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การใช้ภาระงานในการสอนด้านคาศัพท์ภาษาอังกฤษสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Using Task - Based Learning in Teaching Vocabulary for
Prathomsuksa 5 Students
อภัทรลิน พลยิ่ง1
สมโภชน์ พนาวาส2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้ง นี้มีวั ตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ท างการเรียนด้านค าศัพท์ภ าษาอัง กฤษโดยใช้การจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดภาระงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จานวน 28 คน โรงเรียนมารีย์ธงชัย อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ที่ได้มาจาก
การใช้วิธีการสุ่มเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยยึดภาระงาน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคาศัพท์ภาษาอังกฤษ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมารฐาน (Standard Deviation) และค่าที่ (t-test for Dependent Samples)
ผลการวิจัย พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้ านค าศัพท์ภ าษาอัง กฤษของผู้เรียนหลังเรียนโดยใช้การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดภาระงานมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คาสาคัญ: ภาระงาน การเรียนโดยยึดภาระงาน การสอนคาศัพท์
Abstract
The Purpose of this research was to study achievement between pre-test and post-test of
using Task Based Learning in Teaching Vocabulary for Prathomsuksa5 Students. Thepopulation of
the research was 28 students who were studying in Prathomsuksa 5 at Marry Thongchai School,
Amphur Pak Thong Chai, Nakhon Ratchasima, the first semester of academic year 2013 and all of
them were the samples of the research by selected all as purposive sampling. The instruments of
the research were the lesson plans in the pattern of Task – Based Learning and English vocabulary
learning achievement test, which were used in data collection. The statistical data analysis involved
arithmetic mean, standard deviation, and t-test for dependent samples.
The result of the research revealed that the learning achievement after using Task - Based
Learning in teaching vocabulary for Prathomsuksa 5 students was increased significantly at .01
Keywords: Task, Task - Based Learning, Teaching Vocabulary
บทนา
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีค วามส าคัญเนื่องจากเป็นภาษากลางที่ใช้ในการสื่อสารและไม่อาจปฏิเสธได้ว่า
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลของโลกที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องมาจากอิทธิพลทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจของ
ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาพูดซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่ งที่ได้รับอิทธิพลจากการเข้าร่วมกลุ่มประชาคม
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อาเซียน ประเทศไทยจึงได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของภาษาอังกฤษและทาการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสัง คมและเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน โดยทางกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ให้เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ ซึ่งหลักสูตรแกนกลางมีการ
กาหนดจุดมุ่งหมายด้วยการมีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมาย และเพิ่มกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
ให้มีขีดความสามารถในการแข่ง ขันบนเวทีโลกอย่างประเทศกลุ่มอาเซี่ยน (สานัก วิช าการและมาตรฐานการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) เช่น การกาหนดตัวชี้วัดของหลักสูตร
แกนกลางไว้อย่างชัดเจน หลักสูตรแกนกลางมีตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ในสาระการเรียนรู้ของกลุ่มภาษาต่างประเทศเพื่อ
มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี ต่อการศึกษาภาษาต่างประเทศ สามารถใช้ในการสื่อสารในเรื่องราวต่างๆ ทั้งทางด้าน
ความรู้ที่สูงขึ้นหรือ เพื่อการประกอบอาชีพ และสามารถถ่ายทอดวัฒนธรรมไทยไปสู่สังคมโลกอย่างสร้างสรรค์ โดย
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จัดระดับการศึกษาเป็น 3 ระดับ ดังนี้ (ส านักวิช าการและ
มาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
1. ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6)
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3)
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6)
จากการสรุป ผลการทดสอบทางการศึก ษาแห่ง ชาติขั้ นพื้นฐานของประเทศไทยหรือ “O-NET” (สถาบั น
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2554) ในปี 2554 ที่ดาเนินการโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) โดย
ทาการจัดสอบทั้ง 8 กลุ่มสาระวิชาทุกระดับชั้นคือ 1) ภาษาไทย 2) สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 3) ภาษาอังกฤษ
4) คณิตศาสตร์ 5) วิทยาศาสตร์ 6) สุขศึกษาและพลศึกษา 7) ศิลปะและ 8) การงานอาชีพและเทคโนโลยี พบว่าวิชาที่
มีค่าเฉลี่ยต่าสุดของทุกระดับชั้นคือ วิชาภาษาอังกฤษ
ดังนั้นในการเรียนภาษาอังกฤษจึงควรเริ่มต้นตั้งแต่ในระดับประถมศึกษาเพราะเป็นช่วงเวลาที่เด็กๆ สามารถ
เรียนรู้ภาษาที่สองได้ดีที่สุดนั้นก็คือ ช่วงอายุระหว่าง 6-13 ปี (British Council Thailand, 2554) จุดมุ่งหมายที่สาคัญ
ส าหรับการสอนภาษาอั ง กฤษในระดับประถมศึกษานั้นมุ่ง เน้นทักษะพื้ นฐาน ด้า นการอ่าน การเขียน และการ
ติดต่อสื่อสาร ซึ่งการที่จะให้ผู้เรียนสามารถ เข้าใจในเนื้อหาของบทเรียนแต่ละบทเรียนได้นั้น ผู้เรียนต้องมีการศึกษา
คาศัพท์ เพราะคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องจะเป็นการสร้างรากฐานที่ดีของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพราะคาศัพท์เป็นส่วนหนึ่ง
ของภาษาที่ค่อยๆ เพิ่มพูน สะสมไปเรื่อยๆ (นาริสา กัลยา, 2552) การเรียนคาศัพท์ ถ้าหากผู้เรียนภาษาอังกฤษมี
ความรู้ในเรื่องคาศัพท์ไม่เพียงพอก็จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนภาษาอังกฤษได้ (ศศิธร เจริญใจ, 2550) สาหรับการ
เรียนภาษาอังกฤษของประเทศไทยนั้นเป็นการเรียนภาษาอังกฤษแบบเป็นภาษาต่างประเทศ (EFL) การเรียนคาศัพท์จึง
ถือได้วา่ เป็นสิ่งจาเป็นและเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ เพราะการที่จะสามารถพัฒนาทักษะการเรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียน
ทั้ง 4 ด้าน คือ การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน ผู้เรียนจะต้องสามารถจดจาคาศัพท์ให้ได้ก่อนเนื่องจาก
คาศัพท์เป็นพื้นฐานสาคัญในการเรียนภาษาเพราะผู้เรียนจะสามารถนาศัพท์ที่จดจาได้แล้ว นามาสร้างเป็นวลี หรือ
ประโยค (ศศิธร เจริญใจ, 2550) นอกจากนี้คาศัพท์ ยังเป็นสิ่งที่ทาให้ผู้เรียนรู้จักความหมายของคา ซึ่งเป็นสิ่งที่ทาให้
ผู้เรียนสื่อความหมายได้ถูกต้อง จนสามารถนาคาศัพท์ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้นั้น จึงทาให้ผู้ เรียนมีความ
เชื่อมั่นในการใช้ภาษาเพิ่มมากยิ่งขึ้น (วิชัย สายคาอิน, 2541) การเรียนเกี่ยวกับคาศัพท์ จึงถือว่าเป็นพื้นฐานที่สาคัญใน
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อให้การเรียนรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ เกิดสัมฤทธิ์ผล และทาให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นในการ
ใช้ภ าษา อันเป็นผลให้นักเรียนนาค าศัพท์ต่างๆที่ทางหลักสูตรระบุไว้ ไปใช้ในการสื่อสารภาษาอัง กฤษได้จ ริง ใน
ชีวิตประจาวัน
จากการสรุปผลการศึกษาของนักการศึกษา นักวิจัยผู้ทาการศึกษาและการค้นหาแนวคิดเพื่อนามาพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ ด้วยการใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายเพื่อช่วยให้การสอนมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
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มากขึ้นให้เหมาะสมกับยุคปัจจุบัน ผู้วิจัยมองเห็นว่าการจัดการเรียนการสอน ด้วยการนากิจกรรมการเรียนรู้โดยยึด
ภาระงาน (Task–Based Learning) มาใช้ เพราะกิจกรรมนี้สามารถนามาใช้ฝึกฝนทักษะได้ครบทั้ง 4 ด้าน คือ ฟัง พูด
อ่านและเขียน จะเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยมีภาระงานหรือชิ้นงาน มีขั้นตอนที่ชัดเจน (Eillis, 2003) ซึ่ง
สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาที่ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อ
ฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเป็นระบบ ซึ่ง จะเป็นรากฐานที่ ที่สาคัญต่อการเรียนรู้ในระดับที่สูง ขึ้น ทั้งนี้ ได้มีนักการ
ศึกษาหลายท่าน นาแนวคิดดังกล่าวมา ศึกษาวิจัย อาทิ เช่น นิรมล วรมัล (2551) นเรศ เปลี่ยนคา (2551) วัชรา
ภรณ์ หนูหล่ า (2553) และ ฯลฯ โดยมีผ ลลัพธ์ ของการวิจัย จากการนาวิ ธีการสอนโดยยึดภาระงานมาใช้อย่ า ง
สอดคล้องกัน คือ วิธีการสอนโดยยึดภาระงานสามารถทาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น และยังเป็นวิธีที่
ผู้เรียนมีเจตคติดีต่อวิธีการสอน อีกทั้งการเรียนโดยยึดภาระงานนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เชี่ยวชาญใน
ทักษะต่างๆไปสู่ความแม่นยาและความถูกต้อง (เรณู รื่นยุทธ, 2554)
จากความสาคัญข้างต้น อาจกล่าวได้ว่า การเรียนค าศัพท์เป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ทั้ง 4 ด้าน แต่ในทางตรงกันข้ามการที่ผู้เรียนมีความรู้ทางด้านคาศัพท์ไม่เพียงพอ อาจทาให้
ผู้เรียนมีปัญหาต่อการเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนที่เป็นภาษาอังกฤษ และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดภาระ
งานเป็นวิธีที่มีขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจนซึ่งสามารถใช้วิธีการ ขั้นตอนนี้ ฝึกให้ผู้เรียนได้ทาภาระงานได้
และผลจากงานวิจัยอื่นๆยังชี้ให้เห็นว่า วิธีการสอนโดยยึดภาระงานเป็ นวิธีการสอนที่สามารถทาให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้
อย่างมีระบบ จนส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น อีกทั้งคาศัพท์เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ภ าษาทุก
ภาษา และเป็นส่วนสาคัญต่อการเข้าใจเนื้อหาการเรียนรู้ภาษาในทุกระดับการศึกษา ผู้วิจัยจึงมีความสนใจจะใช้การจัด
กิจกรรมการเรียนการรู้โดยยึดภาระงาน(Task- Based Learning) ในการสอนคาศัพท์ภาษาอังกฤษกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนมารีย์ธงชัย อ. ปักธงชัย จ.นคราชสีมา เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนจากการทา
ภาระงานซึ่ ง ก่ อ ให้ เ กิด ความช านาญจนส่ ง ผลให้ ผู้เ รี ยนมี ค วามแม่ นย าในการนาค าศั พ ท์จ ากบทเรี ยนไปใช้ ได้ ใ น
ชีวิตประจาวันและเพื่อช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้คาศัพท์มากยิ่งขึ้นจนกระทั่งสามารถนาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจาวัน
และยังเป็นการช่วยให้ผู้เรียนมีความแม่นยาในการใช้คาศัพท์ได้อย่างถูกต้องจากการเรียนรู้ที่มีขั้นตอนที่ชัดเจนอีกด้วย
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคาศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดภาระงาน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เสนอกรอบแนวคิดของการดาเนินการวิจัย ดังแผนภาพต่อไปนี้
ตัวแปรต้น
-การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านคาศัพท์โดยยึด
ภาระงาน (TBL)

ตัวแปรตาม
- คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางด้านคาศัพท์จากการจัดกิจกรรม
การเรียนการรู้โดยยึดภาระงาน (TBL)

วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิ จัย ครั้ง นี้เ ป็น การวิจั ยเชิ ง ทดลอง (Experimental Research) เพื่ อ มุ่ง เน้ นการศึ กษาตั ว แปรตาม
(Dependent Variable) ได้แก่ ผลคะแนนจากการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคาศัพท์จากการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยยึดภาระงาน ซึ่ง การวิจัยในครั้งนี้มีลักษณะการทดลองเป็นตามรูปแบบ One Group Pretest-Posttest
Design มีแบบแผนการวิจัย ดังต่อไปนี้
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ทดสอบก่อนเรียน
ทดลอง
ทดสอบหลังเรียน
T1
X
T2
เมื่อ
X = การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดภาระงาน
T1 = การทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน
T2 = การทดสอบเพือ่ วัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร การวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่กาลังเรียนใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนมารีย์ธงชัย อ.ปักธงชัย จ. นครราชสีมา ซึ่งมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภายในโรงเรียนจานวน 1 ห้อง มี
จานวนนักเรียน 28 คน โดยใช้วิธีสุ่มเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ด้วยการเลือกทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง
2. ตัวแปรที่จะศึกษา
2.1 ตัวแปรต้น (Independent variable) ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดภาระงานด้าน
คาศัพท์ (Task-Based Learning -TBL)
2.2 ตัวแปรตาม (Dependent variables) ได้แก่ คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางด้านคาศัพท์จากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดภาระงาน
3. วิธีดาเนินการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัยสามารถแบ่งการดาเนินการวิจัยได้ 3 ขั้นตอน
3.1 ขั้นตอนเตรียมการ โดยทาการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 2 ชนิด ดังนี้คือ
1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และแบบฝึกหัดท้ายแผนการเรียนรู้
ดาเนินการสร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยยึดภาระงานด้านคาศัพท์ จากการนาขั้นตอน
ของ วิลลิส (Willis, 1996) เป็นต้นแบบจากนั้นจึงนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น นาเสนอผู้เชี่ยวชาญ 3
ท่านเพื่อ ตรวจสอบ คุณลั กษณะของแผนการจัดกิ จ กรรมการเรีย นรู้ ด้า นความถูกต้องและความตรงเชิ ง เนื้อหา
(Content Validity) และพิจารณาความสอดคล้องในองค์ประกอบของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาษาที่ใช้ ความ
เหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยหาค่า IOC (Index of Congruence) จานวน 8 แผน มีค่า ( x )
เท่ากับ 0.90
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ เครื่องมือที่นามาใช้ในการทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ด้านคาศัพท์ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประกอบด้วย 3 เรื่อง ได้แก่ 1.) At School 2.)
Your Neighbors และ 3.) Healthy habits โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนามาใช้เก็บข้อมูลของนักเรียนกลุ่มทดลองแล้ว
นามาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ระหว่างก่อนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน (Post-test) ของนักเรียนทางด้านคาศัพท์
ด้วยการจั ดกิจ กรรมการเรีย นการสอนโดยยึดภาระงาน แล้ วจึง นาแบบทดสอบที่ส ร้ างขึ้ นให้ผู้ เชี่ย วชาญ 3 ท่า น
ตรวจสอบความถูกต้อง ด้านเนื้อหาความเหมาะสมทางภาษาและหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับวัตถุประสงค์
(IOC: Item Objective Congruence) ซึ่งมีค่าเฉลี่ย IOC เท่ากับ 0.92 แล้วจึงนาแบบทดสอบที่ผ่านการตรวจสอบไป
ทดลอง (Try Out) กับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจุรีพันธ์ อ. สูงเนิน จ. นครราชสีมา จานวน 30 คน
แล้วจึงทาการตรวจข้อสอบที่ตอบถูก ให้ 1 คะแนน ข้อที่ตอบผิดให้ 0 คะแนน และหาค่าความเชื่อมั่นข้อทดสอบทั้ง
ฉบับโดยใช้วิธีของ Kuder – Richardson สูตร KR-20 ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.96 ดังนั้นแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคาศัพท์ฉบับนี้ มีค่าความเชื่อมั่นตามเกณฑ์ และนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ด้านคาศัพท์ จานวน 80 ข้อ ที่ผ่านการทดลอง Try Out กับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจุรีพันธ์ อ.สูง
เนิน จ.นครราชสีมา จานวน 30 คน นามาตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อสอบ (Item Analysis) พิจารณาตรวจสอบความ
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ยากง่าย (p) และค่าอานาจจาแนก (r) รายข้อให้มีค่าระหว่าง 0.20 – 0.80 และมีค่าอานาจจาแนก (r) ทั้งฉบับเท่ากับ
0.50 ดังนั้นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางด้านคาศัพท์ จานวน 80 ข้อ จึงมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กาหนดไว้
(ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2538) เมื่อได้เครื่องมือที่ได้มาตรฐานตามที่ได้กาหนดไว้แล้วจึง ทาหนังสือขอ
อนุญาตผู้อานวยการโรงเรียนมารีย์ธงชัย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เพื่อทาการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สาหรับการวิจัยในครั้งนี้
3.2 ขั้นตอนดาเนินการทดลอง สามารถแจกแจงได้ทั้งหมด 3 ขั้นตอน
ขั้นที่ 1 ชี้แจงวัตถุประสงค์ให้นักเรียนทาแบบทดสอบ
ขั้นที่ 2 ผู้วิจัยทาหน้าที่ครูผู้สอน เริ่มจั ดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยยึดภาระงานด้านคาศัพท์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นกับนักเรียนกลุ่มทดลองในภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
สัปดาห์ละ 2 คาบ รวมจานวน 16 คาบ
ขั้นที่ 3 ให้นักเรียนทาแบบทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคาศั พท์ หลังจากการจัด
กิจกรรมตามแผนจัดการเรียนรู้โดยยึดภาระงาน ใช้เวลา 2 คาบ 100 นาที
3.3 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการตรวจสอบผลของการทาแบบข้อทดสอบ (Achievement
Test) ของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคาศัพท์ที่ได้จัดเก็บไว้
ขั้นที่ 2 การประมวลผล และนาผลคะแนนที่ได้จากการตรวจสอบในขั้นที่ 1 ไปวิเคราะห์ด้วยค่า
ทางสถิติเพื่อตรวจสอบและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน จากการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยยึดภาระงาน
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
การวิเคราะห์ข้อมูล สามารถแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
การวิจัย และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับการวิจัย
3.4.1 สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย ดังนี้
ก. สถิติที่ใช้ในการการหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา จากผู้เชี่ยวชาญ ค่า IOC (Index of
Congruence) ของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 1 – 8 และแบบฝึกหัดท้ายแผนโดยใช้ภาระงานในการสอนคาศัพท์
ภาษาอังกฤษ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคาศัพท์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 (บุญเชิด
ภิญโญอนันตพงษ์, 2521)
ข. การหาค่าดัชนีความยากง่าย (p)
ค. การหาค่าอานาจจาแนก (r)
3.4.2. สถิติที่ใช้ในการวิจัย
สถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านค าศัพท์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย(Mean) ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าที่ (t-test for one sample test) โดย ใช้โปรแกรม SPSSในการ
คานวณและแปรค่าเป็นตาราง
ผลการวิจัย
ผู้วิจัยขอเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการนาข้อสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อนามาใช้ในการวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคาศัพท์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ดังนี้
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคาศัพท์ภาษาอังกฤษก่อนเรียน และหลังเรียนของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมารีย์ธงชัย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคาศัพท์

N (คน)

Mean

S.D

ก่อนเรียน (Pre-test)

28

35.75

16.24

หลังเรียน (Post-test)

28

49.46

17.93

t

Sig

- 9.88**

0.00

หมายเหตุ df = 27 , t 0.05 = 2.052 , t 0.01 = 2.771,** = มีนัยสาคัญที่ระดับ 0.01

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคาศัพท์ภ าษาอัง กฤษ ก่อนเรียน (Pre-test) มีค่าเฉลี่ ย 35.75 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 16.24 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (post-test) มีค่าเฉลี่ย 49.46 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 17.93
ซึ่งมีเนื้อหาของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดภาระงานที่ผู้วิจัยได้จัดทาขึ้นนั้นประกอบด้วย 1.) At School 2.)
Your Neighbors และ 3.) Healthy habits โดยมีกลุ่มทดลองที่มีนักเรียนจานวน 28 คน และเมื่อได้ทาการทดสอบ
ความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มทดลองโดยการนาค่าที (t-test) มาทดสอบ
แบบ Paired Samples Test พบว่า ค่าที (t) เท่ากับ-9.88 โดยมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (ดังตารางที่ 1)
ตารางที่ 2 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนมารีย์ธงชัย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ด้านคาศัพท์ภาษาอังกฤษที่เพิ่มขึ้น หลังจากที่ผู้วิจัยได้นาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดภาระงานและแบบฝึก
ท้ายแผนการเรียนรู้ในการสอนคาศัพท์ภาษาอังกฤษไปใช้ (ดังตารางที่ 2)
สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคาศัพท์ภาษาอังกฤษโดย
ใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ภาระงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมารีย์ธงชัย อาเภอปักธงชัย
จังหวัดนครราชสีมาจานวน 28 คน มีผ ลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนค าศัพท์ของนักเรียน ก่อนเรียนและหลัง เรียนมี
คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นมากกว่าก่อนเรียน เมื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดภาระงานด้านคาศัพท์
ผลการดาเนินการวิจัย พบว่า ผู้เรียนที่เรียนโดยใช้การจัดกิจ กรรมการเรียนรู้โดยใช้ภ าระงานในการสอน
คาศัพท์ภาษาอังกฤษ มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคาศัพท์ หลังเรียนสูงขึ้นมากกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
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อภิปรายผลการวิจัย
จากการสรุปผลของการดาเนินการวิจัย เรื่อง การใช้ภาระงานในการสอนด้านคาศัพท์ภาษาอังกฤษสาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมารีย์ธงชัย อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา จานวน 28 คน มีสาระสาคัญ
ที่จะอภิปรายผล ดังต่อไปนี้
1. จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนของนักเรียน จากการใช้ภาระงานใน
การกิจกรรมการเรียนรู้ด้านคาศัพท์ภาษาอังกฤษสาหรับนักเรียน พบว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคาศัพท์
หลังเรียนสูงขึ้นมากกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เนื่องจากผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการใช้ภาระงานใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านคาศัพท์ภาษาอังกฤษ วิเคราะห์หลักสูตร กาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ต้องการจะวัด
กาหนดกิจกรรมการเรียนรู้ ชนิดของข้อสอบเพื่อให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท างการ
เรียนด้านคาศัพท์ และให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจสอบและพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ระหว่างข้อทดสอบ
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีค่า IOC ทั้งฉบับเท่ากับ 0.92 ผู้วิจัยได้ทาการทดสอบดังกล่าวแล้วจึงนา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาทดสอบกับนักเรียนกลุ่มทดลอง เพื่อวิเคราะห์หาความยากง่ายทั้งฉบับ (p) มี
ค่าเท่ากับ 0.20-0.80 ค่าอานาจจาแนก (r) ทั้งฉบับเท่ากับ 0.50 และค่าความเชื่อมั่น (KR-20)มีค่าเท่ากับ0.96 ดังนั้น
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางด้านคาศัพท์ จานวน 80 ข้อ จึงมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กาหนดไว้ อีกทั้งใน
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ภาระงานในการจัดกิจกรรมที่ผู้วิจัยได้ออกแบบไว้ประกอบกับนักเรียนได้เข้า
ร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข จึงส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคาศัพท์หลังเรียนสูงขึ้นมากกว่าก่อน
เรียนซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนักวิจัยหลายคน เช่น นิรมล วรมัด (2551) เรณู รื่นยุทธ (2554) ลัดดาวัลย์ อารัมพร
(2547) และ วันเพ็ญ เรืองรัตน์ (2549)
2. ผู้วิจัยได้นาแนวคิด ของ คราเชน (Krashen,1981) มาประยุกต์ใช้ในในการลาดับเนื้อหาของบทเรียนจาก
สิ่งที่ผู้เรียนคุ้นเคยหรือจากสิ่งที่ง่ายไปหายาก (i+1) จึงอาจเป็นสิ่งช่วยให้ผู้เรียนลดความกดดันที่อาจสามารถเกิดขึ้นกับ
ผู้เรียนขณะที่เรียนอยู่ โดยในขณะที่ผู้เรียนร่วมกิจกรรมการเรียนรู้จะไม่รู้สึกว่าตนกาลังเรียนอยู่ ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้สึกเหมือนได้เล่นสนุก จนส่งผลให้ผู้เรียนสามารถทาชิ้นงานในแต่ละบทเรียนได้
ครบถ้วนสมบูรณ์ มีความสุขในขณะทาภาระงานอยู่ ซึ่งอาจเป็นอีกเหตุผลที่ทาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้าน
คาศัพท์ หลังเรียนเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ในการทาวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยใช้หลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดภาระงานตามแนวคิดของ วิลลิส
(Willis, 1996) นามาปรับใช้ในการสร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ได้ออกแบบไว้เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนอยู่อย่างมี
ขั้นตอนที่ชัดเจนและมีแนวทางให้ผู้เรียนได้คิดต่อจนกระทั่งสามารถทางานในแต่ละชิ้นได้สมบูรณ์ อย่างมีความสุข ซึ่ง
อาจส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคาศัพท์หลังเรียนเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนเรียน สอดคล้องกับการวิจัย
ของ วัชราภรณ์ หนูหล่า (2553) ที่ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลัง เรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
4. การใช้ภาระงานในการสอนคาศัพท์ภาษาอังกฤษสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จะเห็นได้ว่า การ
จัดการเรียนการสอนโดยยึดภาระงาน (TBL) เป็นกิจกรรมที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาในการ
ปฏิบัติงานจนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่สมบูรณ์โดยเน้นการสื่อความหมาย มากกว่ารูปแบบของ
ภาษา ภาระงานที่นามาใช้จึงรวมถึงงานที่มีการวางแผนในการทางาน สนับสนุนให้มีการใช้ภาษาในสถานการณ์จริง
มุ่งเน้นในด้านสื่อความหมาย ใช้ทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียนซึ่งสามารถนามาปฏิบัติงานนั้น เพื่อให้เกิด
เป็นชิ้นงานหรือผลงาน ซึ่งตรงตามแนวคิดของ วิลลิส (Willis, 1996) ได้เสนอรูปแบบภาระงานไว้ ประกอบด้วย การ
จัดทารายการ การเรียงลาดับ และการแยกประเภท การเปรียบเทียบ การแก้ปัญหา การแลกเปลี่ยนประสบการณ์
และภาระงานเชิงสร้างสรรค์หรือโครงงานที่ให้ผู้เรียนทางานเป็นคู่หรือเป็นทีม บางครั้งผู้เรียนต้องค้นหา รวบรวม ข้อมูล
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จากภายนอกห้องเรียนนอกชั้นเรียนจนสาเร็จซึ่งขึ้นอยู่กับทักษะการจัดการและการทางานร่วมกันภายในกลุ่ม ผู้วิจัยใช้
ภาระงานในการสอนคาศัพท์ภาษาอังกฤษสาหรับนักเรียน ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดภาระงาน นาไปสร้าง
แผนการเรียนรู้อย่างมีขั้นตอน คือ วิธีการจัดกิจ กรรมการเรียนรู้เน้นการปฏิบัติ 3 ขั้นตอนหลักๆ คือ 1) ขั้นก่อน
ปฏิบัติงาน (Pre-task) 2) ขั้นระหว่างปฏิบัติ (During-Task) และ3) ขั้นหลังปฏิบัติงาน (Post–task) เป็นลักษณะ
กระบวนการที่มีขั้นตอนคอยชี้น าให้ผู้เรีย นได้ปฏิบัติ ตาม ซึ่ง มี เป้าหมายที่เด่นชัดและสร้างความตะหนั กถึง ความ
รับผิดชอบและยังทาให้ผู้เรียนสนุกสนาน (บัญชา อยู่ยง, 2551) ผู้วิจัยใช้เป็นเค้าโครงหลักในการจัดการเรียนการสอน
ด้านคาศัพท์ มีการแบ่งขั้นตอนที่ชัดเจน มีการเตรียมองค์ความรู้ทางด้านคาศัพท์ตามวิธีการสอน จากนั้นจึงนาคาศัพท์ที่
ได้เ รียนรู้มาค้นคว้า และลงมื อปฏิ บัติเ พื่อท าให้ ภ าระงานที่ ได้รั บมอบหมายเสร็จ สมบู ร ณ์ และนาภาระงานที่รั บ
มอบหมายทาให้เสร็จสมบูรณ์มาตรวจและชี้ให้เห็นข้อผิดพลาดที่ผู้เรียนยอมรับแก้ไขให้ถูกต้องและนาเสนอผลงานหน้า
ชั้นเรียน ทั้งนี้ผู้เรียนเองจะได้เห็นคาศัพท์ซ้า ๆ จนทาให้นักเรียนจดจาคาศัพท์ได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย ในขั้นตอนทดสอบ
นักเรียนที่เป็นกลุ่มทดลองนั้นพบว่า ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับคาศัพท์เพิ่มขึ้น หลังจากที่ผู้วิจัยได้จัดการเรียนการสอนด้วย
การนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดภาระงานและแบบฝึกท้ายแผนการเรียนรู้ในการสอนคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
ไปใช้สอนจริงและ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคาศัพท์ มีคะแนน เพิ่มขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยยึดภาระงาน สามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านคาศัพท์ทาให้นักเรียนเกิดความแม่นยาทางด้านคาศัพท์
และทาให้รู้จักค้นหาคาศัพท์ด้วยตนเอง จึงสอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ ลัดดาวัลย์ อารัมพร (2547)
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้ประโยชน์
1.1 ผู้สอนควรมีกัลยาณมิตรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งทาให้ผู้เรียนกล้าสอบถามและมีความ
มั่นใจ ส่งผลทาให้กล้าแสดงออกและกล้าแสดงความคิดเห็น ในการร่วมกิจกรรมนาไปสู่การเรียนรู้
1.2 ผู้สอนควรจะศึกษาลาดับขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โ ดยยึดภาระงานในการสอน
คาศัพท์ภาษาอังกฤษ (TBL) อย่างถ่องแท้
1.3 ครูค วรมีการเสริมแรงเพื่อให้ผู้เรียนเกิดกาลังใจในการเรียนรู้และควรประเมินผลการเรียนรู้
โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเรียนรู้ เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้เหมาะสมแก่กลุ่มผู้เรียน
1.4 หากนักวิจัยหรือสาระการเรียนรู้อื่นต้องการนาการจัดการเรียนรู้โดยยึด ภาระงานไปใช้ในครั้ง
ต่อไปนั้นควรที่จะเลือกสถานที่ที่เหมาะสม เพราะขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู้อาจก่อให้เกิดเสียงดัง
1.5 ควรจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เช่น บรรยากาศ ห้องเรียน ป้าย
นิเทศ ป้ายค าศัพท์ภ าษาอัง กฤษ แผนภาพ มุมเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ นิทรรศการ เกมส่ง เสริมการเรียนรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษ และหนังสืออ่านเพิ่มเติม ซึ่งครูกับนักเรียนอาจจะช่วยกันทาเพื่อให้ผู้นักเรียนได้เรียนรู้คาศัพท์ขณะที่ทา
ป้ายคาศัพท์ หรือทางโรงเรียนสามารถจัดหาสื่อการสอนสาเร็จรูปมาไว้เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เพิ่มเติ มขณะมีชั่วโมง
อิสระ
1.6 ครูผู้สอนควรพยายามติดตามผลและคอยให้คาแนะผู้เรียนโดยที่มีพัฒนาการทางภาษาเพื่อที่
ผู้เรียนจะมีความรู้สึกอยากพัฒนาตนเองเพิ่มขึ้นถึงแม้จะพัฒนาขึ้นที่ละน้อยก็ตาม เพราะสาหรับการจัดการเรียนรู้โดย
ยึดภาระงานด้านคาศัพท์นั้น ครูผู้สอนมีความสาคัญที่ทาให้ผู้เรียนสามารถทาชิ้นงานได้ครบถ้วนและสมบูรณ์
2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสร้างกิจกรรมโดยยึดภาระงานในทักษะอื่นเพื่อประโยชน์ใน
การแก้ปัญหาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคาศัพท์
2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยในด้านอื่นนอกเหนือจากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคาศัพท์
เช่น ความพึงพอใจของผู้เรียนในกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ภาระงาน
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