
บทที ่5 
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัเร่ือง “วิธีสอนภาษาองักฤษแบบเนน้การปฏิบติังาน เพื่อพฒันาทกัษะภาษาแบบบูรณา
การสาํหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ในชุมชนชนบท” เป็นการวิจยัประยกุต ์มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 

1. เพื่อสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการโดยใช้วิ ธีสอน
ภาษาองักฤษแบบเนน้การปฏิบติังาน  

2. เพื่อเปรียบเทียบทกัษะภาษาองักฤษแบบบูรณาการของนกัเรียนก่อนและหลงัจากการไดรั้บ
การจดัการเรียนรู้แบบเนน้การปฏิบติังานท่ีผนวกการเสริมต่อการเรียนรู้   

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบเน้นการปฏิบติังานท่ี
ผนวกการเสริมต่อการเรียนรู้  

4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูผูส้อน ท่ีใชเ้ทคนิควิธีสอนดว้ยวิธีสอนแบบการปฏิบติังานท่ี
ผนวกการเสริมต่อการเรียนรู้  

 กลุ่มเป้าหมายเป็นนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 จาํนวน 
29 คน จากโรงเรียนบา้นสนัคะยอม อาํเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่  
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย  
 1. แบบทดสอบก่อนเรียน  และแบบทดสอบหลงัเรียน   
 2. คู่มือประกอบการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   
 3. คู่มือแบบฝึกทกัษะภาษาองักฤษ และแบบฝึกทกัษะภาษาองักฤษ 
 4. ส่ือตวัอยา่ง 
 5. แบบสอบถามความพึงพอใจในการอบรม  
 ผูว้ิจยัใช้โปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่า Index of Objective Congruence (IOC) 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าความยากง่ายของขอ้สอบ ค่าวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน (t-test) ดงันั้นการอภิปรายผลการวิจยัในบทน้ีจึงเป็นการอภิปรายผลตามวตัถุประสงคข์อง
การวิจยัเป็นหลกัและมีขอ้เสนอแนะตามประเดน็ ดงัต่อไปน้ี 

1. ผลการวิจยัตามวตัถุประสงค ์
2. อภิปรายผลการวิจยั 
3. ขอ้เสนอแนะจากการวิจยั 
4. ขอ้เสนอแนะในการทาํวจิยัคร้ังต่อไป 
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ผลการวจัิยตามวตัถุประสงค์  
1. ผลจากการวิจยัเร่ือง “วิธีสอนภาษาองักฤษแบบเนน้การปฏิบติังาน เพื่อพฒันาทกัษะภาษา

แบบบูรณาการสําหรับนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ในชุมชนชนบท” ไดส้ร้างนวตักรรมการเรียน
การสอนภาษาองักฤษแบบบูรณาการโดยใชว้ิธีสอนภาษาองักฤษแบบเนน้การปฏิบติังาน ดงัน้ี 

1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
2) คู่มือประกอบการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
3) แบบฝึกทกัษะภาษาองักฤษ 
4) คู่มือแบบฝึกทกัษะภาษาองักฤษ  

2. ผลจากการวิจยัสามารถพฒันาทกัษะภาษาแบบบูรณาการของนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการ
เรียนรู้แบบเน้นการปฏิบติังานท่ีผนวกการเสริมต่อการเรียนรู้  นักเรียนท่ีทาํแบบทดสอบหลงัเรียนมี
ค่าเฉล่ียมากกว่านกัเรียนท่ีทาํแบบทดสอบหลงัเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) มีค่าเฉล่ีย 18.31 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 5.07 แบบทดสอบหลงัเรียน (Post-test) มีค่าเฉล่ีย 36.06 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
5.09 เม่ือเปรียบเทียบคะแนนนกัเรียนท่ีทาํแบบทดสอบก่อนเรียนและทาํแบบทดสอบหลงัเรียนโดยใช้
ค่าสถิติที (t-test) พบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

3. ผลจากการวิจยัแสดงถึงความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบเนน้การ
ปฏิบติังานท่ีผนวกการเสริมต่อการเรียนรู้อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (92.06%) โดยเฉล่ียมีความพึงพอใจต่อ
โครงการในคร้ังน้ี  ไดรั้บความรู้และมีประโยชน์   อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ( X  = 4.54)    

4. ผลจากการวิจยัแสดงถึงความพึงพอใจของครูผูส้อน ท่ีใชเ้ทคนิควิธีสอนดว้ยวิธีสอนแบบ
การปฏิบติังานท่ีผนวกการเสริมต่อการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (67.5%) โดยเฉล่ียมีความพึงพอใจต่อ
โครงการในคร้ังน้ี ไดรั้บความรู้และมีประโยชน์ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ( X  = 4.68) 
 
อภิปรายผลการวจัิย 
 จากผลการวิจยัดงักล่าวมีประเดน็ในการอภิปรายดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. การอภิปรายผลจากการดําเนินงานวจัิย 
 ก่อนการดาํเนินการวิจยัพบว่าผูเ้รียนมีความรู้และความสามารถทางดา้นภาษาองักฤษค่อนขา้ง
นอ้ย เน่ืองจากปัจจยัหลายประการ เช่น การเรียนภาษาองักฤษของนกัเรียนขาดความต่อเน่ือง เน่ืองจาก
นโยบายในการเรียนภาษาองักฤษขาดความต่อเน่ือง เช่น การเลือกหนงัสือท่ีนาํมาใชใ้นการจดัการเรียน
การสอนแต่ละชั้นเปล่ียนแปลง เน้ือหาไม่เป็นไปตามลาํดบัความยากง่าย นอกจากน้ีการท่ีผูส้อนใน
โรงเรียนมีคุณวฒิุไม่ตรง ทาํใหก้ารอธิบายขอ้มูลเชิงลึกเป็นไปไดย้าก นกัเรียนบางคนตอ้งช่วยครอบครัว
ทาํงานทาํใหข้าดการทบทวนและฝึกฝนทกัษะภาษา รวมถึงรายวิชาอ่ืน ๆ 
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 ดงันั้นการเลือกเน้ือหาจึงมีการเลือกโดยเรียงลาํดบัความยาก ง่าย การเลือกคาํศพัทท่ี์ตรงตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และ
การมีส่วนร่วมในการพิจารณาเน้ือหาของผูบ้ริหารและผูส้อนฝ่ายโรงเรียนจึงมีความสาํคญัเป็นอยา่งยิ่ง
ในการปูพื้นฐาน และเพิ่มขอ้มูล เน้ือหา สร้างพฒันาการทั้งดา้นความรู้ และทกัษะภาษาองักฤษ 

ในระหวา่งการดาํเนินการวจิยัพบวา่ ผูส้อนมีบทบาทสาํคญัในการใหค้าํแนะนาํ ใหข้อ้มูล
ทางดา้นเน้ือหา กาํกบัติดตามการผลิตช้ินงาน ส่ือและนวตักรรมต่าง ๆ มีส่วนช่วยในการดึงดูดความ
สนใจ เอ้ือประโยชนใ์นการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ส่ือคอมพิวเตอร์เอ้ือประโยชน์ในการเรียนรู้โดยไม่จาํกดั
เวลาและสถานท่ี แบบฝึกทกัษะภาษาองักฤษทาํใหผู้ส้อนรู้พฒันาการของผูเ้รียน แสดงถึงความเขา้ใจ
หรือความไม่เขา้ใจในเน้ือหาท่ีกาํหนดใหเ้รียน ผูเ้รียนไดรู้้ความสามารถของตนเอง และสามารถทบทวน
เน้ือหาจากการทาํแบบฝึกทกัษะ ส่ือตวัอยา่งทาํใหผู้เ้รียนไดเ้ห็นภาพช้ินงานท่ีจะทาํ อยา่งไรกต็ามในการ
ดาํเนินการวิจยัพบปัญหาจากสภาพแวดลอ้มในการเรียนซ่ึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ เช่น การ
ไม่มีหอ้งเรียนประจาํ การเดินเรียน การทาํกิจกรรม และหอ้งท่ีใชใ้นการอบรมไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ (หอ้ง
อยูติ่ดถนน มีเสียงดงั)  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบท่ีส่งผลต่อความสามารถในการส่ือสาร 6 ประการ
ของ Nunan (1989) ได ้ เป้าหมาย ตวัป้อนทางภาษา กิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัตวัป้อนทางภาษา บทบาท
ผูส้อน บทบาทผูเ้รียน และการจดัสภาพชั้นเรียน ซ่ึงหากองคป์ระกอบเหล่าน้ีมีความสมัพนัธ์สอดคลอ้ง
กนั จะทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ไดม้ากท่ีสุด  

หลงัการดาํเนินการวิจยัพบว่าผูเ้รียนมีความรู้และความสามารถทางดา้นภาษาองักฤษเพ่ิมข้ึน 
เน่ืองจาก ประการแรกการจดัการอบรมมีรูปแบบกิจกรรมการเรียนแบบมุ่งปฏิบติังาน (Task-Based 
Learning) ท่ีมุ่งพฒันากระบวนการคิดและเรียนรู้ภาษาควบคู่กบัการส่งเสริมความสามารถทางภาษา ท่ีมี
การจดัเรียงลาํดบัและแบบจดัประเภท (Ordering and Sorting) คือ เรียนจากเน้ือหาท่ีมีความสัมพนัธ์กนั
เรียงจากเน้ือหาง่ายไปยาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรูปแบบกิจกรรมการเรียนแบบมุ่งปฏิบติังานของ Willis 
(1996)  

ประการท่ีสอง ในการจดัการอบรมมีการกาํหนดองคป์ระกอบเพ่ือใหส้ามารถพฒันาการเรียนรู้
ทางภาษาให้แก่ผูเ้รียน ไดแ้ก่ มีเน้ือหาท่ีตรงกบัหลกัสูตร มีส่ือการสอนท่ีผูเ้รียนสามารถสังเกตเห็นและ
ใชไ้ด ้มีกิจกรรมหรือส่ิงท่ีผูเ้รียนและผูส้อนตอ้งปฏิบติัในกระบวนการเรียนการสอน มีเป้าหมายหรือ
วตัถุประสงคท่ี์กาํหนดงานให ้และมีผูเ้รียนหรือผูท่ี้ตอ้งลงมือปฏิบติังานโดยใชต้วัป้อนทางภาษาและส่ือ
การสอนท่ีผูส้อนไดจ้ดัเตรียมให้สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Shavelson and Stern (1981, อา้งในนันทิยา 
แสงสิน, 2543)  ในการกาํหนดองคป์ระกอบเพื่อใหส้ามารถพฒันาการเรียนรู้ทางภาษาใหแ้ก่ผูเ้รียน  

ประการท่ีสามในการผลิตช้ินงานแต่ละช้ินมีกระบวนการในการเรียนรู้ท่ีเป็นไปตามแนวคิดของ 
Willis (1996) และ Ellis (2006, อา้งใน อรุณี วิริยะจิตรา และคณะ, 2555) คือ ผูเ้รียนจะไดรั้บความการ
นาํเขา้สู่บทเรียน จากการทบทวนคาํศพัท์ วลี หรือนําเสนอคาํใหม่ ๆ ท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนสามารถทาํ
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ช้ินงานนั้นได ้โดยมีการช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจวิธีการทาํช้ินงานจากการอธิบาย และการใชส่ื้อต่าง ๆ ผูเ้รียน
ฝึกการใชภ้าษาจากการทาํแบบฝึกทกัษะ และการทาํช้ินงาน รวมทั้งผูเ้รียนจะไดน้าํเสนอช้ินงานของ
ตนเองอีกดว้ย  นอกจากน้ีในการผลิตช้ินงาน ผูเ้รียนจะมีการปฏิบติังานร่วมกนั มีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัและ
กนั (Face to Face Interaction)  ผูเ้รียนตอ้งทาํงานร่วมกนัให้ประสบความสาํเร็จ จึงมีการแบ่งปันขอ้มูล 
สนับสนุนช่วยเหลือกนั ส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั และกระตุน้การทาํงานร่วมกนั สร้างทกัษะทางสังคม 
(Social Skills)  และจากการทาํกิจกรรมและการผลิตช้ินงานร่วมกันทําให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 
(Collaborative Learning) อีกดว้ย (Johnson & Johnson, 1974, อา้งใน ทิศนา แขมมณี, 2548)  

ประการท่ีส่ี จากการท่ีผูส้อนได้จัดเตรียมส่ิงท่ีเอ้ืออาํนวย การให้การช่วยเหลือ แนะนํา 
สนบัสนุน ขณะท่ีผูเ้รียนกาํลงัแกปั้ญหาหรือกาํลงัอยู่ในระหว่างการเรียนรู้เร่ืองใด เร่ืองหน่ึง ทาํให้เกิด
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูส้อนกับผูเ้รียน และเกิดการเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) ซ่ึงจะส่งเสริม
พฒันาการของผูเ้รียน ใหก้า้วไปสู่ขั้นหรือระดบัพฒันาการท่ีสูงข้ึนไป ทาํใหผู้เ้รียนสามารถกาํกบัตนเอง
ในการเรียนรู้ และมีความเช่ือมัน่ในตนเองในการเรียนรู้ท่ีเพิ่มมากข้ึน (Vygotsky, L, S, 1962)  
  

2. การอภิปรายผลตามวตัถุประสงค์ข้อที ่1 
ผลจากการวิจยัเร่ือง “วิธีสอนภาษาองักฤษแบบเนน้การปฏิบติังาน เพื่อพฒันาทกัษะภาษาแบบ

บูรณาการสําหรับนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ในชุมชนชนบท” ไดส้ร้างนวตักรรมการเรียนการ
สอนภาษาองักฤษแบบบูรณาการโดยใชว้ิธีสอนภาษาองักฤษแบบเนน้การปฏิบติังาน ตามวตัถุประสงค์
ขอ้ท่ี 1 ไดแ้ก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คู่มือประกอบการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบ
ฝึกทกัษะภาษาองักฤษ และคู่มือแบบฝึกทกัษะภาษาองักฤษ นอกจากน้ียงัมีการสร้างแบบทดสอบก่อน
เรียน แบบทดสอบหลงัเรียน ส่ือตวัอย่าง และแบบสอบถามความพึงพอใจทั้งในส่วนของผูเ้ขา้รับการ
อบรม และผูส้อน  

ในการสร้างนวตักรรมมีการหาประสิทธิภาพของนวตักรรม อาทิ การวิเคราะห์ค่า Index of 
Objective Congruence (IOC) ของคู่มือประกอบการใช ้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คู่มือแบบฝึก
ทกัษะภาษาองักฤษ และแบบฝึกทกัษะภาษาองักฤษ ซ่ึงพบว่ามีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีใชใ้นการ
เรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1   และมีการการหาประสิทธิภาพของนวตักรรมโดยใชเ้กณฑ์   E1/E2  
(ชยัยงค ์พรหมวงศ,์ 2556) ซ่ึงเกณฑท่ี์ใชคื้อ E1/E2 เท่ากบั 60/60 เน่ืองจากขอ้จาํกดัของตวัผูเ้รียน ไดแ้ก่ 
สมรรถภาพของผูเ้รียน ผูเ้รียนส่วนใหญ่มีความรู้ ความสามารถ และทกัษะภาษาองักฤษค่อนขา้งตํ่า  

แบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลงัเรียน มีการคาํนวณหาความตรงเชิงเน้ือหา ซ่ึง
คาํนวณจากความสอดคลอ้งระหว่างประเด็นท่ีตอ้งการวดักบัคาํถามท่ีสร้างข้ึน ดชันีท่ีใชแ้สดงค่าความ
สอดคล้อง โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาํถามและวัตถุประสงค์ (Index of Objective 
Congruence หรือ IOC) และการวิเคราะห์ความยากง่าย  ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์ขอ้สอบเป็นรายขอ้ มี
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วตัถุประสงคเ์พื่อพิจารณาความยากง่ายของขอ้สอบสาํหรับเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยการนาํ
ผลการตรวจกระดาษคาํตอบท่ีนักเรียนตอบถูกเป็นรายขอ้มาวิเคราะห์ พบว่าขอ้สอบจาํนวน  60  ขอ้ 
สามารถนาํไปใชไ้ดท้ั้งหมด 60  ขอ้ นอกจากน้ี แบบสอบถามความพึงพอใจ ไดรั้บการตรวจสอบจาก
ผูเ้ช่ียวชาญก่อนนาํไปใช ้

นวตักรรมท่ีสร้างข้ึนส่งเสริมการเกิดกระบวนการเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) ของ 
Vigotsky, L, S. (1962) ผูส้อนใหก้ารช่วยเหลือผูเ้รียนโดยการจดัเตรียมส่ิงท่ีเอ้ืออาํนวยการเรียนรู้ ไดแ้ก่ 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คู่มือประกอบการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบฝึกทกัษะ
ภาษาองักฤษ และคู่มือแบบฝึกทกัษะภาษาองักฤษ ผูส้อนให้การช่วยเหลือ แนะนาํ สนับสนุน ขณะท่ี
ผูเ้รียนกาํลงัปฏิบติังาน ผลิตช้ินงาน หรือกาํลงัอยูใ่นระหว่างการเรียนรู้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง (ผูเ้รียนกาํลงัอยู่
ในพื้นท่ีรอยต่อพฒันาการ) ทาํให้ผูเ้รียนไดส้ร้างความรู้ความเขา้ใจเพื่อใชใ้นการปฏิบติังานอย่างเป็น
ขั้นตอน ซ่ึงจะส่งเสริมพฒันาการของผูเ้รียน ให้กา้วไปสู่ขั้นหรือระดับพฒันาการท่ีสูงข้ึนไป ทาํให้
ผูเ้รียนสามารถกาํกับตนเองในการเรียนรู้ และมีความเช่ือมัน่ในตนเองในการเรียนรู้ท่ีเพิ่มมากข้ึน 
Vygotsky, L, S (1962) ไดอ้ธิบายลกัษณะพิเศษของ Scaffolding ไวว้า่เป็นกระบวนการท่ีมีเป้าหมายและ
ทิศทางชดัเจน มีการกาํหนดบทบาท หนา้ท่ีของการปฏิบติัไวอ้ยา่งชดัเจน มีการกาํหนดงานให้นกัเรียน
ฝึกปฏิบติัตามศกัยภาพของตนเอง  มีเกณฑท่ี์ชดัเจนในการประเมินผลงาน มีการระบุแหล่งเรียนรู้ท่ีตรง
ตามเป้าหมายและสามารถใชศึ้กษาคน้ควา้ได ้มีวิธีการช่วยลดหรือเพ่ิมความคาดหวงัแก่นักเรียน โดย
ปรับให้เขา้กบัศกัยภาพของตนเอง มีวิธีการช่วยให้นกัเรียนรู้จกัความสามารถท่ีแทจ้ริงของตนเอง และ
ช่วยสร้างบรรยากาศท่ีดีในการเรียนรู้เก่ียวกับปฏิสัมพนัธ์ระหว่างครูกับนักเรียน และนักเรียนกับ
นกัเรียน สอดคลอ้งกบัเจตน์สฤษฎ์ิ สังขพนัธ์ เก็ตถวา บุญปราการ และวนัทนา ไกรฤกษ ์(2558) ท่ีศึกษา
สภาพ และปัญหาการเรียนรู้ภาษาองักฤษของโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาสังกดัเทศบาลในพ้ืนท่ีสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใตพ้บปัญหาหลายประการ อาทิ ครูขาดทกัษะในการใชส่ื้อเทคโนโลยีสมยัใหม่มา
ช่วยเสริมในการสอน ดงันั้นนวตักรรมท่ีสร้างข้ึนจึงทาํใหน้กัเรียนมีการเรียนรู้ท่ีดีข้ึน 

 
3. การอภิปรายผลตามวตัถุประสงค์ข้อที ่2 
ผลจากการวิจยัสามารถเพ่ิมทกัษะภาษาองักฤษแบบบูรณาการของนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการ

เรียนรู้แบบเน้นการปฏิบติังานท่ีผนวกการเสริมต่อการเรียนรู้  นักเรียนท่ีทาํแบบทดสอบหลงัเรียนมี
ค่าเฉล่ียมากกว่านกัเรียนท่ีทาํแบบทดสอบหลงัเรียน ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของนกัเรียนท่ี
ทาํแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) มีค่าเฉล่ีย 18.31 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 5.07 และนักเรียนท่ีทาํ
แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) มีค่าเฉล่ีย 36.06 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 5.09 แสดงให้เห็นว่า 
นกัเรียนท่ีทาํแบบทดสอบหลงัเรียนมีค่าเฉล่ียมากกว่านกัเรียนท่ีทาํแบบทดสอบหลงัเรียน เม่ือทดสอบ
สมมติฐานด้วยค่าเฉล่ียของประชากรด้วยสถิติที (t-test) คือ เม่ือเปรียบเทียบคะแนนนักเรียนท่ีทาํ
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แบบทดสอบก่อนเรียนและทาํแบบทดสอบหลงัเรียน พบว่ามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05  

ผูเ้รียนมีความรู้และความสามารถทางดา้นภาษาองักฤษเพิ่มข้ึน เน่ืองจากประการแรกการจดัการ
อบรมมีรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบมุ่งปฏิบติังาน (Task-Based Learning) ดาํเนินกิจกรรม
ตามขั้นตอนของ  Willis (1996) ขั้นนาํก่อนปฏิบติังาน (Pre-Task ) คือการแนะนาํเร่ืองงานและมอบหมาย
ช้ินงาน  ผูส้อนแนะนาํหัวขอ้ สอนคาํศพัทแ์ละโครงสร้างเพื่อเตรียมความพร้อมทางภาษาให้แก่ผูเ้รียน
ให้ขอ้มูลทางดา้นเน้ือหา และอธิบายช้ินงาน โดยใชน้วตักรรม ไดแ้ก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
คู่มือประกอบการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบฝึกทกัษะภาษาองักฤษ และคู่มือแบบฝึกทกัษะ
ภาษาองักฤษ และใช้กิจกรรมเขา้ช่วยเพื่อให้ผูเ้รียนเขา้ใจ (นวตักรรมมีความสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร 
ผูส้อนสามารถนาํไปใชไ้ดท้ั้งเป็นส่ือหลกัในการให้ขอ้มูลเน้ือหาทั้งหมด และเป็นส่ือประกอบในการ
เรียนการสอน นอกจากน้ียงัสามารถเป็นส่ือท่ีผูเ้รียนสามารถนาํไปใชเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง) มีการปฏิบติัหรือ
มีกิจกรรมท่ีผูเ้รียนตอ้งปฏิบติัซํ้ า มีส่ือตวัอย่างท่ีให้ภาพของการผลิตช้ินงานของผูเ้รียน ขั้นดาํเนินงาน
ตามวงจรของการปฏิบติังาน (Task Cycle)  ผูเ้รียนลงมือปฏิบติังานในลกัษณะการทาํกิจกรรมเด่ียว
กิจกรรมคู่ และกิจกรรมกลุ่ม (Task) โดยท่ีมีผูส้อนกํากับติดตามการผลิตช้ินงาน ผู ้เ รียนเตรียม
นาํเสนอ (Planning) และนาํเสนอผลการปฏิบติังานต่อชั้นเรียน โดยมีผูส้อนแนะนาํการใชภ้าษาของ
ผูเ้รียน ขั้นมุ่งเนน้ภาษา (Language Focus) ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมอภิปรายถึงงานท่ีไดป้ฏิบติั ผูเ้รียนได้
ช้ีแจงปัญหา อุปสรรค และแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในขณะท่ีปฏิบติังาน โดยมีผูส้อนเป็นผูใ้ห้คาํแนะนาํ
จากนั้นผูเ้รียนฝึกรูปแบบภาษาเพ่ิมเติม 

ประการท่ีสอง การใชน้วตักรรม ไดแ้ก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คู่มือประกอบการใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบฝึกทกัษะภาษาองักฤษ และคู่มือแบบฝึกทกัษะภาษาองักฤษ และการ
ใชส่ื้อตวัอยา่งท่ีผูส้อนไดจ้ดัเตรียม เป็นส่วนช่วยเอ้ืออาํนวยใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้ใจ สนบัสนุนการเรียนรู้ เกิด
การเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) นอกจากน้ีกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียน ทาํใหเ้กิดการปฏิสัมพนัธ์
ผูเ้รียน ผูเ้รียนมีการปฏิบติังานร่วมกนัเพื่อผลิตช้ินงาน และร่วมกนันาํเสนอช้ินงาน ทาํให้เกิดการเรียนรู้
ร่วมกนั (Collaborative Learning) (Johnson & Johnson, 1974, อา้งใน ทิศนา แขมมณี, 2548) 
  การจดัการเรียนรู้แบบเน้นการปฏิบติังานท่ีผนวกการเสริมต่อการเรียนรู้สามารถเพ่ิมทกัษะ
ภาษาองักฤษบูรณาการ สอดคลอ้งกบัสมปอง บุญสมศรี (2541) การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ระหว่างการสอนโดยใชกิ้จกรรมท่ีมุ่งงานปฏิบติักบั
การสอนตามคู่มือครู พบวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยใชกิ้จกรรมท่ีมุ่งงานปฏิบติั และนกัเรียนท่ีไดรั้บ
การสอนตามคู่มือครูมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดย
นักเรียนท่ีไดรั้บการสอน โดยใชกิ้จกรรมท่ีมุ่งงานปฏิบติั มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่านักเรียนท่ี
ไดรั้บการสอนตามคู่มือครู และช่อทิพย ์วิริยะ (2556) ท่ีไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การเพิ่มศกัยภาพในการใช้
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ภาษาอังกฤษโดยการสอนภาษาแบบเน้นภาระงานเป็นหลัก: เตรียมความพร้อมของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ให้พร้อมเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลการวิจยัพบว่านกัศึกษามีความ
สนุกสนาน รับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย สามารถคน้พบอะไรใหม่ ๆไดเ้สมอในการปฏิบติัภาระ
งาน การสอนดว้ยวิธีน้ีจึงเป็นวิธีการสอนท่ีเพิ่มความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษของนกัศึกษาไดจ้ริง 
รวมทั้ง ปิยะพนัธ์  กนัทิสา (2556) ศึกษาวิจยัเร่ืองการใชก้ารสอนภาษาท่ีเนน้การปฏิบติังานเพื่อส่งเสริม
ความสามารถทางการฟังพูดภาษาองักฤษและความรู้แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัเชียงใหม่
ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ผลการวิจยัพบว่าการสอนภาษาท่ีเนน้การปฏิบติังาน
ส่งผลใหค้วามสามารถทางการฟัง พดูภาษาองักฤษ ของนกัศึกษาผา่นเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้ การสอนภาษา
ท่ีเนน้การปฏิบติังานส่งผลใหน้กัศึกษามีความรู้แหล่งท่องเท่ียว เชิงวฒันธรรมในจงัหวดัเชียงใหม่สูงข้ึน 
 

4. การอภิปรายผลตามวตัถุประสงค์ข้อที ่3 
  ผลจากการวิจัยแสดงถึงความพึงพอใจของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเน้นการ
ปฏิบติังานท่ีผนวกการเสริมต่อการเรียนรู้อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (92.06%) โดยเฉล่ียมีความพึงพอใจต่อ
โครงการในคร้ังน้ี  ไดรั้บความรู้และมีประโยชน์   อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ( X  = 4.54)  สอดคลอ้งกบัอรุณี 
วิริยะจิตรา และคณะ (2555) ไดน้าํเสนอขอ้ดีของ Task-based Learning ว่าเป็นการเรียนท่ีสนุกและทา้
ทาย  สอดคลอ้งกบั ณัฐทยา นวไตรลาภ (2555) ศึกษาวิจยัเร่ือง ผลของการจดัการเรียนรู้แบบเนน้งาน
ปฏิบติัท่ีมีต่อความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสุตะ
บาํรุงพิทยาคาร จงัหวดัฉะเชิงเทรา ผลการวิจยัพบวา่ คะแนนความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษหลงั
ไดรั้บการสอนแบบเนน้งานปฏิบติัสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และมีคะแนน
เฉล่ียร้อยละ 84.75 และนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้แบบเนน้งานปฏิบติัในระดบัมาก
ท่ีสุด 

 
5. การอภิปรายผลตามวตัถุประสงค์ข้อที ่4 

  ผลจากการวิจยัแสดงถึงความพึงพอใจของครูผูส้อน ท่ีใชเ้ทคนิควิธีสอนดว้ยวิธีสอนแบบการ
ปฏิบติังานท่ีผนวกการเสริมต่อการเรียนรู้อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (67.5%) โดยเฉล่ียมีความพึงพอใจต่อ
โครงการในคร้ังน้ี ได้รับความรู้และมีประโยชน์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด  ( X  = 4.68) เน่ืองจากมีส่ิง
สนับสนุนการเรียนการสอน ได้แก่ นวัตกรรม และกระบวนการ ท่ีช่วยให้การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ ผูเ้รียนสามารถเกิดการเรียนรู้ และเกิดแรงจูงใจในการเรียน สอดคลอ้งกบั Greene และ 
Petty (1971) ท่ีมีความเห็นว่า แบบฝึกทกัษะเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้เกิดการเรียนรู้   ทาํให้นักเรียนเกิด
ความสนใจ   และช่วยให้ครูทราบผลการเรียนของนกัเรียนอย่างใกลชิ้ด  ส่ือการสอนช่วยแบ่งเบาภาระ
ของครู และเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยฝึกฝนและส่งเสริมทกัษะการแกปั้ญหาให้ดีข้ึน และสุกรี รอดโพธ์ิทอง 
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(2532) กล่าวถึงการนาํบทเรียนคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจดัการเรียนการสอนว่ามีขอ้ไดเ้ปรียบหลาย
ดา้น เช่น สีสันดึงดูดความสนใจของผูเ้รียน และช่วยให้เกิดความคงทนในการจาํ เสียงจากบทเรียน
คอมพิวเตอร์เป็นส่ิงเร้าเพิ่มความสนใจของผูเ้รียน และเป็นขอ้มูลยอ้นกลบัได ้กราฟฟิค เสนอภาพและ
ขอ้ความใหเ้กิดการเคล่ือนไหวได ้  

 
ข้อเสนอแนะจากงานวจัิย 

1. จากการวิจยัพบวา่นกัเรียนมีความเขา้ใจในการใชภ้าษา แต่เม่ือไดเ้รียนเร่ืองใหม่นกัเรียนไม่
สามารถนาํเร่ืองท่ีเคยเรียนมาประยกุตใ์ชก้บัเร่ืองใหม่ท่ีเรียน ดงันั้นในการสอนจึงควรใชเ้น้ือหาบทเรียน
ท่ีมีลกัษณะเช่ือมโยงความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่ของผูเ้รียน  

2. การสร้างโอกาสให้นักเรียนไดใ้ช้ภาษาองักฤษในสถานการณ์จริงอย่างต่อเน่ืองจะช่วย
สร้างประสบการณ์ในการใชภ้าษา และเพิ่มทกัษะทางภาษาของนกัเรียน 

3. การสร้างความตระหนักถึงความสําคัญในการมีความรู้ ความสามารถ และทักษะ
ภาษาองักฤษเป็นปัจจยัสาํคญัอยา่งหน่ึงท่ีจะกระตุน้ใหน้กัเรียนมีความใส่ใจในการฝึกฝนเพิ่มข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการวิจยัเพื่อศึกษาผลการเรียนภาษาองักฤษโดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบเนน้การ
ปฏิบติังาน (Task-Based Learning) ของนกัเรียนในระดบัชั้นอ่ืน ๆ  

2. ในการคดัเลือกเน้ือหาสําหรับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นการปฏิบติังาน (Task-
Based Learning) ครูผูส้อนควรคาํนึงถึงความเหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียนและ
ระยะเวลาของการปฏิบติังาน ตามภาระงานท่ีไดรั้บมอบหมายให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

3. เน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ี ไดพ้ฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยเนน้สาระความรู้ดา้น
ไวยากรณ์เป็นหลกั จึงมีแนวโนม้ว่าจะไดน้าํไปพฒันาทกัษะทางภาษาร่วมกบัวิธีการสอนอ่ืน ๆ และยงั
สามารถนาํไปปรับใชใ้นการเรียนรู้ดว้ยตนเอง Self-access ของนักเรียนร่วมกบักลวิธีการเรียนรู้ เช่น 
กลวิธีการอ่าน 
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