438 | Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus Vol. 10 No. 1 (January– June 2021)
การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูภาษาอังกฤษด=านการสอนภาษาแบบเน=นภาระงานสําหรับสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 นครพนม
The Development of English Teachers Development Program on Task-based
Language Teaching for Schools under the Secondary Educational
Service Area Office 22 Nakhon Phanom
ปรีชาวัตร ไชยนาน1, สุธรรม ธรรมทัศนานนท2
Prichawat Chainan1, Sutum Tummatasananon2
ทําวิจัยเมื่อ พ.ศ. 2563
Email : New.prichawat@gmail.com
บทคัดยYอ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1)เพื่อศึกษาสภาพปFจจุบันและสภาพที่พึงประสงคดJานการ
สอนภาษาอังกฤษแบบเนJนภาระงาน 2)เพื่อพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูภาษาอังกฤษดJานการสอนภาษา
แบบเนJนภาระงาน กลุOมตัวอยOางที่ใหJในการวิจัย ไดJแกO ครูผูJสอนวิชาภาษาอังกฤษสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 นครพนม จํานวน 138 คน เครื่องมือที่ใชJในการวิจัย ไดJแกO แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณกึ่งโครงสรJาง แบบบันทึกการสนทนากลุOม และแบบประเมินโปรแกรม สถิติที่ใชJในการวิจัย
ไดJแกO คOาเฉลี่ย และสOวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดัชนีความตJองการจําเปXน การวิเคราะหขJอมูลเชิงคุณภาพ
จากแบบสัมภาษณกึ่งโครงสรJางและแบบบันทึกการสนทนากลุOมดJวยการวิเคราะหเนื้อหา
ผลการวิจั ยพบวOา 1. ผลการศึก ษาสภาพปF จ จุบั นและสภาพที่ พึง ประสงคของการสอน
ภาษาอังกฤษแบบเนJนภาระงานโดยรวมอยูOในระดับปานกลาง และสภาพที่พึงประสงคของการสอน
ภาษาอังกฤษแบบเนJนภาระงานโดยรวมอยูOในระดับมากที่สุด 2. โปรแกรมพัฒนาครูภาษาอังกฤษดJาน
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การสอนภาษาแบบเนJ นภาระงาน มีอ งคประกอบดั งนี้ 1)หลั ก การ 2)วั ตถุป ระสงค 3)เนื้อ หาและ
สาระสําคัญ 4)รูปแบบและวิธีการพัฒนา และ 5)การวัดและประเมินผลโปรแกรมสOวนผลการประเมิน
ความเหมาะสมอยูOในระดับมากที่สุดและความเปXนไปไดJอยูOในระดับมาก
คําสําคัญ : 1. โปรแกรม 2. การสอนภาษาแบบเนJนภาระงาน 3. ครูภาษาอังกฤษ
ABSTRACT
The objectives of the research article were 1) to study the current and desirable
states on task-based language teaching 2) to develop the English teacher’s development
program on task-based language teaching. The samples were 138 English teachers.
The research instruments were questionnaire, semi-structure interview form, group
discussion record form, and program’s evaluation form. The statistics used in data
analysis were arithmetic mean, standard deviation, PNI modified for ranking the desirable
states. The qualitative data was obtained from the semi-structure questionnaire and
group discussion through content analysis.
The results were as follows : 1. The current stage on task-based language
teaching of English teachers as a whole was at the medium level while the desirable
state on task-based language teaching of English teachers as a whole was the highest
level. 2. The English teacher’s development program on task-based language teaching
consisted of 5 components as such 1) principle; 2) objectives; 3) contents; 4) models
and methods for development and 5) the program’s assessment while the result of
the assessment in appropriation was at highest level and possibility was at high level.
Keywords : 1. Program 2. Task-based Language Teaching 3. English Teachers
1. ความสําคัญและความเปjนมาของปkญหาที่ทําการวิจัย
ภาษาเปXนเครื่องมือที่ในการติดตOอสื่อสารทั้งตOอหนJาหรือการติดตOอผOานอุปกรณสื่อสารตOางๆ
ซึ่ ง เปX น ทั ก ษะจํ า เปX นและสํ า คั ญ ในการดํ ารงชี วิตในศตวรรษที่ 21 หลั ก สู ตรการศึ ก ษาระดั บ ขั้ น
การศึ ก ษาพื้ นฐานไมOไดJ ม องขJ ามความสําคั ญ และความจํ าเปX นของภาษาอั ง กฤษ มี ก ารกํ าหนดใหJ
ภาษาอั งกฤษเปXนภาษาตO างประเทศที่ เปXนสาระการเรียนรูJพื้นฐาน ซึ่งนัก เรียนทุ กคนตJ องไดJ เรียนรูJ
เพื่อใหJมีความรูJความสามารถในการฟFง พูด อOาน เขียน และสามารถสื่อสารกับชาวตOางชาติไดJ รวมทั้ง
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ชO ว ยใหJ ผูJ เ รี ย นเขJ า ถึ ง องคความรูJ ตO า งๆ ทั้ ง ในหJ อ งเรี ย นและนอกหJ อ งเรี ย นไดJ งO า ยและกวJ า งขึ้ น
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 288) ซึ่งการที่ผูJเรียนจะสามารถใชJภาษาเพื่อการสื่อสารไดJนั้น ผูJเรียน
ตJองทํากิจกรรมการใชJภาษาในรูปแบบตOางๆ อยOางหลากหลาย ทั้งกิจกรรมที่เปXนงานคูOหรืองานกลุOม
(ธูปทอง กวJางสวาสดิ์, 2549 : 19)
การสอนภาษาอังกฤษที่เนJนภาระงาน(Task-based Language Teaching) เปXนอีกวิธีการ
หนึ่ง ที่เนJ นผูJ เรียนเปXนสํ าคัญ โดยการเรียนรูJ จากการปฏิ บัติง านที่ไดJ รับ มอบหมายโดยใชJภาษาเปX น
เครื่องมือเนJนความหมายในการสื่อสารมากกวOารูปแบบภาษาจนบรรลุผลสําเร็จตามจุดมุOงหมายที่ตั้งไวJ
และปรากฏชิ้นงานหรือผลงานใหJเห็น ซึ่งมีขั้นตอนในการปฏิบัติงานอยOางชัดเจน มีครูเปXนผูJชี้แนะคอย
ใหJคําแนะนําระหวOางการปฏิบัติงาน Ellis(2003 : 244-262) ไดJเสนอขั้นตอนการเรียนการสอนภาษา
ที่เนJนภาระงานไวJ 3 ขั้นตอน ไดJแกO 1)ขั้นกOอนทําภาระงาน(Pre-Task) เปXนขั้นการแนะนําหัวขJอและ
งานปฏิบัติ 2)ขั้นระหวOางการปฏิบัติภาระงาน(Task Cycle) ประกอบดJวย ภาระงาน(Task) การวางแผน
(Planning) และการรายงาน(Report) และ 3)ขั้นเนJนรูปแบบทางภาษา(Language Focus) ประกอบดJวย
การวิเคราะหภาษา(Analysis) และการฝ|กใชJภาษา(Practice) แตOละขั้นตอนของหลักการเรียนรูJมุOงเนJน
ใหJ ผูJ เรี ยนเกิ ดการเรี ยนรูJ จากการปฏิ บั ติจริ ง เป} ดโอกาสใหJ ผูJ เรี ยนไดJใชJ ภาษาอยO างอิ สระ โดยผูJ สอน
ทําหนJาที่เพียงเปXนผูJคอยอํานวยความสะดวกและใหJคําแนะนําในแตOละขั้นตอนการปฏิบัติภาระงาน
(Willis, 1996 : 38-64)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 นครพนม มีผลการทดสอบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ONET ในรายวิชาภาษาอัง กฤษ ป€ก ารศึก ษา 2560 เทO ากับ 28.26 (สถาบั นทดสอบทาง
การศึกษาแหOงชาติ (องคการมหาชน), 2560 : 20) ซึ่งเห็นไดJชัดเจนวOาผลสัมฤทธิ์อยูOในระดับต่ํา ปFญหา
เหลOานี้เปXนผลมาจากครูประสบปFญหาตOางๆ ดังที่สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา (สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2556 : 85-86) ไดJสังเคราะหประเด็นปFญหาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของคุรุสภา พบวOา ปFญหาของการพัฒนาครู ไดJแกO ครูมีศักยภาพไมOเพียงพอตOอการจัดการเรียนการ
สอน ครูสอนโดยไมOใชJสื่อการสอน ครูขาดการพัฒนาเรื่องการจัดกระบวนการเรียนการสอน ครูขาด
การนิเทศติดตามและประเมินผลการพัฒนา การพัฒนาอบรมครูไมOสอดคลJองกับความตJองการของครู
ครูขาดขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานสอดคลJองกับสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รวมทั้งคุณภาพ
การศึ กษาและการเรียนรูJของคนไทยยัง อยูOในระดับคOอ นขJางต่ํา คนไทยไดJรับโอกาสทางการศึกษา
สูงขึ้น โดยมีจํานวนป€การศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานเพิ่มขึ้นอยOางตOอเนื่อง แตOเมื่อพิจารณา
คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับ ชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) พบวOา มี คOาเฉลี่ ยต่ําในทุกกลุO ม
สาระ ดัง นั้ นครูผูJ ส อนภาษาอั งกฤษจึ งมี ความจํ าเปX นอยO างยิ่ง ที่ จ ะตJอ งแสวงหาวิ ธีก ารที่ จะชO วยใหJ
นักเรียนทุกคนสามารถใชJภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารไดJและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ใหJสูงขึ้นดJวย
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โปรแกรมหมายถึงชุดวิชาที่สามารถใชJในการฝ|กอบรมครูใหJมีสมรรถนะในการจัดการเรียน
การสอนเพิ่มขึ้นและสOงผลโดยตรงตOอผลสัมฤทธิ์ท างการศึก ษาของนั กเรียน รวมถึ งไดJท ราบระดั บ
สมรรถนะของตนเองวOาอยูOในระดับใด มีจุดแข็งจุดอOอนในเรื่องใดบJางและจะตJองพัฒนาในเรื่องใดบJาง
เพื่อเสJนทางความเจริญเติบโตกJาวหนJาในสายวิชาชีพของตนเองและแนวทางการพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองใหJบรรลุเป•าหมายไดJอยOางชัดเจนและโปรแกรมหมายถึงระบบโครงสรJางที่กําหนดกิจกรรมตOางๆ
ที่ อ อกแบบมาเพื่ อ จุ ด มุO ง หมายเดี ยวกั นเพื่ อ การปรั บ ปรุ ง แกJไ ขเพิ่ ม เติ ม ความรูJ แ ละทั ก ษะในการ
ปฏิบัติงานของครู (สุวิมล วOองวาณิช, 2544 : 53) ดังเชOน พิมพิกา จันทไทย (2558 : 188) ไดJศึกษา
การพัฒ นาโปรแกรมการพัฒ นาทีมงานครู ที่มีป ระสิท ธิผลสาหรั บโรงเรียนเทศบาล ผลการพั ฒนา
ทีมงานครูที่มีประสิทธิผลสาหรับโรงเรียนเทศบาลจากการนําโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นไปใชJ พบวOา ความรูJ
เกี่ยวกับการพัฒนาทีมงานครูที่มีประสิทธิผลของครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลมีคะแนนหลังการพัฒนา
สูงกวO ากOอนการพั ฒนา และผO านเกณฑรJอ ยละ 80 ทุกคน ผลการประเมิ นการพัฒนาทีมงานครูที่ มี
ประสิทธิผลกOอนพัฒนา โดยรวมอยูOในระดับมาก หลังพัฒนา โดยรวมอยูOในระดับมากที่สุด
เพื่อเปXนการแกJปFญหาดังกลOาว ผูJวิจัยในฐานะครูผูJสอนภาษาอังกฤษจึงมีแนวคิดที่จะศึกษา
การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูภาษาอังกฤษดJานการสอนภาษาแบบเนJนภาระงานสําหรับสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 นครพนม เพื่อนําไปสูOการปรับเปลี่ยนกระบวน
ทัศนใหมOดJานการจัดการเรียนรูJโดยเนJนผูJเรียนเปXนศูนยกลางเพื่อใหJผูJเรียนสามารถใชJภาษาเพื่อการ
สื่อสารไดJ สOงเสริมใหJผูJเรียนไดJพัฒนาทั้งดJานอารมณ สังคม และสติปFญญา ทําใหJเกิดการพัฒนาผูJเรียน
ในทุกๆ ดJานเต็มตามศักยภาพ พรJอมกJาวไปสูOสังคมแหOงการเรียนรูJ มีทักษะที่จําเปXนในการดํารงชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 ตOอไป
2. วัตถุประสงคmของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาสภาพปFจจุบันและสภาพที่พึงประสงคดJานการสอนภาษาอังกฤษแบบเนJน
ภาระงานของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 นครพนม
2.2 เพื่อ พัฒนาโปรแกรมพัฒ นาครู ภาษาอั งกฤษดJานการสอนภาษาแบบเนJนภาระงาน
สําหรับสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 นครพนม
3. ประโยชนmที่ได=รับจากการวิจัย
3.1 ไดJทราบสภาพปFจจุบันและสภาพที่พึงประสงคดJานการสอนภาษาอังกฤษแบบเนJนภาระงาน
ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 นครพนม
3.2 ไดJโ ปรแกรมพัฒ นาครู ภาษาอั งกฤษดJ านการสอนภาษาแบบเนJ นภาระงานสําหรั บ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 นครพนม
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3.3 ไดJขJอสนเทศสําหรับโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
ในเรื่องการสอนภาษาอังกฤษแบบเนJนภาระงาน
4. วิธีดําเนินการวิจัย
การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูภาษาอังกฤษดJานการสอนภาษาแบบเนJนภาระงานสําหรับ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 นครพนม ผูJวิจัยไดJดําเนินการใน
ลักษณะของการสํารวจแบบผสม (Exploratory Sequential Mixed Method Research Design)
มีขั้นตอนและวิธีการวิจัย ดังนี้
ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปFจจุบันและสภาพที่พึงประสงคดJานการสอนภาษาอังกฤษแบบเนJน
ภาระงานของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 นครพนม กลุOมตัวอยOางที่ใชJใน
การวิจัย ไดJแกO ครูผูJสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
นครพนม จํานวน 138 คน ใชJเทคนิคการสุOมแบบแบOงชั้น เครื่องมือที่ใชJในการวิจัย ไดJแกO แบบสอบถาม
สถิติที่ใชJในการวิจัย ไดJแกO คOาเฉลี่ยและสOวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ระยะที่ 2 การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูภาษาอังกฤษดJานการสอนภาษาแบบเนJนภาระงาน
สําหรับสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 นครพนม ผูJวิจัยดําเนินการ
ดังนี้ 1)หาคOาดัชนีความตJองการจําเปXนของสภาพปFจจุบันและสภาพที่พึงประสงคการสอนภาษาอังกฤษ
แบบเนJนภาระงานของครู เครื่องมือที่ใชJในการวิจัย เครื่องมือที่ใชJในการวิจัย ไดJแกO แบบสอบถาม สถิติ
ที่ใชJในการวิจัย ไดJแกO ดัชนีความตJองการจําเปXน(PNI) 2)ศึกษา Best Practices เกี่ยวกับการสอน
ภาษาอังกฤษแบบเนJนภาระงานที่เปXนเลิศ กลุOมผูJใหJขJอมูลไดJแกOครูผูJสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน
3 คน ตามเกณฑที่กําหนดโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชJในการวิจัย ไดJแกO แบบสัมภาษณกึ่ง
โครงสรJาง สถิติที่ใชJในการวิจัย ไดJแกO การวิเคราะหขJอมูลเชิงคุณภาพจากแบบสัมภาษณกึ่งโครงสรJาง
ดJวยการวิเคราะหเนื้อหา 3)ยกรOางโปรแกรมพัฒนาครูภาษาอังกฤษดJานการสอนภาษาแบบเนJนภาระ
งานสําหรับ สถานศึ กษา โดยใชJเ ทคนิ คการสนทนากลุOม กลุO มผูJใหJขJอมู ลไดJ แกO ผูJท รงคุณวุ ฒิ 9 คน
ตามเกณฑที่กําหนดโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชJในการวิจัย ไดJแกO แบบบันทึกการสนทนา
กลุOม สถิติที่ใชJในการวิจัย ไดJแกO ขJอมูลเชิงคุณภาพจากแบบบันทึกการสนทนากลุOมดJวยการวิเคราะห
เนื้อหาและขJ อมูลจากแบบสอบถาม 4)ประเมินความเหมาะสมและความเปXนไปไดJของโปรแกรม
พัฒนาครูภาษาอังกฤษดJานการสอนภาษาแบบเนJนภาระงานสําหรับสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 นครพนม กลุOมผูJใหJขJอมูลไดJแกO ผูJทรงคุณวุฒิ 3 คนตามเกณฑที่
กําหนดโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชJในการวิจัย แบบประเมินโปรแกรม สถิติที่ใชJในการ
วิจัย ไดJแกO คOาเฉลี่ย และสOวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการศึกษาสภาพปFจจุบันและสภาพที่พึงประสงคการสอนภาษาอังกฤษแบบเนJนภาระ
งานสําหรับสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 นครพนม พบวOาสภาพ
ปFจจุบั นของการสอนภาษาอั งกฤษแบบเนJนภาระงานสํ าหรั บสถานศึก ษาสัง กัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 นครพนม โดยรวมอยูOในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปXนรายดJาน พบวOาอยูO
ในระดั บ มากทุ ก ดJ า น เรี ย งตามคO า เฉลี่ ย มากไปหานJ อ ย ไดJ แ กO ขั้ น หลั ง การปฏิ บั ติ ง าน
ขั้นระหวOางการปฏิบัติงาน และขั้นกOอนการปฏิบัติงานตามลําดับ สOวนสภาพที่พึงประสงคการจัดการ
เรี ย นรูJ ภาษาอั ง กฤษแบบเนJ นภาระงานสํ า หรั บ สถานศึ ก ษาสั ง กั ดสํ านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาเขต 22 นครพนม โดยรวมอยูOในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปXนรายดJาน พบวOาอยูOใน
ระดับมากที่สุดทุกดJาน เรียงตามคOาเฉลี่ยมากไปหานJอย ไดJแกOขั้นหลังการปฏิบัติงาน ขั้นระหวOางการ
ปฏิบัติงาน และขั้นกOอนการปฏิบัติงานตามลําดับ ใชJวิธีการพัฒนาครูดJานการสอนภาษาอังกฤษแบบ
เนJนภาระงานสําหรับสถานศึกษาไดJทั้งหมด 2 วิธี คือ 1)การฝ|กอบรม และ 2)การพัฒนาตนเอง
5.2 ผลการพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูภาษาอังกฤษดJานการสอนภาษาแบบเนJนภาระงาน
สําหรับสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 นครพนม จากการวิเคราะห
สังเคราะหทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวขJอง ไดJองคประกอบของโปรแกรมดังนี้ 1)หลักการความสําคัญ
ของโปรแกรม 2)วั ตถุ ป ระสงคเพื่ อ พั ฒ นาครู ภาษาอั ง กฤษดJ านการสอนภาษาแบบเนJ นภาระงาน
3)เนื้อหาและสาระสําคัญโดยเนื้อหาของโปรแกรมพัฒนาครูภาษาอังกฤษดJานการสอนภาษาแบบเนJน
ภาระงานสําหรับสถานศึกษา แบOงออกเปXน โมดูล 1 Pre-task ขั้นเตรียมงานปฏิบัติ โมดูล 2 Task cycle
ขั้นระหวOางการปฏิบัติงาน และโมดูล 3 Post-task ขั้นหลังการปฏิบัติงาน 4)รูปแบบและวิธีการพัฒนา
มี 2 วิธี คือ 1)การฝ|กอบรม และ 2)การพัฒนาตนเองและประเมินผลโปรแกรม สามารถทําไดJดังนี้
1)ประเมินซักถามและการใหJขJอเสนอแนะ 2)ประเมินการทํากิจกรรมตามที่กําหนด 3)ประเมินความ
สนใจและความตั้งใจในการศึกษาเรียนรูJดJวยตัวเอง 4)ประเมินจากใบงานและใบกิจกรรม 5)การตอบ
แบบสอบถาม การประเมินการพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูภาษาอังกฤษดJานการสอนภาษาแบบเนJน
ภาระงานสํ าหรั บ สถานศึ ก ษาสั งกั ดสํ านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษามั ธยมศึ ก ษา เขต 22 นครพนม
โดยรวมมีความเหมาะสมอยูOในระดับมากที่สุดและมีความเปXนไปไดJอยูOในระดับระดับมาก
6. อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยการพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูภาษาอังกฤษดJานการสอนภาษาแบบเนJนภาระ
งานสําหรับสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 นครพนม มีขJอคJนพบ
ที่นOาสนใจเห็นควรนํามาอภิปรายดังนี้
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6.1 สภาพปFจจุบันของการสอนภาษาอังกฤษแบบเนJนภาระงานสําหรับสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 นครพนม โดยรวมอยูOในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปX นรายดJ าน พบวO าอยูOในระดั บ มากทุ ก ดJ าน เรี ยงตามคO าเฉลี่ ยมากไปหานJ อ ย ไดJ แกO ขั้ นหลั ง การ
ปฏิบัติงาน ขั้นระหวOางการปฏิบัติงาน และขั้นกOอนการปฏิบัติงานตามลําดับ สOวนสภาพที่พึงประสงค
การจัดการเรียนรูJภาษาอังกฤษแบบเนJนภาระงานสําหรับสถานศึกษา โดยรวมอยูOในระดับมากที่สุด
เมื่อพิจารณาเปXนรายดJาน พบวOาอยูOในระดับมากที่สุดทุกดJาน เรียงตามคOาเฉลี่ยมากไปหานJอย ไดJแกO
ขั้นหลังการปฏิบัติงาน ขั้นระหวOางการปฏิบัติงาน และขั้นกOอนการปฏิบัติงานตามลําดับ ทั้งนี้เนื่องจาก
ครูเปXนบุคลากรที่มีบทบาทสําคัญในกระบวนการจัดการศึกษา คุณภาพของครูจึงมีความสําคัญเพราะ
ครูที่มีคุณภาพจะสOงผลตOอผูJเรียนที่มีคุณภาพ ครูจึงมีบทบาทสําคัญอยOางยิ่งในการพัฒนาคนใหJเปXน
มนุษยที่สมบูรณทั้งรOางกาย จิตใจ สติปFญญา ความรูJ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดํารงชี วิต สามารถอยูO รOวมกั บ บุ คคลอื่ นไดJ อ ยO างมี ความสุ ข คุ ณภาพของครู ผูJ ส อนจึ งสO ง ผลตO อ การ
เปลี่ยนแปลงดJานการเรียนรูJของผูJเรียนและการเรียนภาษาอังกฤษจําเปXนอยOางยิ่งในชีวิตประจําวัน
เนื่องจากเปXนเครื่องมือสําคัญในการติดตOอสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรูJ การประกอบอาชีพ
การสรJางความเขJาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศนของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 288) แตOการสอนภาษาอังกฤษนั้น
ครู จ ะยึ ดตนเองเปXนศู นยกลาง(Teacher–centered) ซึ่ ง การสอนดั ง กลO าวนี้ จะไมO เ อื้ อ อํ านวยตO อ
ลักษณะการเรียนการสอนภาษาแตOจะกลับเปXนอุปสรรคที่ไมOสOงเสริมใหJผูJเรียนเกิดการเรียนรูภJ าษาทีจ่ ะ
เรียนและในที่สุดจะสOงผลใหJผูJเรียนเกิดทัศนคติที่ไมOดีตOอการเรียนรูJภาษาและการสอนภาษาอังกฤษที่
เนJนภาระงาน(Task-based Language Teaching) เปXนอีกวิธีการหนึ่งที่เนJนผูJเรียนเปXนสําคัญโดยการ
เรียนรูJจากการปฏิบัติงานที่ไดJรับมอบหมายโดยใชJภาษาเปXนเครื่องมือ เนJนความหมายในการสื่อสาร
มากกวOารูปแบบภาษาจนบรรลุผลสําเร็จตามจุดมุOงหมายที่ตั้งไวJ และปรากฏชิ้นงานหรือผลงานใหJเห็น
ซึ่งมีขั้นตอนในการปฏิบัติงานอยOางชัดเจน มีครูเปXนผูJชี้แนะคอยใหJคําแนะนําระหวOางการปฏิบัติงาน
(Ellis, 2003 : 244-262) นอกจากนี้ผูJเรียนยังมีปฏิสัมพันธกับผูJเรียนคนอื่นขณะทํากิจกรรม การเขียน
ระดับยOอหนJา ผูJเรียนเกิดตระหนักถึงประโยชนของสิ่งที่เรียนและเกิดการเรียนรูJอยOางมีความหมาย
รวมถึง ผูJ เรี ยนมี ก ารเรียนรูJอ ยO างมี เป• าหมายที่ แนOนอนนั้ นคือ การเขี ยนเปรียบเที ยบในหัวขJ อตO างๆ
(Willis, 2000 : ออนไลน) สอดคลJองกับงานวิจั ยของ จิราพร ประพัศรานนท (2557 : 80-81) ที่ไดJศึกษา
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป€ที่ 3 ที่เรียนโดย
ใชJกิจกรรมการเรียนรูJแบบเนJนงานปฏิบัติ(Task-based learning) หลังเรียนกับเกณฑที่กําหนด และ
ศึกษาเจตคติผลการศึกษาพบวOา ผูJเรียนที่มีแรงจูงใจสูงความอยากรูJอยากเห็น(Curiosity) แรงจูงใจ
ดJานความทJาทาย(Challenge) จึงสามารถผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวOากOอนเรียน
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6.2 โปรแกรมพัฒนาครูภาษาอังกฤษดJานสอนภาษาแบบเนJนภาระงานสําหรับสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 นครพนม มีองคประกอบดังนี้ 1)หลักการ
2)วัตถุประสงค 3)เนื้อหาและสาระสําคัญ 4)รูปแบบและวิธีการพัฒนา และ 5)การวัดและประเมินผล
โปรแกรม โดยเนื้อหาของโปรแกรมพัฒนาครูภาษาอังกฤษดJานสอนภาษาแบบเนJนภาระงานสําหรับ
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 นครพนม แบOงออกเปXน 3 โมดูล
โมดูล 1 Pre-task ขั้นเตรียมงานปฏิบัติ โมดูล 2 Task cycle ขั้นระหวOางการปฏิบัติงาน และโมดูล 3
Post-task ขั้นหลังการปฏิบัติงานสําหรับวิธีการพัฒนาครูดJานการสอนภาษาอังกฤษแบบเนJนภาระงาน
มี 2 วิธี คือ 1)การฝ|กอบรม และ 2)การพัฒนาตนเอง ซึ่งสอดคลJองกับ เชษฐา คลJาคลOอง (2557 : 92)
ไดJทําวิจัยการพัฒนาโปรแกรมเสริมสรJางภาวะผูJนําแบบมุOงบริการของผูJบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พบวO า การพั ฒ นาสมรรถนะครู ดJา นการบริ ห ารจั ดการชั้ น เรี ย นในสถานศึ ก ษาประกอบไปดJ ว ย
การสรJ างองคความรูJ จ ากวิ ท ยากร เอกสารและวี ดีทั ศน การฝ| ก อบรม การแสดงบทบาทสมมติ
กรณีศึกษา การเลOนเกม การฝ|กปฏิบัติจริง การศึกษาดูงาน การทากิจกรรมเดี่ยวหรือกิจกรรมกลุOมการ
สรุปและอภิปราย
6.3 การประเมินความเหมาะสมและความเปXนไปไดJของโปรแกรมพัฒนาครูภาษาอังกฤษ
ดJานสอนภาษาแบบเนJนภาระงานสําหรับสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 22 นครพนม ผูJวิจัยไดJทําการศึกษา และสังเคราะหมาจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวขJอง
ตOาง ๆ ทั้งในและตOางประเทศเพื่อนํามารOางเปXนโปรแกรมพัฒนาครูดJานการสอนภาษาอังกฤษแบบเนJน
ภาระงานสําหรับสถานศึกษาและไดJดําเนินการตามกระบวนการการวิจัยอยOางมีระบบและเปXนขั้นตอน
ซึ่งองคประกอบของโปรแกรมประกอบดJวย ดังนี้ 1)หลักการ 2)วัตถุประสงค 3)เนื้อหาและสาระสําคัญ
4)รูปแบบและวิธีการพัฒนา และ 5)การวัดและประเมินผลโปรแกรม และผูJวิจัยไดJนํามาจัดทําเปXน
แบบประเมินความเหมาะสมและความเปXนไปไดJ นําไปใหJผูJทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ทOาน ทําการประเมิน
ความเหมาะสมและความเปXนไปไดJของโปรแกรมพัฒนาครูภาษาอังกฤษดJานสอนภาษาแบบเนJนภาระ
งานสําหรับสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 นครพนม ซึ่งผลการ
ประเมิน พบวOา โดยรวมมีความเหมาะสมอยูOในระดับมากที่สุดและมีความเปXนไปไดJอยูOในระดับมาก
สอดคลJองกับงานวิจัยของ พิมพิกา จันทไทย (2558 : 158) ไดJทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาโปรแกรม
การพัฒนาทีมงานครูที่มีประสิทธิผล สําหรับโรงเรียนเทศบาล พบวOา โปรแกรมการพัฒนาทีมงานครูที่
มีประสิทธิผลสําหรับโรงเรียนเทศบาลที่พัฒนาขึ้นมี 6 องคประกอบ คือ 1)ความสําคัญของโปรแกรม
2)วัตถุประสงคของโปรแกรม 3)โครงสรJางของโปรแกรมระยะเวลาการพัฒนา 136 ชั่วโมง 4) วิธีดําเนินการ
พัฒนา มีกระบวนการพัฒนา 3 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 เตรียมการ ขั้นที่ 2 การพัฒนา ขั้นที่ 3 ขั้นประเมินผล
5)เนื้ อหาและสาระสํ าคั ญของโปรแกรมประกอบดJ วยหนOวยการเรี ยนรูJ 2 หนO วยการเรียนรูJ ไดJ แกO
หนOวยการเรียนรูJที่ 1 ทีมงานที่มีประสิทธิผล หนOวยการเรียนรูJ 2 กระบวนการพัฒนาทีมงาน โดยมี
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วิธีการพัฒนา ไดJแกO การศึกษาดูงาน การฝ|กอบรม และการเรียนรูJระหวOางปฏิบัติงาน 6)การประเมินผล
และคูO มื อ ประกอบดJ วย 3 สO วน คื อ สO วนที่ 1 บทนํ า สO วนที่ 2 โปรแกรมการพั ฒ นาที ม งานครู ที่ มี
ประสิทธิผลสําหรับโรงเรียนเทศบาล สOวนที่ 3 การประเมินผล
7. ข=อเสนอแนะ
7.1. ขJอเสนอเชิงนโยบาย
7.1.1 จากผลการวิจัยที่พบวOาพัฒนาครูภาษาอังกฤษดJานการสอนภาษาแบบเนJนภาระงาน
สําหรั บสถานศึ กษาสั งกั ดสํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษามั ธยมศึ กษา เขต 22 นครพนม ประกอบดJ วย
3 ขั้นตอน ดังนี้ 1)ขั้นเตรี ยมงานปฏิบัติ 2)ขั้นระหวO างการปฏิบัติงาน และ 3)ขั้นหลังการปฏิบัติงาน
ซึ่งผูJบริหารและครู สามารถนําไปใชJ เปXนแนวทางในการพัฒนาครูดJานการสอนภาษาอังกฤษแบบเนJ น
ภาระงานเพื่อการจัดการเรียนรูJใหJมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถนําไปใชJในกิจกรรมการเรียนการ
สอนชOวยสOงเสริมใหJผูJเรียนเกิดการเรียนรูJและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
7.1.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรสOงเสริม สนับสนุนในเชิงนโยบายใหJกับสถานศึกษา
ในการพัฒนาครูดJานการสอนภาษาอังกฤษแบบเนJนภาระงานเพื่อการจัดการเรียนรูJ บรรลุเป•าหมาย
อยOางมีประสิทธิภาพสูงสุด
7.2 ขJอเสนอแนะสําหรับผูJปฏิบัติ
7.2.1 การนําโปรแกรมพัฒนาครูภาษาอังกฤษดJานสอนภาษาแบบเนJนภาระงานเพื่อการ
จัดการเรียนรูJไปใชJผูJวิจัยควรควรศึกษาตามขั้นตอนและเตรียมผูJชOวยวิทยากรเพื่อใหJคําแนะนาในแตOละ
กิจกรรม โดยผูJชOวยวิทยากร 1 คนตOอผูJเขJาอบรม 10 คน
7.3 ขJอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตOอไป
7.3.1 ควรมีการศึกษาวิธีการพัฒนาครูดJานการสอนภาษาอังกฤษแบบเนJนภาระงานเพื่อ
การจัดการเรียนรูJดJวยวิธีอื่นๆ
7.3.2 ควรมีการศึก ษาวิ จัยเกี่ยวกับการพั ฒนาครูดJานการสอนภาษาอั งกฤษแบบเนJ น
ภาระงานเพื่อการจัดการเรียนรูJในหลายสังกัดเพื่อความหลากหลายทางดJานขJอมูล
7.3.3 ควรมีการวิจัยเพื่อติดตามผลหรือการศึกษาเพิ่มเติมในดJานการนําโปรแกรมไปใชJ
สําหรับการพัฒนาครูดJานการสอนภาษาอังกฤษแบบเนJนภาระงานสําหรับสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 นครพนม
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9. คําขอบคุณ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ สํ า เร็ จ สมบู ร ณไดJ ดJ วยความกรุ ณ าและความชO ว ยเหลื อ อยO า งสู ง ยิ่ ง จาก
คณะกรรมการผูJทรงคุณวุฒิที่ไดJกรุณาถOายทอดความรูJแนวคิด วิธีการ คําแนะนํา และตรวจสอบแกJไข
ขJอบกพรOองตOางๆ ดJวยความเอาใจใสOยิ่ง ขอขอบพระคุณ ผูJชOวยศาสตราจารย ดร.ทรงศักดิ์ ภูสีอOอน
อาจารย ดร.พิล านุช ภูษาวิโสธน นางทิพวรรณ เสนจันทรฒิชัย ผูJอํานวยการโรงเรียนอุเทนพัฒนา
นายพิ ศุท ธิ์ กิ ติศรี วรพั นธุ ผูJ อํ านวยการโรงเรี ยนไชยบุ รี วิทยาคม และดร.ยศกร สิ ท ธิ ศัก ดิ์ไพบู ล ย
ศึกษานิเทศกสํานักงานเขตฯ มัธยมศึกษา เขต 22 ที่ใหJความอนุเคราะหเปXนผูJเชี่ยวชาญที่กรุณาใหJ
ขJอเสนอแนะและตรวจสอบแกJไขเครื่องมือที่ใชJในการวิจัย
ขอขอบพระคุณผูJบริหารสถานศึกษาและครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 22 นครพนมทุ ก ทO านที่ใ หJ ความอนุ เ คราะหและความสะดวกในการเก็ บ ขJ อ มู ล เพื่ อ การวิ จั ย
ตลอดจนคณะผูJบริหารและครูหัวหนJางานบริหารวิชาการและครูผูJสอนทุกทOานที่เปXนกลุOมตัวอยOางที่ใหJ
ความรOวมมือในการเก็บขJอมูลครั้งนี้เปXนอยOางยิ่ง ขอขอบพระคุณคณาจารยและเพื่อนนิสิตสาขาการ
บริหารและพัฒนาการศึกษาทุกทOานที่ไดJใหJคําแนะนําและสOงเสริมกําลังใจตลอดมา นอกจากนี้ยังมีผูJที่
ใหJความรOวมมือชOวยเหลืออีกหลายทOาน ซึ่งผูJวิจัยไมOสามารถกลOาวนามในที่นี้ไดJหมด จึงขอขอบคุณทุก
ทOานเหลOานั้นไวJ ณ โอกาสนี้ดJวย
ขอขอบพระคุ ณ คุณแมOนิภาพร ไชยนาน คุ ณพO อสมัย ไชยภู มิ และญาติพี่ นJอ งทุ กทO านที่
คอยชOวยเหลือสนับสนุนทั้งดJานกําลังใจและกําลังทรัพยแกOผูJวิจัย ตลอดระยะเวลาที่ทําการศึกษาดJวยดี
ตลอดมา
คุณคOาและประโยชนทั้งหลายที่ไดJรับจากงานวิจัยฉบับนี้ ผูJวิจัยขอมอบเปXนกตัญ•ูกตเวที
แดOบิดา มารดา และบูรพาจารยที่เคยอบรมสั่งสอน ตลอดจนผูJมีพระคุณทุกทOาน

