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บทคัดย่อ 

งานวิจยั เรื� อง การพฒันากิจกรรมแบบมุ่งปฏิบติังาน (Task-based activities) เพื�อส่งเสริมการ

เขียนภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรค์ส�าหรับนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� � มีวตัถุประสงค์เพื�อ �) พฒันากิจกรรม

แบบมุ่งปฏิบติังาน (Task-based activities) เพื�อส่งเสริมการเขียนภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรค ์ส�าหรับนกัเรียน

ชั�นมธัยมศึกษาปีที� � 2) พัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์    3) ศึกษาผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน

ภาษาองักฤษ 4) ศึกษาความพึงพอใจต่อกิจกรรมแบบมุ่งปฏิบติังาน กลุ่มเป้าหมายในการวจิยั คือนกัเรียนชั�น

มธัยมศึกษาปีที� 3 โรงเรียนเหนือคลองประชาบ�ารุง อ�าเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี� ภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 

2560 จ�านวน 1 ห้อง 32 คน เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื� องมือที�ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) 

แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมแบบมุ่งปฏิบัติงาน (Task-based activities) เพื�อส่งเสริมการเขียน

ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์   2) แบบทดสอบการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ � ) แบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนภาษาองักฤษ �) แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน �) แบบสอบถามความพึง

พอใจ การวิเคราะห์ขอ้มูลใชค้่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ t-test ผลการวิจัย

พบวา่  

1) กิจกรรมแบบมุ่งปฏิบัติงาน (Task-based activities) เพื�อส่งเสริมการเขียนภาษาอังกฤษ 

เชิงสร้างสรรคส์�าหรับนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3 มีประสิทธิภาพเท่ากบั ��.��/��.38 

2) ความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3  

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที�ระดับ .05 (t = 21.92, sig = 0.00), มีพฤติกรรม 

การปฏิบติังานภาพรวมอยูใ่นระดบัดี (X = 2.69) 

                                                           
1 นกัศึกษาหลกัสูตร ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาหลกัสูตรและการสอน วิทยาลยัครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 ที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัสูตร 
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3) ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนภาษาองักฤษหลงัการเรียนมีคะแนนไม่ต��ากว่าร้อยละ 70 ผา่นเกณฑ์

จ�านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 และมีนกัเรียนไม่ผา่นเกณฑ์จ�านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 

4) ภาพรวมความพึงพอใจของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3 ที�มีต่อกิจกรรมแบบมุ่งปฏิบติังาน 

(Task-based activities) อยูใ่นระดบัมาก (X = 3.92)  

 

ค�าส�าคัญ : การเขียนเชิงสร้างสรรค์, การเขียนภาษาองักฤษ, การเรียนรู้แบบมุ่งปฏิบติังาน  

 

ความเป็นมาและความส�าคัญ 

ภาษาถือเป็นเครื�องมือหลักที�เราทุกคนใช้ในการสื�อสาร มนัคือเครื�องมือที�เราใช้ในการแบ่งปัน

แนวความคิด การแสดงความคิดเห็น การสื�อความหมายในเรื�องต่างๆ กบัคนอื�นในสังคม ภาษาในโลกใบนี�  

มีมากมายหลายพนัภาษา ในบางประเทศ นอกจากจะมีภาษาราชการที�ใชก้นัเป็นภาษาหลกัแลว้ ยงัมีภาษาถิ�น

แตกย่อยออกไปอีกมากมาย บางภาษาก็มีคนพูดไดน้้อย บางภาษาก็มีคนพูดและเขา้ใจกนัอย่างแพร่หลาย  

แต่ทั�งนี�ทั�งนั�น วตัถุประสงค์ของการมีภาษาก็คือเพื�อเป็นเครื�องมือที�ช่วยให้คนในสังคมสามารถสื�อสารได้

อยา่งเขา้ใจและมีประสิทธิภาพ ซึ� งจะเป็นตวัขบัเคลื�อนให้สังคมกา้วเดินต่อไปขา้งหนา้ได ้ภาษาถือเป็นสิ�งที�

จ �าเป็นอย่างมากต่อการด�ารงชีวติของมนุษย ์โดยเฉพาะอย่างยิ�งการด�าเนินชีวติในศตวรรษที� 21 ที�การท�างาน

ในสังคมขา้มวฒันธรรมเป็นสิ�งจ�าเป็น (Partnership for 21st Century learning, 2007)  

ภาษาหนึ� งที�มีความส�าคัญมากในโลกยุคปัจจุบันก็คือ ภาษาอังกฤษ เนื�องจากเป็นภาษาที� 

คนทั�วโลกเขา้ใจและใช้กนัอย่างแพร่หลาย ภาษาองักฤษมีสถานะภาพเป็น “ภาษาโลก” (Global or world 

language) กล่าวคือ มากกว่าหนึ� งในสี�ของประชากรโลกสามารถใช้ภาษาอังกฤษในระดับใช้งานได ้

จนถึงระดบัคล่องแคล่ว และผูที้�มีความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษก็มีจ �านวนมากขึ�นเรื� อยๆ (Crystal, 

����: �) ภาษาองักฤษไม่ไดเ้ป็นเพียงภาษาราชการของประเทศที�เคยตกเป็นอาณานิคมของประเทศองักฤษ

เท่านั�น แต่ยงัเป็นภาษาที�วงการธุรกิจและการท�างานในประเทศต่างๆ เลือกใช้ติดต่อสื�อสารระหว่างกัน  

วงการศึกษาในระดับนานาชาติเลือกใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการจัดการเรียนการสอน วงการสื�อและ

ประชาสัมพนัธ์ผลิตสื�อส่วนใหญ่เป็นภาษาองักฤษ เป็นตน้ 

ทกัษะทางภาษาที�ถือว่าเป็นหนึ� งในทกัษะที�จ �าเป็นส�าหรับการด�าเนินชีวิตในศตวรรษที� 21 คือ 

ทักษะการเขียน (Partnership for 21st Century learning, 2007) ผูท้ี�มีทักษะการเขียนดีจะสามารถเรียนรู้และ

ท�างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การเขียนไม่ใช่เรื�องของพรสวรรค ์สิ�งส�าคญัในการสนบัสนุนให้เป็นนกัเขียน

หรือผู ้เ ขียนที� ดี คือมีความรู้ ความคิด ประสบการณ์ และจินตนาการ ในสิ� งที�จะสื� อสารมากพอ มี

ความสามารถในการถ่ายทอดประสบการณ์ให้เป็นภาษาไดอ้ย่างถูกตอ้งชดัเจน ผูเ้รียนจึงตอ้งเรียนรู้กลวิธี
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ต่างๆ ในการสื�อสารและฝึกฝน การฝึกฝนการเขียนจึงเป็นสิ�งส�าคญั การเขียนจึงตอ้งเรียนรู้ดว้ยการเรียนรู้

หลกัการเขียน แลว้ฝึกฝนปฏิบติัเพิ�มเติม (บุปผา บุญทิพย ,์ 2543: 3-4) 

นอกจากนี�  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที� 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยงัไดร้ะบุไวว้า่ 

หนึ� งในหลกัการส�าคญัของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบันี� คือ เราตอ้ง “ยึดคนเป็นศูนย์กลาง

ของการพฒันา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที�ดีส�าหรับคนไทย พฒันาคนให้มีความเป็นคนที�สมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้  

มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที�ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม 

นอกจากนี�ยงัมุ่งเนน้การน�าความคิดสร้างสรรคแ์ละการพฒันานวตักรรมเพื�อท�าให้เกิดสิ�งใหม่ที�มีมูลค่าเพิ�ม

ทางเศรษฐกิจ (ส�านกันายกรัฐมนตรี. 2559: 3-4) จึงเห็นไดว้่าความคิดสร้างสรรค์เป็นทกัษะส�าคญัอีกอยา่ง

หนึ� งที�เราไม่ควรมองขา้ม แต่การศึกษาในประเทศไทยที�ผ่านมายงัมองไม่เห็นการเรียนการสอนที�พฒันา

ทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนไทยมากนัก ยงัคงเน้นเพียงเนื� อหาความรู้และการท่องจ�าที�ไม่

ก่อใหเ้กิดการพฒันาแนวคิดและการริเริ�มสร้างสรรคสิ์�งใหม่ๆ ซึ�งเป็นสิ�งที�สังคมโลกในอนาคตตอ้งการ  

จากขอ้มูลที�กล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัในฐานะครูผูส้อนวิชาภาษาองักฤษจึงมองหาแนวทางในการ

พฒันาทกัษะภาษาองักฤษและความคิดสร้างสรรค์ให้กบันกัเรียน ค�าถามที�เกิดขึ�นก็คือ เราจะพฒันาทกัษะ

ภาษาองักฤษและเสริมสร้างความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนไดอ้ยา่งไร ในกระบวนการสื�อสารทางภาษาทุก

ภาษาตอ้งประกอบไปดว้ยทกัษะการสื�อสารที�ส�าคญั � ประการ คือ ทกัษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ซึ� งแต่

ละทกัษะก็มีความส�าคญัไม่ยิ�งหยอ่นไปกวา่กนั โดยเฉพาะทกัษะการเขียนเป็นทกัษะที�มีความส�าคญัอยา่งยิ�ง 

เพราะผูเ้รียนต้องใช้ทกัษะนี� เพื�อเป็นพื�นฐานในการเรียนรู้ในระดบักลางและระดบัสูง และเพื�อเป็นการ

เตรียมพร้อมส�าหรับการประกอบอาชีพหลงัจากจบการศึกษา 

การเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็นการเขียนที�ช่วยให้ผูเ้รียนได้แสดงความสามารถทางจินตนาการ 

ไดดี้กวา่การเขียนชนิดอื�นๆ เพราะการเขียนเชิงสร้างสรรคเ์ป็นกระบวนการที�เกี�ยวขอ้งกบัผูเ้ขียนที�พยายาม

ใช้การรับรู้ด้านต่างๆ ของตนมาเรียบเรียงเป็นถ้อยค�าที�จะสื� อความหมายให้เกิดความรู้สึกและเข้าใจ 

ในสาระต่างๆ ตรงตามที�ผูเ้ขียนตอ้งการ การเขียนเชิงสร้างสรรคเ์ป็นการเขียนซึ� งมีลกัษณะของการคิดริเริ�ม 

โดยผู้เขียนจะต้องใช้จินตนาการและประสบการณ์ของตนมาเชื� อมโยงความคิดในการเขียน ปัจจุบัน  

พบว่าครูส่วนใหญ่มักประสบปัญหากับการที� เด็กเขียนได้ไม่ดี เด็กมีความเบื�อหน่ายในการเขียน  

เด็กขาดล�าดับความคิดที�ดี ใช้ภาษาห้วน ขาดความมีสุนทรียภาพทางภาษา ตลอดจนถึงการแสดงพฤติกรรม

เบื�อหน่ายในการเขียน ครูจึงต้องตระหนักถึงความส�าคัญของปัญหานี�  และหาวิธีการแก้ไข นอกจากนี�  

การเขียนเชิงสร้างสรรคย์งัเป็นผลิตผลของความคิดริเริ�ม ซึ� งจะช่วยให้ผูเ้รียนตระหนกัว่าเขาไดผ้ลิตผลงาน 

ซึ� งมีชิ�นเดียวในโลกด้วยตวัเขาเอง (อจัฉรา ชีวพนัธ์, 2552: 3-4) นอกจากนั�นผูว้ิจยัพบว่าวิธีสอนการเขียน 

ที�จะท�าใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคค์วรจะเป็น 
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วิธีการเรียนรู้แบบมุ่งปฏิบัติงาน (Task-based learning) ซึ� งเป็นหนึ� งในวิธีการเรียนรู้ภาษา 

เพื�อการสื�อสารที�เน้นผู ้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-centered) โดยผู้เรียนจะได้รับมอบหมายภาระงาน 

ให้ลงมือปฏิบติัหลงัจากที�ได้รับตวัป้อนทางภาษาและค�าแนะน�าในการท�ากิจกรรมแล้ว โดยในระหว่าง

ปฏิบติังาน ผูเ้รียนจะตอ้งใชท้กัษะทางภาษาที�ตนมีในการปฏิบติังานและปฏิสัมพนัธ์กบัผูอื้�นเพื�อให้ชิ�นงาน

ออกมาดีที�สุด และในการมอบหมายภาระงานนี�  เรายงัสามารถมอบหมายภาระงานที�กระตุ้นให้ผูเ้รียน 

ใชท้กัษะความคิดสร้างสรรคเ์พื�อสร้างผลงานที�มีความแปลกใหม่เป็นของตนเองไดอี้กดว้ย 

Willis (1996) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบหรือกระบวนการของการจดัการเรียนรู้แบบมุ่งปฏิบติังาน 

(Task-based learning) ไวด้งันี�  

1. ขั�นก่อนปฏิบติังาน (Pre-Task) ในขั�นนี�ครูจะเป็นผูน้�าเสนอหวัขอ้ที�เรียนใหก้บันกัเรียน เนน้ย ��า

ค �าศพัทแ์ละวลีที�จ �าเป็นส�าหรับการปฏิบติังาน รวมถึงอธิบายขั�นตอนในการปฏิบติังานให้นกัเรียนทราบและ

เตรียมพร้อมส�าหรับการปฏิบติังาน โดยอาจให้นกัเรียนไดดู้หรือฟังตวัอยา่งงานที�มีความคลา้ยคลึงกบังานที�

จะตอ้งปฏิบติั 

2. ขั�นปฏิบัติงาน (Task cycle) ในขั�นนี� นักเรียนจะต้องลงมือปฏิบัติงานเป็นคู่หรือเป็นกลุ่ม 

โดยมีครูเป็นผูส้ังเกตการณ์ หลงัจากนั�นนกัเรียนเตรียมตวัแลว้น�าเสนอผลงานให้เพื�อนร่วมชั�นฟัง โดยอธิบาย

ขั� นตอนการท�างานหรือสิ� งที�ตนค้นพบ อาจจะโดยการรายงานหน้าชั� นหรือเขียนเป็นรายงานก็ได ้

 หลงัจากนั�นเปรียบเทียบผลงานกบัเพื�อนร่วมชั�น 

3.ขั�นเน้นรูปแบบทางภาษา (Language focus) ในขั�นนี� นักเรียนจะต้องวิเคราะห์และอภิปราย

เกี�ยวกับหน้าที�ของภาษาและรูปแบบทางภาษาจากผลงานที�ได้ปฏิบติัไป หลังจากนั�นครูจดัให้นักเรียน 

ได้ฝึกใช้และท�าแบบฝึกหัดเกี�ยวกบัค�าศพัท์ วลี และรูปแบบทางภาษาใหม่ที�เกิดขึ�นระหว่างหรือหลงัการ

วิเคราะห์และอภิปราย 

จากกระบวนการจดัการเรียนรู้ดงักล่าวจะเห็นไดว้่า การเรียนรู้แบบมุ่งปฏิบติังาน (Task-based 

learning) มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที�สามารถช่วยให้ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติังานจริงและเรียนรู้อย่างเป็น

ขั�นตอน รวมถึงฝึกฝนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง นอกจากนั�น  ผูเ้รียนยงัสามารถฝึกทกัษะความคิด

สร้างสรรคเ์พื�อสร้างชิ�นงานที�แปลกใหม่และแตกต่างไดอี้กดว้ย ดงัที�กิลฟอร์ด (Guilford, 1967 : 62) ไดก้ล่าว

ไวว้า่ ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นความสามารถทางสมองที�คิดไดอ้ยา่งซบัซ้อน กวา้งไกล หลายทิศทาง หรือที�

เรียกว่า คิดอเนกนัย (Divergent thinking) การคิดแบบนี� อาจน�าไปสู่การประดิษฐ์คิดค้นสิ� งแปลกใหม่ 

ที�ไม่เคยมีใครคน้พบมาก่อน ความคิดสร้างสรรคนี์�ประกอบไปด้วยองคป์ระกอบ 4 อยา่ง คือ ความคิดริเริ�ม 

(Originality) ความคิดคล่องตัว (Fluency) ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) และ ความ คิดละเอียดลออ 

(Elaboration) หากผูเ้รียนได้รับการมอบหมายให้ปฏิบัติงานที�เน้นการกระตุ้นการคิด อเนกนัย  (Divergent 

thinking) มากพอ เราก็จะสามารถสร้างและพฒันาทกัษะความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ�นกบัตวัผูเ้รียนได้ ซึ� ง
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สอดคลอ้งกบัแนวความคิดของเดอโบโน (2547, อ้างถึงใน ชาตรี บวัคลี�, 2014 : 776-779) ที�เชื�อวา่ ความคิด

สร้างสรรค์เป็นทกัษะที�สามารถพฒันาได้ 

จากหลักการและเหตุผลที�กล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงคิดว่าการจดัการเรียนรู้แบบมุ่งปฏิบติังาน 

(Task-based learning) เป็นวิธีการที� เหมาะสมส�าหรับการพ ัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์  

เพราะนอกจากผูเ้รียนจะได้ฝึกฝนและพฒันาทกัษะการเขียนจากการปฏิบติังานแล้ว ภาระง านที�ผูเ้รียนได้รับ

มอบหมายยงัสามารถกระตุ ้นให้ผูเ้รียนได้ฝึกคิดและดึงเอาทกัษะความคิดสร้างสรรค์ของตนมาสร้างสรรค์

ผลงานให้มีความแปลกใหม่ได้ ด้วยเหตุนี�  ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจที�จะพฒันากิจกรรมแบบมุ่งปฏิบัติงาน 

(Task-based activities) เพื�อส่งเสริมการเขียนภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรค์ ส�าหรับนักเรียนชั�นมธัยมศึกษา 

ปีที� 3 เพื�อพฒันาให้นกัเรียนมีทกัษะการเขียนภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรคซึ์� งเป็นพื�นฐานส�าหรับการเรียนรู้ 

ในขั�นสูงต่อไป 

 

1. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื�อพัฒนากิจกรรมแบบมุ่งปฏิบัติงาน (Task-based activities) เพื�อส่งเสริมการเขียน

ภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรค์ ส�าหรับนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3 

2. เพื�อพฒันาการเขียนภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรคข์องนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� � ที�เรียนด้วย

กิจกรรมแบบมุ่งปฏิบติังาน (Task-based activities) เพื�อส่งเสริมการเขียนภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรค์ 

3. เพื�อศึกษาผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนภาษาองักฤษของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� � ที�เรียนด้วย

กิจกรรมแบบมุ่งปฏิบติังาน (Task-based activities) เพื�อส่งเสริมการเขียนภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรค ์

4. เพื�อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� � ที�มีต่อกิจกรรมแบบมุ่งปฏิบติังาน 

(Task-based activities) เพื�อส่งเสริมการเขียนภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรค ์ 

 

2. สมมติฐานของการวิจัย        

1. กิจกรรมแบบมุ่งปฏิบัติงาน (Task-based activities) เพื�อส่งเสริมการเขียนภาษาอังกฤษ 

เชิงสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

2. นกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3 ที�เรียนดว้ยกิจกรรมแบบมุ่งปฏิบติังาน (Task-based activities) 

เพื�อส่งเสริมการเขียนภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรค ์มีคะแนนการเขียนภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรค์หลงัเรียน 

สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส�าคญัที�ระดบั .05 

3. นกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3 ที�เรียนดว้ยกิจกรรมแบบมุ่งปฏิบติังาน (Task-based activities) 

เพื�อส่งเสริมการเขียนภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรค ์มีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนภาษาองักฤษไม่ต��ากวา่ร้อยละ 70 

ของคะแนนเต็ม 
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4. นักเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� � มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมแบบมุ่งปฏิบติังาน (Task-based 

activities) เพื�อส่งเสริมการเขียนภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรคอ์ยูใ่นระดบัมาก 

 

3.  ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที�ใช้ในการวิจยัครั� งนี�  คือ นักเรียนระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� � โรงเรียนเหนือคลอง

ประชาบ�ารุง จงัหวดักระบี� ปีการศึกษา ���� จ�านวน 10 ห้องเรียน จ �านวน 354 คน 

กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� �/� โรงเรียนเหนือคลองประชาบ�ารุง จงัหวดั

กระบี� ปีการศึกษา ���� จ �านวน 32 คน โดยใชว้ิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

เนื�องจากเป็นหอ้งที�เรียนวชิาภาษาองักฤษพื�นฐาน อ ����2  

 

2.  ตัวแปรที�ศึกษา 

ตัวแปรต้น 

               กิจกรรมแบบมุ่งปฏิบติังาน (Task-based activities) เพื�อส่งเสริมการเขียนภาษาอังกฤษ 

เชิงสร้างสรรค์  

ตัวแปรตาม 

ประสิทธิภาพของกิจกรรมแบบมุ่งปฏิบติังาน (Task-based activities) เพื�อส่งเสริมการเขียน

ภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรค ์

การเขียนภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรค ์

ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนภาษาองักฤษ 

  ความพึงพอใจต่อกิจกรรมแบบมุ่งปฏิบติังาน (Task-based activities) เพื�อส่งเสริมการเขียน

ภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรค ์

3. ขอบเขตด้านเนื�อหา 

เนื� อหาที�ใช้ในกิจกรรมแบบมุ่งปฏิบัติงาน (Task-based activities) เพื�อส่งเสริมการเขียน

ภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรค ์ส�าหรับชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3 ประกอบดว้ยเนื�อหา 4 เรื�อง ดงันี�   

กิจกรรมที� 1  เรื�อง  Daily activities 

กิจกรรมที� 2  เรื�อง  Going on vacation 

กิจกรรมที� 3  เรื�อง  Places around us 

กิจกรรมที� 4  เรื�อง  Environment around us 
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4. ระยะเวลาในการวิจัย 

ด�าเนินการทดลองในภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2560 โดยใช้เวลาในการทดลอง 16 ชั�วโมง 

 

4. เครื�องมือที�ใช้ในการวิจัย 

1.แผนการจ ัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมแบบมุ่งปฏิบติังาน (Task-based activities) เพื�อส่งเสริม

การเขียนภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรค์ 

2. แบบทดสอบการเขียนภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรค์ 

3. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนภาษาองักฤษ 

4. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบติังาน  

5. แบบสอบถามค วามพึงพอใจต่อกิจกรรมแบบมุ่งปฏิบัติ งาน (Task-based activities)  

เพื�อส่งเสริมการเขียนภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรค ์

 

5. การรวบรวมข้อมูล 

วิธีการด�าเนินการวิจยัเรื�อง การพฒันากิจกรรมแบบมุ่งปฏิบติังาน (Task-based activities)  

เพื�อส่งเสริมการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ ส�าหรับนักเรียนชั� นมัธยมศึกษาปีที�  3  

มีวธีิการด�าเนินการตามขั�นตอน ดงันี�  

1. ชี� แจงใหน้กัเรียนกลุ่มตวัอยา่งทราบเกี�ยวกบัการวจิยั 

2. วัดความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ ก่อนเรียนของนักเรียนชั� น

มธัยมศึกษาปีที� 3 แล้วบนัทึกผลการทดสอบเพื�อใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล  

3. ด�าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมแบบมุ่งปฏิบติังาน (Task-based 

activities) เพื�อส่งเสริมการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์  และสังเกตพฤติกรรม 

การปฏิบติังานของนักเรียนในแต่ละกิจกรรม 

4. วัดความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ หลังเรียนของนักเรียน ชั� น

มธัยมศึกษาปีที� 3 แล้วบนัทึกผลการทดสอบเพื�อใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล 

5. วดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนภาษาองักฤษของนักเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3 หลังเรียน แล้ว

บนัทึกผลการทดสอบเพื�อใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล 

6. นักเรียนท�าแบบสอบถามความพึงพอใจที�มีต่อกิจกรรมแบบมุ่งปฏิบัติงาน (Task-based 

activities) เพื�อส่งเสริมการเขียนภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรค์  

7. เก็บรวบรวมขอ้มูลทั�งหมดเพื�อน�าผลที�ไดม้าวเิคราะห์โดยวธีิทางสถิติ 
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6. การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ขอ้มูลที�ได้จากการด�าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดท้ �าการวิเคราะห์ขอ้มูล 

ดงันี�  

1.วเิคราะห์ประสิทธิภาพของกิจกรรมแบบมุ่งปฏิบติังาน (Task-based activities) เพื�อส่งเสริมการ

เขียนภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรคโ์ดยใชค้่าร้อยละ (Percentage) 

2. วิเคราะห์การเขียนภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรคก่์อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชค่้าเฉลี�ย (Mean) 

ค่าร้อยละ (Percentage) และการหาค่าทางสถิติ (Paired t-test)  

3.วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนภาษาองักฤษหลงัการทดลองโดยวิเคราะห์ค่าเฉลี�ย (Mean) 

และค่าร้อยละ (Percentage) 

4. วเิคราะห์พฤติกรรมการปฏิบติังานของนกัเรียนโดยวเิคราะห์ค่าเฉลี�ย (Mean) 

5. วิเคราะห์ความพึงพอใจโดยวิเคราะห์ค่าเฉลี�ย (Mean) และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation)  

6. อภิปรายผลโดยใช้ตารางและการพรรณนา 

 

7. สรุปผลการวจิัย 

 จากการศึกษาการพัฒนากิจกรรมแบบมุ่งปฏิบติังาน (Task-based activities) เพื�อส่งเสริมการ

เขียนภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรคส์�าหรับนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� � สรุปผลไดด้งันี�  

1. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของ กิจกรรมแบบมุ่งปฏิบัติงาน (Task-based activities) เพื�อ

ส่งเสริมการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ส�าหรับนักเรียนชั� นมัธยมศึกษาปีที�  3 พบว่า กิจกรรมมี

ประสิทธิภาพเท่ากบั 80.37/84.38 

2. ผลการพฒันาการเขียนภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรค์ของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3 ที�เรียน

ด้วยกิจกรรมแบบมุ่งปฏิบติังาน (Task-based activities) พบวา่  

1) ก่อนเรียนนกัเรียนมีคะแนนไม่ต��ากวา่ร้อยละ �� ผา่นเกณฑ์จ �านวน � คน คิดเป็นร้อยละ 

��.�� และมีนกัเรียนไม่ผา่นเกณฑ์จ �านวน �� คน คิดเป็นร้อยละ ��.�� หลงัเรียนนกัเรียนมีคะแนนไม่ต��ากวา่

ร้อยละ �� ผา่นเกณฑ์จ �านวน �� คน คิดเป็นร้อยละ ��.�� และมีนกัเรียนไม่ผา่นเกณฑ์จ�านวน � คน คิดเป็น

ร้อยละ ��.�� และเมื�อทดสอบทางสถิติ Paired t-test พบว่าความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษเชิง

สร้างสรรคข์องนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� � หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .�� 

(t = 21.92, sig = 0.00)  
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2) นกัเรียนมีพฤติกรรมการปฏิบติังานภาพรวมอยูใ่นระดับดี โดยมีนักเรียนที�มีพฤติกรรม

การปฏิบติังานในระดับดีมาก จ �านวน � คน คิดเป็นร้อยละ �.�� ระดบัดี จ�านวน �� คน คิดเป็นร้อยละ ��.�� 

และระดบัพอใช้ จ�านวน �� คน คิดเป็นร้อยละ ��.�� 

3. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนภาษาองักฤษของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� � ที�เรียน

ด้วยกิจกรรมแบบมุ่งปฏิบติังาน (Task-based activities) พบวา่ หลงัการเรียนดว้ยกิจกรรมแบบมุ่งปฏิบติังาน 

(Task-based activities) นกัเรียนมีคะแนนไม่ต��ากวา่ร้อยละ �� ผา่นเกณฑ์จ �านวน �� คน คิดเป็นร้อยละ ��.� 

และมีนกัเรียนไม่ผา่นเกณฑจ์�านวน �� คน คิดเป็นร้อยละ ��.� 

4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั� นมัธยมศึกษาปีที�  3 ที�มีต่อกิจกรรมแบบมุ่ง

ปฏิบัติงาน (Task-based activities) เพื�อส่งเสริมการเขียนภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรค์ พบว่า ภาพรวมของ

ความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.92, S.D.= �.��) เมื�อพิจารณารายด้านเรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย 

คือ ด้านครูผูส้อน (��  = 4.07, S.D. = 0.68) ดา้นการจดัการเรียนรู้ดว้ยกิจกรรมแบบมุ่งปฏิบติังาน (Task-based 

activities) (��  = 3.98, S.D. = 0.73) ดา้นเนื�อหา (��  = 3.93, S.D. = 0.76) ด้านประโยชน์ที�ได ้รับจากการเรียนรู้ 

(��  = 3.85, S.D. = 0.67) และด้านสื�อการเรียนรู้ (��  = 3.79, S.D. = 0.74) ตามล�าดบั 

 

8. อภิปรายผล 

จากการวิจยัเรื�อง การพฒันากิจกรรมแบบมุ่งปฏิบติังาน (Task-based activities) เพื�อส่งเสริมการ

เขียนภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรคส์�าหรับนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� � สามารถอภิปรายผลได ้ดงันี�  

1. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของกิจกรรมแบบมุ่งปฏิบัติงาน (Task-based activities) เพื�อ

ส่งเสริมการเขียนภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรค์ส�าหรับนักเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3 พบว่า กิจกรรมนี� มี

ประสิทธิภาพเท่ากบั ��.��/��.�� ซึ� งสูงกวา่เกณฑ์ที�ตั�งไว ้��/�� จะเห็นไดว้า่คะแนนแบบทดสอบหลงัเรียน

สูงกวา่คะแนนแบบทดสอบทา้ยบท เนื�องจากแบบทดสอบทา้ยบทเป็นแบบทดสอบที�วดัผลด้านการเขียนเชิง

สร้างสรรคใ์นแต่ละกิจกรรมซึ� งมีเนื�อหาที�ค่อนขา้งยากกวา่ เช่น แบบทดสอบท้ายบทในกิจกรรมที� 2 และ 4 

เป็นการวดัการเขียนเชิงสร้างสรรค์ในหัวข ้อ My last vacation และ A Haunted house ซึ� งมีการก�าหนดชื�อ

เรื�องและโครงสร้างไวยากรณ์ในการเขียน แต่ไม่มีการก�าหนดค�าศพัทแ์ละรูปภาพมาให ้ซึ�งอาจท�าใหน้กัเรียน

เขียนงานเชิงสร้างสรรค์ออกมาได้น้อย แต่แบบทดสอบหลังเรียนเป็นแบบทดสอบที�ไม่มีการก�าหนด

โครงสร้างไวยากรณ์ในการเขียน แต่มีการก�าหนดค�าศพัทแ์ละรูปภาพมาให้แลว้ให้นกัเรียนเขียนเล่าเรื�องจาก

ภาพตามจินตนาการ ซึ� งอาจกระตุ้นความสนใจให้นักเรียนสามารถคิดได้อย่างอิสระและกวา้งไกลกว่า 

สอดคล้องกบั สุรีรัตน์ หอมเอื�อม (2555) ได้พัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ส�าหรับ

นักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 4 พบว่า ชุดกิจกรรมส่งเสริมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ส�าหรับนักเรียนชั�น

ประถมศึกษาปีที� 4 มีประสิทธิภาพเท่ากบั 80.15/84.12 สูงกว่าเกณฑ์ที�ก�าหนดไว ้80/80 และเพ็ญประภา มี
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เพียร (2557) ได้พฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที�เน้นภาระงานเพื�อพฒันาทกัษะการเขียนค�าศพัท์ภาษาองักฤษ  

ส�าหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 3 พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที�เน้นภาระงานเพื�อพ ัฒนาทักษะการ

เขียนค�าศัพท์ภาษาอังกฤษส�าหรับนักเรียน  ชั�นประถมศึกษาปีที� 3 มีประสิทธิภาพเท่ากบั 77.31/75.04 ซึ� ง

เป็นไปตามเกณฑ์ 75/75 ที�ตั�งไว ้ 

2. ผลการพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั� นมัธยมศึกษาปีที�  3  

ที�เรียนด้วยกิจกรรมแบบมุ่งปฏิบติังาน (Task-based activities) พบวา่  

1) ก่อนเรียนนกัเรียนมีคะแนนไม่ต��ากว่าร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์จ �านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 

28.12 และมีนกัเรียนไม่ผา่นเกณฑ์จ�านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 71.87 หลงัเรียนนกัเรียนมีคะแนนไม่ต��ากวา่

ร้อยละ 70 ผา่นเกณฑ์จ�านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 71.87 และมีนกัเรียนไม่ผา่นเกณฑ์จ �านวน 9 คน คิดเป็น

ร้อยละ 28.12 และเมื�อทดสอบทางสถิติ Paired t-test พบว่าความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษเชิง

สร้างสรรคข์องนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3 หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .05 

(t = 21.92, sig = 0.00) จะเห็นไดว้่าก่อนเรียน นกัเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถการเขียนภาษาองักฤษเชิง

สร้างสรรคน์อ้ย แต่เมื�อเรียนดว้ยกิจกรรมแบบมุ่งปฏิบติังานแลว้ นกัเรียนส่วนใหญ่สามารถเขา้ใจเทคนิคการ

คิดเชิงสร้างสรรคม์ากขึ�น ท�าใหน้กัเรียนสามารถเขียนงานสร้างสรรค์ออกมาไดดี้และท�าให้คะแนนการเขียน

ภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรคสู์งขึ�นดว้ย ซึ� งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุรีรัตน์ หอมเอื�อม (2555) ได้พฒันาชุด

กิจกรรมส่งเสริมการเขียนเชิงสร้างสรรค ์ส�าหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 4 พบวา่ ความสามารถในการ

เขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนที�เรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมการเขียนเชิงสร้างสรรคห์ลงัเรียนสูงกวา่

ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .01 และอรทยั โรจน์สุกิจ (����) ไดพ้ฒันาชุดกิจกรรมการเขียน

เชิงสร้างสรรคก์ลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใชเ้ทคนิคซินเนคติกส์ ส�าหรับนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที�� 

พบว่า ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของนักเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที�� หลงัเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเขียนเชิง

สร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้เทคนิคซินเนคติกส์ หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นัยส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .��  

2) นักเรียนมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานภาพรวมอยู่ในระดบัดี โดยมีนักเรียนที�มีพฤติกรรม 

การปฏิบติังานในระดับดีมาก จ �านวน � คน คิดเป็นร้อยละ �.�� ระดบัดี จ�านวน �� คน คิดเป็นร้อยละ ��.�� 

และระดบัพอใช้ จ �านวน �� คน คิดเป็นร้อยละ ��.�� และเมื�อเปรียบเทียบพฤติกรรมการปฏิบติังานกับ

คะแนนการเขียนเชิงสร้างสรรค์หลังเรียนพบว่า นักเรียนที�มีระดบัพฤติกรรมอยู่ในระดับดีมากและดี มี

คะแนนการเขียนภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรคห์ลงัเรียนสูง แต่นกัเรียนที�มีระดบัพฤติกรรมอยูใ่นระดบัพอใช ้

มีคะแนนการเขียนภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรค์ต��ากว่า ทั� งนี� อาจเนื�องมาจากกิจกรรมการเรียนรู้แบบมุ่ง

ปฏิบติังานที�ผูว้ิจยัสร้างขึ�นเน้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบคู่หรือกลุ่มตามรูปแบบการเรียนรู้แบบมุ่ง

ปฏิบติังาน ซึ�งเป็นหนึ�งในวธีิการเรียนรู้ที�เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ผูเ้รียนไดมี้โอกาสปฏิสัมพนัธ์กบัเพื�อนใน
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ห้องเรียนเพื�อท�างานให้เสร็จสมบูรณ์ ท �าให้นักเรีย นมีแรงกระตุ้น กล้าคิดและ รู้สึกสนุกกับการเรียน 

สอดคล้องกับ Willis (1996) ที�กล่าวว่า การที�นักเรียนได้ปฏิบัติงานเป็นคู่หรือกลุ่มตามการเ รียนรู้ 

แบบมุ่งปฏิบติังานช่วยให้นกัเรียนมีความมั�นใจที�จะใชภ้าษาที�ตนเองรู้ในกลุ่มเพื�อนโดยไม่กลวัวา่จะถูกแกไ้ข 

นอกจากนี�  Ellis (2003) ยงักล่าวว่า กิจกรรมการเรียนรู้แบบมุ่งปฏิบัติงานเป็นกิจกรรมที� เน้นการสื� อ

ความหมายมากกว่ารูปแบบทางภาษา ซึ� งอาจช่วยลดความกลัวด้านความถูกต้องในการใช้ภาษา 

ของนักเรียน ท�าให้นักเรียนกล้าแสดงออก ทางความคิดและกล้าใช้ภาษามากขึ� น และ  Richard (2004)  

กล่าวไวว้่า การเรียนรู้แบบมุ่งปฏิบัติงานตั� งอยู่บนพื�นฐานความคิดที�ว่า สิ� งที�ดีที�สุดที�จะช่วยให้ผูเ้รียน 

ไดใ้ช้ภาษาในการสื�อสารจริงก็คือ การให้ผูเ้รียนท�าชิ�นงานที�จะตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์แบบต่างๆ ในห้องเรียน 

เพราะการท�าชิ�นงานให้เสร็จสมบูรณ์ชิ�นหนึ� ง จะท�าให้เกิดกระบวนการหลายแบบในห้องเรียน เช่น การมี

ปฏิสัมพนัธ์ การหาความหมาย ฯลฯ ซึ�งเป็นพื�นฐานในการเรียนภาษาที�มีประสิทธิภาพ อนัเป็นผลให้นักเรียน

ที�มีพฤติกรรมการปฏิบัติงานระดับดีมากและดีมีคะแนนการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์หลังเรียนสูง 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ Sabet และ  Tahriri (����) ที�ได้ศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบมุ่ง

ปฏิบติังานที�มีต่อแรงจูงใจและความสามารถในการเขียนบทคดัยอ่งานวจิยัของนกัศึกษาที�เรียนภาษาองักฤษ

เป็นภาษาต่างประเทศ พบวา่ แรงจูงใจของนกัศึกษามีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัความสามารถในการเขียน

บทคดัย่องานวิจยั นอกจากนี� ยงัพบว่า รูปแบบการเรียนรู้แบบมุ่งปฏิบติังานยงัช่วยกระตุน้ความสนใจและ

เพิ�มแรงจูงใจใหน้กัศึกษาอีกด้วย 

3. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนภาษาองักฤษของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� � ที�เรียน

ด้วยกิจกรรมแบบมุ่งปฏิบติังาน (Task-based activities) พบวา่ หลงัการเรียนดว้ยกิจกรรมแบบมุ่งปฏิบติังาน 

(Task-based activities) นกัเรียนมีคะแนนไม่ต��ากวา่ร้อยละ �� ผ่านเกณฑ์จ�านวน �� คน คิดเป็นร้อยละ ��.� 

และมีนกัเรียนไม่ผา่นเกณฑจ์�านวน �� คน คิดเป็นร้อยละ ��.� และเมื�อเปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบท้าย

บท แบบทดสอบหลงัเรียน และแบบวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีที� � ที�เรียนดว้ย

กิจกรรมแบบมุ่งปฏิบติังาน (Task-based activities) พบวา่ กลุ่มที� � ไม่ผา่นเกณฑ์ทั�ง � ครั� ง คือแบบทดสอบ

ท้ายบท แบบทดสอบหลงัเรียน และแบบวดัผลสัมฤทธิ�  จ�านวน � คน คิดเป็นร้อยละ ��.�� กลุ่มที� � ไม่ผา่น

เกณฑ์ � ครั� ง คือ แบบทดสอบหลงัเรียน และแบบวดัผลสัมฤทธิ�  จ�านวน � คน คิดเป็นร้อยละ �.�� กลุ่มที� � 

ไม่ผา่นเกณฑ์ � ครั� ง คือ แบบวดัผลสัมฤทธิ�  จ �านวน � คน คิดเป็นร้อยละ �.�� กลุ่มที� � ผา่นเกณฑ์ทั�ง � ครั� ง 

จ�านวน �� คน คิดเป็นร้อยละ ��.��  จะเห็นได้ว่านักเรียนกลุ่มที� 1 และกลุ่มที� 2 ซึ� งมีคะแนนการเขียน

ภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรคไ์ม่ผา่นเกณฑอ์ยา่งนอ้ย 1 ครั� ง จะมีคะแนนผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนไม่ผา่นเกณฑ์

ดว้ย ส่วนนกัเรียนในกลุ่มที� 3 มีคะแนนผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนไม่ผา่นเกณฑ์เพียงครั� งเดียว แต่เมื�อพิจารณา

คะแนนการเขียนภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนในกลุ่มนี� พบว่า มีคะแนนผ่านเกณฑ์มาเพียง

เล็กนอ้ย จึงอาจส่งผลใหน้กัเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนไม่ผา่นเกณฑ์ดว้ย นกัเรียนในกลุ่มสุดทา้ย
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มีคะแนนการเขียนภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรคผ์า่นเกณฑ ์จึงส่งผลให้มีคะแนนผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนผา่น

เกณฑ์ด้วย และเมื�อพิจารณาคะแนนแต่ละครั� งพบว่า นกัเรียนมีคะแนนแบบทดสอบหลงัเรียนเพิ�มขึ� นจาก

คะแนนแบบทดสอบทา้ยบท จ�านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 75 แต่คะแนนแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ� ทางการ

เรียนไม่มีนกัเรียนที�มีคะแนนเพิ�มขึ�น ทั�งนี� อาจเป็นเพราะแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนยากกว่า

แบบทดสอบหลงัเรียน เนื�องจากแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนมีการก�าหนดไวยากรณ์ที�ต ้องใช้ใน

การเขียน แต่แบบทดสอบหลงัเรียนไม่มีการก�าหนดไวยากรณ์ที�ตอ้งใชใ้นการเขียน ท�าใหน้กัเรียนเขียนแสดง

ความคิดออกมาไดม้ากกว่า สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอ�าพรรณ ไชยพนัธุ์ (2552) ได้ศึกษาเรื�องแผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยการใชเ้ทคนิคส่งเสริมความคิดสร้างสรรคเ์พื�อพฒันาความสามารถในการเขียนพบวา่ 

ค่าเฉลี�ยคะแนนความสามารถทางการเขียนของนกัเรียนหลงัการเรียนดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้ที�ใชเ้ทคนิค

ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์สูงกวา่ก่อนการเรียนจากความสามารถระดับปรับปรุงเป็นระดับพอใช้ และธัญ

พร ยมนัตถ์ (2554) ไดศึ้กษาผลการจดักิจกรรมการบูรณาการความคิดสร้างสรรคแ์ละทกัษะการเขียนโดยใช้

กิจกรรมการคิดสร้างสรรค ์นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6 โรงเรียนชุมชนบา้นหนองแคนพบวา่ นกัเรียนทุก

คนสามารถเขียนค�าศพัท์ที� มีความหมายภายในเวลาที�ก�าหนดไดดี้ ออกแบบและวาดภาพมีความแปลกใหม่

แสดงออกถึงความคิดริเริ� มสร้างสรรค์เป็นอย่างดี เขียนค�าศพัท์และสะกดค�าส่วนใหญ่ถูกต้องมีเนื�อหา

ครบถ้วน การสร้างประโยคและใช้ไวยากรณ์ถูกตอ้งสื�อความหมายได้ดี 

4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั� นมัธยมศึกษาปีที�  3 ที�มีต่อกิจกรรมแบบมุ่ง

ปฏิบัติงาน (Task-based activities) เพื�อส่งเสริมการเขียนภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรค์ พบว่าภาพรวมของ

ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.92, S.D. = �.��) เมื�อพิจารณารายด้านเรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย 

คือ ด้านครูผูส้อน (��  = 4.07, S.D. = 0.68) ดา้นการจดัการเรียนรู้ดว้ยกิจกรรมแบบมุ่งปฏิบติังาน (Task-based 

activities) (��  = 3.98, S.D. = 0.73) ดา้นเนื�อหา (��  = 3.93, S.D. = 0.76) ด้านประโยชน์ที�ได ้รับจากการเรียนรู้ 

(��  = 3.85, S.D. = 0.67) และด้านสื� อการเรียนรู้ (��  = 3.79, S.D. = 0.74) ตามล�าดับ สอดคล้องกบังานวิจยั

ของณฐัทยา นวไตรลาภ (����) ไดศึ้กษาผลของการจดัการเรียนรู้แบบเนน้งานปฏิบติัที�มีต่อความสามารถใน

การเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� � โรงเรียนสุตะบ�ารุงพิทยาคาร จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

และศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนที�มีต่อการจดัการเรียนรู้แบบเนน้งานปฏิบติั พบวา่นกัเรียนมีความพึง

พอใจต่อการจดัการเรียนรู้แบบเนน้งานปฏิบติัในระดบัมากที�สุด และสุรีรัตน์ หอมเอื�อม (����) ไดพ้ฒันาชุด

กิจกรรมส่งเสริมการเขียนเชิงสร้างสรรค ์ส�าหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� � เปรียบเทียบความสามารถ

ในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� � ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช้กิจกรรม

ส่งเสริมการเขียนเชิงสร้างสรรคแ์ละศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนที�มีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้

ชุดกิจกรรมส่งเสริมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ พบว่า ความพึงพอใจของนกัเรียนที�มีต่อการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมส่งเสริมการเขียนเชิงสร้างสรรคอ์ยูใ่นระดบัมากที�สุด  
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9. ข้อค้นพบในการวิจัย 

1. การจดัการเรียนรู้แบบมุ่งปฏิบติังาน (Task-based learning) เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที� เน้น

ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง เปิดโอกาสนกัเรียนไดเ้รียนรู้ผ่านการปฏิบติังาน โดยนกัเรียนจะไดท้ �ากิจกรรมต่างๆ 

ด้วยตนเองมากกว่าการนั�งฟังครูผูส้อน ท�าให้นักเรียนไม่เบื�อหน่ายกับการเรียนและกระตือรือร้นอยู่

ตลอดเวลา และในขั�น Report หรือขั�นน�าเสนอ นกัเรียนจะไดแ้สดงความคิดเห็นและให้ขอ้มูลยอ้นกลบัแก่

เพื�อนกลุ่มอื�นๆ ช่วยให้นกัเรียนสามารถมองเห็นขอ้ดีขอ้ดอ้ยของตนเอง และน�าไปปรับปรุงให้ดีขึ�นในครั� ง

ต่อไป 

2. หลังจากการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบมุ่งปฏิบติังาน (Task-based learning) 

พบวา่ นกัเรียนมีความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์หลงัเรียนสูงขึ�น โดยก่อนเรียนนกัเรียนมีคะแนน

เฉลี�ยเพียงร้อยละ 64.84 แต่หลงัเรียนนกัเรียนมีคะแนนเฉลี�ยร้อยละ 80.37 ซึ� งสูงขึ�นอยา่งเห็นไดช้ดั และเมื�อ

พิจารณาเกณฑ์การประเมินเป็นรายดา้น ไดแ้ก่ ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเริ�ม และ

ความคิดละเอียดลออ พบว่า นักเรียนมีคะแนนเพิ�มขึ�นทุกด้าน โดยมีพฒันาการด้านความคิดคล่องแคล่ว

เพิ�มขึ�นมากที�สุดจากคะแนนเฉลี�ย 5.81 ในแบบทดสอบก่อนเรียนเป็น 7.34 ในแบบทดสอบหลังเรียน 

พฒันาการดา้นความคิดริเริ�มเพิ�มขึ�นเป็นอนัดบั 2 จากคะแนนเฉลี�ย 4.94 เป็น 6.31 พฒันาการด้านความคิด

ละเอียดลออเพิ�มขึ�นเป็นอนัดบั 3 จากคะแนนเฉลี�ย 4.78 เป็น 5.88 และพฒันาการดา้นความคิดยืดหยุน่เป็น

ล�าดับสุดท้าย จาก 5.22 เป็น 6.19 เหตุที�นกัเรียนมีพฒันาการดา้นความคิดยืดหยุ่นน้อยที�สุดอาจเป็นเพราะ

ความคิดยืดหยุ่นเป็นความสามารถในการคิดหาค�าตอบได้หลายประเภท หลายทิศทาง ซึ�งอาจเป็นทักษะที�

ค่อนข้างยากส�าหรับนักเรียนที�ไม่ใช่เจ้าของภาษา และเมื�อพิจารณาคะแนนแต่ละด้านพบว่า นักเรียนมี

คะแนนดา้นความคิดละเอียดลออนอ้ยที�สุด อาจเป็นเพราะความคิดละเอียดลออเป็นความคิดที�น�ามาตกแต่ง

หรือขยายความคิดหลกัใหไ้ดใ้จความสมบูรณ์และมีรายละเอียดมากยิ�งขึ�น เด็กที�มีความคิดละเอียดลออสูงจะ

เป็นเด็กที�มีความสามารถในการสังเกตสูง แต่เนื�องจากกิจกรรมการเรียนรู้ที�ผูว้ิจยัสร้างขึ�นมีกิจกรรมที�ฝึกการ

สังเกตน้อย จึงท�าให้คะแนนความคิดละเอียดลออของนักเรียนน้อยด้วย 

นอกจากนี�  เมื�อศึกษาผลสัมฤทธิ� ทางการการเรียนหลงัจากจดัการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้

แบบมุ่งปฏิบติังาน (Task-based learning) พบวา่ นกัเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนภาษาองักฤษเฉลี�ย 

14.34 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 71.72 และเมื�อพิจารณาเกณฑ์การประเมินรายดา้น พบว่านกัเรียนมีคะแนน

เฉลี�ยดา้นเนื�อหา 3.34 การเรียบเรียงความคิด 3.16 การใช้ค�าศพัท์ 3.03 การใช้ภาษา/ไวยากรณ์ 2.38 และกลไก

ในการเขียน 2.44 ตามล�าดบั เหตุที�คะแนนดา้นเนื�อหา การเรียบเรียงความคิด และการใชค้ �าศพัทสู์งกวา่ดา้น

การใช้ภาษา/ไวยากรณ์และกลไกในการเขียนนั�น อาจเป็นเพราะว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมุ่ง

ปฏิบติังานเนน้การสื�อความหมายมากกวา่รูปแบบทางภาษา  
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10. ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเพื�อการน�าไปใช้ 

1. ครูควรหาสื�อเพิ�มเติมในขั�นก่อนปฏิบติังาน (Pre-Task) ซึ� งจะช่วยกระตุ้นความสนใจของ

นกัเรียนไดม้ากขึ�น 

2. เนื�องจากกิจกรรมนี� เป็นการเรียนรู้ที�เนน้การปฏิบติั ครูจึงควรเตรียมตวัและวางแผนระยะเวลา

ในการเรียนการสอนอยา่งรอบคอบ 

3. ค�าศพัท์เป็นปัจจยัส�าคญัที�ช่วยกระตุ้นการคิดสร้างสรรค์ ครูควรเน้นการป้อนค�าศัพท์ให้

นกัเรียนก่อนการปฏิบติังาน ซึ� งจะช่วยใหน้กัเรียนน�าค�าศพัทที์�ไดเ้รียนรู้ไปต่อยอดเป็นความคิดสร้างสรรคไ์ด้

ดียิ�งขึ�น 

4. หากต้องการพฒันาผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน ควรเพิ�มเวลาการปฏิบติังานในแต่ละขั�นให้                

มากขึ�น โดยเฉพาะขั�นเนน้รูปแบบทางภาษา 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั�งต่อไป 

ควรมีการน�าวธีิการเรียนรู้แบบมุ่งปฏิบติังานไปใชศึ้กษาและพฒันาทกัษะภาษาองักฤษอื�นๆ 
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