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บทคัดยอ
แนวคิดการจัดการเรียนรูโดยใชภาระงานเปนฐาน (Task - Based Learning) เปนแนวคิดที่มุงเนนการพัฒนาทักษะ
ทางภาษาผานการทํางานหรือภาระงานที่ไดรับมอบหมาย โดยรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มศว 111 เปนรายวิชาศึกษา
ทั่วไปของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ไดนําแนวคิดการจัดการเรียนรูนี้มาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน โดยออกแบบ
เปน “กิจกรรมบูรณาการความรูทักษะภาษาไทยเพื่อสื่อสาร” ซึ่งเปนกิจกรรมกลุมที่มอบหมายงานใหผูเรียนสรางผลงาน
สรางสรรค (Creative task) รูปแบบสารคดีสั้นที่ฝกทักษะการฟง พูด อานและเขียนมาบูรณาการรวมกัน มี 3 ขั้นตอน คือ 1.
ขั้นเตรียมปฏิบัติงาน 2. ขั้นระหวางปฏิบัติงาน ประกอบดวย 3 ขั้นตอนยอย ไดแก ขั้นปฏิบัติงานที่ตองมีการแกปญหา การรวม
แลกเปลี่ยนประสบการณสวนตัว การสรางสรรค ขั้นวางแผนปฏิบัติงาน และขั้นรายงาน 3. ขั้นหลังปฏิบัติงาน ประกอบดวย
การวิเคราะหภาษา การฝกใชภาษาและการติดตามผล การจัดการเรียนรูโดยใชภาระงานเปนฐาน (Task Based Learning)
ชวยพัฒนาทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เพราะผูเรียนไดฝกการใชภาษาทั้งบทบาทผูรับสารและสงสาร กลาที่จะใชภาษาใน
การสื่อสารเพื่อปฏิบัติงานและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น สิ่งเหลานี้เปนการสรางบรรยากาศและพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน
ทําใหผูเรียนสามารถนําความรูภาคทฤษฎีมาสูการปฏิบัติจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ
คําสําคัญ: การจัดการเรียนรูโดยใชภาระงานเปนฐาน ทักษะสื่อสาร ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Abstract
The task-based learning approach is concept that focuses on development of language skills
through work or work assignments. SWU 111-Thai for Communication is one of the courses in General
Education at Srinakharinwirot University. The course applies a task-based learning approach in the
development of teaching and learning by designing “an activity integrating knowledge and skills of Thai for
communicative purposes”. This group activity, which is assigned to learners, requires that the students
produce a creative task in the form of short documentary in which the learners are given the opportunity
to practice their listening, speaking, reading, and writing skills. There are three phases: 1) the Pre-Task Phase;
2) the In-Task Phase, which consists of three sub-phases: a) the task stage, requiring problem-solving skills,
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sharing personal experiences, and task creativity, b) the planning stage, and c) the reporting stage; and
finally, 3) the Post-Task Phase, which consists of language analysis, language practice, and follow–up. The
task-based learning approach helps to develop Thai language skills for communications. Learners will
practice the use of language both as a message receiver and sender. Moreover, they will be encouraged to
use the language to communicate for work and also able to work with other people. These abilities can
create a better atmosphere and develop learners' learning. enabling learners to effectively bring theoretical
knowledge into practice.
Keywords: Task-based Learning, Communicative Skills , Thai for Communication.

 บทนํา
ภาษาไทยเปนภาษาประจําชาติไทยเปนสมบัติทางวัฒนธรรมที่ควรดํารงไวและเปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสารของ
คนไทยเพื่อสรางความเขาใจและความรูสึกเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน หากเราคนไทยมีความรูความเขาใจและมีทักษะการใช
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอยางถูกตอง ก็จะทําใหการดํา รงชีวิตประจําวันเปนไปอยางปกติสุข รวมทั้งการประกอบกิจธุระ
การงานใดๆ ยอมสัมฤทธิผลและประการสําคัญ คือ เกิดปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน เกิดความรักสามัคคีของคนในชาติ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปนสถาบันการศึกษาที่ตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของภาษาไทยในฐานะ
ภาษาประจําชาติ จึงไดจัดใหมีรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (มศว 111) ซึ่งเปนวิชาบังคับในรายวิชาศึกษาทั่วไป และจัดให
นิสิตชั้นปที่ 1 ทุกคนไดศึกษาเรียนรู โดยรายวิชานี้ใหความรูเรื่องทักษะการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ซึ่งมี 4 ดาน ไดแก
การฟง การพูด การอาน การเขียน ผูเรียนจะไดนําความรูจากภาคทฤษฏีมาสูการฝก ปฏิบัติจริง และสามารถนําไปใชใ น
ชี วิ ต ประจํ า วั น ได ดี ขึ้ น ผลลั พ ธ ก ารเรี ย นรู ที่ มุ ง หวั ง คื อ มุ ง ให ผู เ รี ย นมี ทั ก ษะในการใช ภ าษาไทยเพื่ อ การสื่ อ สารอย า งมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเนนการฝกปฏิบัติทักษะสื่อสารเพื่อใหผูเรียนเกิดความชํานาญและสามารถใชทักษะสื่อสารไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสมกับบุคคลและสถานการณตาง ๆ สอดคลองกับแนวคิดการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ที่มุงเนนให
ผูเรียนเรียนรูเชิงรุก มุงจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนทําความเขาใจสถานการณตางๆ เพื่อใหเกิดการเรียนรูแบบ “รูจริง” แตปญหา
ที่พบสําหรับรายวิชานี้คือ ผูเรียนโดยสวนใหญมักเขาใจเนื้อหาทฤษฎีความรูเปนอยางดี หากแตเมื่อจะตองนําความรูมาสูการ
ปฏิบัติจริงแลวนั้น ผูเรียนยังไมสามารถทําไดดีมากนัก ซึ่งตรงกับ Byrne (1991) ไดกลาวไววาทักษะการสื่อสารดวยภาษานั้น
เปนสิ่งที่ยากสําหรับผูเรียน ดังนั้นผูสอนจะตองอาศัยวิธีการเรียนการสอนที่เปนระบบ มุงใหผูเรียนฝกปฏิบัติจนเกิดทักษะเกิด
ความชํานาญ จึงจะสามารถเกิดผลสัมฤทธิ์ได ดังนั้นจึงกลาวไดวาทักษะการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทั้งการฟง พูด อาน
และเขียนนั้นผูสอนจะตองเลือกเทคนิควิธีการสอนที่ดีเพื่อชวยใหผูเรียนไดรับความรูและนํามาสูการปฏิบัติไดอยางถูกตอง โดย
วิธีการสอนรูปแบบหนึ่งที่ถือเปนตัวชวยสําคัญในการเรียนการสอนทางดานภาษาก็คือ แนวคิดการจัดการเรียนรูโดยใชภาระ
งานเปนฐาน
รายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อ สาร (มศว 111) ไดนําการจัดการเรีย นรูโดยใช ภาระงานเปนฐาน มาใชในการทํา
กิจกรรมฝกทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร โดยมอบหมายใหผูเรียนสรางสรรคผลงานจากการนําความรูเชิงทฤษฎีที่เรียนใน
รายวิชามาสูการฝกปฏิบัติจริง โดยจะขอนําเสนอรายละเอียดกระบวนการจัดการเรียนรูดังตอไปนี้

 ความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูโดยใชภาระงานเปนฐาน (Task Based Learning)
แนวคิดการจัดการเรียนรูโดยใชภาระงานเปนฐาน หรือ Task Based Learning (TBL) เปนแนวคิดหนึ่งที่มีผูนํามาใช
ในการพัฒนาทักษะทางการสื่อสาร โดยสวนมากจะนํามาใชในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ แนวคิดดังกลาวนี้มุงเนน
ใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะการอาน การเขียน การฟง การพูด ผานการทํางานหรือภาระงานที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งเปนการเรียนรู
ที่ครูผูสอนลดบทบาทตัวเองลง แตเพิ่มบทบาทผูเรียนใหมีสวนรวมในการเรียนรูมากยิ่งขึ้น (ณัฐกิตติ์ นาทา, 2561) การจัดการ
เรียนรูโดยใชภาระงานเปนฐานนี้เปนการจัดการเรียนรูดวยวิธีเน นงานปฏิบัติ เปนการเรียนรูภาษาโดยใชงานปฏิบัติเปนสื่อกลาง
ผูเรียนตองนําความรูที่เรียนแลว มาเพิ่มพูนดวยการฝกใชภาษา ผูเรียนตองเขาใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยแตละขั้นตอน
กิจกรรมจะชวยจูงใจ ทาทายผูเรียนใหปฏิบัติงานจนบรรลุเปนชิ้นงาน ขณะปฏิบัติงานผูเรียนไดฝกใชภาษาอยางอิสระ ทําให
ผูเรีย นเกิ ด ความมั่ น ใจในการใช ภ าษา งานปฏิ บัติ นี้จ ะช วยให ผูเ รี ย นทํ า งานเป น ระบบ รู วิธีแก ไขป ญ หาที่ เกิ ดขึ้ น ในการ
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ปฏิ บั ติ ง าน ทํ า งานร วมกั บ ผู อื่ นได มี ป ฏิ สัม พั น ธ กั บ ผู อื่ น เพิ่ ม ขึ้ น และสามารถทํ าให ผูเรี ย นพู ด และเขี ยนได ส อดคล อ งกั บ
สถานการณจริง (Willis, 1996)
ขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชภาระงานเปนฐาน ประยุกตตามแนวคิดของ Willis (1996); Willis, J. & Willis, D.
(1996); Ellis (2003) และณัฐกิตติ์ นาทา (2561) มีการทํางาน 3 ขั้นตอนโดยสรุปเปนแผนภูมิกระบวนการจัดการเรียนรู
ดังตอไปนี้

Pre - task

• ขั้นเตรียมปฏิบัติงาน (Pre - task)

• ขั้นระหวางปฏิบัติงาน (During - task)
• task stage
During-task • planning stage
• report stage
• ขั้นหลังปฏิบัติงาน (Post - task)
• Language analysis
Post - task • Practice
• Follow - up

ภาพที่ 1. กระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชภาระงานเปนฐาน (Task Based Learning)
จากภาพที่ 1. อธิบายขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชภาระงานเปนฐาน ไดดังนี้
1. ขั้นเตรียมปฏิบัติงาน (Pre - task) เปนขั้นตอนที่เตรียมผูเรียนในการปฏิบัติงาน ไดแก การแนะนําเรื่องที่จะเรียน
จุดประสงคของงานปฏิบัติ จากนั้นผูเรียนฝกปฏิบัติงานที่มีลักษณะที่คลายคลึงกับงานที่ตองปฏิบัติจริง
2. ขั้นระหวางปฏิบัติงาน (During - task) มีวัตถุประสงคเพื่อใหผู เรียนไดปฏิบัติกิจกรรม ซึ่งผูเรียนตองทําความ
เขาใจเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของผูเรียนเอง ขั้นตอนนี้ผูเรียนจะไดมีโอกาสฝกทักษะทางดานภาษาไทยเพื่อการสื่อสารผาน
ขั้นตอนของการปฏิบัติงาน ดังนี้
2.1 ขั้นปฏิบัติงาน (Task stage) เปนขั้นตอนที่ผูสอนจัดกิจกรรมโดยประยุกตตามประเภทของภาระงาน
(task) และประยุกตใหสอดคลองกับรายวิชาดังนี้
2.1.1 การแกปญหา (Problem solving)
2.1.2 การรวมแลกเปลี่ยนประสบการณสวนตัว (Sharing personal experiences)
2.1.3 การสรางสรรค (Creative task)
2.2 ขั้นวางแผนปฏิบัติงาน (Planning stage) มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสวางแผนรวมกันเพื่อ
นําเสนอผลงานปฏิบัติ
2.3 ขั้นรายงาน (Report stage) มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนไดรายงานผลการนําเสนอผลงานตอหนา
ชั้นเรียน
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3. ขั้ น หลั ง ปฏิ บั ติ ง าน (Post - task) เป น ขั้ น ตอนที่ มุ ง เน น ให ผู เ รี ย นได ใ ช ภ าษาและทั ก ษะสื่ อ สารให ถู ก ต อ ง
ประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ
3.1 ขั้นวิเคราะหภาษา (Language analysis) ผูเรียนทุกกลุมรวมกันวิเคราะหความถูกตองเหมาะสมของ
รูปแบบภาษาและการสื่อสาร แกไขโครงสรางทางภาษาที่ใชในงานปฏิบัติใหถูกตองโดยมีผูสอนเปนผูใหคําแนะนําหรือเติมเต็ม
สวนที่ยังมีขอบกพรอง จนผูเรียนเขาใจ จากนั้นใหผูเรียนแตละกลุมชี้แจงปญหา อุปสรรคและแนวทางการแกไขระหวางการ
ทํางานรวมกัน
3.2 ขั้นฝกใชภาษา (Practice) ขั้นนี้ผูเรียนไดฝกการใชภาษาเพื่อการสื่อสารซ้ําอีกครั้ง ทั้งนี้เพื่อใหเกิด
ความคลองแคลวและถูกตอง จากนั้นผูเรียนไดทํางานปฏิบัติกิจกรรมในสถานการณที่ฝกปฏิบัติตางไปจากที่ทําไวในขั้นระหวาง
ปฏิบัติงาน (During-task)
3.3 ขั้นติดตามผล (Follow - up) ผูเรียนแสดงความคิดเห็นในหองเรียน รวมทั้งบันทึกถึงสิ่งที่ไดพัฒนา
ปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไขของการปฏิบัติงาน
จากความสําคั ญ ประโยชน แ ละขั้ นตอนของกระบวนการจัด การเรี ย นรูโ ดยใช ภาระงานเป นฐาน (Task Based
Learning) ขางตน เมื่อรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (มศว 111) ไดนําแนวคิดและวิธีการมาใชในรายวิชาแลวทําใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูและสรางสรรคผลงานไดอยางมีประสิทธิภาพเปนอยางยิ่ง

 กิจกรรมบูรณาการความรูทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร: รูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชภาระงาน
เปนฐาน ในรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (มศว 111)
รายวิ ชาภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร มศว 111 ได นําการจัด การเรีย นรู โดยใชภาระงานเป นฐาน มาใช ในการฝก
ปฏิบัติการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร โดยไดออกแบบ “กิจกรรมบูรณาการความรู ทักษะภาษาไทยเพื่อสื่อสาร” ซึ่งเปน
กิจกรรมที่มอบหมายงานใหผูเรียนสรางผลงานสรางสรรค ซึ่งในการทํากิจกรรมบูรณาการความรูทักษะสื่อสารนี้ เกิดขึ้น
หลังจากผูสอนไดบรรยายความรูทักษะการใชภาษาไทยเพื่อสื่อสารทั้งการฟง การพูด การอานและการเขียน และไดใหผูเรียน
ฝกปฏิบัติแตละทักษะในชั้นเรียนไปบ างแลว ดังนั้นผูเรียนจะมีความรูความเขาใจในทฤษฎีภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและ
หลักการปฏิบัติทักษะสื่อสารอยูในระดับเบื้องตน หลังจากนั้นผูเรียนตองนําความรูในเชิงทฤษฎีที่ไดเรียนรูมาสูการปฏิบัติทักษะ
สื่อสารจริงนอกชั้นเรียน โดยกระบวนการปฏิบัติ คือ ผูสอนกําหนดใหผูเรียนแบงกลุมและรวมกันสรางสรรคสารคดีสั้น 1 เรื่อง
ความยาว 10-15 นาที ซึ่งผูสอนไดกําหนดหัวขอและขอบเขตของเนื้อหาอยางกวางๆ ในประเด็น “ภาษาไทยและวัฒนธรรม
ความเปนไทย” ในการทําสารคดีสั้นนี้ผูเรียนจะตองใชทักษะสื่อสารครบทุกดาน กลาวคือ ผูเรียนจะไดฝกพูดคุยปรึกษาหารือ
กันภายในกลุมเพื่อวางแผนงาน ฝกฟงกันและกันดวยความเขาใจ ฝกอานขอมูลความรูตางๆ เพื่อนํามาประกอบการสรางสาร
คดี และฝกเขียนโครงรางแผนงาน เขียนโครงรางบทพูด เขียนบทพูดสารคดีทั้งเรื่อง นอกจากนี้ผูเรียนอาจสรางสรรคสารคดีใน
รูปแบบของการสัมภาษณพูดคุยกับบุคคลอื่นๆ นอกชั้นเรียน ทั้งที่มีอายุ เพศ และสถานภาพทางสังคมที่แตกตางกัน ทําให
ผูเรียนไดฝกการสื่อสาร ฝกการใชภาษาในสถานการณและกาลเทศะที่แตกตางไปจากในชั้นเรียน และที่สําคัญ คือ ผูเรียนไดฝก
การสรางสัมพันธภาพระหวางเพื่อนในชั้นเรียนและบุคคลอื่นๆ อีกดวย
กิจกรรมบูรณาการความรูทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารนี้เปนกิจกรรมที่มุงผลงานสรางสรรค ซึ่งผลงานลักษณะนี้
จะตองมีกิจกรรมหลายประเภทเขาดวยกัน บางครั้งผูเรียนอาจตองออกไปทํากิจกรรมนอกชั้นเรียน สิ่งที่สําคัญที่ทําใหงานเสร็จ
สมบูรณนั้นขึ้นอยูกับทักษะการจัดการและการทํางานรวมกัน (Willis, 1996) โดยมีกรอบแนวคิดการจัดกิจกรรม ดังนี้
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ทักษะการฟง
-ฟงความคิดในกลุม
- ฟงคําแนะนําจากผูสอน
- ฟงการพูดคุย เลาเรื่อง
หรือคําสัมภาษณจากบุคคลอื่น

Task Based Learning

ผลงานสรางสรรค
สารคดีสั้นบูรณาการ
ความรูทักษะภาษาไทย
เพื่อการสื่อสาร

Task Based Learning

ทักษะการเขียน
- เขียนโครงรางแผนงาน
-เขียนโครงรางบทพูด
- เขียนบทพูดสารคดี

Task Based Learning

บทความเทคนิค (Technical Article)

ทักษะการพูด
-พูดคุยวางแผนงานกลุม
- พูดอธิบายงาน
- พูดคุยกับบุคคลอื่น
- พูดนําเสนอสารคดี

Task Based Learning

ทักษะการอาน
-อานขอมูลเพื่อวางแผนงาน
- อานขอมูลเพื่ออธิบาย
รายละเอียด
-อานขอมูลเพื่อเตรียม
บทพูดสารคดี

ภาพที่ 2. กรอบแนวคิดการจัดกิจกรรมบูรณาการความรูทักษะภาษาไทย
เพื่อสื่อสารดวยการจัดการเรียนรูโดยใชภาระงานเปนฐาน (Task Based Learning)
การทํากิจกรรมบูรณาการความรูทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารดวยการจัดการเรียนรูโดยใชภาระงานเปนฐาน นี้
รายวิชาไดนําขั้นตอน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมปฏิบัติงาน ขั้นระหวางปฏิบัติงาน และขั้นหลังปฏิบัติงาน โดยประยุกตจาก
แนวคิดของ Willis (1996); Willis, J. & Willis, D. (1996); Ellis (2003) และณัฐกิตติ์ นาทา (2561) ดังที่ไดนําเสนอแนวคิด
ไปแลวขางตน และไดนํามาปรับใชใหเหมาะสมกับกลุมผูเรียนรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มศว 111 ซึ่งเปนผูเรียนชั้นปที่
1 มีรายละเอียดการจัดการเรียนรูแตละขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมปฏิบัติงาน (Pre - task)
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู
ขั้นตอนนี้เปนขั้นการเริ่มตนกระบวนการจัดการเรียนรู โดยผูสอนจะชี้แจงวัตถุประสงค กระบวนการสราง
ผลงาน ความสําคัญ ประโยชนที่จะไดจากกิจกรรมและเกณฑการใหคะแนนอยางชัดเจน จากนั้นผูสอนแจงหัวขอและขอบเขต
ของเนื้อหาการสรางผลงานในประเด็น “ภาษาไทยและวัฒนธรรมความเปนไทย” สุดทายผูสอนสอบถามความเขาใจของผูเรียน
และใหกําลังใจผูเรียนในการเริ่มตนทํากิจกรรม
ผลจากการนําไปใช
1. ผูเรียนเขาใจวัตถุประสงค กระบวนการสรางผลงาน ความสําคัญ ประโยชนและเกณฑการใหคะแนน
อยางชัดเจน
2. ผูเรียนไดพูดคุยระดมความคิด แลกเปลี่ยนความคิด เห็นในการสร างผลงานและฝกการสร างสรรค
เนื้อหาที่สอดคลองกับหัวขอและขอบเขตของเนื้อหา

[168]

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, 44(2), 164-174
doi: 10.14456/edkkuj.2020.x

บทความเทคนิค (Technical Article)

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน (Journal of Education Khon Kaen University)

3. ผูสอนไดมีการติดตามผลระหวางที่ผูเรียนอยูในกระบวนการพูดคุยเพื่อสรางสรรคผลงานทําใหทราบวา
ผูเรียนเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนของงานที่ไดรับมอบหมาย
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นระหวางปฏิบัติงาน (During - task)
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู
1. ขั้นปฏิ บัติงาน (Task stage) เปนขั้นตอนที่ ผูสอนจัดกิจกรรมที่ ประยุกต ตามประเภทของ
ภาระงาน (Task) ใหสอดคลองกับรายวิชา โดยกําหนดใหผูเรียนแบงกลุมกลุมละ 8-10 คน จากนั้นรวมกันระดมความคิด
ภายในกลุม ปรึกษาหารือเกี่ยวกับแผนการสรางผลงาน เหตุผลประกอบการตัดสินใจและความเปนไปไดของผลงาน มีขั้นตอน
ยอย คือ
1.1 การแกปญหา (Problem solving) ผูเรียนนําเสนอปญหาของการสรางผลงานวามี
อะไรบาง พรอมกับชวยกันหาวิธีแกปญหาที่พบ โดยอาจเขียนเปนประเด็น ใหชัดเจน
1.2 ก า รร ว มแ ลก เ ปลี่ ย น เรี ย น รู ป ร ะ สบก า ร ณ ส ว น ตั ว (Sharing personal
experiences) เมื่อผูเรียนไดรวมกันชี้ประเด็นปญหาที่พบในการสรางผลงานและชวยกันหาแนวทางแกไขปญหาแลว ผูสอน
ใหผูเรียนแลกเปลี่ยนความรูประสบการณซึ่งกันและกันภายในกลุม จากนั้นชวยกันจดประเด็นสําคัญตางๆ
1.3 การสร า งสรรค (Creative task) ผู เ รี ย นรู แ ละเข า ใจแนวทางกิ จ กรรมและการ
สรางสรรคผลงานสารคดีสั้นบูรณาการความรูและเริ่มสรางสรรคผลงานในหัวขอ “ภาษาไทยและวัฒนธรรมความเปนไทย”
โดยผูสอนกําหนดวันสงผลงานในชวงสัปดาหทายของการเรียนการสอน
2. ขั้นวางแผนปฏิ บัติงาน (Planning stage) เป นขั้ นตอนที่ มีวัตถุประสงค เพื่อ ให ผูเรี ย นได มี
โอกาสวางแผนรวมกันเพื่อนําเสนอผลงานปฏิบัติ โดยใหผูเรียนแบงหนาที่การทํางานกันภายในกลุมอยางมีระบบ เชน แบงการ
อานสืบคนหาขอมูล แบงบทพูดสารคดีเปนสัดสวนของแตละคนอยางเหมาะสม และกําหนดเวลา สถานที่ของการจัดทําผลงาน
เปนตน และในขั้นตอนนี้ผูเรียนจะตองรายงานความกาวหนาของการปฏิบัติงานหนาชั้นเรียน เพื่อใหกลุมอื่นๆ เห็นแนวทาง
ป ญ หาและการแก ไ ขร ว มกั น ซึ่ ง ต อ งรายงานอย า งน อ ย 2 ครั้ ง ก อ นนํ า เสนอผลงานจริ ง โดยผู ส อนให ข อ มู ล ป อ นกลั บ
(Feedback) และชวยแกปญหาเมื่อผูเรียนตองการ พรอมกันนี้ผูสอนใหกําลังใจผูเรียนอยางสม่ําเสมอ และผูสอนตองสังเกต
พฤติกรรมการทํางาน เพื่อใหคําแนะนําและสงเสริมผูเรียนใหสามารถสรางผลงานไดตรงตามวัตถุประสงค
3. ขั้นรายงาน (Report stage) เปนขั้นตอนที่มีวัตถุประสงค เพื่อให ผูเรีย นไดรายงานผลการ
นําเสนอผลงานตอหนาชั้นเรียน โดยผูเรียนแตละกลุมนําเสนอผลงานสารคดีสั้นบูรณาการความรูทักษะภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร หัวขอ “ภาษาไทยและวัฒนธรรมความเปนไทย” จากนั้นสมาชิกกลุมอื่นๆ สรุปและประเมินผลงานรวมกัน
ผลจากการนําไปใช
1. ผู เรี ยนรวมกั นระดมความคิดและปรึ กษาหารื อการทํา งานเป นอยางดี และในช วงแรกของการทํ า
กิจกรรมนี้ผูเรียนมาปรึกษาและขอคําแนะนําจากอาจารยผูสอนอยางตอเนื่อง
2. ระหวางการสรางสรรคผลงาน ผูเรียนรายงานความกาวหนาเปนระยะๆ และผูสอนไดมีการติดตาม
ผลงานอยูเสมอเพื่อใหคําปรึกษาแกผูเรียน ทําใหผูเรียนทํางานไดเปนระบบและถูกตอง
3. ผูสอนสงเสริมใหผูเรียนชวยเหลือซึ่งกันและกัน ทําใหผูเรียนเกิดปฏิสัมพันธที่ดีตอกันมากขึ้น
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นหลังปฏิบัติงาน (Post - task)
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู
ขั้ น ตอนนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ให ผู เ รี ย นได ต รวจสอบความเข า ใจในการใช ภ าษาและทั ก ษะสื่ อ สาร
(Language Focus) ซึ่งประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ
1. ขั้นวิเคราะหภาษา (Language analysis) มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนไดกลับมาตรวจสอบ
วิเคราะหการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสารที่ ไดนําเสนอในสารคดีสั้นที่กลุมของตนเองไดสรางสรรคมา โดยผูสอนใหผูเรีย น
รวมกั นประเมิ นผลงานทั้ งผลงานของกลุมตนเองและผลงานของกลุ มอื่ นๆ จากนั้ นผูเรีย นร วมกั น วิ เคราะห ค วามถู ก ต อ ง
เหมาะสมของรูปแบบภาษาและการสื่อสาร โดยมีผูสอนเปนผูใหคําแนะนําหรือเติมเต็มสวนที่ยังบกพรอง จนผูเรียนเกิดความ
เขาใจชัดเจน
2. ขั้นฝกหัดใชภาษา (Practice) มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนไดแกไขผลงานหรือรูแนวทางการ
แกไขผลงาน โดยในขั้นนี้ผูเรียนจะไดฝกการใชภาษาเพื่อการสื่อสารซ้ําอีกครั้ง เพราะผูเรียนทราบรูปแบบภาษาและการสื่อสาร
ที่ถูกตองไปแลวจากการประเมินผลงานของกลุมตนเองและกลุมอื่นๆ รวมถึงจากคําแนะนําของผูสอนที่เกิดในขั้นวิเคราะห
ภาษาขางตน ดังนั้นผูเรียนจะสามารถฝกฝนซ้ําๆ และแกไขตนเองเพื่อใหเกิดความถูกตองและความคลองแคลวได
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3. ขั้นติดตามผล (Follow - up) มีวัตถุประสงคเพื่อติดตามและสะทอนผลการปฏิบัติงาน โดย
ใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นในหองเรียน รวมทั้งบันทึกสิ่งที่ไดพัฒนา ปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไขของการปฏิบัติงาน
จากนั้นผูสอนใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ ชื่นชมในการสรางสรรคผลงาน และใหกําลังใจในการปฏิบัติงานครั้งตอไป
ผลจากการนําไปใช
1. ผูเรียนไดตรวจสอบคุณภาพผลงานและประเมินการทําผลงานตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
2. ผูเรียนนําเสนอผลงานของกลุมตามกําหนดเวลาและเพื่อนตางกลุมรวมกันประเมินใหขอเสนอแนะ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันเปนอยางดี
3. ผูเรียนรับผิดชอบและจัดลําดับการนําเสนออยางมีระบบ
4. ผูสอนประเมินและใหขอเสนอแนะตามเกณฑ ซึ่งผูเรียนไดรับทราบเกณฑการประเมินอยูแลว ทําใหเกิด
ความเปนธรรมในการใหประเมินผล

 ผลการเรียนรูของผูเรียน 5 ดานกับการจัดการเรียนรูโดยใชภาระงานเปนฐาน ในรายวิชาภาษาไทย
เพื่อการสื่อสาร (มศว 111)
การจัดการเรียนรูโดยใชภาระงานเปนฐาน ในรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (มศว 111) ออกแบบเปนกิจกรรม
สรางสรรคสารคดีสั้นบูรณาการความรูทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารนี้มีความสอดคลองกับผลการเรียนรูของผูเรียน 5 ดาน
โดยผลของหัวขอนี้เกิดจากการออกแบบสอบถามผูเรียนเพื่อสะทอนการเรียนรู (Learning Reflection) ใชแบบสอบถาม
ออนไลน 1 ชุด ชนิดคําถามปลายเปด จํานวน 3 ขอตอดาน และสรุปออกมาเปนภาพรวมแตละประเด็นไดดังนี้
1. ผลการเรียนรูของผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม
หมายถึง การมีคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิต พรอมใหความชวยเหลือเพื่อนมนุษย มีจิตสํานึกสาธารณะและ
เปนพลเมืองที่มีคุณคาของสังคม
สิ่งที่ผูเรียนไดรับจากการจัดการเรียนรู
1. ผูเรียนมีความซื่อสัตย
2. ผูเรียนมีระเบียบวินัย
3. ผูเรียนมีความรับผิดชอบและการตรงตอเวลา
4. ผูเรียนรูจักคุณคาของตนเอง เกิดจิตสํานึกที่ดีและตระหนักถึงคุณคาของผูอื่น
5. ผูเรียนไดเรียนรูถึงการประพฤติและปฏิบัติตนตอผูอื่นอยางเหมาะสม
แนวทางการนําความรูไปประยุกตใชของผูเรียน
ผูเรียนสามารถนําสิ่งที่ไดรับจากการจัดการเรียนรูไปใชในชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพในอนาคต
ดวยการพัฒนาตนเองใหเปนผูมีวินัย ตรงตอเวลา ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น อยูรวมกับ
ผูอื่นในสังคมโดยตระหนักถึงคุณคาของตนเองและผูอื่นไดอยางเหมาะสม
ตัวอยางคําตอบจากแบบสอบถามของผูเรียน
“ได นํา ความรู ที่มี ไปใช ได กั บการเรี ย นในชี วิต ประจํ าวั น ความซื่ อสั ต ยแ ละขยั น อดทน ช วยใหประสบ
ความสําเร็จ ไมวางานใดใด” (ผูเรียน 1)
“การใหอภัยและปลอยวางกับความลมเหลว” (ผูเรียน 2)
“การเรียนรูไมมีที่สิ้นสุดไมไดมีอยูแคในบทเรียน คุณธรรมจริยธรรมเปนสิ่งที่จําเปนตองเรียนรู ผมรูสึกดีที่
ไดเรียนเนื้อหานี้ครับ” (ผูเรียน 3)
2. ผลการเรียนรูของผูเรียนดานความรู
หมายถึ ง ความสามารถในการทํ าความเข าใจ การนึก คิ ด และการนํ าเสนอข อ มู ลหลั ก การ ทฤษฎี ตลอดจน
กระบวนการตางๆ ได
สิ่งที่ผูเรียนไดรับจากการจัดการเรียนรู
การทํากิจกรรมนี้ใหความรูดานการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอยางชัดเจน เพราะผูเรียนไดฝกพูด ฝกฟง
ฝกอานเขอมูลความรูและฝกเขียนบทพูดดวยการเรียนรูจากประสบการณจริง อีกทั้งผูเรียนยังไดรับความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ไทยควบคูกันไปดวย
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แนวทางการนําความรูไปประยุกตใชของผูเรียน
เมื่อผูเรียนไดฝกฝนดานความรู ทําใหผูเรียนสามารถนําไปใชดังนี้
1. ผูเรียนนําไปปรับใชในชีวิตประจําวัน ไดคิดและวิเคราะหสารที่กําลังจะสื่อออกไปเพื่อความเขาใจที่
ตรงกันระหวางผูพูดกับผูฟง และไดฝกการใชภาษาใหถูกตอง
2. ผูเรียนไดเรียนและนําไปปฏิบัติจริง เพราะการอานเพียงตํารานั้นไมเหมือนกับที่ไดลงมือทํา ความรูนั้น
ไมไดมีเพียงแคในหนังสือ แตสามารถเรียนรูไดดวยตัวเอง
3. ผูเรียนนําผลงานสารคดีไปเผยแพรใหเกิดประโยชน เชน ใชเปนสื่อการสอนได
ตัวอยางการตอบแบบสอบถามจากผูเรียน
”มีความรูเรื่องการอาน การเขียน การพูด การฟง มากขึ้น และวิธีการปฏิบัติอยางถูกวิธี“ (ผูเรียน 4)
ไดเรียนรูดานการใชภาษาไทยใหถูกตองทั้งการฟง พูด อาน เขียน ทั้งจากงานกลุมตัวเองและจากงานของ “
เพื่อนๆ” (ผูเรียน 5)
“สามารถนําไปประยุกตใชในเรื่องการสื่อสารกับผูอื่นใหถูกตองและถูกหลักของภาษา ไมวาจะเปนเพื่อนๆ
ครูอาจารยหรือบุคคลอื่นๆ” (ผูเรียน 6)
“การใชภาษาไทยใหถูกตองทั้งในดานการพูดการเขียนในชี วิตประจํ าวั น การพูดภาษาในแต ละระดั บ
เลือกใชตามความเหมาะสมไดอยางถูกตอง” (ผูเรียน 7)
3. ผลการเรียนรูของผูเรียนดานทักษะทางปญญา
หมายถึง ทักษะที่มุงใหตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง เรียนรูตลอดชีวิต สามารถบูรณาการความรูสู
การคิดริเริ่มสรางสรรคและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
สิ่งที่ผูเรียนไดรับจากการจัดการเรียนรู
1. ผูเรียนไดฝกทักษะทางปญญา คือ การคิด วิเคราะห และสังเคราะหขอมูลตางๆ ที่มีในสังคมและนํามา
สรางสรรคเปนสารคดีสั้นที่มีคุณภาพ
2. ผูเรียนไดฝกการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและฝกการสื่อสารอยางมีวิจารณญาณเพื่อสรางสรรค
ผลงาน
3. ผูเรียนไดพัฒนาปญญาโดยใชความคิดการวางแผนกระบวนการดําเนินงานและฝกทักษะการแกปญหา
แนวทางการนําความรูไปประยุกตใชของผูเรียน
เมื่อผูเรียนไดฝกฝนทักษะทางปญญา ทําใหผูเรียนสามารถนําทักษะที่ไดไปใชดังนี้
1. เลือกรับขาวสารขอมูล กลั่นกลองความคิดกอนพูดหรือนําไปใชอยางมีวิจารณญาณมากขึ้น
2. นําไปใชในการวางแผนการทํางานไดดีมากขึ้น
3. ทําใหเกิดความคุนเคยตอการใชภาษาและมีวิธีการใชที่ถูกตองมากขึ้น
4. คิดวิเคราะหและแกปญหาอยางสรางสรรค
5. นําไปใชในดานของการเรียน ใหเปนคนที่รูจักพัฒนาตนเองและใฝเรียนรูอยูเสมอ
ตัวอยางการตอบแบบสอบถามจากผูเรียน
“ไดคิดวิเคราะหมากขึ้น ทําใหมีความรูในการจัดการตางๆเพิ่มมากขึ้น” (ผูเรียน 8)
“ไดมีการใชความคิดสรางสรรคในการนําเสนองาน เชน คิดวาจะนําเสนอในรูปแบบการเลนเกม เพราะได
ทั้งความสนุกสนานและไดความรู” (ผูเรียน 9)
“ฝกใหเปนผูที่มีสมาธิและตั้งใจทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากขึ้น เพราะการที่เราจะรับสารหรือสื่อสารกับผูอื่น เรา
ตองตั้งใจฟงและประมวลผลตามที่ผูสงสารตองการจะสื่อ” (ผูเรียน 10)
“การฝกคิดวิเคราะหและแลกเปลี่ยนความรูกันภายในกลุมหรือการแลกเปลี่ยนความคิด กันกับเพื่อน”
(ผูเรียน 11)
4. ผลการเรียนรูของผูเรียนดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
หมายถึง ความสามารถทํางานรวมกับผูอื่น มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และสิ่งแวดลอม
สิ่งที่ผูเรียนไดรับจากการจัดการเรียนรู
1. ผูเรียนไดฝกทํางานอยางเปนระบบ ฝกความรับผิดชอบ การทํางานรวมกับผูอื่น
2. ผูเรียนไดเรียนรูการทํางานรวมกับคนอื่นวาจะตองมีขอผิดพลาด แตก็พรอมจะแกไข และรูวาควรทํา
หนาที่ของตนใหดีที่สุด
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3. ผูเรียนเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดระหวางกัน มีมนุษยสัมพันธที่ดีขึ้น
4. ผูเรียนเรียนรูที่จะตองเคารพผูอื่นและมีความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่นเสมอ
แนวทางการนําความรูไปประยุกตใชของผูเรียน
เมื่อผูเรียนไดฝกฝนทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ทําใหผูเรียนสามารถนําทักษะที่
ไดไปใชดังนี้
1. นําไปปรับปรุงพัฒนาการทํางานกลุมในอนาคตได และมีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายมาก
ขึ้น
2. ทําใหวางตัวกับบุคคลไดอยางเหมาะสม ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
3. นําปญหาที่ไดรับมาจากการทํางานมาเปนแนวทางเพื่อหลีกเลี่ยงไมใหเกิดขึ้นอีก
4. สามารถประยุกตในการเรียนการทํางานหรืองานที่ตองรับผิดชอบรวมกัน
ตัวอยางการตอบแบบสอบถามจากผูเรียน
“จากที่พูดนอยไมคอยคุย ก็ไดคุยกับเพื่อนมากขึ้น” (ผูเรียน 12)
“เพิ่มทักษะการมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับเพื่อนๆในกลุม เพราะจะตองมีการคุยกันกับเพื่อนๆในกลุม และทํา
ใหเรามีความรับผิดชอบในงานสวนของตัวเองที่ตองทํา” (ผูเรียน 13)
“ทําใหมีการสื่อสารกับเพื่อนๆในชั้นเรียนและบุคคลรอบตัวมากขึ้น ทําใหรูจักการแบงงานกันทําและมี
ความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง รูจักการทํางานกันเปนหมูคณะ” (ผูเรียน 14)
“การทํ า งานกลุ ม การประชุ ม วางแผน ความรอบคอบ ความมี วินั ย การรั บ ผิ ด ชอบต อ ผลที่ ต ามมา ”
(ผูเรียน 15)
5. ผลการเรียนรูของผูเรียนดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมายถึง ความสามารถวิเคราะหขอมูลเชิงตัวเลข มีทักษะสื่อสาร พรอมทั้งสามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยางเหมาะสม
สิ่งที่ผูเรียนไดรับจากการจัดการเรียนรู
1. ผูเรียนไดฝกใชเทคโนโลยีมาใชใหเกิดประโยชน โดยในการทําคลิปวิดีโอสารคดีมีการใชโปรแกรมตัดตอ
ตางๆ ทั้งโทรศัพทและคอมพิวเตอร
2. ผูเรียนไดพัฒนาดานการใชสื่อเทคโนโลยีเปนตัวกลางในการนําเสนอผลงานหรือใหความรูแกผูอื่นได
3. ผูเรียนไดฝกทักษะการสื่อสารดียิ่งขึ้น
4. ผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดไปใชในการสื่อสารใหถูกตองและชัดเจนเพื่อใหผูอื่นเกิดความเขาใจรวมถึง
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีวิจารณญาณ
แนวทางการนําความรูไปประยุกตใชของผูเรียน
เมื่อผูเรียนไดฝกฝนทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหผูเรียน
สามารถนําทักษะที่ไดไปใชดังนี้
1. นําความรูดานเทคโนโลยีไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในการทํางานและเรียน
2. สามารถนําความรูที่ไดไปใชสื่อสารในชีวิตประจําวัน วากอนจะพูดหรือทําสิ่งใดควรคิดไตรตรองใหดี
เสียกอน อีกทั้งเรื่องการใชสื่อสารสนเทศ ควรที่จะคิดใหรอบคอบกอนที่จะใช
3. นําความรูไปใชในการสื่อสารกับผูอื่นไดอยางเขาใจและถูกตอง
ตัวอยางการตอบแบบสอบถามจากผูเรียน
“ใชเทคโนโลยีตางๆ ใหเปนประโยชน เชน ถายวีดิโอ หาขอมูล” (ผูเรียน 16)
“ใชสื่อจัดทําคลิปวีดีโอนําเสนอผลงาน ทําใหมีทักษะในการใชเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น” (ผูเรียน 17)
“นําไปใชบูรณาการกับวิชาอื่นที่ตองนําเสนอในรูปแบบวิดีโอ” (ผูเรียน 18)
“ติดตามขาวสารเทคโนโลยีใหมๆ เสมอ เพราะนอกจากจะทําใหชีวิตงายขึ้นแลว ยังทําใหผลงานของเรามี
ประสิทธิภาพ และดูนาสนใจขึ้นอีกดวย” (ผูเรียน 19)
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 ตัวอยางผลงานสารคดีสั้นบูรณาการความรูทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ผลงานสรางสรรค ที่ผูเรียนรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (มศว 111) ไดจัดทําขึ้นในหัวขอ “ภาษาไทยและวัฒนธรรมความ
เปนไทย” ซึ่งใชกระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชภาระงานเปนฐาน โดยผูเรียนไดออกไปทํากิจกรรมนอกชั้นเรียน ไปถามสอบ
สัมภาษณและลงพื้นที่ชุมชนจริง ดังตัวอยางสารคดีสั้นตอไปนี้
ตัวอยางสารคดีเรื่องที่ 1
https://www.youtube.com/watch?v=LvAeMlzA79o

ตัวอยางสารคดีเรื่องที่ 2
https://www.youtube.com/watch?v=K7aqMotC9G0

ตัวอยางสารคดีเรื่องที่ 3
https://www.youtube.com/watch?v=xXxX2hEyL50&t=567s

ภาพที่ 3. ตัวอยางสารคดีสั้นบูรณาการความรูทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
จากภาพที่ 3. ขางตนเปนตัวอยางผลงานสรางสรรคสารคดีสั้นประเด็นภาษาไทยและวัฒนธรรมความเปนไทยซึ่ง
กระบวนการทํากิจกรรมนี้ผูเรียนไดใชทักษะภาษาไทยเพื่อสื่อสารทั้งการฟง การพูด การอานและการเขียนมาบูรณาการรวมกัน
กลาวคือ ผูเรียนไดฝกระดมความคิด พูดคุยปรึกษางาน อานขอมูลความรู จนมีความคิดเปนโครงรางชิ้นงาน จากนั้นเขียนบท
พูด และนําเสนอเนื้อหาที่ตองการสื่อสาร และที่สําคัญผูเรียนไดลงพื้นที่ไปชุมชนจริง ไดพบเห็นวิถีชีวิตของคนและไดพูดคุย
สัมภาษณผูคนจริงๆ ทําใหผูเรียนไดนําความรูจากภาคทฤษฎีสูการปฎิบัติที่เปนรูปธรรมจนทํา ใหเกิดเปนผลงานสรางสรรคที่มี
ประสิทธิภาพและมีคุณคาทางภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย
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 บทสรุป
การจัดการเรียนรูโดยใชภาระงานเปนฐาน เปนอีกหนึ่งกลยุทธสําคัญที่ชวยใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและ
สัมฤทธิ์ผลมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการเรียนรูในดานทักษะทางภาษา และเมื่อนํามาใชในรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(มศว 111) โดยจัดรูปแบบเปนกิจกรรมบูรณาการความรูทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร พบวาชวยสงเสริมบรรยากาศที่ดีใน
การเรียนการสอนและที่สําคัญคือ ชวยพัฒนาทักษะการสื่อสารของผูเรียนไดเปนอยางดียิ่งสอดคลองกับที่ Willis (1996) ได
กลาวถึงขอดีของการจัดการเรียนรูรูปแบบนี้วาชวยในการพัฒนาทักษะภาษาเพื่อสื่อสาร กลาวคือ ทําใหผูเรียนเกิดความมั่นใจ
ในการใชภาษามากขึ้น เพราะเปนการฝกเปนกลุม ผูเรียนไดมีประสบการณการสรางปฏิ สัมพันธในการสื่อสาร เพราะผูเรียนมี
บทบาทเปนทั้งผูสงสาร คือ ผูพูด ถาม-ตอบ แสดงความคิดเห็นและผูรับสาร คือ ผูฟง-ดู และผูเรียนไดมีโอกาสใชกลวิธีการ
สื่อสารหลายๆ แบบ เชน การพูดคุย อานขอมูล เขียนบท สัมภาษณ ตรวจสอบ ถายทอด เปนตน และสอดคลองกับณัฐกิตติ์
นาทา (2561) ที่กลาววา การนําแนวคิดมุงเนนภาระงานเปนฐาน มาประยุกตใชในการพัฒนาทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ทั้ งการฟง พู ด อ านและเขี ยนนี้ ทํ าใหผูเรี ย นได ฝก ทั กษะสื่อ สารต างๆ ไปพรอ มกั น ทําใหผูเรี ย นได ใ ช ทักษะสั มพั น ธ นี้ ใ น
ชีวิตประจําวัน การจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติเปนการสรางโอกาสใหผูเรียนมีความมั่นใจ กลาแสดงออก กลาที่จะใช
ภาษาในการสื่อสารเพื่อปฏิบัติงาน และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข สิ่งเหลานี้เปนการสรางบรรยากาศการ
เรียนการสอนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
รายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (มศว 111) นําการจัดการเรียนรูโดยใชภาระงานเปนฐานมาใชโดยมีแนวคิดมุงเนน
ใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียนผานการทํางานหรือภาระงานที่ไดรับมอบหมาย บทบาทของ
ครูผูสอนจะลดลง โดยเปนเพียงผูใหคําแนะนํา สนับสนุนและใหกําลังใจ แตเพิ่มบทบาทผูเรียนใหมีสวนรวมในการเรียนรูมาก
ยิ่งขึ้นสอดคลองกับแนวคิดของกุลยา ตันติผลาชีวะ (2551) ที่กลาววาครูในยุคปจจุบันมีบทบาทที่จะตองสรรหารูปแบบการ
สอน วิธีสอน เทคนิคการสอน ตลอดจนแนวคิดทฤษฎีตางๆ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีสวนร วมในชั้นเรี ยนมากที่ สุดและเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนใหประสบความสําเร็จ

 ขอเสนอแนะ
ผลจากการใชการจัดการเรียนรูโดยใชภาระงานเปนฐานในรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (มศว 111) บางครั้งยัง
พบปญหาอุปสรรคอยูบาง กลาวคือ การจัดการเรียนรูแบบนี้อาจตองคํานึงถึงลักษณะของผูเรียนดวย ถาผูเรียนที่ระดับชั้นโต
ขึ้นจะเขาใจไดเร็วและถูกตอง รวมถึงรับผิดชอบและทํางานไดดียิ่งขึ้น แตเมื่อนํามาใชกับผูเรียนชั้นปที่ 1 ซึ่งเปนชั้นปแรกของ
การเรียน บางครั้งผูเรียนขาดประสบการณ ยังไมเขาใจกระบวนการของกิจกรรม และทํางานลาชาไมสัมฤทธิผลเทาที่ ควร
ดังนั้นผูสอนจึงตองดูและใหคําปรึกษาและจะตองแจงเปาหมายและขั้นตอนการดําเนินการอยางชัดเจน เพื่อใหผูเรียนพัฒนา
ทักษะไดอยางมีประสิทธิภาพ

 References
กุลยา ตันติผลาชีวะ. (2551). รูปแบบการเรียนการสอนปฐมวัยศึกษา. กรุงเทพฯ: เบรน-เบส บุคส.
ณัฐกิตติ์ นาทา. (2561). การจัดการเรียนรูโดยใชภาระงานเปนฐาน: แนวคิดเพื่อการพัฒนาทักษะทางภาษาไทย. วารสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 38(5), 182-202.
Byrne, D. (1991). Teaching Writing Skills. 5th ed. Cambridge: Cambridge University Press.
Willis, J. (1996). A framework for task-based learning. London: Longman.
Willis, J., & Willis, D. (1996). Challenge and Change in Language Teaching. Oxford: The Bath Press.

[174]

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, 44(2), 164-174
doi: 10.14456/edkkuj.2020.x

