช็ค
ระบบ” “ห้ามใช้รถที่ ไม่ ได้ติดป้ายทะเบี ย น” “ห้ามใช้รถที่ เกิดเสียงอือ้ อึง...” ซึ่งผู้เรียนใช้ภ าษา
เหมาะสมมีนา้ เสียงสื่อเจตนาในการเขียนเชิงสร้างสรรค์และมีมารยาท
ครัง้ ที่ 4 การเขี ย นแสดงความคิ ด เห็ น โต้แ ย้ง หรือ คัด ค้าน ในครัง้ นี ้ผู้เรีย นเริ่ม
ปรับตัวคุน้ ชินกับกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบเน้นภาระงานมากขึน้ สามารถร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่าง
ราบรื่น ผูส้ อนเริ่มขัน้ ก่อนปฏิบตั ิภาระงานโดยให้ผเู้ รียนดูวีดีทศั น์ เรื่อง เล่าชวนหัว อ.สุขสันต์ วิเวก
เมธากร เปิ ดตานานจีนเปิ ปพิ สดาร ซึ่งสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็ น เรื่องการกิน แปลกเพื่ อ
เสริมสร้างความแข็งแรงหรือให้โทษแก่รา่ งกาย หลังจากจบวีดีทศั น์ผูเ้ รียนเริ่มแสดงความคิดเห็น
ด้วยตนเองโดยที่ผสู้ อนไม่ตอ้ งตัง้ ประเด็นอภิปราย ผูเ้ รียนคนอื่น ๆ เริ่มร่วมกันสนทนาแสดงความ
คิ ด เห็ น พร้อ มกับ ยกตัว อย่ า งเหตุผ ลประกอบได้อ ย่ า งดี ท าให้บ รรยากาศในชั้น เรีย นมี ค วาม
สนุกสนาน เมื่อถึงขัน้ ตอนลงมือปฏิบัติภาระงาน ผูเ้ รียนรู บ้ ทบาทหน้าที่ของตนเอง ลงมือเขียน
ชิน้ งานเสร็จทันตามกาหนด เริ่มมีความมั่นใจในการวิจารณ์ตรวจสอบความถูกต้องต่อชิน้ งานของ
ผูอ้ ่นื ภาระงานชิน้ นีม้ ีคะแนนค่าเฉลี่ยรวม 4.1 มีผเู้ รียนที่ได้ 3 คะแนน จานวน 4 คน มีผเู้ รียนที่ได้ 4
คะแนน จานวน 13 คน และผูเ้ รียนได้ 5 คะแนน จานวน 23 คน ซึ่งในจานวนนีม้ ี ผูเ้ รียน 4 คน
ที่คะแนนลดลงจากเดิม โดยผูว้ ิจยั จะแสดงตัวอย่างงานเขียนของนักเรียนดังนี ้
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ภาพประกอบ 19 ตัวอย่างผลงานนักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็น
โต้แย้งหรือคัดค้านที่ได้ 3 คะแนน
งานเขียนของผูเ้ รียนได้ 3 คะแนน เนื่องจากผูเ้ ขียนแสดงความคิดเห็นได้ตรงบาง
ประเด็นตามที่กาหนดไว้ การจัดระบบการเขียนองค์ประกอบของการเขียนแสดงความคิดเห็ น
ถูกต้อง มีการแสดงเหตุผล ข้อสนับสนุน 2 ตาแหน่ง ซึ่งเป็ นกลวิธียกตัวอย่าง ได้แก่ “การกระทานี ้
จะมีผลเสียต่าง ๆ ตามมา เช่น เกิดพยาธิในท้อ ง อาหารเป็ นพิษ คลืน้ ไส้อาเจียน อาจจะติดเชือ้
เพราะอาหารไม่ได้ปรุงสุก” และการแสดงข้อเท็จจริง ได้แก่ “การกินแปลกที่ไม่สกุ ของคนจีนนัน้ ทา
ให้เกืดเชือ้ ไวรัสใหม่ ก็คือ เชือ้ ไวรัสโคโรน่านั่นเอง ซึง่ ส่งผลกระทบไปทั่วโลก...” ผูเ้ รียนใช้ภาษาและ
นา้ เสียงในการแสดงความคิด เห็นได้ไม่สละสลวย และไม่มีการใช้ประโยคแสดงความคิดเห็นใน
งานเขียนเลย

75

ภาพประกอบ 20 ตัวอย่างผลงานนักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นโต้แย้ง
หรือคัดค้านที่ได้ 4 คะแนน
งานเขียนของผูเ้ รียนได้ 4 คะแนน เนื่องจากมีการเขียนแสดงความคิดเห็นได้ตรงประเด็น
ตามที่กาหนดไว้ มีหวั ข้อ ชื่อเรื่องสอดคล้องสัมพันธ์กบั เนือ้ เรื่อง มีการจัดระบบการเขียนถูกต้อง มี
การแสดงเหตุผลข้อสนับสนุนมีตรรกะ 3 ตาแหน่ง โดยใช้กลวิธีนาเสนอข้อเท็จจริง ได้แก่ “การ
รับประทานอาหารไม่ถกู สุขลักษณะหรือหารเปิ บพิสดาร การบริโภคของแปลก เป็ นความเชื่อว่าจะ
มีอายุยืน มีสมรรถภาพทางเพศที่ดี เป็ นยาอายุวฒ
ั นะเป็ นความเชื่อที่ผิด...” “การกินแปลก ๆ ทา
ให้ส่งผลร้ายต่อตนเองและทาให้ผูอ้ ่ืนเดือดร้อน ส่งผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจ หมอและพยาบาล
ทางานหนัก ส่งผลเสียต่อรัฐ เสียทรัพย์สินโดยใช่เหตุ..” มีการยกตัวอย่าง “การได้รบั สิ่งเป็ นพิษ
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ร้ายแรงเข้าจากอาหารที่ไม่สะอาด ไม่ ถูกสุขลักษณะได้รบั เชื อ้ โรคต่าง ๆ ท าให้เกิดพยาธิ ซึ่งมี
อาการดังต่อไปนี ้ ท้องเสีย ท้องร่วง ติดเชือ้ ทางเดินอาหาร...” และมีขอ้ ความหรือประโยคที่แสดง
ความคิดเห็น 2 ตาแหน่ง ได้แก่ “เป็ นสัตว์ป่าที่ไม่ควรรับประทาน” “ควรคิดก่อนทาเสมอ ไม่ควรทา
ตามกระแส” ผูเ้ รียนใช้ภาษาเหมาะสมมีนา้ เสียงสื่อเจตนาในการเขียนเชิงสร้างสรรค์

ภาพประกอบ 21 ตัวอย่างผลงานนักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นโต้แย้ง
หรือคัดค้านที่ได้ 5 คะแนน
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จากภาพตัว อย่ า งผู้เรี ย นได้ค ะแนนการเขี ย นแสดงความคิ ด เห็ น 5 คะแนน
เนื่ อ งจากเขี ย นแสดงความคิ ด เห็ น โต้แย้ง ได้ต รงทุก ประเด็ น ตามที่ ก าหนดไว้ มี หัวข้อ ชื่ อ เรื่อ ง
สอดคล้องสัมพันธ์กบั เนือ้ เรื่อง โครงเรื่องครบองค์ประกอบถูกต้องตามหลักองค์ประกอบของการ
เขียนแสดงความคิดเห็ น มีการแสดงตัวอย่างข้อมูล ได้แก่ “อาหารแปลก เช่น ปลาหมึกเป็ น ๆ
ปลากปั กเป้า ไข่บาลุต เซอร์สตร์อมมิ่ง คาลุมาร์ซ ซุปค้างคาว ซุปเลือดดิบ...” “แต่ยงั ให้ผลเสียต่อ
ร่างกาย เช่น เสี่ยงอาหารเป็ นพิ ษ ท้องร่วง มีอาการคลืน้ ไส้ อาเจียน เกิดอาการแพ้อย่างรุนแรง...”
“การทานอาหารแปลกหรืออาหารพิสดาร ทาให้เกิดโรคและเชือ้ ไวรัสต่าง ๆ เช่น ไวรัสโคโรน่า ”
มีการแสดงเหตุผลด้วยการแสดงข้อมูลซึง่ เป็ นข้อเท็จจริงอ้างอิงบุคคลในประโยค ได้แก่ “ดังนัน้ หาก
จะให้รา่ งกายสุขภาพดีก็ทาง่าย ๆ ไม่ตอ้ งไปพึ่งพาการบริโภคอาหารพิสดาร แค่รบั ประทานอาหาร
ครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสม ออกกาลังกายสม่าเสมอ และพักผ่อนให้เพียงพอก็ช่วยได้ พญ.
นภาพรรณกล่าว” “นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรคเตือนว่า การบริโภค
อาหารป่ า หรือการเปิ บพิสดาร มีความเสี่ยงหลายอย่าง โดยเฉพาะการรับเชือ้ โรค...” “นายสง่า
ตมาพงษ์ นัก โภชนาการและที่ ป รึก ษากรมอนามัย สธ.กล่า วถึ งการเปิ บ พิ ส ดารว่า เรื่อ งนี น้ ัก
โภชนาการไม่สงเสริมเพราะเป็ นการกินเฉพาะกลุ่มตามความเชื่อ...” มีการแสดงข้อเท็จจริงได้แก่
“มี คนติดเชือ้ มากส่งผลให้เมื องในประเทศจีน ประกาศปิ ดเมื องไปแล้วหลายเมื อง ท าให้ส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศจีนเป็ นอย่างมาก” ผูเ้ รียนมีการเลือกใช้คาศัพท์ในรูปประโยคและ
สานวนที่เกี่ยวข้องกับการแสดงความคิดเห็น เช่น “โดยเรามีความเชื่อแบบผิด ๆ สืบทอดมาจาก
บรรพบุรุษ” “อาหารเหล่านัน้ ที่เราทานเข้าไปไม่ก่อให้เกิดผลดีกบั ตัวเรา แต่อาจจะก่อให้เกิดผลเสีย
กับ เราก็ ได้” ซึ่งผู้เรีย นใช้ภ าษาเหมาะสมมี น า้ เสี ยงสื่อ เจตนาในการเขี ย นเชิงสร้างสรรค์ และมี
มารยาท
ครัง้ ที่ 5 การเขียนแสดงความคิดเห็นสนับสนุนหรือยกย่อง ครัง้ นีผ้ เู้ รียนคุน้ ชินกับ
การเรียนรูแ้ บบเน้นภาระงานมากขึน้ ผูส้ อนแนะนาจุดประสงค์ของกิจกรรมในครัง้ นี ้ จากนัน้ ผูเ้ รียน
เริ่มต้น อภิปรายแสดงความคิดเห็ น โดยตั้งประเด็น เอง เมื่ อผูเ้ รียนเริ่มหลุดประเด็น ผูส้ อนจึงตั้ง
ประเด็นเพื่อกลับเข้าสู่การอภิปรายอีกครัง้ อีกทัง้ การดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทุกขัน้ ตอนดาเนินไป
รวดเร็วก่อนกาหนดการตามแผนการสอน นักเรียนสามารถผลิตชิน้ งานเขียนเสร็จก่อนเวลา กล้า
วิจารณ์ ตรวจสอบการใช้ภาษาในงานเขียนของผูอ้ ่ืนได้ ภาระงานชิน้ นีม้ ีคะแนนค่าเฉลี่ยรวม 4.45
มีผเู้ รียนที่ได้ 4 คะแนน จานวน 9 คน และผูเ้ รียนได้ 5 คะแนน จานวน 31 คน โดยผูว้ ิจยั จะแสดง
ตัวอย่างงานเขียนของนักเรียนดังนี ้
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ภาพประกอบ 22 ตัวอย่างผลงานนักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นสนับสนุน
หรือยกย่องที่ได้ 4 คะแนน
งานเขียนของผูเ้ รียนได้ 4 คะแนน เนื่องจากมีการเขียนแสดงความคิดเห็นได้ตรง
ประเด็นตามที่กาหนดไว้ มีหวั ข้อ ชื่อเรื่องสอดคล้องสัมพันธ์กบั เนือ้ เรื่อง มีการจัดระบบการเขียน
ถูกต้อง มีการแสดงเหตุผลข้อสนับสนุนมีตรรกะ 3 ตาแหน่ง โดยใช้กลวิธีนาเสนอข้อเท็จจริง ได้แก่
“ชีวิตของชายผูน้ ีเ้ คยได้ออกรายการโทรทัศน์ให้คนทั่วประเทศได้รบั ชมเมื่อวันที่ 6 และ 13 มีนาคม
พ.ศ. 2550 ชื่อรายการว่า คนค้นคน” มีการยกตัวอย่าง ได้แก่ “ผูเ้ ขียนได้รบั แรงบันดาลใจในหลาย
เรื่อง ได้รบั ทัศนคติใหม่ ๆ เช่น การทาประโยชน์ให้กับสังคม” “เขาอุทิศชีวิตของเขาให้กับการทา
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สาธารณประโยชน์ เช่น เมื่อวัดต่าง ๆ ในอาเภอบ้านโป่ งหรือใกล้เคียง ลุงเสรีจะไปช่วยงาน โดยไม่
รับค่าจ้างใด ๆ ทัง้ สิน้ ” และมีขอ้ ความหรือประโยคที่แสดงความคิดเห็น 2 ตาแหน่ง ได้แก่ “ผูเ้ ขียน
ได้รบั ข้อคิดต่าง ๆ มากมายและได้เข้าใจว่าชีวิตเป็ นของเรา...” “เราควรศึกษาตัวตนเขาก่อน ไม่ควร
ตัดสินใจจากภายนอก”

ภาพประกอบ 23 ตัวอย่างผลงานนักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นสนับสนุน
หรือยกย่องที่ได้ 5 คะแนน
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จากภาพตัว อย่ า งผู้เรี ย นได้ค ะแนนการเขี ย นแสดงความคิ ด เห็ น 5 คะแนน
เนื่องจากเขียนแสดงความคิดเห็น สนับสนุนหรือยกย่องได้ตรงทุกประเด็นตามที่กาหนดไว้ มีหวั ข้อ
ชื่อเรื่องสอดคล้องสัมพันธ์กับเนือ้ เรื่อง โครงเรื่องครบองค์ประกอบถูกต้องตามหลักองค์ประกอบ
ของการเขียนแสดงความคิดเห็น มีการแสดงตัวอย่างข้อมูล ได้แก่ “งช่วยคนที่ประสบอุบตั ิเหตุ ช่วย
คนที่ประสบภัย ช่วยเหลือคนยากไร้ ช่วยเหลือคนที่บาดเจ็บและเจ็บป่ วย” มีการแสดงข้อเท็จจริง
ได้แก่ “ปั จจุบนั มีดารานักแสดงจานวนไม่นอ้ ยที่มีจิตอาสา ที่จะตอบแทนสังคมด้วยการหันมาทา
กิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม” “แต่ปัจจุบนั เขาทาความดีมา 30 กว่าปี แล้วถือเป็ นเครื่องพิสจู น์
ว่าเขาทาความดีดว้ ย” “เหตุการณ์นา้ ท่วมที่จงั หวัดอุบลราชธานี เป็ นอุทกภัยที่สร้างความเสียหาย
เป็ นอย่างมาก ทีมงานของบิณฑ์ บันลือฤทธิ์เป็ นทีมแรก ๆ ที่เข้าถึงพืน้ ที่ให้ความช่วยเหลือ และได้
ช่วยเหลือเต็มที่ ” ผูเ้ รียนมีการเลือกใช้คาศัพท์ในรู ปประโยคและสานวนที่เกี่ยวข้องกับการแสดง
ความคิดเห็น เช่น “นักแสดงที่ฉันรู ส้ ึกยกย่องและสรรเสริญคือ บิณฑ์ บันลือฤทธิ์” “ฉันเห็นด้วย
อย่างยิ่งที่เขาชอบช่วยเหลือคนอื่น” “เขาเป็ นคนที่ฉนั ยกย่องเพราะเขาช่วยเหลือผูอ้ ่นื ด้วยใจจริงโดย
ไม่หวังสิ่งตอบแทน” “บิณ ฑ์ บัน ลือฤทธิ์เป็ นบุคคลที่ ฉัน ยกย่อง” ซึ่งผูเ้ รียนใช้ภาษาเหมาะสมมี
นา้ เสียงสื่อเจตนาในการเขียนเชิงสร้างสรรค์และมีมารยาท
การจัดการเรียนรูแ้ บบเน้นภาระงานเสริมสร้างกระบวนการคิด วิเคราะห์ให้ผเู้ รียน
ผ่านการเรียนรูด้ ว้ ยการลงมือปฏิบตั ิงานจริง ผูเ้ รียนสามารถผลิตชิน้ งานเขียนแสดงความคิดเห็นได้
มีปฏิสมั พันธ์ระหว่างการทาภาระงาน ได้ฝึกฝนการใช้ภาษาและมีครูผสู้ อนคอยช่วยเหลือให้ขอ้ มูล
หากผูเ้ รียนพบปั ญหา ผูว้ ิจยั จึงอภิปรายจุดเด่นของกิจกรรมและข้อจากัดของการจัดการเรียนรูแ้ บบ
เน้นภาระงาน ดังต่อไปนี ้
1.1 จุดเด่นของกิจกรรม
จุดเด่นของการจัดการเรียนรูแ้ บบเน้นภาระงานคือ การเน้นให้ผูเ้ รียนได้การ
ฝึ กฝนลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง ทาให้ผเู้ รียนสามารถเขียนแสดงความคิดเห็นได้และมีความมั่นใจใน
การใช้ภาษามากยิ่งขึน้ สอดคล้องกับวิลลิซ (Willis 2011) และนูแนน (Nunan. 2001) ที่กล่าวถึง
การจัดกิจกรรมแบบเน้น ภาระงานว่าเป็ น การน าความรู ท้ ่ี เคยเรียนแล้วมาเพิ่มพูนให้เกิดความ
ชานาญด้ว ยการฝึ ก ปฏิ บัติ เสริม สร้างความเชื่ อ มั่น ในตนเองให้กับ ผู้เรีย น เมื่ อ ฝึ ก ปฏิ บัติ ผ่ า น
ประสบการณ์จริงท าให้การใช้ภาษาผ่านระบบปฏิสัมพันธ์กลุ่ม และการจับคู่กับผูเ้ รียนด้วยกัน
ปราศจากความกังวลว่าจะทาถูกหรือผิด มากกว่าได้รบั การตรวจคาตอบจากครูผสู้ อน เนื่องจามี
ผู้เรีย นช่ว ยตรวจสอบความถูก ต้องให้ได้แก้ไขก่อนส่งงานภาระงาน และตนเองยังได้มี โอกาส
ตรวจทานความถูกต้องชิน้ งานผูอ้ ่ืนอีกด้ว ย ระหว่างกิจกรรมเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รียนได้อภิปรายแสดง
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ความคิดเห็น ในระหว่างอภิปรายผูเ้ รียนมีโอกาสการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างครู ผูส้ อน
เพื่อนร่วมชัน้ เรียนและสมาชิกกลุม่ อย่างอิสระ สอดคล้องกับริชาร์ดส์ (Richards. 2001) ที่กล่าวถึง
รู ปแบบภาระงานในลักษณะการอภิปรายแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็ นว่าเป็ นกิจกรรมที่ทาให้
ผูเ้ รียนได้ทากิจกรรมร่วมกับผูเ้ รียนคนอื่น ๆ ได้แสดงความคิดเห็นของตนเอง พิจารณาถึงหลัก
เหตุผลและความน่ าเชื่ อถื อของข้อมูลที่ จะน าเสนอออกไป และสารวจความคิดเห็ น ของเพื่ อน
สมาชิก แม้กิ จกรรมจะส่งเสริม ให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ภ าษา ประเมิ น ผลงานผู้ อ่ืน และยอมรับ
ข้อคิดเห็ น มาพิ จารณาปรับ แก้ชิน้ งานของตนเองตามค าแนะน าของเพื่ อน เป็ น การส่งเสริม ให้
นักเรียนเคารพ ยอมรับข้อเสนอ รับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ่ืนและมีเหตุผลมากขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับ
คุหน์ และอูเดลล์ (Kuhn and Udell. 2003) ที่มีแนวคิดว่า การพัฒนาความสามารถในการแสดง
ความคิดเห็ น ของนัก เรียนสามารถท าได้ โดยเน้น จัดกิจกรรมที่ มีการอภิปรายเกี่ ยวกับประเด็น
ปั ญหาต่าง ๆ ร่วมกันเพื่อหาข้อเท็จจริง ข้อสรุป และพิจสูจน์ความน่าเชื่อถือนัน้ ๆ ทาให้ผเู้ รียนมีวิธี
คิดที่มีตรรกะและเป็ นระบบมากขึน้ เนื่องจากการจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้ วยอย่างไรในการแสดง
ความคิดเห็นนัน้ ถ้ามีขอ้ มูลที่พิสจู น์ได้จะยิ่งสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผูแ้ สดงความคิดเห็น เมื่อ
การอภิปรายของผูเ้ รียนมีประสิทธิภาพมากขึน้ ทาให้ผเู้ รียนได้พฒ
ั นากระบวนการคิดวิเคราะห์รว่ ม
ด้วย เพราะการจะเลือกอ้างเหตุผลใดนั้นจะต้องผ่านการคิดวิ เคราะห์มาก่อน ซึ่งเอลลิซ (Ellis.
2003) กล่าวถึงภาระงานที่ส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์จะมีสว่ นช่วยให้ผเู้ รียนบรรลุเป้าหมาย
ในการเรียนรูม้ ากยิ่งขึน้ และภาระงานก็จะมีประสิทธิภาพตามไปด้วย การเรียนจัดการเรียนรูแ้ บบ
เน้นภาระงานจึงเป็ นกระบวนการจัดการเรียนรู ท้ ่ีดีสาหรับการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทย
เพราะผูเ้ รียนได้ลงมือกระทาภาระงานด้วยตนเองตัง้ แต่ขั้นตอนแรกจนจบภาระงานในขั้นตอน
สุดท้าย ซึง่ ดิวอี ้ (Dewey) และเพียเจท์ (Piaget) และบรูเนอร์ (Bruner) ต่างก็มีความเห็นสอดคลอง
กันว่ากระบวนการพัฒนาสติปัญญาขัน้ เด็กเรียนรูโ้ ดยการลงมือกระทา (Learning by doing) แม้
ครูผสู้ อนจะลดบทบาทกลายเป็ นผูส้ นับสนุนแต่ก็ยงั มีความสาคัญเพราะต้องคอยชีแ้ จงคาสั่งต่าง ๆ
ด้วยความชัดเจนของผูส้ อนนัน้ ช่วยให้ผเู้ รียนได้ทราบถึงกรอบภาระงาน แนวทางการปฏิบตั ตนและ
เกิดความพร้อมในการลงมือปฏิบัติภาระงานจริง สอดคล้องกั บงานวิจัยของแมคาโร (Macaro.
2006) ที่ศึกษาเรื่องการวางกรอบประสิทธิภาพของงาน ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม กลยุทธ์
และความรูท้ างภาษาศาสตร์ในการเขียนแบบเน้นภาระงาน ผูส้ อนจึงเปรียบเหมือนผูเ้ ปิ ดประตูสู่
โลกแห่งการเรียนรูใ้ ห้ผเู้ รียนต้องการค้นหาความรูด้ ว้ ยตนเอง ทาให้ผเู้ รียนได้ฝึกฝนค้นพบคาตอบ
ด้วยตนเองจากความเข้าใจ สามารถสรุ ปประเด็นข้อมูลองค์ความรู เ้ ป็ นผังมโนทัศน์ ประเมินค่า
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ตัดสินอย่างมีวิจารณญาณ วิจารณ์อย่างมีมารยาทและกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์พฒ
ั นาทัง้
ด้านความรูส้ ติปัญญาและทักษะสาหรับการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21
1.2 ข้อจากัดของกิจกรรม
การจั ด การเรี ย นรู ้แ บบเน้ น ภาระงาน ต้ อ งอาศั ย การเตรี ย มการสอน
ค่อนข้างมาก ภายใต้เวาที่จากัดไม่สามารถดาเนิน ให้เสร็จสิน้ ภายในคาบวิชาเดียว (50 นาที) ถ้า
หากแบ่งรายชั่วโมงในแต่ละครัง้ การจัดการเรียนรูน้ นั้ ๆ ก็จะขาดความต่อเนื่อง นอกจากนีผ้ เู้ รียน
บางคนอาจคุน้ เคยกับการเรียนรู ล้ กั ษณะที่ตนเองมีบทบาทเป็ นผูร้ บั ความรู ้ (Passive Learning)
มากกว่าการเรียนรูเ้ ชิงรุก (Active Learning) ดังที่วิชาญ คงธรรม (2554) กล่าวว่า ผูเ้ รียนแต่ละคน
นัน้ มีความถนัดในการเรียนรูต้ ่างกัน บางคนชอบที่จะเป็ นผูฟ้ ั งและชอบให้ผสู้ อนป้อนข้อมูลความรู ้
ให้ผเู้ รียนมากกว่า อีกทัง้ การจัดการเรียนรูแ้ บบเน้นภาระงานต้องอาศัยเพื่อฐานองค์ความรูเ้ ดิมของ
ผูเ้ รียน ผูเ้ รียนแต่ละคนมีพืน้ ฐานไม่เท่ากัน ทาให้ชนั้ เรียนเป็ นไปด้วยความยากลาบากในครัง้ แรก
และการตรวจให้คะแนนในการทาภาระงานแต่ละครัง้ ไม่ได้มีการให้ขอ้ มูลย้อนกลับแก่ผเู้ รียน แต่
จะมีเพียงการอภิปราย วิจารณ์งานเขียนระหว่างเพื่อนนักเรียนเพียงเท่านัน้
2. ความพึงพอใจของผูเ้ รียนที่มีต่อการจัดการเรียนรูแ้ บบมุ่งเน้นภาระงาน เพื่อพัฒนา
ทักษะการเขียนภาษาไทย
ความพึงพอใจของผู้เรีย นที่ มี ต่ อ การจัด การเรีย นรู แ้ บบมุ่งเน้น ภาระงาน เพื่ อ
พัฒ นาทักษะการเขียนภาษาไทย โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅= 4.45 , S.D. = 0.84) เมื่อผูว้ ิจัย
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเรียนรู แ้ บบเน้นภาระงานกับความพึงพอใจของผูเ้ รียน
พบว่าในขัน้ ก่อนปฏิ บัติภาระงาน (Pre-Task) มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ขัน้ ลงมือปฏิบัติภาระงาน
(Task Cycle) อยู่ในระดับมากที่สดุ (X̅= 4.43 , S.D. = 0.74) และขัน้ ฝึ กฝนและตรวจสอบการใช้
ภาษา (Language Focus) อยู่ ใ นระดับ มากที สุด (X̅= 4.65 , S.D. = 0.83) ผู้วิ จัย จึ ง ขอแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นความพึงพอใจและสถานการณ์การจัดการเรียนรูแ้ บบเน้นภาระงาน
ดังตารางต่อไปนี ้
ตาราง 5 ความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นความพึงพอใจและสถานการณ์การจัดการเรียนรูแ้ บบเน้น
ภาระงาน
ประเด็นความพึงพอใจ
ขั้นก่อนปฏิบัติภาระงาน (Pre-Task)
1. กิจกรรมดูวีดที ศั น์ อ่านบทความ อภิปรายแสดง
ความคิดเห็น ทาให้ฉันเตรียมความพร้อมก่อนลง
มือเขียนผลงาน

สถานการณ์การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน
1. มีการจัดบรรยากาศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสูก่ าร
ลงมือปฏิบตั ิภาระงาน ได้แก่ การดูวีดีทศั น์ การอ่าน
บทความ การอภิปรายแสดงความคิดเห็น
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สถานการณ์การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน
2. วีดีทศั น์ บทความ ประเด็นการอภิปรายเป็ นเรื่องที่ไม่ไกล
เกินตัวผูเ้ รียนมีประโยชน์ตอ่ ตัวผูเ้ รียน เป็ นสถานการณ์
ปั จจุบนั เช่น การขับขี่รถจักรยานยนต์ดว้ ยความปลอดภัย
การรับประทานอาหารที่ถกู สุขลักษณะ การลดขยะลด
ถุงพลาสติก เป็ นต้น

2. ครู ผู้สอนมอบหมายภาระงานพร้อมทัง้ อธิบาย
ข้อคาสั่ง คาชีแ้ จง เกณฑ์คะแนนงานเขียนให้ฉัน
เข้าใจชัดเจน

1. ครูผสู้ อนมอบหมายภาระงานทัง้ 5 ครัง้ ได้ชดั เจนและมี
การตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนด้วยการทวนคาถามที่
ได้ชีแ้ จงไป เช่น
“งานชิน้ นีน้ กั เรียนจะต้องเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น
วัตถุประสงค์ใดคะ” “องค์ประกอบของการเขียนแสดงความ
คิดเห็นมีก่ีองค์ประกอบ....(เว้นช่วงให้ผเู้ รียนตอบ)....
อะไรบ้างคะ” “การเขียนแสดงความคิดเห็นต้องมีการให้
เหตุผลประกอบหรือไม่คะ....(เว้นช่วงให้ผเู้ รียนตอบ)....ให้
เหตุผลแบบไหนได้บา้ งคะ” เป็ นต้น
2. มีการแจ้งรายละเอียดเกณฑ์การประเมินในแต่ละครัง้
ชัดเจน และเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รียนได้สอบถามหากสงสัย
หรือไม่เข้าใจการประเมิน

3. ครู ผู้สอนแนะนาข้อมูลทางภาษาทีเ่ กี่ยวข้องและ 1. ครูผสู้ อนเปิ ดโอกาสให้นกั เรียนถามเรื่องการใช้ภาษาใน
เป็ นประโยชน์ต่องานเขียนของฉัน
การเขียนแสดงความคิดเห็น และมีการยกตัวอย่างอธิบาย
ประกอบจนกว่าผูเ้ รียนจะเข้าใจ
ขั้นลงมือปฏิบัตภิ าระงาน (Task Cycle)
4. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ฉันมีปฏิสัมพันธ์
กับเพือ่ นร่วมชั้นเรียน จับกลุ่ม จับคู่ ร่วมกัน
ปรึกษา วางแผน ระดมความคิด เสาะหาข้อมูล
นามาซึ่งองค์ความรู้ใหม่

1. ผูเ้ รียนได้ทากิจกรรมกลุม่ คู่ โดยแต่ละครัง้ ผูเ้ รียนจะได้รบั
บทบาทในการทากิจกรรม เช่น หัวหน้ากลุม่ รองหัวหน้า
ผูร้ ายงาน ฝ่ ายสนับสนุน ผูส้ รุปประเด็น ซึง่ แต่ละครัง้ ผูเ้ รียน
จะไม่ได้อยู่กลุม่ เดิมและบทบาทจะเปลี่ยนไปทัง้ 5 ครัง้
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5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นภาระงาน ทาให้
ฉันได้ลงมือผลิตผลงานด้วยตนเองจนเสร็จ
สมบูรณ์

1. การจัดกิจกรรมทัง้ 5 ครัง้ มีการมอบหมายภาระงานให้ทกุ
ครัง้ ทัง้ กลุม่ และเดี่ยว ผูเ้ รียนทุกคนจึงมีผลงาน

6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นภาระงานเปิ ด
โอกาสให้ฉันได้นาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน

1. แม้วา่ การจัดการเรียนรู ้ 5 ครัง้ จะมีการนาเสนอรายงาย
หน้าชัน้ ทุกครัง้ แต่เนื่องจากจานวนผูเ้ รียนมีมากถึง 40 คน
จึงไม่สามารถออกมารายงานได้ทกุ คนเนื่องจากเวลาจากัด
แต่ละกลุม่ จึงส่งตัวแทนมารายงานหน้าชัน้ เรียนแทน

ขั้นฝึ กฝนและตรวจสอบการใช้ภาษา (Language
Focus)

2. ผูเ้ รียนทุกคนสามารถเขียนแสดงความคิดเห็นได้ภายใน
เวลาที่กาหนดทุกครัง้

7. ฉันสามารถวิเคราะห์การใช้ภาษา เลือกกลวิธี
แสดงความคิดเห็น และตรวจสอบความถูกต้อง
ของผลงานตนเองและผู้อื่นได้

1. ผูเ้ รียนได้ฝึกการวิเคราะห์ และเลือกกลวิธีแสดงความ
คิดเห็นที่น่าเชื่อถือให้เหมาะสมกับงานเขียนของตนเอง

8. ครู ผู้สอนมีการให้ข้อมูลย้อนกลับทีเ่ ป็ น
ประโยชน์ต่อการแก้ไขข้อผิดพลาดในงานเขียน
ของฉัน

1. เมื่อผูเ้ รียนมีขอ้ สงสัยในการใช้ภาษาด้านการเขียนแสดง
ความคิดเห็นของตนเอง สามารถปรึกษาครูผสู้ อนได้ในฐานะ
ผูส้ นับสนุนการสอนได้ตลอดเวลา

2. ผูเ้ รียนสามารถตรวจทาน วิจารณ์แนะนา ผลงานผูอ้ ่นื
ตามหลักเกณฑ์การเขียนแสดงความคิดเห็น

2. ผูส้ อนเดินสารวจรอบห้อง เพื่อคอยให้ความช่วยเหลือ
นักเรียนที่ติดขัดและคอยช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดด้านภาษา
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9. หลังจบกิจกรรมทาให้ฉันสามารถเขียนแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้

1. ผูเ้ รียนสามารถนาความรูจ้ ากการจัดการเรียนรูแ้ บบเน้น
ภาระงานทัง้ 5 ครัง้ มาใช้เขียนแสดงความคิดเห็นใน
แบบทดสอบหลังเรียนได้
2. ผูเ้ รียนมีผลคะแนนหลังเรียนเพิ่มขึน้ ในระดับพอใช้ถึงดี
มาก

10. ภาระงานส่งเสริมทักษะด้านอื่นนอกจาก
พัฒนาทักษะการเขียน เช่น ทักษะการฟั ง ดู พูด
อ่าน และส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิตในศตวรรษที่
21 เช่น การแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ การทางาน
ร่วมกับผู้อ่นื

1. ผูเ้ รียนได้ใช้ทกั ษะการฟั ง ในการจับใจความคาชีแ้ จงของ
ครูผสู้ อน
2. ผูเ้ รียนใช้ทกั ษะการพูด เพื่อแสดงความคิดเห็นในการ
อภิปราย
3. ผูเ้ รียนใช้ทกั ษะการอ่านในการอ่านบทความ งานเขียน
ของเพื่อนประเมินค่าผลงานนัน้ ๆ
4. ในกิจกรรมการเรียนรูม้ ีการฝึ กให้เข้ากลุม่ แบ่งบทบาท
หน้าที่เพื่อวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบสามารถนาไป
ปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้
5. ผูเ้ รียนได้ฝึกทักษะการทางานเป็ นทีม

จากตารางข้างต้นสามารถสรุ ปได้ว่ากิจกรรมการเรียนรู แ้ บบเน้นภาระงานช่วยเพิ่ม
แรงจูงใจในการเรียน ทัง้ นีอ้ าจเป็ นผลมาจากกิจกรรมการเรียนรูท้ ่ีมีการมอบหมายภาระงานในแต่
ละครัง้ เป็ นแรงจูงใจให้ผเู้ รียนต้องการทาให้เป้าหมายสาเร็จลุล่วง ทัง้ กิจกรรมกลุ่ม จับคู่และเดี่ยว
ส่งเสริมให้ผเู้ รียนให้เชื่อมั่นในตนเอง เปิ ดโอกาสให้คิดอย่างอิสระกล้าเขียนแสดงความคิดเห็นและ
ได้รบั การตรวจความถูกต้องจากเพื่อน จึงลดความกดดันหรือความกังวล อีกทัง้ ครูผสู้ อนก็ไม่มีการ
ตัด สิ น ความผิ ด พลาดแต่ จ ะให้ข้อ มูล ทางภาษาที่ เป็ น ประโยชน์ในงานเขี ย นของผู้เรี ย นแทน
สอดคล้องกับแนวคิดของ วอลเตอร์สเตียน (Wallerstein. 1973, p. 256) ที่กล่าวว่า ความพึงพอใจ
คือความรู ส้ ึกที่เกิดขึน้ เมื่อได้รบั ผลสาเร็จตามความมุ่งหมาย ภาระงานที่สาเร็จจะเพิ่มแรงจูงใจ
และพฤติกรรมที่ดีต่อภาระงานครัง้ ต่อไป เมื่อมีความรูส้ กึ ที่ดีต่อการจัดการเรียนรูท้ าให้การปฏิบตั ิ
ภาระงานของผูเ้ รียนในแต่ละครัง้ พัฒนาตามไปด้วย
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ข้อเสนอแนะ
1. ในการเก็ บข้อมูลเพื่อศึกษาด้านความพึงพอใจควรมี การสัมภาษณ์ความรู ส้ ึกของ
ผูเ้ รียนต่อกิจกรรมทุกครัง้ ว่ามีความพึงพอใจหรือไม่อย่างไร รวมถึงสังเกตพฤติกรรมของผูเ้ รียน
ขณะทางานกลุ่มว่ามีปฏิกริยาอย่างไรขณะทากิจกรรมเพื่อนาไปใช้วิเคราะห์รว่ มกับแบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรูแ้ บบเน้นภาระงาน
2. ในการวิจัยควรมีการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรียนรู แ้ บบเน้นภาระงานทักษะทาง
ภาษาในด้านอื่น ๆ ในรายวิชาภาษาไทย เช่น ทักษะการพูด การอ่านจับใจความ การแต่งบทร้อย
กรอง เป็ นต้น
3. ในการวิจัยควรมีการประเมินความพึงพอใจก่อนจะจัดกิจกรรมการเรีย นรู แ้ บบเน้น
ภาระงาน และหลังจากนัน้ จึงมีการประเมินความพึงพอใจอีกครัง้ หลังจากจัดกิจกรรมเสร็จสิน้ เพื่อ
เปรียบเทียบว่าผูเ้ รียนไทยมีความพึงพอใจต่อการเรียนรูเ้ ชิงรุกหรือการตัง้ รับมากกว่ากัน
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ
1. อาจารย์ ดร.สง่า วงค์ไชย
การศึกษา

ศษ.บ. (ภาษาไทย) (เกียรตินิยมอันดับสอง)
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย) คณ ะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน-การสอนภาษาไทย) คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

สถานที่ทางาน

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2. อาจารย์ธนชพร พุม่ ภชาติ
การศึกษา

ค.บ. มัธยมศึกษา (ภาษาไทย) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค.ม. (การสอนภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานที่ทางาน

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

3. อาจารย์นิตยา หงษ์พฒ
ั น์
การศึกษา

ศศ.บ. วารสารศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน ดุสิต
ศศ.ม. วิชาเอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยรามคาแหง

สถานที่ทางาน

โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม

ตาแหน่ง

ครู ช านาญการพิ เศษ หัวหน้า หมวดสาระการเรีย นรู ้
ภาษาไทย
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แผนการจัดการเรียนรู้การเขียนแสดงความคิดเห็นแบบเน้นภาระงานครั้งที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์
เวลา 6 ชั่วโมง
สาระสำคัญ
การเขียนแสดงความคิดเห็นแบ่งเป็น 5 ประเภทย่อย โดยแผนการจัดการเรียนรู้แบบเน้น
ภาระงานครั้งที่ 1 มุ่งเน้นการเขียนแสดงความเห็นเชิงวิจารณ์ เช่น การเขียนแสดงความคิดเห็นวิจารณ์
ภาพยนตร์ การเขียนแสดงความสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร เรื่องสั้นและวรรณกรรม ฯลฯ
การแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์ต้องมีเหตุผลประกอบการสนับสนุน ด้วยการยกตัวอย่าง
ประกอบ การอ้ า งอิ ง การใช้ เหตุ ผ ล การเปรี ย บเที ย บ และการแสดงข้ อ เท็ จ จริ ง เพื่ อ ถ่ า ยทอด
ประสบการณ์ ความคิดเห็นของผู้เขียนไปยังผู้อ่าน เพื่อวิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งผู้วิจารณ์
อาจจะแสดงความเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับเหตุการณ์หรือประเด็นที่นำมาวิจารณ์ ซึ่งต้องวิจารณ์ใน
เชิงสร้างสรรค์ วางตัวเป็นกลางปราศจากอคติ
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 2 การเขียน
มาตรฐานการเรียนรู้ 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 เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความรูค้ วามคิดเห็นหรือโต้แย้งอย่างมีเหตุผล
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนสามารถเขียนแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์โดยสือ่ เจตนาเชิงสร้างสรรค์ได้
2. นักเรียนสามารถเรียงลำดับความคิดให้ผอู้ า่ นเข้าใจตามความคิดของผูเ้ ขียนได้
3. นักเรียนสามารถเขียนแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์ตรงตามกลุม่ เป้าหมายหรือผูร้ บั สาร
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 สังเคราะห์
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
- สามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้
- ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา
- แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ได้เหมาะสม
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- กระบวนการทำงานกลุ่ม
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
- เลือกและใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมตามวัย
- สามารถนำเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาตนเอง
- ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
สื่อการเรียนการสอน
- วีดีทัศน์ 10 ที่เที่ยวใกล้กรุง เที่ยวสนุก เสาร์อาทิตย์ก็ไปได้
- บทความ : เมืองสามหมอก
- คู่มือการเขียนแสดงความคิดเห็น
- ภาระงาน เรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์
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ขั้นตอนการสอนแบบเน้นภาระงาน
ขัน้ ก่อนปฏิบตั ิภาระงาน (Pre-task)
ขัน้ ตอน

จุดประสงค์

วิธีการปฏิบตั ิ

การนาเข้าสูบ่ ทเรียน - เพื่อเป็ นการ

- นักเรียนดูวีดีทศั น์ 10 ที่เที่ยวใกล้

เตรียมความ

กรุง เที่ยวสนุก เสาร์อาทิตย์ก็ไปได้

พร้อมนักเรียนสู่

- ครูซกั ถามคาถามหลังจากจบวีดี

การเข้าบทเรียน

ทัศน์

- เพื่อชีแ้ จงข้อ

- ครูถามนักเรียนว่ามีสถานที่

คาสั่งภาระงาน

ท่องเที่ยวใดที่นกั เรียนประทับใจ

หรือเรื่องที่

บ้าง และมีสิ่งใดที่ไม่ประทับใจต่อ

นักเรียนจะได้

สถานที่ท่องเที่ยวนัน้ ๆ หรือไม่

ปฏิบตั ิกิจกรรม

เพราะเหตุใด

การมีปฏิสมั พันธ์
ระดับชัน้ เรียน

เวลา
45
นาที

- ครูอธิบายเนือ้ หาที่นกั เรียนจะได้
ปฏิบตั ิกิจกรรมในวันนีน้ กั เรียนจะ
ได้เรียนรูเ้ รื่องการเขียนแสดงความ
คิดเห็นเชิงวิจารณ์

ขัน้ ปฏิบตั ิภาระงาน (Task)
ขัน้ ตอน

จุดประสงค์

วิธีการปฏิบตั ิ

การมีปฏิสมั พันธ์

เวลา

การวางแผน

นักเรียนวางแผน

นักเรียนร่วมกันวางแผน แบ่งหน้าที่ งานกลุม่

1

(Planning)

การทางาน

สมาชิกในกลุม่ ว่าใครจะได้รบั

ชั่วโมง

บทบาทใด เช่น หัวหน้ากลุม่ รอง
หัวหน้า ผูร้ ายงาน ฝ่ ายสนับสนุน
ตัวแทนคอยสรุปประโยคแสดง
ความคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏใน
บทความของกลุ่มตนเองลงใน
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กระดาษแข็ง
รายงาน

นักเรียนรายงาน

นักเรียนออกมารายงานการค้นพบ

(Report)

คาตอบหน้าชัน้

ประโยคหรือคาที่ใช้ในการเขียน

เรียน

แสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์ท่ี

งานกลุม่

1
ชั่วโมง

ปรากฏในบทความของกลุม่ ตนเอง
การเขียน

นักเรียนได้ฝึก

ให้นกั เรียนเขียนแสดงความคิดเชิง งานเดี่ยว

1

(Writing)

การเขียนแสดง

วิจารณ์ ถึงสถานที่ท่องเที่ยวมา 1

ชั่วโมง

ความคิดเห็นเชิง

สถานที่ ให้ถกู ต้อง ตามครบถ้วน

วิจารณ์ดว้ ย

ตามองค์ประกอบการแสดงความ

ตนเอง

คิดเห็น

ขัน้ ฝึ กฝนและตรวจสอบการใช้ภาษา (Language Focus)
ขัน้ ตอน

จุดประสงค์

วิธีการปฏิบตั ิ

การวิเคราะห์ภาษา

ครูอธิบาย

- นักเรียนจับคู่ แลกเปลี่ยนงาน

(Analysis)

หลักการเขียน

เขียนให้เพื่อนอ่านเพื่อตรวจสอบ

แสดงความ

ความถูกต้องในงานเขียนของเพื่อน

คิดเห็นเชิง

นักเรียนและสามารถวิเคราะห์

วิจารณ์

วิจารณ์ ให้คาแนะนา ติชมงาน

การมีปฏิสมั พันธ์
งานคู่

เวลา
45
นาที

เขียนของเพื่อนได้
การฝึ กฝนภาษา

ให้โอกาสนักเรียน นักเรียนแก้ไขข้อบกพร่องในการ

(Practice)

ได้กลับไปเขียน
ใหม่ให้งานเขียน
ดีย่งิ ขึน้

เขียนแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์

งานเดี่ยว

1
ชั่วโมง
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การวัดและการประเมินผล
แบบประเมินตามสภาพจริง เรื่องการเขียนแสดงความคิดเห็น
แบบประเมินผลการเรียนรู ้ เรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์ ให้ผสู้ อนพิจารณา
จากเกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ดังนี ้
ระดับคะแนน
5 คะแนน (ดีมาก)

4 คะแนน (ดี)

3 คะแนน (พอใช้)

ลักษณะของงาน
1. เขียนแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์ได้ตรงทุกประเด็นตามที่กาหนดไว้ มีหวั ข้อ
ชื่อเรื่องสอดคล้องสัมพันธ์กบั เนือ้ เรื่อง
2. มีโครงเรื่องถูก ครบองค์ประกอบถูกต้องตามหลักองค์ประกอบของการเขียน
แสดงความคิดเห็น ได้แก่ ความนา เนือ้ เรื่อง และมีการสรุปการแสดงความคิดเห็น
3. มีการแสดงเหตุผล ข้อสนับสนุน ข้อเปรียบเทียบ การอ้างอิงแหล่งที่มาของ
ข้อสนับสนุนที่น่าเชื่อถือตามหลักตรรกะแสดงความคิดเห็น
4. มีการเลือกใช้คาศัพท์ในรูปประโยคและสานวนที่เกี่ยวข้องกับการแสดงความ
คิดเห็นได้ถกู ต้องมากกว่า 3 ตาแหน่ง เช่น เห็น (ได้) (ว่า) มีความเห็น (ว่า) น่า รูส้ กึ
หวัง เกรง (ว่า) คาด (ว่า) ต้อง น่า เป็ นต้น
5. ใช้ภาษาเหมาะสมมีนา้ เสียงสื่อเจตนาในการเขียนเชิงสร้างสรรค์อย่างมีมารยาท
ในการเขียน
1. เขียนแสดงความคิดเห็นได้ประเด็นตามที่กาหนดไว้ มีหวั ข้อ ชื่อเรื่องสอดคล้อง
สัมพันธ์กบั เนือ้ เรื่อง
2. มีการจัดระบบการเขียนถูกต้องบางองค์ประกอบของการเขียนแสดงความ
คิดเห็น ได้แก่ ความนา เนือ้ เรื่อง การจบเรื่อง
3. มีการแสดงเหตุผล ข้อสนับสนุน ข้อเปรียบเทียบ การอ้างอิงแหล่งที่มาของ
ข้อสนับสนุน มีตรรกะถูกต้อง 3 ตาแหน่ง
4. มีการเลือกใช้คาศัพท์ในรูปประโยคและสานวนที่เกี่ยวข้องกับการแสดงความ
คิดเห็นได้ 2 ตาแหน่ง
5. ใช้ภาษาเหมาะสมมีนา้ เสียงสื่อเจตนาในการเขียนเชิงสร้างสรรค์อย่างมีมารยาท
ในการเขียน
1. เขียนแสดงความคิดเห็นได้ตรงบางประเด็นตามที่กาหนดไว้ มีหวั ข้อ ชื่อเรื่อง
2. มีการจัดระบบการเขียนองค์ประกอบของการเขียนแสดงความคิดเห็น ได้แก่
ความนา เนือ้ เรื่อง การจบเรื่อง
3. การแสดงเหตุผล ข้อสนับสนุน ข้อโต้แย้ง มีตรรกะถูกต้อง 2 ตาแหน่ง
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4. มีการเลือกใช้คาศัพท์ในรูปประโยคและสานวนที่เกี่ยวข้องกับการแสดงความ

2 คะแนน (ต่า)

0 – 1 คะแนน (ปรับปรุง)

คิดเห็น 1 ตาแหน่ง
5. ใช้ภาษาเหมาะสมแต่ไม่มีนา้ เสียงสื่อเจตนาในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ มี
มารยาทในการเขียน
1. เขียนแสดงความคิดเห็นได้บางประเด็นตามที่กาหนดไว้ มีหวั ข้อ ชื่อเรื่อง
2. มีการจัดระบบการเขียนไม่ถกู ต้องตามหลักองค์ประกอบของการเขียนแสดง
3. การแสดงเหตุผล ข้อสนับสนุน ข้อโต้แย้ง มีตรรกะถูกต้อง 1 ตาแหน่ง
4.ไม่มีมีการเลือกใช้คาศัพท์ในรู ปประโยคและสานวนที่เกี่ยวข้องกับการแสดงความ
คิดเห็นได้
5. ใช้ภาษาไม่เหมาะสม ไม่มีนา้ เสียงสื่อเจตนาในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ แต่มี
มารยาทในการเขียน
1. เขียนแสดงความคิดเห็นไม่ตรงประเด็นตามที่กาหนดไว้
2. มีการจัดระบบการเขียนไม่ถกู ต้องตามหลักองค์ประกอบของการเขียนแสดง
ความคิดเห็น
3. ไม่มีการแสดงเหตุผล ข้อสนับสนุน ข้อโต้แย้ง ไม่มีตรรกะเลย
4. ไม่มีมีการเลือกใช้คาศัพท์ในรู ปประโยคและสานวนที่เกี่ยวข้องกับการแสดง
ความคิดเห็นได้เลย
5. ใช้ภาษาไม่เหมาะสม ไม่มีนา้ เสียงสื่อเจตนาในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ และไม่มี
มารยาทในการเขียน
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ธรรมชาติเมืองสามหมอก
ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน หรือบางคนเรียกว่า ‘สวิสเมืองไทย’ ที่มาจากการที่มีบรรยากาศและ
ความสวยงามทางธรรมชาติท่ีคล้ายกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์น่ นั เอง ซึ่งผมเองก็เชื่อว่าหลาย ๆ
คนต้องเก็บไว้เป็ นอีกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางแถบภาคเหนือที่ตอ้ งไปให้ได้สกั ครัง้ ในชีวิต และ
แน่นอนว่าบทความนี.้ ..ผมจะพาทุกคนไปรูจ้ กั ปางอุง๋ ในอีกมุมที่อาจจะแปลกตาออกไป
ปางอุ๋ง มีช่ือเรียกเต็มๆว่า โครงการพระราชดาริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง) ตัง้ อยู่ในหมู่บา้ นรวม
ไทย ห่างจากอาเภอเมืองแม่ฮ่องสอนประมาณ 44 กิโลเมตร เมื่อก่อนพืน้ ที่ตรงนีเ้ ป็ นพืน้ ที่อนั ตราย
เพราะอยู่ขอบชายแดนไทยกับ พม่า มีการลักลอบปลูกพืชและค้ายาเสพติด ขบวนการลักลอบตัด
ไม้ทาลายป่ า ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระราชินินาถทรงเป็ นห่วง
ความเป็ นอยู่ของชนกลุม่ น้อยต่าง ๆ จึงมีพระราชดาริให้พฒ
ั นาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพของ
ชนกลุ่มน้อยเหล่านี ้ รวมถึงการสร้างอ่างเก็บนา้ เพื่อฟื ้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติพืน้ ที่ตรงนีอ้ ีกด้วย
เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็ นทิวเขาสูงสลับซับซ้อน ภูมิทศั น์ท่ีถูกขนานนามว่าสวิตเซอร์แลนด์
เมืองไทยก็คือ อ่างเก็บนา้ หรือทะเลสาบตรงกลางที่ลอ้ มรอบไปด้วยป่ าสนสองใบ สนสามใบและ
ดอกไม้เมืองหนาว เมื่อตื่นในช่วงเช้าๆ จะเห็นหมอกหนาลอยอยู่เรี่ยผืนนา้ ฝูงหงส์ขาวและหงส์ดา
เป็ นฉากหลัง อากาศเย็นสบาย ทาให้ผมรูส้ กึ สดชื่นทุกครัง้ ที่ได้มีโอกาสมาดื่มด่ากับบรรยากาศ ชม
ธรรมชาติท่ีงดงามแห่งนี ้ สาหรับกิจกรรมที่นกั ท่องเที่ยวนิยมทาที่ปางอุ๋งก็คือการล่องแพชมวิวและ
บรรยากาศโดยรอบ และสิ่ งที่ ไม่ ค วรพลาดอีก ยอย่ างนั้น คื อ เยี่ ย มชมสวนปางอุ๋งของโครงการ
พระราชดาริท่ีมีจดั แสดงพืชพรรณต่าง ๆ ที่กลมกลืนกับสภาพภูมิประเทศบนที่สงู เป็ นยาแผนไทย
และให้ประโยชน์ทางด้านอาหาร เช่น อะโวคาโด บ๊วย สาลี่ พลับ นอกจากนีย้ งั มีโซนสวนไม้ดอกไม้
ประดับเมืองหนาว เช่น ไฮเดรนเยีย พวงแสด และกุหลาบไว้ให้ถ่ายรูปสวย ๆ สร้างความประทับใจ
และทาให้ผมอยากจะกลับไปที่ปางอุง๋ อีก
สุดท้ายนีผ้ มหวังเป็ นอย่างยิ่งว่านักท่องเที่ยวทุกคนจะตระหนักถึงความสาคัญของการ
เที่ยวเชิงอนุรกั ษ์ ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม ไม่รบกวนหรือรบกวนธรรมชาติให้นอ้ ยที่สุ ด เพื่อให้
สถานที่สวยงามแห่งนีจ้ ะได้อยู่ให้ลกู หลานได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมในภายภาคหน้า
ที่มา : krittanai (2562). ธรรมชาติเมืองสามหมอก. สืบค้นเมื่อ 4 ธันวาคม 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
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ภาระงาน เรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์
ให้นกั เรียนเขียนแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์สถานที่ท่องเที่ยวที่นกั เรียนประทับใจ 1
สถานที่ และตัง้ ชื่อเรื่องให้เหมาะสม
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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 การอ้ า งอิ ง การใช้ เหตุ ผ ล การเปรี ย บเที ย บ และการแสดงข้ อ เท็ จ จริ ง เพื่ อ ถ่ า ยทอด
ประสบการณ์ ความคิดเห็นของผู้เขียนไปยังผู้อ่าน เพื่อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งผู้เขียน
เสนอแนวทางที่ ดีให้ ผู้อ่าน เป็ น การนำเสนอแนวคิดเพื่ อเป็น ประโยชน์ แก่ส่วนรวมหรือสังคมจาก
เหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นในสังคมแม้การกระทำนั้น ๆ จะเป็นผลดีหรือผลเสีย แต่ประเด็นที่
ผู้เขียนมุ่งเสนอนั้นจะต้องก่อให้เกิดผลดีหรือมีแง่คิดที่ดีต่อผู้อ่านมากกว่าผลเสีย
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 2 การเขียน
มาตรฐานการเรียนรู้ 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 เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความรู้ความคิดเห็นหรือโต้แย้งอย่างมีเหตุผล
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนสามารถเขียนแสดงความคิดเห็นเสนอแนะโดยสือ่ เจตนาเชิงสร้างสรรค์ได้
2. นักเรียนสามารถเรียงลำดับความคิดให้ผอู้ า่ นเข้าใจตามความคิดของผูเ้ ขียนได้
3. นักเรียนสามารถเขียนแสดงความคิดเห็นเสนอแนะตรงตามกลุม่ เป้าหมายหรือผู้รบั สาร
4. นักเรียนสามารถเรียบเรียงถ้อยคำภาษา ใช้คำศัพท์และประโยคได้หลากหลายแนว
5. นักเรียนสามารถเขียนแสดงความคิดเห็นเสนอแนะได้อย่างมีมารยาทและถูกกาลเทศะ
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สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
- มีความสามารถในการรับ – ส่งสาร
- มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจของตนเอง โดยใช้ภาษา
อย่างเหมาะสม
- ใช้วิธีการสื่อสารที่เหมาะสม
- วิเคราะห์แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
2. ความสามารถในการคิด
- ทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
- สามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้
- ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา
- เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงในสังคม
- แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- กระบวนการทำงานกลุ่ม
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
- เลือกและใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมตามวัย
- สามารถนำเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาตนเอง
- ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
สื่อการเรียนการสอน
- คอลัมน์ข่าว เรื่อง มาตรการงดใช้พลาสติกทั่วเอเชีย กับก้าวที่เริ่มต้นในประเทศไทย
- คู่มือการเขียนแสดงความคิดเห็น
- ภาระงาน เรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็นเสนอแนะ
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ขั้นตอนการสอนแบบเน้นภาระงาน
ขัน้ ก่อนปฏิบตั ิภาระงาน (Pre-task)
ขัน้ ตอน

จุดประสงค์

การนาเข้าสูบ่ ทเรียน - เพื่อเป็ นการ

วิธีการปฏิบตั ิ
- นักเรียนอ่านคอลัมน์ข่าว เรื่อง

เตรียมความ

มาตรการงดใช้พลาสติกทั่วเอเชีย

พร้อมนักเรียนสู่

กับก้าวที่เริ่มต้นในประเทศไทย

การเข้าบทเรียน

นักเรียนอ่านคอลัมน์ข่าวจบ เพื่อ

คาสั่งภาระงาน

ตรวจสอบความเข้าใจ

นักเรียนจะได้
ปฏิบตั ิกิจกรรม

เวลา

ระดับชัน้ เรียน

45
นาที

- ครูซกั ถามคาถามหลังจาก

- เพื่อชีแ้ จงข้อ
หรือเรื่องที่

การมีปฏิสมั พันธ์

- ครูบอกหัวข้อที่นกั เรียนจะได้
เรียนรูใ้ นครัง้ นี ้ คือ การเขียนแสดง
ความคิดเห็นเสนอแนะ
ขัน้ ปฏิบตั ิภาระงาน (Task)

ขัน้ ตอน

จุดประสงค์

การวางแผน

นักเรียนวางแผน

- นักเรียนแบ่งบทบาทหน้าที่ของ

การทางาน

สมาชิกกลุม่ แต่ละคน เช่น หัวหน้า

(Planning)

วิธีการปฏิบตั ิ

การมีปฏิสมั พันธ์

เวลา

งานกลุม่

1
ชั่วโมง

กลุม่ รองหัวหน้ากลุม่ ผู้
ประสานงาน ผูเ้ ขียนคาตอบ ผูน้ า
เสนอ เป็ นต้น
- นักเรียนวางแผนร่วมกันสรุปสิ่งที่
ได้จากการค้นคว้าลงในกระดาษที่
ครูเตรียมไว้

รายงาน

นักเรียนรายงาน

- นักเรียนส่งตัวแทนกลุม่ มานา

คาตอบหน้าชัน้

เสนอแนะเพื่อนนักเรียนคนอื่น ๆ ให้

งานกลุม่

1
ชั่วโมง
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(Report)

เรียน

ตระหนักถึงความสาคัญของขยะซึง่
เป็ นเหตุให้เกิดภาวะโลกร้อนและ
สิน้ เปลืองทรัพยากร

การเขียน
(Writing)

นักเรียนได้ฝึก

ให้นกั เรียนเขียนแสดงความคิดเห็น

การเขียนแสดง

เสนอแนะเรื่องมาตรการลดขยะ

ความคิดเห็น

รณรงค์ให้ผอู้ า่ นดาเนินชีวิตโดย

เสนอแนะด้วย

ปราศจากขยะ รบกวนธรรมชาติให้

ตนเอง

น้อยที่สดุ เพื่อเป็ นการถนอม

งานเดี่ยว

1
ชั่วโมง

ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด ให้
ใจความถูกต้อง ตามครบถ้วนตาม
องค์ประกอบการแสดงความ
คิดเห็น
ขัน้ ฝึ กฝนและตรวจสอบการใช้ภาษา (Language Focus)
ขัน้ ตอน
การวิเคราะห์ภาษา
(Analysis)

จุดประสงค์

วิธีการปฏิบตั ิ

ครูอธิบาย

- นักเรียนจับคู่ แลกเปลี่ยนงาน

หลักการเขียน

เขียนให้เพื่อนอ่านเพื่อตรวจสอบ

แสดงความ

ความถูกต้องในงานเขียนของเพื่อน

การมีปฏิสมั พันธ์

เวลา

งานคู่

45
นาที

คิดเห็นเสนอแนะ นักเรียนและสามารถวิเคราะห์
วิจารณ์ ให้คาแนะนา ติชมงาน
เขียนของเพื่อนได้
การฝึ กฝนภาษา
(Practice)

ให้โอกาสนักเรียน นักเรียนเขียนการเขียนแสดงความ
ได้กลับไปเขียน

คิดเห็นเสนอแนะ เรื่อง รณรงค์ลด

ใหม่ให้งานเขียน

การใช้ถงุ พลาสติกและเชิญชวนให้

ดีย่งิ ขึน้

ผูอ้ า่ นใช้ถงุ ผ้าเพื่อลดภาวะโลกร้อน

งานเดี่ยว

1
ชั่วโมง
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การวัดและการประเมินผล
แบบประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เรื่องการเขียนแสดงความคิดเห็น

แบบประเมินผลการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็นเสนอแนะ ให้ผู้สอน
พิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ดังนี้
ระดับคะแนน

ลักษณะของงาน

5 คะแนน (ดีมาก)

1. เขียนแสดงความคิดเห็นเสนอแนะได้ตรงทุกประเด็นตามที่กาหนดไว้ มีหวั ข้อ ชื่อ

เรื่องสอดคล้องสัมพันธ์กบั เนือ้ เรื่อง
2. มีโครงเรื่องถูก ครบองค์ประกอบถูกต้องตามหลักองค์ประกอบของการเขียน

แสดงความคิดเห็น ได้แก่ ความนา เนือ้ เรื่อง และมีการสรุปการแสดงความคิดเห็น
3. มีการแสดงเหตุผล ข้อสนับสนุน ข้อเปรียบเทียบ การอ้างอิงแหล่งที่มาของ

ข้อสนับสนุนที่น่าเชื่อถือตามหลักตรรกะแสดงความคิดเห็น
4. มีการเลือกใช้คาศัพท์ในรูปประโยคและสานวนที่เกี่ยวข้องกับการแสดงความ

คิดเห็นได้ถกู ต้องทุกตาแหน่ง เช่น ขอแนะนา (ว่า) ความเห็นสมควร (ว่า) ขอเสนอ
แนวทาง น่าจะ รูส้ กึ หวัง ควรจะ เป็ นต้น
5. ใช้ภาษาเหมาะสมมีนา้ เสียงสื่อเจตนาในการเขียนเชิงสร้างสรรค์อย่างมีมารยาท

ในการเขียน
4 คะแนน (ดี)

1. เขียนแสดงความคิดเห็นได้บางประเด็นตามที่กาหนดไว้ มีหวั ข้อ ชื่อเรื่อง

สอดคล้องสัมพันธ์กบั เนือ้ เรื่อง
2. มีการจัดระบบการเขียนถูกต้องบางองค์ประกอบของการเขียนแสดงความ

คิดเห็น ได้แก่ ความนา เนือ้ เรื่อง การจบเรื่อง
3. มีการแสดงเหตุผล ข้อสนับสนุน ข้อเปรียบเทียบ การอ้างอิงแหล่งที่มาของ

ข้อสนับสนุน มีตรรกะถูกต้อง 3 ตาแหน่ง
4. มีการเลือกใช้คาศัพท์ในรูปประโยคและสานวนที่เกี่ยวข้องกับการแสดงความ
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คิดเห็นได้ผิด 1 ตาแหน่ง
5. ใช้ภาษาเหมาะสมมีนา้ เสียงสื่อเจตนาในการเขียนเชิงสร้างสรรค์อย่างมีมารยาท

ในการเขียน
3 คะแนน (พอใช้)

1. เขียนแสดงความคิดเห็นได้ตรงบางประเด็นตามที่กาหนดไว้ มีหวั ข้อ ชื่อเรื่อง
2. มีการจัดระบบการเขียนองค์ประกอบของการเขียนแสดงความคิดเห็น ได้แก่

ความนา เนือ้ เรื่อง การจบเรื่อง แต่ขาด 2 องค์ประกอบ
3. การแสดงเหตุผล ข้อสนับสนุน ข้อโต้แย้ง มีตรรกะถูกต้อง 2 ตาแหน่ง
4. มีการเลือกใช้คาศัพท์ในรูปประโยคและสานวนที่เกี่ยวข้องกับการแสดงความ

คิดเห็นได้ผิด 2 - 3 ตาแหน่ง
5. ใช้ภาษาเหมาะสมแต่ไม่มีนา้ เสียงสื่อเจตนาในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ มี

มารยาทในการเขียน
2 คะแนน (ต่า)

1. เขียนแสดงความคิดเห็นได้บางประเด็นตามที่กาหนดไว้ มีหวั ข้อ ชื่อเรื่อง
2. มีการจัดระบบการเขียนไม่ถกู ต้องตามหลักองค์ประกอบของการเขียนแสดง
3. การแสดงเหตุผล ข้อสนับสนุน ข้อโต้แย้ง มีตรรกะถูกต้อง 1 ตาแหน่ง
4.มีการเลือกใช้คาศัพท์ในรูปประโยคและสานวนที่เกี่ยวข้องกับการแสดงความ

คิดเห็นโต้แย้งได้ผิด 4 - 5 ตาแหน่ง
5. ใช้ภาษาไม่เหมาะสม ไม่มีนา้ เสียงสื่อเจตนาในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ แต่มี

มารยาทในการเขียน
0 – 1 คะแนน (ปรับปรุง)

1. เขียนแสดงความคิดเห็นไม่ตรงประเด็นตามที่กาหนดไว้
2. มีการจัดระบบการเขียนไม่ถกู ต้องตามหลักองค์ประกอบของการเขียนแสดง

ความคิดเห็น
3. ไม่มีการแสดงเหตุผล ข้อสนับสนุน ข้อโต้แย้ง ไม่มีตรรกะเลย
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4. มีการเลือกใช้คาศัพท์ในรูปประโยคและสานวนที่เกี่ยวข้องกับการแสดงความ

คิดเห็นได้ผิดมากกว่า 5 ตาแหน่ง
5. ใช้ภาษาไม่เหมาะสม ไม่มีนา้ เสียงสื่อเจตนาในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ และไม่มี

มารยาทในการเขียน
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มาตรการงดใช้พลาสติกทั่วเอเชีย กับก้าวทีเ่ ริ่มต้นในประเทศไทย
หลังจากมีเสียงเรียกร้องมาจากทุกภาคส่วน ประเทศไทยได้เริ่มมีมาตรการลดใช้ ถุงพลาสติก
อย่างจริงจังจากร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ และนี่คือกรณี ศึกษาจุดเริ่มต้นการลดพลาสติกจากหลาย
ประเทศในเอเชีย แม้ครั้งหนึ่งในอดีต พลาสติกเปรียบเหมือนวัสดุสังเคราะห์จากฝีมือการสร้างสรรค์
ของมนุษย์อันล้ำค่าที่นำพาความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันทุกรูปแบบ แต่ไม่กี่ทศวรรษให้หลัง
ชาวโลกต่างเห็นต้องกันว่า พลาสติกส่งผลกระทบเป็นวงกว้างกว่าที่เราจินตนาการไว้ มาตรการงดใช้
พลาสติ ก กลายเป็ น กระแสและกำลั งส่ งแรงกระเพื่ อ มในสั งคมโลก เนื่ อ งจากชาวโลกกำลั งเห็ น
ผลกระทบของจากใช้ถุงพลาสติกที่มากเกินไป จนส่งผลให้ธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ป่าไม้ ทะเล
และบรรดาสัตว์ ได้รับผลกระทบจากพลาสติกที่พวกมันไม่ได้ก่อขึ้น ดังที่ปรากฏให้เห็นในหน้าสื่ออยู่
หลายกรณี
ในส่วนของประเทศไทย กระบวนการงดใช้พลาสติกกำลังเริ่มต้นอย่างจริงจังมากขึ้น แม้จะ
เป็นการออกตัวที่ช้าไปสักหน่อยเมื่อเทียบกับเพื่อนร่วมทวีปเอเชียหลายประเทศ ที่เล็งเห็นผลกระทบ
จากวัส ดุสั งเคราะห์ นี้ ม าเนิ่ น นานแล้ว แต่สิ่งนี้ ก็เป็ น อีกหนึ่ งการเริ่มต้น ไปสู่เป้ าหมายของโลกที่ ไร้
พลาสติ ก อั น จะส่ ง ผลดี ต่ อ ธรรมชาติ แ ละสั ต ว์ ร่ ว มโลก นี่ คื อ เรื่ อ งราวของวั ฒ นธรรมการงดใช้
ถุงพลาสติกที่โดดเด่นทั่วเอเชีย ซึ่งเราต้องการนำเสนอเพื่อเป็นกรณีศึกษาให้กับประเทศไทยที่กำลังอยู่
ในช่วงเริ่มต้นมองว่า มาตรการลดพลาสติกในประเทศสามารถประสบความสำเร็จได้ ตั้งแต่ปี 2018
เป็นต้นมา ในประเทศไทยเริ่มมีแนวคิดที่จะลดละเลิกถุงพลาสติกตามหน่วยงานราชการ และเอกชน
เช่น ผู้ขายสินค้าต่างๆ อันเป็นรูปแบบการรณรงค์โดยสมัครใจ ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่สถานที่
ท่องเที่ ยวทางธรรมชาติในประเทศไทยหลายแห่ งเริ่มปรากฏให้ เห็ น ถึงผลกระทบจากพลาสติ กที่
กลายเป็นขยะตกค้าง และส่งผลต่อสัตว์ที่อาศัยอยู่โดยรอบ โดยเฉพาะพื้นที่ทะเล จนต้องมีประกาศปิด
สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติบางแห่ง และตั้งแต่ต้นปี 2019 เป็นต้นมา ประเทศไทยเริ่มมาตรการ
ลดถึงพลาสติกอย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็นมาตรการเชิงรุกอย่างการห้ามให้พลาสติก หุ้มฝาเครื่องดื่ม
มาตรการการห้ามใช้ถุงพลาสติกในสถานศึกษา การจดแจกถุงพลาสติก 1 วันต่อเดือน หรือแม้กระทั่ง
ใช้ ก ารศิ ล ปิ น ดารานั ก ร้องที่ มี ชื่ อ เสีย งเพื่ อทำแคมเปญจ์ รณรงค์ ก ารไม่ รับ ถุ งพลาสติ ก โดยเฉพาะ
นอกจากมาตรการจากร้านค้าปลีกยักษ์ใหญ่ ในส่วนของระดับแบรนด์นั้นก็มี การขยับตัวจาก ยูนิโคล
(Uniqlo) แบรนด์เสื้อผ้าสตรีทแฟชั่นจากประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศงดการใช้ถุงพลาสติกในทุกสาขา

110
“ทั่วโลก” (รวมถึงประเทศไทย) และเปลี่ยนมาใช้ถุงกระดาษแทน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนเป็นต้นไป
แม้จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์บางส่วนว่า มาตรการงดใช้ถุงพลาสติกของห้างสรรพสินค้า
ยักษ์ออกจะกะทันหันไปสักนิด จนส่งผลกระทบต่อลูกค้าที่ไม่ได้เตรียมตัวอยู่บ้าง แต่จากกรณีศึกษา
จากมาตรการลดพลาสติกทั่วเอเชีย ก็จะพบได้ว่าในช่วงของการดำเนินการช่วงแรกย่อมได้รับเสียง
วิพากษ์วิจารณ์จากทั้งผู้ค้าและผู้ซื้อ แต่ในท้ายที่สุ ดมักปรากฏผลการลดการใช้พลาสติกที่น่าพอใจ
และประชาชนเกิดความคุ้นชินในที่สุด เพียงแต่ต้องอาศัยระยะเวลาของประชาชนในการปรับตัวกับ
ชีวิตที่ลดพลาสติกมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม สำหรับประเทศไทย ยังมีโจทย์สำคัญว่า จะมาตรการลดถุงพลาสติกในระดับ
ร้านค้าครัวเรือน เช่นในตลาดสด หรือร้านค้ารายย่อยได้อย่างไร ซึ่งอาจจะต้องอาศัยมาตรการทาง
กฎหมาย หรือมาตรการทางภาษี บังคับผู้ค้าทุ กคนอย่างเท่าเทียมเช่นเดียวกับกรณี เดียวกัน ที่เคย
เกิดขึ้นในต่างประเทศ มิฉะนั้นการลดพลาสติกในประเทศไทยจะกลายเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดแค่ใน
บางภาคส่วนของประเทศ และไม่ก่ อให้เกิดผลลัพธ์การลดใช้พลาสติกได้อย่างสมบูรณ์ 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 ได้เ ตรียมงดให้บริการถุงพลาสติก และแนะนำให้ลูกค้านำถุงผ้ามาใส่
สินค้า หรือบริจาค 1 บาท ในกรณี ที่ต้องการรับถุงพลาสติก เพื่ อนำเงินไปสนับสนุนกิจกรรมทาง
สิ่งแวดล้อม และเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ห้างสรรพสินค้าในเครือเซ็นทรัลได้ประกาศแคมเปญจ์งด
แจกถุงพลาสติกให้กับลูกค้า และแจกถุงกระดาษแทน รวมไปถึงร้านค้าปลีกในเครือ เช่น ซูเปอร์สปอต
บีทูเอส ออฟฟิศเมท เป็นต้น ในส่วนของซุปเปอร์มาเก็ต เช่น เทสโก โสตัส ได้ยกเลิกใช้บรรจุภัณฑ์กับ
ผลิตภัณฑ์อาหารทุกสาขาแล้ว ด้านบิ๊กซี ยังมีบริการให้ถุงพลาสติกกับลูกค้า แต่ละมีการกำหนดวันงด
แจกถุ งพลาสติก ประจำสั ป ดาห์ ห รือ ประจำเดือ น นอกจากนี้ ล่ าสุด เมื่ อ วัน ที่ 6 กั น ยายน 2562
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 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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ภาระงานเรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็นเสนอแนะ
ให้นกั เรียนเขียนแสดงความคิดเห็นเสนอแนะ รณรงค์ลดการใช้ถงุ พลาสติก เช่น เชิญชวน
ให้ผอู้ า่ นใช้ถงุ ผ้า เพื่อลดภาวะโลกร้อนและตัง้ ชื่อเรื่องให้เหมาะสม
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แผนการจัดการเรียนรู้การเขียนแสดงความคิดเห็นแบบเน้นภาระงานครั้งที่ 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 การอ้ า งอิ ง การใช้ เหตุ ผ ล การเปรี ย บเที ย บ และการแสดงข้ อ เท็ จ จริ ง เพื่ อ ถ่ า ยทอด
ประสบการณ์ ความคิดเห็ นของผู้ เขียนไปยังผู้อ่าน ส่วนใหญ่ ผู้ที่ เขียนการแสดงความคิ ดเห็ นเพื่ อ
ตักเตือนจะปรากฏในหนังสือพิมพ์ในฐานะสื่อมวลชนโดยเฉพาะบทบรรณาธิการที่เปรียบเสมือนผู้เฝ้า
ระวังเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม นักข่าวจึงมีหน้าที่ในการตักเตือนสังคมโดยตรง มีการใช้ภาษาเพื่อ
แสดงข้อเท็จจริงเช่นเดียวกับการแสดงความคิดเห็นแบบอื่น ๆ แต่จะมีลักษณะของการรายงานข่าว
ข้อมูล ข้อเท็จจริงซึ่งเป็นเหตุการณ์ เรื่องราว บุคคลที่เกิดขึ้นในสังคมผ่านทัศนคติของผู้เขียนเพื่อแสดง
ความคิดเห็นตักเตือนหรือกระจกสะท้อนไปยังผู้อ่าน
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 2 การเขียน
มาตรฐานการเรียนรู้ 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 เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความรูค้ วามคิดเห็นหรือโต้แย้งอย่างมีเหตุผล
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนสามารถเขียนแสดงความคิดเห็นตักเตือนโดยสือ่ เจตนาเชิงสร้างสรรค์ได้
2. นักเรียนสามารถเรียงลำดับความคิดให้ผอู้ า่ นเข้าใจตามความคิดของผูเ้ ขียนได้
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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 สังเคราะห์
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
- สามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้
- ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา
- เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงในสังคม
- แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- กระบวนการทำงานกลุ่ม
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
- เลือกและใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมตามวัย
- สามารถนำเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาตนเอง
- ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
- มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี
สื่อการเรียนการสอน
- วีดีทัศน์ รายการ Happy Way ตอน Safe Trip Save Life....ขับขี่ปลอดภัย เคารพกฎ
วินัยจราจร
- คู่มือการเขียนแสดงความคิดเห็น
- ภาระงาน เรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็นตักเตือน
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ขั้นตอนการสอนแบบเน้นภาระงาน
ขัน้ ก่อนปฏิบตั ิภาระงาน (Pre-task)
ขัน้ ตอน

จุดประสงค์

การนาเข้าสูบ่ ทเรียน - เพื่อเป็ นการ

วิธีการปฏิบตั ิ
- นักเรียนดูวีดีทัศน์เรื่อง Happy Way

เตรียมความ

ตอน Safe Trip Save Life ....ขับขี่

พร้อมนักเรียนสู่

ปลอดภัย เคารพกฎ วินัยจราจร

การเข้าบทเรียน

การมีปฏิสมั พันธ์

เวลา

ระดับชัน้ เรียน

45

นาที

- ครูซักถามคำถามหลังจากจบวีดี

- เพื่อชีแ้ จงข้อ

ทัศน์ว่านักเรียนมีความคิดเห็น

คาสั่งภาระงาน

อย่างไรบ้าง

หรือเรื่องที่

- ครูแสดงกราฟหลักฐานการเกิด

นักเรียนจะได้

อุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ใน

ปฏิบตั ิกิจกรรม

ประเทศไทย อัตราการบาดเจ็บและ
เสียชีวิต
และเข้าประเด็นเหตุการณ์ที่ผ่านมา
ของโรงเรียน มีเด็กนักเรียนโรงเรียน
ประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์
มากน้อยเพียงใด และนักเรียนคิดว่า
สาเหตุใดที่ทำให้เขาเหล่านั้นประสบ
อุบัติเหตุ

ขัน้ ปฏิบตั ิภาระงาน

(Task)

ขัน้ ตอน

จุดประสงค์

วิธีการปฏิบตั ิ

การมีปฏิสมั พันธ์

เวลา

การวางแผน

นักเรียนวางแผน

- นักเรียนจับกลุ่ม 8 คน ร่วนกัน

งานกลุม่

1

การทางาน

ปรึกษาระดมความคิดหาข้อมูล

(Planning)

เรื่องการเคารพกฎจราจร ขับขี่

ชั่วโมง
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อย่างไรให้ปลอดภัย
- นักเรียนแต่ละกลุม่ กระจายตัวไป
แลกเปลี่ยนความรูก้ บั เพื่อนกลุม่ อื่น
- นักเรียนแบ่งบทบาทหน้าที่ของ
สมาชิกกลุม่ แต่ละคน เช่น หัวหน้า
กลุม่ รองหัวหน้ากลุม่ ผู้
ประสานงาน ผูเ้ ขียนคาตอบ ผูน้ า
เสนอ เป็ นต้น
- นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้
ค้นคว้าลงในกระดาษที่ครูเตรียมไว้
และนาเสนอหน้าชัน้ เรียน
รายงาน
(Report)

นักเรียนรายงาน

-นักเรียนตัวแทนแต่ละกลุม่ มา

คาตอบหน้าชัน้

นาเสนอการขับขี่ดว้ ยความ

เรียน

ประมาท ว่ามีสิ่งใดเป็ นเหตุให้เกิด

งานกลุม่

1
ชั่วโมง

อุบตั ิเหตุได้ และเสนอวิธีปอ้ งกัน
การเกิดอุบตั ิเหตุ
การเขียน
(Writing)

นักเรียนได้ฝึก

ให้นกั เรียนเขียนแสดงความคิดเห็น

การเขียนแสดง

ตักเตือนเรื่องการขับขี่ปลอดภัย ให้

ความคิดเห็น

ใจความถูกต้อง ตามครบถ้วนตาม

ตักเตือนด้วย

องค์ประกอบการแสดงความ

ตนเอง

คิดเห็น

งานเดี่ยว

1
ชั่วโมง

ขัน้ ฝึ กฝนและตรวจสอบการใช้ภาษา (Language Focus)
ขัน้ ตอน

จุดประสงค์

วิธีการปฏิบตั ิ

การวิเคราะห์ภาษา

ครูอธิบาย

- นักเรียนจับคู่ แลกเปลี่ยนงาน

หลักการเขียน

เขียนให้เพื่อนอ่านเพื่อตรวจสอบ

(Analysis)

การมีปฏิสมั พันธ์

เวลา

งานคู่

45
นาที
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แสดงความ

ความถูกต้องในงานเขียนของเพื่อน

คิดเห็นตักเตือน

นักเรียนและสามารถวิเคราะห์
วิจารณ์ ให้คาแนะนา ติชมงาน
เขียนของเพื่อนได้

การฝึ กฝนภาษา
(Practice)

ให้โอกาสนักเรียน นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็น
ได้กลับไปเขียน

งานเดี่ยว

ตักเตือน เรื่อง การขับขี่ปลอดภัย

1
ชั่วโมง

ใหม่ให้งานเขียน
ดีย่งิ ขึน้

การวัดและการประเมินผล

แบบประเมินผลการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็นตักเตือนให้ผู้สอนพิจารณาจาก
เกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ดังนี้
ระดับคะแนน

ลักษณะของงาน

5 คะแนน (ดีมาก)

1. เขียนแสดงความคิดเห็นตักเตือนได้ตรงทุกประเด็นตามที่กาหนดไว้ มีหวั ข้อ ชื่อ

เรื่องสอดคล้องสัมพันธ์กบั เนือ้ เรื่อง
2. มีโครงเรื่องถูก ครบองค์ประกอบถูกต้องตามหลักองค์ประกอบของการเขียน

แสดงความคิดเห็น ได้แก่ ความนา เนือ้ เรื่อง และมีการสรุปการแสดงความคิดเห็น
3. มีการแสดงเหตุผล ข้อสนับสนุน ข้อเปรียบเทียบ การอ้างอิงแหล่งที่มาของ

ข้อสนับสนุนที่น่าเชื่อถือตามหลักตรรกะแสดงความคิดเห็น
4. มีการเลือกใช้คาศัพท์ในรูปประโยคและสานวนที่เกี่ยวข้องกับการแสดงความ

คิดเห็นได้ถกู ต้องทุกตาแหน่ง เช่น ควร น่าจะ สมควรที่จะ เป็ นการดีกว่า... จะ
ดีกว่าไหมถ้า... เป็ นต้น
5. ใช้ภาษาเหมาะสมมีนา้ เสียงสื่อเจตนาในการเขียนเชิงสร้างสรรค์อย่างมีมารยาท

ในการเขียน
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4 คะแนน (ดี)

1. เขียนแสดงความคิดเห็นได้บางประเด็นตามที่กาหนดไว้ มีหวั ข้อ ชื่อเรื่อง

สอดคล้องสัมพันธ์กบั เนือ้ เรื่อง
2. มีการจัดระบบการเขียนถูกต้องบางองค์ประกอบของการเขียนแสดงความ

คิดเห็น ได้แก่ ความนา เนือ้ เรื่อง การจบเรื่อง
3. มีการแสดงเหตุผล ข้อสนับสนุน ข้อเปรียบเทียบ การอ้างอิงแหล่งที่มาของ

ข้อสนับสนุน มีตรรกะถูกต้อง 2 ตาแหน่ง
4. มีการเลือกใช้คาศัพท์ในรูปประโยคและสานวนที่เกี่ยวข้องกับการแสดงความ

คิดเห็นได้ผิด 1 ตาแหน่ง
5. ใช้ภาษาเหมาะสมมีนา้ เสียงสื่อเจตนาในการเขียนเชิงสร้างสรรค์อย่างมีมารยาท

ในการเขียน
3 คะแนน (พอใช้)

1. เขียนแสดงความคิดเห็นได้ตรงบางประเด็นตามที่กาหนดไว้ มีหวั ข้อ ชื่อเรื่อง
2. มีการจัดระบบการเขียนองค์ประกอบของการเขียนแสดงความคิดเห็น ได้แก่

ความนา เนือ้ เรื่อง การจบเรื่อง
3. การแสดงเหตุผล ข้อสนับสนุน ข้อโต้แย้ง มีตรรกะถูกต้อง 1 ตาแหน่ง
4. มีการเลือกใช้คาศัพท์ในรูปประโยคและสานวนที่เกี่ยวข้องกับการแสดงความ

คิดเห็นได้ผิด 2 - 3 ตาแหน่ง
5. ใช้ภาษาเหมาะสมแต่ไม่มีนา้ เสียงสื่อเจตนาในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ มี

มารยาทในการเขียน
2 คะแนน (ต่า)

1. เขียนแสดงความคิดเห็นได้บางประเด็นตามที่กาหนดไว้ มีหวั ข้อ ชื่อเรื่อง
2. มีการจัดระบบการเขียนไม่ถกู ต้องตามหลักองค์ประกอบของการเขียนแสดง
3. การแสดงเหตุผล ข้อสนับสนุน ข้อโต้แย้ง ไม่มีตรรกะถูกต้อง
4.มีการเลือกใช้คาศัพท์ในรูปประโยคและสานวนที่เกี่ยวข้องกับการแสดงความ

คิดเห็นได้ผิด 4 - 5 ตาแหน่ง
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5. ใช้ภาษาไม่เหมาะสม ไม่มีนา้ เสียงสื่อเจตนาในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ แต่มี

มารยาทในการเขียน
0 – 1 คะแนน (ปรับปรุง)

1. เขียนแสดงความคิดเห็นไม่ตรงประเด็นตามที่กาหนดไว้
2. มีการจัดระบบการเขียนไม่ถกู ต้องตามหลักองค์ประกอบของการเขียนแสดง
3. ไม่มีการแสดงเหตุผล ข้อสนับสนุน ข้อโต้แย้ง ไม่มีตรรกะเลย
4. มีการเลือกใช้คาศัพท์ในรูปประโยคและสานวนที่เกี่ยวข้องกับการแสดงความ

คิดเห็นได้ผิดมากกว่า 5 ตาแหน่ง
5. ใช้ภาษาไม่เหมาะสม ไม่มีนา้ เสียงสื่อเจตนาในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ และไม่มี

มารยาทในการเขียน

120

ภาระงานเรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็นตักเตือน
ให้นกั เรียนเขียนแสดงความคิดเห็นตักเตือนการขับขี่รถจักรยานยนต์ เคารพกฎจราจร ลดอุบตั ิเหตุบน
ท้องถนน และตัง้ ชื่อเรื่องให้เหมาะสม
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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
การแสดงความคิ ด เห็ น โต้ แ ย้งหรือ คั ด ค้ านต้ อ งมี เหตุ ผ ลประกอบการสนั บ สนุ น ด้ วยการ
ยกตั วอย่างประกอบ การอ้างอิ ง การใช้ เหตุ ผล การเปรียบเที ย บ และการแสดงข้อ เท็ จ จริง เพื่ อ
ถ่ายทอดประสบการณ์ ความคิดเห็นของผู้เขียนไปยังผู้อ่าน เพื่อสะท้อนความไม่เห็นด้วยตอบโต้เรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งผู้เขียนนำเสนอเนื้อหาใจความโต้แย้งความคิดเห็นของผู้อื่นหรือคัดค้านการกระทำของ
ของผู้อื่น อาจกล่าวโต้แย้งถึงผู้มีหน้าที่หรือควรรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง กล่าวคือ เป็น
การแสดงทัศนะทางลบหรือไม่เห็นด้วยของผู้เขียนต่อเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้น
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 2 การเขียน
มาตรฐานการเรียนรู้ ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เรียงความ ย่อความ และเรื่องราว
ในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูล สารสนเทศและรายงานการศึกษา
ค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ ท 2.1 ม.3/6 เขียนอธิบาย ชี้แจง แสดงความคิดเห็นโต้แย้งอย่างมีเหตุผล
ตัวชี้วัดที่ ท 2.1 ม.3/6 เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความรูค้ วามคิดเห็นหรือโต้แย้งอย่างมีเหตุผล
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนสามารถเขียนแสดงความคิดเห็นโต้แย้งหรือคัดค้านโดยสือ่ เจตนาเชิงสร้างสรรค์ได้
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2. นักเรียนสามารถเรียงลำดับความคิดให้ผอู้ า่ นเข้าใจตามความคิดของผูเ้ ขียนได้
3. นักเรียนสามารถเขียนแสดงความคิดเห็นโต้แย้งหรือคัดค้านตรงตามกลุม่ เป้าหมายหรือ
ผู้รับสาร
4. นักเรียนสามารถเรียบเรียงถ้อยคำภาษา ใช้คำศัพท์และประโยคได้หลากหลายแนว
5. นักเรียนสามารถเขียนแสดงความคิดเห็นโต้แย้งหรือคัดค้านได้อย่างมีมารยาทและถูก
กาลเทศะ
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
- มีความสามารถในการรับ – ส่งสาร
- มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจของตนเอง โดยใช้ภาษา
อย่างเหมาะสม
- ใช้วิธีการสื่อสารที่เหมาะสม
- วิเคราะห์แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
2. ความสามารถในการคิด
- ทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
- สามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้
- ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา
- เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงในสังคม
- แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- กระบวนการทำงานกลุ่ม
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
- เลือกและใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมตามวัย
- สามารถนำเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาตนเอง
- ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
- มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี
สื่อการเรียนการสอน
- วีดีทัศน์ เรื่อง เล่าชวนหัว อ.สุขสันต์ วิเวกเมธากร เปิดตำนานจีนเปิปพิสดาร
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- คู่มือการเขียนแสดงความคิดเห็น
- ภาระงาน เรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็นโต้แย้งหรือคัดค้าน
ขั้นตอนการสอนแบบเน้นภาระงาน
ขัน้ ก่อนปฏิบตั ิภาระงาน (Pre-task)
ขัน้ ตอน

จุดประสงค์

การนาเข้าสูบ่ ทเรียน - เพื่อเป็ นการ

วิธีการปฏิบตั ิ
- นักเรียนดูวีดีทศั น์ เรื่อง เล่าชวน

เตรียมความ

หัว อ.สุขสันต์ วิเวกเมธากร เปิ ด

พร้อมนักเรียนสู่

ตานานจีนเปิ ปพิสดาร

การเข้าบทเรียน

การมีปฏิสมั พันธ์

เวลา

ระดับชัน้ เรียน

45
นาที

- ครูซกั ถามคาถามหลังจาก

- เพื่อชีแ้ จงข้อ

นักเรียนดูวีดีทศั น์จบ เพื่อ

คาสั่งภาระงาน

ตรวจสอบความเข้าใจ และถาม

หรือเรื่องที่

ความคิดเห็นของนักเรียนว่ามี

นักเรียนจะได้

ความรูส้ กึ อย่างไร

ปฏิบตั ิกิจกรรม
ขัน้ ปฏิบตั ิภาระงาน (Task)
ขัน้ ตอน

จุดประสงค์

การวางแผน

นักเรียนวางแผน

- นักเรียนจับกลุ่ม 8 คน ร่วนกัน

การทางาน

ปรึกษาว่าการกินแบบพิสดารมีขอ้ ดี

(Planning)

วิธีการปฏิบตั ิ

หรือข้อเสียหรือไม่อย่างไร เพื่อตอบ
โต้การกินแปลก
- นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้
ค้นคว้าลงในกระดาษที่ครูเตรียมไว้
และนาเสนอหน้าชัน้ เรียน

การมีปฏิสมั พันธ์

เวลา

งานกลุม่

1
ชั่วโมง
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รายงาน
(Report)
การเขียน
(Writing)

นักเรียนรายงาน

-นักเรียนตัวแทนแต่ละกลุม่

คาตอบหน้าชัน้

นาเสนอข้อโต้แย้งหรือคัดค้านการ

เรียน

กินแบบพิสดาร พร้อมแสดงเหตุผล

นักเรียนได้ฝึก

ให้นกั เรียนแต่ละคนเขียนแสดง

การเขียนแสดง

ความคิดเห็นโต้แย้งการกินแบบไม่

ความคิดเห็น

ถูกสุขลักษณะ การกินแบบพิสดาร

โต้แย้งหรือ

ให้ถกู ต้อง ตามครบถ้วนตาม

คัดค้านด้วย

องค์ประกอบการแสดงความ

ตนเอง

คิดเห็น

งานกลุม่

1
ชั่วโมง

งานเดี่ยว

1
ชั่วโมง

ขัน้ ฝึ กฝนและตรวจสอบการใช้ภาษา (Language Focus)
ขัน้ ตอน

จุดประสงค์

วิธีการปฏิบตั ิ

การวิเคราะห์ภาษา

ครูอธิบาย

- นักเรียนได้วิเคราะห์แนวทาง

หลักการเขียน

สาหรับการเขียนแสดงความคิดเห็น

แสดงความ

โต้แย้งที่ถกู ต้อง

(Analysis)

คิดเห็นโต้แย้ง
หรือคัดค้าน

การมีปฏิสมั พันธ์

เวลา

งานคู่

45
นาที

- นักเรียนได้โอกาสตรวจสอบความ
ถูกต้องของงานเขียนตนเอง และ
เพื่อนร่วมชัน้

การฝึ กฝนภาษา
(Practice)

ให้โอกาสนักเรียน - นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็น
ได้กลับไปเขียน

โต้แย้ง เรื่อง การกินแบบไม่ถกู

ใหม่ให้งานเขียน

สุขลักษณะ การกินแบบพิสดารอีก

ดีย่งิ ขึน้

ครัง้

งานเดี่ยว

1
ชั่วโมง
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การวัดและการประเมินผล
แบบประเมินผลการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็นโต้แย้งหรือคัดค้านให้
ผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ดังนี้
ระดับคะแนน

ลักษณะของงาน

5 คะแนน (ดีมาก)

1. เขียนแสดงความคิดเห็นโต้แย้งหรือคัดค้านได้ตรงทุกประเด็นตามที่กาหนดไว้ มี

หัวข้อ ชื่อเรื่องสอดคล้องสัมพันธ์กบั เนือ้ เรื่อง
2. มีโครงเรื่องถูก ครบองค์ประกอบถูกต้องตามหลักองค์ประกอบของการเขียน

แสดงความคิดเห็น ได้แก่ ความนา เนือ้ เรื่อง และมีการสรุปการแสดงความคิดเห็น
3. มีการแสดงเหตุผล ข้อสนับสนุน ข้อเปรียบเทียบ การอ้างอิงแหล่งที่มาของ

ข้อสนับสนุนที่น่าเชื่อถือตามหลักตรรกะแสดงความคิดเห็น
4. มีการเลือกใช้คาศัพท์ในรูปประโยคและสานวนที่เกี่ยวข้องกับการแสดงความ

คิดเห็นได้ถกู ต้องทุกตาแหน่ง เช่น ไม่ควร ไม่สมควร ไม่เห็นด้วย ไม่น่า ไม่เชื่อ ขอ
ปฏิเสธการกระทานี ้ ต่อต้านการกระทานี ้ เป็ นต้น
5. ใช้ภาษาเหมาะสมมีนา้ เสียงสื่อเจตนาในการเขียนเชิงสร้างสรรค์อย่างมีมารยาท

ในการเขียน
4 คะแนน (ดี)

1. เขียนแสดงความคิดเห็นได้บางประเด็นตามที่กาหนดไว้ มีหวั ข้อ ชื่อเรื่อง

สอดคล้องสัมพันธ์กบั เนือ้ เรื่อง
2. มีการจัดระบบการเขียนถูกต้องบางองค์ประกอบของการเขียนแสดงความ

คิดเห็น ได้แก่ ความนา เนือ้ เรื่อง การจบเรื่อง
3. มีการแสดงเหตุผล ข้อสนับสนุน ข้อเปรียบเทียบ การอ้างอิงแหล่งที่มาของ

ข้อสนับสนุน มีตรรกะถูกต้อง 3 ตาแหน่ง
4. มีการเลือกใช้คาศัพท์ในรูปประโยคและสานวนที่เกี่ยวข้องกับการแสดงความ
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คิดเห็นได้ผิด 1 ตาแหน่ง
5. ใช้ภาษาเหมาะสมมีนา้ เสียงสื่อเจตนาในการเขียนเชิงสร้างสรรค์อย่างมีมารยาท

ในการเขียน
3 คะแนน (พอใช้)

1. เขียนแสดงความคิดเห็นได้ตรงบางประเด็นตามที่กาหนดไว้ มีหวั ข้อ ชื่อเรื่อง
2. มีการจัดระบบการเขียนองค์ประกอบของการเขียนแสดงความคิดเห็น ได้แก่

ความนา เนือ้ เรื่อง การจบเรื่อง แต่ขาด 2 องค์ประกอบ
3. การแสดงเหตุผล ข้อสนับสนุน ข้อโต้แย้ง มีตรรกะถูกต้อง 2 ตาแหน่ง
4. มีการเลือกใช้คาศัพท์ในรูปประโยคและสานวนที่เกี่ยวข้องกับการแสดงความ

คิดเห็นได้ผิด 2 - 3 ตาแหน่ง
5. ใช้ภาษาเหมาะสมแต่ไม่มีนา้ เสียงสื่อเจตนาในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ มี

มารยาทในการเขียน
2 คะแนน (ต่า)

1. เขียนแสดงความคิดเห็นได้บางประเด็นตามที่กาหนดไว้ มีหวั ข้อ ชื่อเรื่อง
2. มีการจัดระบบการเขียนไม่ถกู ต้องตามหลักองค์ประกอบของการเขียนแสดง
3. การแสดงเหตุผล ข้อสนับสนุน ข้อโต้แย้ง มีตรรกะถูกต้อง 1 ตาแหน่ง
4.มีการเลือกใช้คาศัพท์ในรูปประโยคและสานวนที่เกี่ยวข้องกับการแสดงความ

คิดเห็นได้ผิด 4 - 5 ตาแหน่ง
5. ใช้ภาษาไม่เหมาะสม ไม่มีนา้ เสียงสื่อเจตนาในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ แต่มี

มารยาทในการเขียน
0 – 1 คะแนน (ปรับปรุง)

1. เขียนแสดงความคิดเห็นไม่ตรงประเด็นตามที่กาหนดไว้
2. มีการจัดระบบการเขียนไม่ถกู ต้องตามหลักองค์ประกอบของการเขียนแสดง
3. ไม่มีการแสดงเหตุผล ข้อสนับสนุน ข้อโต้แย้ง ไม่มีตรรกะเลย
4. มีการเลือกใช้คาศัพท์ในรูปประโยคและสานวนที่เกี่ยวข้องกับการแสดงความ

คิดเห็นได้ผิดมากกว่า 5 ตาแหน่ง
5. ใช้ภาษาไม่เหมาะสม ไม่มีนา้ เสียงสื่อเจตนาในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ และไม่มี

มารยาทในการเขียน
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ภาระงานเรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็นโต้แย้งหรือคัดค้าน
ให้นกั เรียนเขียนแสดงความคิดเห็นโต้แย้งหรือคัดค้านการกินอาหารไม่ถกู สุขลักษณะ เปิ ปพิสดาร
พร้อมตัง้ ชื่อเรื่องใหม่เหมาะสม
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แผนการจัดการเรียนรู้การเขียนแสดงความคิดเห็นแบบเน้นภาระงานครั้งที่ 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็นสนับสนุนหรือยกย่อง
เวลา 6 ชั่วโมง
สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
การเขียนแสดงความคิดเห็นแบ่งเป็น 5 ประเภทย่อย โดยแผนการจัดการเรียนรู้แบบเน้น
ภาระงานครั้งที่ 5 มุ่งเน้นการเขียนแสดงความคิดเห็นสนับสนุนหรือยกย่อง เช่น การเขียนแสดงความ
คิดเห็นเชิดชูบุคคล องค์กร ยกย่องผู้ที่ทำคุณประโยชน์หรือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนใน ฯลฯ
การแสดงความคิดเห็นสนับสนุนหรือยกย่องต้องมีเหตุผลประกอบการสนับสนุน ด้วยการ
ยกตั วอย่างประกอบ การอ้างอิ ง การใช้ เหตุ ผล การเปรียบเที ย บ และการแสดงข้อ เท็ จ จริง เพื่ อ
ถ่ายทอดประสบการณ์ ความคิดเห็นของผู้เขียนไปยังผู้อ่านเพื่อแสดงความสรรเสริญยกย่องบุคคลหรือ
องค์กร
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 2 การเขียน
มาตรฐานการเรียนรู้ 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 เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความรูค้ วามคิดเห็นหรือโต้แย้งอย่างมีเหตุผล
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนสามารถเขียนแสดงความคิดเห็นสนับสนุนหรือยกย่องโดยสื่อเจตนาเชิงสร้างสรรค์
ได้
2. นักเรียนสามารถเรียงลำดับความคิดให้ผอู้ า่ นเข้าใจตามความคิดของผูเ้ ขียนได้
3. นักเรียนสามารถเขียนแสดงความคิดเห็นสนับสนุนหรือยกย่องตรงตามกลุม่ เป้าหมายหรือ
ผู้รับสาร
4. นักเรียนสามารถเรียบเรียงถ้อยคำภาษา ใช้คำศัพท์และประโยคได้หลากหลายแนว
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5. นักเรียนสามารถเขียนแสดงความคิดเห็นสนับสนุนหรือยกย่องได้อย่างมีมารยาทและถูก
กาลเทศะ

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
- มีความสามารถในการรับ – ส่งสาร
- มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจของตนเอง โดยใช้ภาษา
อย่างเหมาะสม
- ใช้วิธีการสื่อสารที่เหมาะสม
- วิเคราะห์แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
2. ความสามารถในการคิด
- ทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
- สามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้
- ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา
- เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงในสังคม
- แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- กระบวนการทำงานกลุ่ม
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
- เลือกและใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมตามวัย
- สามารถนำเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาตนเอง
- ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
- มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี
สื่อการเรียนการสอน
- วีดีทัศน์ เรื่อง บุคคลตัวอย่าง ดร.เกริก มุ่งมีกิจ
- คู่มือการเขียนแสดงความคิดเห็น
- ภาระงานเรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็นสนับสนุนหรือยกย่อง
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ขั้นตอนการสอนแบบเน้นภาระงาน
ขัน้ ก่อนปฏิบตั ิภาระงาน (Pre-task)
ขัน้ ตอน

จุดประสงค์

การนาเข้าสูบ่ ทเรียน - เพื่อเป็ นการ
เตรียมความ
พร้อมนักเรียนสู่
การเข้าบทเรียน

วิธีการปฏิบตั ิ
- นักเรียนดูวีดีทศั น์เรื่อง บุคคล

การมีปฏิสมั พันธ์

เวลา

ระดับชัน้ เรียน

45

ตัวอย่าง ดร.เกริก มุ่งมีกิจ

นาที

- ครูซกั ถามคาถามหลังจาก
นักเรียนดูวีดีทศั น์จบ เพื่อ

- เพื่อชีแ้ จงข้อ

ตรวจสอบความเข้าใจ และถาม

คาสั่งภาระงาน

ความคิดเห็นของนักเรียนว่ามี

หรือเรื่องที่

ความรูส้ กึ อย่างไร

นักเรียนจะได้
ปฏิบตั ิกิจกรรม
ขัน้ ปฏิบตั ิภาระงาน (Task)
ขัน้ ตอน

จุดประสงค์

การวางแผน

นักเรียนวางแผน

- นักเรียนแบ่งบทบาทหน้าที่ของ

การทางาน

สมาชิกกลุม่ แต่ละคน เช่น หัวหน้า

(Planning)

วิธีการปฏิบตั ิ

การมีปฏิสมั พันธ์

เวลา

งานกลุม่

1
ชั่วโมง

กลุม่ รองหัวหน้ากลุม่ ผู้
ประสานงาน ผูเ้ ขียนคาตอบ ผูน้ า
เสนอ เป็ นต้น
- นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้
ค้นคว้าและเขียนแสดงความ
คิดเห็นสนับสนุนหรือยกย่อง

รายงาน

นักเรียนรายงาน

- นักเรียนตัวแทนกลุม่ ออกมา

งานกลุม่

1
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(Report)

คาตอบหน้าชัน้

นาเสนอสิ่งที่ได้รว่ มกันเขียนแสดง

เรียน

ความคิดเห็นสนับสนุนหรือยกย่อง

ชั่วโมง

บุคคลหรือองค์กร
การเขียน
(Writing)

นักเรียนได้ฝึก

- นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็น

การเขียนแสดง

สนับสนุนหรือยกย่องบุคคลหรือ

ความคิดเห็น

องค์กรให้ถกู ต้อง ตามครบถ้วน

งานเดี่ยว

1
ชั่วโมง

สนับสนุนหรือยก ตามองค์ประกอบการแสดงความ
ย่องบุคคลหรือ

คิดเห็น

องค์กรด้วย
ตนเองและได้
แลกเปลี่ยน
ความรูก้ บั เพื่อน
นักเรียน
ขัน้ ฝึ กฝนและตรวจสอบการใช้ภาษา (Language Focus)
ขัน้ ตอน
การวิเคราะห์ภาษา
(Analysis)

จุดประสงค์

วิธีการปฏิบตั ิ

ครูอธิบาย

- นักเรียนได้วิเคราะห์การเขียน

หลักการเขียน

แสดงความคิดเห็นสนับสนุนหรือ

แสดงความ

ยกย่องบุคคลหรือองค์กรที่ถกู ต้อง

คิดเห็นสนับสนุน
หรือยกย่อง
บุคคลหรือองค์กร

การมีปฏิสมั พันธ์

เวลา

งานคู่

45
นาที

- นักเรียนและเพื่อนนักเรียน
แลกเปลี่ยนความรู ้ เปิ ดได้โอกาสให้
ตรวจสอบความถูกต้องของงาน
เขียนตนเอง

การฝึ กฝนภาษา
(Practice)

ให้โอกาสนักเรียน - นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็น
ได้กลับไปเขียน

สนับสนุนหรือยกย่องบุคคลหรือ

ใหม่ให้งานเขียน

องค์กรให้สมบูรณ์ ถูกต้องยิ่งขึน้

ดีย่งิ ขึน้

งานเดี่ยว

1
ชั่วโมง
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การวัดและการประเมินผล
แบบประเมินผลการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็นสนับสนุนหรือยกย่อง
ให้ผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ดังนี้
ระดับคะแนน
5 คะแนน (ดีมาก)

ลักษณะของงาน
1. เขียนแสดงความคิดเห็นสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลหรือองค์กรได้ตรงทุก

ประเด็นตามที่กาหนดไว้ มีหวั ข้อ ชื่อเรื่องสอดคล้องสัมพันธ์กบั เนือ้ เรื่อง
2. มีโครงเรื่องถูก ครบองค์ประกอบถูกต้องตามหลักองค์ประกอบของการเขียน

แสดงความคิดเห็น ได้แก่ ความนา เนือ้ เรื่อง และมีการสรุปการแสดงความคิดเห็น
3. มีการแสดงเหตุผล ข้อสนับสนุน ข้อเปรียบเทียบ การอ้างอิงแหล่งที่มาของ

ข้อสนับสนุนที่น่าเชื่อถือตามหลักตรรกะแสดงความคิดเห็น
4. มีการเลือกใช้คาศัพท์ในรูปประโยคและสานวนที่เกี่ยวข้องกับการแสดงความ

คิดเห็นได้ถกู ต้องทุกตาแหน่ง เช่น เห็นได้วา่ น่า รูส้ กึ หวัง น่ายกย่อง ควรนาเป็ น
แบบอย่าง เราเห็นด้วยอย่างยิ่ง เราก็เห็นด้วย เราขอสนับสนุน เราจึงสนับสนุน
ต้องสรรเสริญ น่าชื่นชม น่ายกย่อง เป็ นต้น
5. ใช้ภาษาเหมาะสมมีนา้ เสียงสื่อเจตนาในการเขียนเชิงสร้างสรรค์อย่างมีมารยาท

ในการเขียน
4 คะแนน (ดี)

1. เขียนแสดงความคิดเห็นได้บางประเด็นตามที่กาหนดไว้ มีหวั ข้อ ชื่อเรื่อง

สอดคล้องสัมพันธ์กบั เนือ้ เรื่อง
2. มีการจัดระบบการเขียนถูกต้องบางองค์ประกอบของการเขียนแสดงความ

คิดเห็น ได้แก่ ความนา เนือ้ เรื่อง การจบเรื่อง
3. มีการแสดงเหตุผล ข้อสนับสนุน ข้อเปรียบเทียบ การอ้างอิงแหล่งที่มาของ

ข้อสนับสนุน มีตรรกะถูกต้อง 3 ตาแหน่ง
4. มีการเลือกใช้คาศัพท์ในรูปประโยคและสานวนที่เกี่ยวข้องกับการแสดงความ
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คิดเห็นได้ผิด 1 ตาแหน่ง
5. ใช้ภาษาเหมาะสมมีนา้ เสียงสื่อเจตนาในการเขียนเชิงสร้างสรรค์อย่างมีมารยาท

ในการเขียน
3 คะแนน (พอใช้)

1. เขียนแสดงความคิดเห็นได้ตรงบางประเด็นตามที่กาหนดไว้ มีหวั ข้อ ชื่อเรื่อง
2. มีการจัดระบบการเขียนองค์ประกอบของการเขียนแสดงความคิดเห็น ได้แก่

ความนา เนือ้ เรื่อง การจบเรื่อง แต่ขาด 2 องค์ประกอบ
3. การแสดงเหตุผล ข้อสนับสนุน ข้อโต้แย้ง มีตรรกะถูกต้อง 2 ตาแหน่ง
4. มีการเลือกใช้คาศัพท์ในรูปประโยคและสานวนที่เกี่ยวข้องกับการแสดงความ

คิดเห็นได้ผิด 2 - 3 ตาแหน่ง
5. ใช้ภาษาเหมาะสมแต่ไม่มีนา้ เสียงสื่อเจตนาในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ มี

มารยาทในการเขียน
2 คะแนน (ต่า)

1. เขียนแสดงความคิดเห็นได้บางประเด็นตามที่กาหนดไว้ มีหวั ข้อ ชื่อเรื่อง
2. มีการจัดระบบการเขียนไม่ถกู ต้องตามหลักองค์ประกอบของการเขียนแสดง
3. การแสดงเหตุผล ข้อสนับสนุน ข้อโต้แย้ง มีตรรกะถูกต้อง 1 ตาแหน่ง
4.มีการเลือกใช้คาศัพท์ในรูปประโยคและสานวนที่เกี่ยวข้องกับการแสดงความ

คิดเห็นได้ผิด 4 - 5 ตาแหน่ง
5. ใช้ภาษาไม่เหมาะสม ไม่มีนา้ เสียงสื่อเจตนาในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ แต่มี

มารยาทในการเขียน
0 – 1 คะแนน (ปรับปรุง)

1. เขียนแสดงความคิดเห็นไม่ตรงประเด็นตามที่กาหนดไว้
2. มีการจัดระบบการเขียนไม่ถกู ต้องตามหลักองค์ประกอบของการเขียนแสดง
3. ไม่มีการแสดงเหตุผล ข้อสนับสนุน ข้อโต้แย้ง ไม่มีตรรกะเลย
4. มีการเลือกใช้คาศัพท์ในรูปประโยคและสานวนที่เกี่ยวข้องกับการแสดงความ
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คิดเห็นได้ผิดมากกว่า 5 ตาแหน่ง
5. ใช้ภาษาไม่เหมาะสม ไม่มีนา้ เสียงสื่อเจตนาในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ และไม่มี

มารยาทในการเขียน
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ภาระงานเรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็นสนับสนุนหรือยกย่อง
ให้นกั เรียนเขียนแสดงความคิดเห็นสนับสนุนหรือยกย่องบุคคล โดยเลือกจากบุคคลที่นกั เรียนเชิดชูเป็ น
บุคคลต้นแบบหรือเป็ นแรงบันดาลใจในการดาเนินชีวิตของนักเรียน และตัง้ ชื่อเรื่องให้เหมาะสม
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ภาคผนวก ค.
คู่มือการเขียนแสดงความคิดเห็น
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168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

ภาคผนวก จ.
ตารางเปรียบเทียบคะแนนทักษะการเขียนแสดงความคิดเห็นก่อนเรียน
และหลังเรียนของผู้เรียน
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คะแนนทักษะการเขียนแสดงความคิดเห็นก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียน
คน
ที่

คะแนน
ก่อน
เรียน

คะแนน
หลัง
เรียน

คะแนน
ผลต่าง

คน
ที่

D

Pre-test Post-test

คะแนน
ก่อน
เรียน

คะแนน
หลัง
เรียน

คะแนน
ผลต่าง
D

Pre-test Post-test

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.
พัฒนาการทักษะเขียนแสดงความคิดเห็นระหว่างเรียนของผู้เรียน
ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน
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พัฒนาการทักษะเขียนแสดงความคิดเห็นระหว่างเรียนของผู้เรียน
ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน
คนที่

ภาระงานที่
1

ภาระงานที่ 2

ภาระงานที่ 3

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

ภาระงานที่ 4 ภาระงานที่ 5

เฉลี่ย
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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
เฉลี่ย

2.3

3.48

3.83

4.1

4.45

3.63
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ภาคผนวก ช.
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน
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แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน
คาชีแ้ จง : แบบสอบถามชุดนีเ้ ป็ นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่อง “การจัดการเรียนรูด้ า้ น
การเขียนแสดงความคิดเห็นแบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทย” ของ นางสาว
วัชรีญา วงษ์สวุ รรณ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของท่านที่มีต่อการจัดการเรียนรูแ้ บบ
เน้นภาระงาน เพื่อนาผลการวิจยั ไปเป็ นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู ้
จึงขอความกรุณาให้ท่านพิจารณาตอบตามความรูส้ กึ ของท่านให้มากที่สดุ โดยข้อมูลและคาตอบ
ทัง้ หมดจะถูกปกปิ ดเป็ นความลับ และจะนามาใช้ในการวิเคราะห์ผลการศึกษาครัง้ นีโ้ ดยออกมาเป็ น
ภาพรวมของการวิจยั เท่านัน้ จึงไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อท่านหรือหน่วยงานของท่าน เนื่องจากไม่สามารถ
นามาสืบค้นเจาะจงหาผูต้ อบได้ ท่านมีสิทธิ์ท่ีจะไม่ตอบคาถามข้อใดข้อหนึ่ง หากท่านไม่สบายใจหรือ
อึดอัดที่จะตอบคาถามนั้น หรือไม่ตอบแบบสอบถามทัง้ หมดเลยก็ได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อการ
ปฏิบตั ิงานใด ของท่าน ท่านมีสิทธิ์ท่ีจะไม่เข้าร่วมวิจยั ก็ได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งเหตุผล ผูว้ ิจยั จะนาผลที่
ได้มาวิเคราะห์และนาเสนอในลักษณะภาพรวมเท่านัน้ ซึง่ แบบสอบถามมี 2 ส่วน ดังนี ้
1. ข้อมูลทั่วไป
2. ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบเน้นภาระงาน
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
คาชีแ้ จง โปรดทาเครื่องหมาย √ หรือเติมข้อความลงในช่องว่างที่ตรงกับความจริงมาก
ทีส่ ุด
1. เพศ
❏ ชาย

❏ หญิง

2. ท่านเป็ นนักเรียนในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ใช่หรือไม่
❏ ใช่

❏ ไม่ใช่ระบุ....................

3. ผลคะแนนสอบ Pisa ของท่านอยู่ในระดับใด
❏ สูงกว่ามาตรฐานระดับประเทศ (37 – 48 คะแนน)
❏ มาตรฐานระดับประเทศ (24 – 36 คะแนน)
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❏ ต่ากว่ามาตรฐานระดับประเทศ (0 – 23 คะแนน)
ส่วนที่ 2 : ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน
คาชีแ้ จง โปรดทาเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน
ทีม่ ีต่อการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน
มากที่สุ ด หมายถึง ความพึงพอใจต่อการจัด การเรีย นรู้แบบเน้ น ภาระงานใน
ระดับ “มากทีส่ ุด”
มาก
หมายถึง ความพึงพอใจต่ อการจัดการเรีย นรู้ แบบเน้ น ภาระงานใน
ระดับ “มาก”
ปานกลาง หมายถึ ง ความพึ งพอใจต่อการจัด การเรียนรู้ แบบเน้ น ภาระงานใน
ระดับ “ปานกลาง”
น้อย
หมายถึง ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานมากใน
ระดับ “น้อย”
น้อยทีส่ ุด หมายถึง ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานมากใน
ระดับ “น้อยทีส่ ุด”
1. กิ จกรรมดูวีดีทัศน์ อ่านบทความ อภิ ปรายแสดงความคิดเห็ น ท าให้ฉันเตรียมความ
พร้อมก่อนลงมือเขียนผลงาน
❏ มากที่สดุ ❏มาก ❏ปานกลาง ❏น้อย ❏น้อยที่สดุ
2. ครูผสู้ อนมอบหมายภาระงานพร้อมทัง้ อธิบายข้อคาสั่ง คาชีแ้ จง เกณฑ์คะแนนงานเขียน
ให้ฉนั เข้าใจชัดเจน
❏ มากที่สดุ ❏มาก ❏ปานกลาง ❏น้อย ❏น้อยที่สดุ
3. ครูผสู้ อนแนะนาข้อมูลทางภาษาที่เกี่ยวข้องและเป็ นประโยชน์ต่องานเขียนของฉัน
❏ มากที่สดุ ❏มาก ❏ปานกลาง ❏น้อย ❏น้อยที่สดุ
4. กิจกรรมการเรียนรูส้ ง่ เสริมให้ฉนั มีปฏิสมั พันธ์กบั เพื่อนร่วมชัน้ เรียน จับกลุม่ จับคู่ ร่วมกัน
ปรึกษา วางแผน ระดมความคิด เสาะหาข้อมูลนามาซึง่ องค์ความรูใ้ หม่
❏ มากที่สดุ ❏มาก ❏ปานกลาง ❏น้อย ❏น้อยที่สดุ
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5. การจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ น้นภาระงาน ทาให้ฉนั ได้ลงมือผลิตผลงานด้วยตนเองจนเสร็จ
สมบูรณ์
❏ มากที่สดุ ❏มาก ❏ปานกลาง ❏น้อย ❏น้อยที่สดุ
6. การจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ น้นภาระงานเปิ ดโอกาสให้ฉนั ได้นาเสนอผลงานหน้าชัน้ เรียน
❏ มากที่สดุ ❏มาก ❏ปานกลาง ❏น้อย ❏น้อยที่สดุ
7. ฉันสามารถวิเคราะห์การใช้ภาษา เลือกกลวิธีแสดงความคิดเห็น และตรวจสอบความ
ถูกต้องของผลงานตนเองและผูอ้ ่นื ได้
❏ มากที่สดุ ❏มาก ❏ปานกลาง ❏น้อย ❏น้อยที่สดุ
8. ครู ผูส้ อนมีการให้ขอ้ มูลย้อนกลับที่เป็ นประโยชน์ต่อการแก้ไขข้อผิดพลาดในงานเขียน
ของฉัน
❏ มากที่สดุ ❏มาก ❏ปานกลาง ❏น้อย ❏น้อยที่สดุ
9. หลังจบกิจกรรมทาให้ฉนั สามารถเขียนแสดงความคิดเห็นได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
❏ มากที่สดุ ❏มาก ❏ปานกลาง ❏น้อย ❏น้อยที่สดุ
10. ภาระงานส่งเสริมทักษะด้านอื่นนอกจากพัฒนาทักษะการเขียน เช่น ทักษะการฟั ง ดู
พูด อ่าน และส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 เช่น การแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ การ
ทางานร่วมกับผูอ้ ่นื
❏ มากที่สดุ ❏มาก ❏ปานกลาง ❏น้อย ❏น้อยที่สดุ
ข้อเสนอแนะ
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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ภาคผนวก ซ.
ผลประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน
เพือ่ พัฒนาทักษะภาษาไทย
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ผลประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รียนต่อการจัดการเรียนรูแ้ บบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาไทย

ข้อ

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

คนที่
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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

4.57

4.35

4.56

4.30

3.85

3.75

4.55

4.45

4.65

ค่าเฉลี่ย 4.37
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ภาคผนวก ฌ.
ผลการหาค่าความสอดคล้องของเครื่องมือประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ
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ค่าความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน
เรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็น
คำชี้แจง ให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาว่าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น สอดคล้องกับรายการประเมิน
หรือไม่ โดยการพิจารณาดังนี้
-1 คือ แน่ใจ ว่าข้อนั้นไม่สอดคล้องกับรายการประเมินที่กำหนด
0 คือ ไม่แน่ใจ ว่าข้อนั้นสอดคล้องกับรายการประเมินที่กำหนด
+1 คือ แน่ใจ ว่าข้อนั้นสอดคล้องกับรายการประเมินที่กำหนด
ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ข้อ

รายการประเมิน

คนที่ 1

คนที่ 2

คนที่ 3

รวม

ค่า IOC

แปลผล

1

คาชีแ้ จงของชุดกิจกรรม
1.1 สื่อความหมายชัดเจน

+1

+1

+1

3

1

ใช้ได้

1.2 บอกรายละเอียด

+1

+1

+1

3

1

ใช้ได้

+1

+1

+1

3

1

ใช้ได้

+1

+1

+1

3

1

ใช้ได้

+1

0

+1

2

0.67

ใช้ได้

ครอบคลุม
2.

คูม่ ือการเขียนแสดงความ
คิดเห็นสาหรับผูเ้ รียน
2.1 เนือ้ หา มีรายละเอียด

เข้าใจง่าย
2.2 ระบุรายละเอียดเรื่อง

การเขียนแสดงความ
คิดเห็นครบถ้วน
2.3 มีการยกตัวอย่าง
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ประกอบชัดเจน
3

แผนการจัดการเรียนรู ้
3.1 กิจกรรมสอดคล้องกับ

+1

+1

+1

3

1

ใช้ได้

+1

+1

+1

3

1

ใช้ได้

+1

+1

+1

3

1

ใช้ได้

+1

+1

0

2

0.67

ใช้ได้

+1

+1

+1

3

1

ใช้ได้

+1

+1

0

2

0.67

ใช้ได้

+1

+1

+1

3

1

ใช้ได้

การจัดการเรียนรูแ้ บบเน้น
ภาระงาน
3.2 กิจกรรมขัน
้ ก่อนปฏิบตั ิ

ภาระงาน สอดคล้องกับ
การจัดการเรียนรูแ้ บบเน้น
ภาระงาน
3.3 กิจกรรมขัน
้ ปฏิบตั ิ

ภาระงานสอดคล้องกับ
การจัดการเรียนรูแ้ บบเน้น
ภาระงาน
3.4 กิจกรรมขัน
้ วิเคราะห์

ภาษาสอดคล้องกับการ
จัดการเรียนรูแ้ บบเน้น
ภาระงาน
3.5 กิจกรรมส่งเสริมให้

ผูเ้ รียนบรรลุจดุ ประสงค์
การเรียนรูไ้ ด้
3.6 ระยะเวลามีความ

เหมาะสม
3.7 แบบทดสอบก่อนเรียน

สอดคล้องกับเนือ้ หาสาระ
การเรียนรู ้
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3.8 ภาระงานสอดคล้องกับ

+1

+1

+1

3

1

ใช้ได้

+1

+1

+1

3

1

ใช้ได้

+1

+1

+1

3

1

ใช้ได้

เนือ้ หาสาระการเรียนรู ้
4

การวัดและประเมินผล
4.1 การวัดและประเมินผล

สอดคล้องกับการเรียนรู ้
4.2 เกณฑ์การประเมินผล

เน้นตามสภาพจริง
ครอบคลุมจุดประสงค์การ
เรียนรู ้

ค่า IOC =

14.01
15

= 0.93

*สรุปว่าแผนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็น มีค่า IOC
อยู่ในระดับดีมาก สามารถนำไปใช้ได้

ค่าความสอดคล้อง (IOC) แบบทดสอบความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้
แบบเน้นภาระงาน เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทย
คำชี้แจง ให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาว่าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น สอดคล้องกับรายการประเมิน
หรือไม่ โดยการพิจารณาดังนี้
-1 คือ แน่ใจ ว่าข้อนั้นไม่สอดคล้องกับรายการประเมินที่กำหนด
0 คือ ไม่แน่ใจ ว่าข้อนั้นสอดคล้องกับรายการประเมินที่กำหนด
+1 คือ แน่ใจ ว่าข้อนั้นสอดคล้องกับรายการประเมินที่กำหนด
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ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ข้อ

คนที่ 1

คนที่ 2

คนที่ 3

รวม

ค่า IOC

แปลผล

1

+1

+1

+1

3

1

ใช้ได้

2

+1

+1

+1

3

1

ใช้ได้

3

+1

+1

+1

3

1

ใช้ได้

4.

+1

+1

+1

3

1

ใช้ได้

5

+1

+1

+1

3

1

ใช้ได้

6

+1

+1

+1

3

1

ใช้ได้

7

+1

+1

+1

3

1

ใช้ได้

8

+1

+1

+1

3

1

ใช้ได้

9

+1

+1

+1

3

1

ใช้ได้

10

+1

0

+1

2

0.67

ใช้ได้

ค่า IOC =

9.67
10

= 0.96

*สรุปว่าแบบทดสอบความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน เพื่อ
พัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยมีค่า IOC อยู่ในระดับดีมาก สามารถนำไปใช้ได้
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