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บทนํา 
 
1.   ความเปนมาและความสําคัญ 
 
 ในปจจุบันภาษาอังกฤษเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวนัของคนไทยและคนท่ัวโลกเปน
อยางมาก เนื่องดวยความกาวหนาทางเทคโนโลยีตางๆ จึงจําเปนตองใชภาษาอังกฤษในการติดตอ 
ส่ือสารกันมากข้ึน ดังนัน้ภาษาอังกฤษจึงเปนภาษาตางประเทศท่ีควรจะไดเรียนเปนภาษาแรก เนื่อง
ดวยเปนภาษาที่ใชกันอยางกวางขวาง เปนเคร่ืองมือในการติดตอระหวางผูคน และเปนภาษาสากล 
นับไดวาตองอาศัยภาษาอังกฤษเปนส่ือกลางในการส่ือสารสวนใหญ ดงันั้น เพื่อใหคนไทยมีความรู
และความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในระดับมาตรฐาน จึงไดมีการพัฒนาหลักสูตรท่ีมุงเนนให
ผูเรียนมีความสามารถทางภาษาควบคูกนัไป คือ ความสามารถในการใชภาษาเพื่อเขาสูสังคมและ
วัฒนธรรม (Socio-Cultural Function) และความสามารถในการใชภาษาเพ่ือส่ือความโดยใชภาษา
อยางถูกตองตามหลักภาษาและเหมาะสมกับสถานการณการใช (Cognitive Linguistic Function) 
(กรมวิชาการ, 2544, หนา 20)  
  แมวาระบบการศึกษาจะมุงเนนใหผูเรียนไดเรียนภาษาอังกฤษ และพัฒนาทักษะเพื่อ 
การส่ือสารมาเปนเวลานานแลวก็ตาม แตทักษะการส่ือสารในดานตางๆ โดยเฉพาะทักษะการพดู
ภาษาอังกฤษ พบวายังไมบรรลุตามจุดมุงหมายเทาท่ีควร อาจเนื่องมาจากหลายสาเหตุ ดังพอสรุปได
ดังนี้  ในดานกจิกรรมการเรียนการสอนพบวาปจจุบันสภาพการเรียนการสอนยังไมทําใหผูเรียนเกิด
ความคุนเคยในการพูดภาษาอังกฤษ เนื่องจากในช้ันเรียนมีจํานวนนักเรียนในแตละช้ันมาก ทําให
ผูเรียนมีโอกาสในการรวมกจิกรรมไมมากนัก เปนเหตุใหผูเรียนใชความสามารถในระดับหนึ่ง
เทานั้น (ชินณเพ็ญ รัตนวงศ, 2547) และสาเหตุสําคัญอีกประการหนึ่งคือ กิจกรรมสวนใหญใน
หองเรียนภาษาอังกฤษในบริบทของสังคมไทยจะสงเสริมความรูดานไวยากรณภาษา และครูยังเนน
ทักษะการอานมากกวาการพดู   สําหรับดานครูผูสอน พบวาครูผูสอนเอาจริงเอาจังและเครงครัดกบั
ผูเรียนมากเกินไป ทําใหบรรยากาศการเรียนการสอนตึงเครียดและครูยงัขาดเทคนิคการสอนท่ี
เหมาะสม (ชนติสิรี ศุภพิมล, 2545) 
 ท้ังนี้ จากรายงานวิจยัเกีย่วกบัสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีมุงเนนทักษะ
การส่ือสารของกองวิจยัการศึกษา (2546)  พบวาการสอนภาษาอังกฤษนั้นครูจะยึดตนเองเปน
ศูนยกลาง (Teacher–centered) ซ่ึงการสอนดังกลาวนีจ้ะไมเอ้ืออํานวยตอลักษณะการเรียนการสอน
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ภาษาแตจะกลับเปนอุปสรรคท่ีไมสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูภาษาท่ีจะเรียนและในท่ีสุดจะ
สงผลใหผูเรียนเกิดทัศนคติท่ีไมดีตอการเรียนรูภาษา รวมท้ังขาดความเช่ือม่ันในตนเอง ไมกลา
แสดงออก ทําใหผูเรียนไมมีความม่ันใจท่ีจะใชภาษานอกหองเรียน และผูเรียนสวนใหญท่ีพยายาม
จะเรียนภาษาท่ีสองมักประสบความวิตกกังวล และความหวาดกลัว เชน กลัวเพื่อนหวัเราะเยาะเม่ือ
ตนเองพูดผิด จึงอายท่ีจะพูดภาษาอังกฤษ ซ่ึงเปนผลที่ทําใหผูเรียนเกิดความไมม่ันใจในการพูดและ
รูสึกลําบากท่ีจะพูดแสดงความคิดเห็นตอหนาเพื่อนท้ังช้ัน  
 นอกจาก การเรียนการสอนในช้ันเรียนท่ีไมเอ้ืออํานวยใหผูเรียนผลิตภาษาเพื่อการส่ือสาร
แลว กิตดา ปรัตถจริยา (2540) ยังพบวาในกระบวนการการเรียนการสอนภาษานั้นอาจเกิดความไม
ตอเนื่องในการเรียนรู กลาวคือ การเรียนอาจเกิดการหยุดชะงัก เนื่องจากมีปฏิสัมพันธในช้ันเรียน
นอยเกนิไป ผูสอนเองควรจะมีสวนรวมในกิจกรรมมากขึ้น และมีบทบาทในการทําใหขอความท่ี
โตตอบกันเกดิข้ึนอยางตอเนือ่ง ซ่ึงสอดคลองกับ รายงานวิจัยจากกองวจิัยการศึกษา (2546) ท่ีพบวา
สภาพการเรียนการสอนปจจุบันเปนการเรียนท่ีไมมุงเนนการเสริมตอการเรียนรูใหแกผูเรียนอยาง
เพียงพอ กลาวคือ ในการเรียนการสอนนั้น ผูสอนอาจไมไดใชกลวิธีตางๆเพื่อเสริมตอการเรียนรู
ใหแกนกัเรียนอยางเหมาะสม เชน การชี้นาํ ทําเปนตัวอยาง หรือการถามคําถามเพ่ือใหเกิด 
การทบทวน เกิดความคิดสรางสรรคในกระบวนการผลิตภาษา หรือเพื่อใหเกิดแรงจูงใจในการสราง
ภาษาและการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ ดังท่ี Pearson and Gallagher (1990) ไดกลาววา กระบวนการ
เรียนการสอนท่ีไดผลนั้น ผูสอนและผูเรียนตองรวมมือกันท่ีจะตอบสนองซ่ึงกันและกันอยาง
เหมาะสมเพื่อการเรียนรู  
 จากสภาพและสาเหตุของปญหาดังกลาวขางตน แนวทางหน่ึงท่ีอาจจะแกไขได คือ  การ
นําเอากิจกรรมมุงปฏิบัติงานท่ีบูรณาการกับกลวิธีเสริมตอการเรียนรู (Integration of Task-Based 
Activities and Scaffolding Strategies) ซ่ึงกิจกรรมการเรียนการสอนนี้เปนการบูรณาการกิจกรรมท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยจะอยูบนแนวคิดพื้นฐานของกิจกรรมมุงปฏิบัติงาน (Task-Based 
Learning) และกลวิธีเสริมตอการเรียนรู (Scaffolding Strategies) ท่ีเปนการจัดกจิกรรมการเรียน 
การสอนในช้ันเรียนท่ีเนนประโยชนและเปดโอกาสใหท้ังผูสอนและผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม 
ท้ังยังเกดิปฏิสัมพันธกันในช้ันเรียนและเกดิการผลิตภาษามากข้ึนอีกดวย 

แนวคิดเกีย่วกบัการสอนภาษาแบบมุงปฏิบัติงาน (Task-Based Approach) ไดปรากฏอยูใน
หลักสูตรภาษาอังกฤษ พุทธศักราช 2544 โดยมีลักษณะเปนการมอบหมายงานใหนกัเรียนปฏิบัติ 
โดยนําแนวคิดนี้ไปใชกับนักเรียนในระดับประถมศึกษา เพราะเช่ือวาการเรียนรูภาษาเกิดจาก
กระบวนการทีน่ักเรียนไดลงมือปฏิบัติงานจนลุลวงตามจดุมุงหมายท่ีกําหนดไว อีกท้ังในคูมือ 
การจัดการเรียนรูกลุมสาระตางประเทศ ไดเสนอแนวทางการจัดการเรียนรูโดยอางถึงแนวคิดหลาย
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แนวคิดซ่ึงมีแนวคิดท่ีเกี่ยวการเรียนรูท่ีเนนภาระงานรวมอยูดวย และกลาวถึงจุดมุงหมายของ 
การจัดการเรียนรูท่ีเนนภาระงานวามีจดุมุงหมาย 4 ประการ คือ ประการแรก เพื่อใหสามารถใช
ภาษาอังกฤษในการติดตอส่ือสารและในการปฏิบัติภาระงานท่ีไดรับมอบหมายไดเปนผลสําเร็จ 
ประการท่ีสอง เพื่อใหสามารถนําความรูและประสบการณทางภาษาท่ีไดรับไปใชในชีวิตจริงได 
ประการท่ีสาม เพื่อพัฒนาทักษะการคิดโดยผานกระบวนการปฏิบัติภาระงาน และ ประการสุดทาย 
เพื่อใหสามารถปฏิบัติตนไดอยางถูกตองเหมาะสมในการทํางานรวมกบัผูอ่ืน (กรมวชิาการ, 2544)
 การสอนการพดูภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมมุงปฏิบัติงาน (Task-Based Learning: TBL) 
โดย Willis อาจารยผูสอนในระดับปริญญาโท ในสาขาการสอนภาษาอังกฤษ แหงมหาวิทยาลัย 
Aston Birmingham, United Kingdoms ไดกลาวถึง TBL วา มีลักษณะสําคัญคือ เปนการสอนท่ี
ผูเรียนเปนศูนยกลางในการเรียนรู และมีบทบาทมากกวาครู ซ่ึงครูจะเปนเพียงผูใหคําปรึกษา 
เสนอแนะแนวทางในการดาํเนินกจิกรรมและจัดเตรียมภาระงาน (Task) สําหรับใชในกิจกรรม 
การเรียนการสอน (Willis, 1996) โดยมีข้ันตอนดังนี ้

1. ข้ันนํากอนปฏิบัติงาน (Pre-Task ) เปนการแนะนําหวัขอและอธิบายช้ินงาน โดย
ใชกิจกรรมเขาชวยเพื่อใหผูเรียนเขาใจและครูจะตองแนใจวาผูเรียนเขาใจในงานท่ีจะทํานั้นกอนท่ี
จะดําเนินข้ันตอไป 

2. ข้ันดําเนนิงานตามวงจรของการปฏิบัติงาน (Task Cycle) ประกอบดวย 
       2.1  ปฏิบัติงาน (Task) ผูเรียนลงมือปฏิบัติงานในลักษณะการทํากิจกรรมเปนคู

หรือเปนกลุม 
       2.2  การเตรียมนําเสนอ (Planning) ผูเรียนเตรียมการรายงานผลการปฏิบัติงานตอ
ช้ันเรียน โดยมีครูคอยชวยเหลือในดานการใชภาษาของผูเรียน 

       2.3  รายงานตอช้ันเรียน (Report) ผูเรียนเสนอผลงานการปฏิบัติตอช้ันเรียน 
3. ข้ันศึกษาโครงสรางไวยากรณและคําศัพทในแตละงานปฏิบัติ (Language Focus) 

ประกอบดวย 
      3.1  วิเคราะห (Analysis) ตรวจสอบ/อภิปรายลักษณะสําคัญของเน้ือหาทางภาษา 
      3.2   ฝก (Practice) ฝกทําแบบฝกหัดเสริมทางดานไวยากรณหลังจากนักเรียน

เขาใจความถูกตองของกฎเกณฑทางไวยากรณแลว  
 นอกจากนั้น แนวคิดของ Peter Moor (1996) ท่ีนําข้ันตอนงานปฏิบัติไปประยุกตใชกับ 

การสอนพูดมาใชในงานวจิยั กลาวคือ Moor จะเนนงานปฏิบัติทางการพูดโดยเฉพาะ ซ่ึงข้ันตอนมี 
ดังนี ้
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1. ข้ันช้ีนํางาน (Model Task) เปนการแนะนําหัวขอและอธิบายช้ินงานโดยยอของ
ผูสอน 

2. ข้ันเตรียมความพรอมเพ่ือปฏิบัติงาน (Preparing Task)  เปนการแนะนาํข้ันตอน
การเตรียมการพูด ท้ังในเร่ืองของการเลือกเร่ืองนําเสนอ และการใชภาษาในเน้ือเร่ืองนัน้ๆของ
ผูสอน  

3. ข้ันทบทวนภาระงาน (Rehearsal Task) เปนการฝกพูด โดยผูเรียนจะทบทวน
เนื้อหาท่ีจะนําเสนอ ภาษาท่ีใช การออกเสียง ซ่ึงผูสอนจะมีสวนชวยในข้ันตอนนี้มาก 

4. ข้ันปฏิบัติงาน (Task) เปนการพูดนําเสนอช้ินงานท่ีไดรับมอบหมายของผูเรียน  
ในสวนของกลวิธีเสริมตอการเรียนรู เสาวลักษณ รัตนวชิช (2533) ไดอธิบายไววา ส่ิงท่ี

ผูเรียนตองการในกระบวนการการเรียนการสอนคือการไดรับการช้ีแนะ และกลาววา บทบาทของ
ผูสอนตองเตรียมคอยช้ีแนะและใหแนวทาง การใชภาษาของผูสอนในหองเรียนจึงเปนส่ิงสําคัญ 
เพราะเปนวิธีการท่ีทําใหการส่ือสารระหวางผูสอนกับผูเรียนและระหวางผูเรียนดวยกนัเองเปนไป
อยางตอเนื่อง และจะเปนการกระตุนใหผูเรียนเกดิกระบวนการการเรียนรูทางสมองซ่ึงเปน
กระบวนการพัฒนาความคิดรวบยอด ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีขอบเขตพัฒนาการเรียนรู (Zone of 
Proximal Development: ZPD) ของ Vygotsky (อางใน อารี บรรพตทอง, 2545 และ ปรีชา ศรีเรือง
ฤทธ์ิ, 2536) ท่ีวาการพัฒนาทางปญญาจะเพิ่มข้ึน ถาผูเร่ิมเรียนไดรับการชวยเหลือจากผูเช่ียวชาญ 
เชน พอ แม หรือ ครู การพูดของครูในการเรียนการสอนท่ีจะทําใหนกัเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู
นับวาเปนกลวธีิการสอนโดยเฉพาะท่ีสําคัญและจําเปนตองตระหนกัวาครูควรพูดลักษณะใดบาง  
ท้ังในการริเร่ิมพูด การถามคําถาม การโตตอบทางวาจา และส่ือเนื้อความซึ่งตองพิจารณาจัดลําดับ
ความและการเลือกใชถอยคําท่ีจะชวยพัฒนาการเรียนรูและรับรูภาษาของผูเรียน ซ่ึงกลวิธีดังกลาว
เรียกวา กลวิธีเสริมตอการเรียนรู (Scaffolding Strategies) กลาวคือ เปนการชวยผูเรียนใหประสบ
ความสําเร็จในการเรียนรูโดยการเสริมตอความคิดท่ีผูเรียนตองการที่จะพูด เขียน หรือแสดงออก
ทางความคิดตางๆเพ่ือการส่ือสาร การชวยเหลือดังกลาวกระทําไดโดยผูสอนสรางปฏิสัมพันธให
เกิดข้ึนรวมกันในการเรียนรูไปพรอมกับผูเรียน (กิตดา ปรัตถจริยา, 2540) ประกอบดวยกลวิธีดังนี ้

1. การชี้นํา (Modeling) ผูสอนจะอธิบายงานและแสดงข้ันตอนการปฏิบัติโดยยอให
ผูเรียนไดดูกอนต้ังแตตนจนจบกระบวนการ รวมไปถึงข้ันตอนการนําเสนอผลงาน 

2. การถามคําถาม (Questioning) ผูสอนอาจนําเขาสูบทเรียนดวยการถามคําถามเพ่ือ
ดึงความสนใจ หรือเพื่อใหผูเรียนรวบรวมความคิดกอนการปฏิบัติงาน 

3. การระดมความคิด (Brainstorming) ผูสอนอาจใหผูเรียนรวมแสดงความคิดเห็นใน
การกําหนดขอบเขตหัวขอ คํา หรือวลีท่ีเกีย่วของกับส่ิงท่ีเรียน 
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4. การรับสาร (Reception Scaffolds) ผูสอนอาจให แผนผังความคิด (Concept Map) 
ท่ีมีคําสําคัญเพื่อชวยผูเรียนในการเรียบเรียงขอมูลท่ีจะพดู หรือ ใหตัวอยางแบบสอบถาม เพื่อให
ผูเรียนนําไปเกบ็ขอมูล 

5. การเขียนรายการ (Listing) ผูสอนอาจใหผูเรียนรวมแสดงความคิดเหน็โดยการ
เขียนขอมูลเปนรายการ เพื่อใหผูเรียนคุนเคยกับการเขียนคําสําคัญตางๆท่ีเกี่ยวของกบัเนื้อหาท่ีจะ
เรียน 
                     6.   การจับคู (Matching) ผูสอนอาจทําเกมจับคูภาพกับคําศัพท หรือคําศัพทกับ
คําอธิบาย เพื่อชวยนาํความรูเดิมของผูเรียนมาใชใหมากท่ีสุด 

7. การใหคําปรึกษาจากผูสอน (Consulting) ในดานของการออกเสียง คําศัพท 
ไวยากรณ ท่ีจะใชในการพดูภาษาอังกฤษเพื่อนําเสนองาน 
(Moor, P., 1996, Gledhill, R. & Morgan, D., 2000, and Lipscomb, L., Swanson, J., West, A., 
2004)     

จากแนวคิดดังกลาว จะนําไปสูข้ันตอนของการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ซ่ึงประกอบ
ไปดวยข้ันตอนหลักอยู 3 ข้ันตอน โดยผสมผสานหลักการเรียนการสอนแบบมุงปฏิบัติงาน ของ  
Peter Moor (1996) และ Jane Willis (1996) เพื่อใหเหมาะสมกับการเรียนการสอนทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษ ดังนี ้

1. ข้ันนํากอนปฏิบัติงาน (Pre-Task) เปนการแนะนําหัวขอและอธิบายช้ินงาน โดยใช
กลวิธีเสริมตอการเรียนรู  เพื่อชวยใหนกัเรียนเขาใจและผูสอนจะตองแนใจวานกัเรียนเขาใจในงาน
ท่ีจะทํานัน้กอนท่ีจะดําเนนิการตอไป เชน 

1.1 การชี้นํา (Modeling) ผูสอนจะอธิบายงานและแสดงข้ันตอนการปฏิบัติอยาง
ส้ันๆใหผูเรียนไดดกูอนต้ังแตตนจนจบกระบวนการ รวมไปถึงข้ันตอนการนําเสนองาน 

1.2 การถามคําถาม (Questioning) ผูสอนอาจนําเขาสูบทเรียนดวยการถามคําถาม
เพื่อดึงความสนใจ หรือเพื่อใหผูเรียนรวบรวมความคิดกอนการปฏิบัติงาน 

1.3 การระดมความคิด (Brainstorming) ผูสอนอาจใหผูเรียนรวมแสดงความ
คิดเห็นในการกําหนดขอบเขตหัวขอ คํา หรือวลีท่ีเกี่ยวของกับส่ิงท่ีเรียน 

1.4 การรับสาร (Reception Scaffolds) ผูสอนอาจให แผนผังความคิด (Concept 
Map) ท่ีมีคําสําคัญเพื่อชวยผูเรียนในการเรียบเรียงขอมูลท่ีจะพดู หรือ ใหตัวอยางแบบสอบถาม 
เพื่อใหผูเรียนนําไปเก็บขอมูล 
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1.5 การเขียนรายการ (Listing) ผูสอนอาจใหผูเรียนรวมแสดงความคิดเหน็โดยการ
เขียนขอมูลเปนรายการ เพื่อใหนกัเรียนคุนเคยกับการเขียนคําสําคัญตางๆท่ีเกี่ยวของกบัเนื้อหาท่ีจะ
เรียน 

1.6 การจับคู  (Matching) ผูสอนอาจทําเกมจับคูภาพกับคําศัพท หรือคําศัพทกับ
คําอธิบาย เพื่อชวยนาํความรูเดิมของผูเรียนมาใชใหมากท่ีสุด 

2. ข้ันปฏิบัติงาน (Task) นักเรียนปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย คือ การพูดนําเสนอ
เร่ืองท่ีไดรับมอบหมายข้ันดาํเนินงานตามวงจรของการปฏิบัติงาน (Task Cycle) ประกอบดวย 

2.1 การปฏิบัติงาน (Task) ผูเรียนลงมือปฏิบัติงานในลักษณะการทํากิจกรรมเปน
กลุม 

2.2 การเตรียมนําเสนอ (Planning) ผูเรียนเตรียมการรายงานผลการปฏิบัติงานตอ
ช้ันเรียนโดยมีครูคอยชวยเหลือในดานการใชภาษาของผูเรียน 

  2.3 การทบทวน (Rehearsal) ผูเรียนจะทบทวน และฝกพดู ดังนี ้
   2.3.1   การชวยกันระหวางบุคคล (Peer Feedback) ผูเรียนจะทบทวนเนื้อหาท่ี

เตรียม โดยการฝกพูดกับเพือ่น และผูสอนจะมอบหมายใหผูเรียนท่ีฟงการพูดนั้น ใหคําแนะนําใน   
สวนของเนื้อความท่ียังเรียบเรียงไดไมดี เพือ่เปนการชวยเหลือกันในแงของการใหคําวิจารณเพื่อ
การปรับปรุง  
                                   2.3.2   ผูเรียนสามารถปรึกษากับผูสอน (Consulting) ในดานของการออก
เสียง คําศัพท ไวยากรณ ท่ีจะใชในการพดู ซ่ึงถือเปนกลวิธีเสริมตอการเรียนรูท่ีผูสอนสามารถชวย
ผูเรียนไดอีกทางหนึ่ง 

2.4   การรายงานตอช้ันเรียน (Report) ผูเรียนเสนอผลงานการปฏิบัติตอช้ันเรียน 
3. ข้ันศึกษาโครงสรางไวยากรณและคําศัพทในแตละงานปฏิบัติ (Language Focus) 

ประกอบดวย ข้ันแรก ข้ันวิเคราะห (Analysis) ผูสอนจะตรวจสอบ และอภิปรายลักษณะสําคัญของ
เนื้อหาภาษาใหผูเรียนอีกคร้ังหนึ่งเพื่อเปนการทบทวน จากน้ันจึงเขาสูข้ันฝก (Practice) เพื่อให
ผูเรียนทําแบบฝกหัดเสริมทางดานไวยากรณ หลังจากท่ีเขาใจความถูกตองของกฎเกณฑทาง
ไวยากรณ 
 อาจกลาวไดวารูปแบบการสอนขางตนท่ีนาํกิจกรรมมุงปฏิบัติท่ีบูรณาการกับกลวิธีเสริมตอ
การเรียนรูมาใชในการจดัการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ นาจะสงผลใหผูเรียนท่ีเรียนภาษาอังกฤษมี
ความสามารถในการพดูและมีความเช่ือม่ันในตนเองเพ่ิมข้ึน ท้ังนี้เปนเพราะวิธีการเรียนรูท่ีเปด
โอกาสใหผูเรียนท่ีมีความสามารถแตกตางกันไดทํางานรวมกันเปนกลุมเล็กๆเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย
วิชาการ สมาชิกทุกคนจําเปนตองมีปฏิสัมพันธชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ยอมรับความคิดเห็นและ
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เคารพในบทบาทหนาท่ีรับผิดชอบ ผูเรียนจะเรียนรูทักษะตางๆ จากการชวยเหลือและทํากิจกรรม
รวมกันท้ังผูสอนและในกลุมผูเรียนเอง ทําใหเกิดประสิทธิภาพในการพูดมากยิ่งข้ึน ท้ังยังชวย
สงเสริมใหผูเรียนเกดิความเช่ือม่ันในตนเอง เนื่องจาก ไดรับการเรียนการสอนแบบเสริมตอการ
เรียนรูท่ีชวยกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องอีกดวย และจากการศึกษาของ Nunan 
(1989) พบวาผูเรียนท่ีเรียนรวมกันจะชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เพื่อใหเกดิการเรียนรูภาษาเปาหมาย 
เพราะตองใชภาษาเพื่อการส่ือสาร สงผลใหผูเรียนมีความกลาท่ีจะพดูโตตอบระหวางผูเรียนดวยกนั 
งานท่ีมอบหมายใหผูเรียน รวมไปถึงกลวิธีท่ีผูสอนใชในการเรียนการสอน ไมวาจะเปนการต้ัง
คําถาม การชี้นํา นั้น จะชวยใหผูเรียนมีความเชื่อม่ันในตนเอง กลาแสดงออกมากข้ึน และนําเสนอ
ผลงานไดดีข้ึน สวน ชินณเพญ็ รัตนวงศ (2547) พบวาการเรียนแบบนีจ้ะชวยใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจ
ในการเรียนและสามารถบรรลุเปาหมายของการเรียนไดดียิ่งข้ึน และการเรียนรูท่ีผูเรียนมีโอกาสใช
ภาษาเพื่อการส่ือสารโดยการปฏิบัติงานรวมกันระหวางการดําเนินกิจกรรมจะชวยสรางบรรยากาศ
ในช้ันเรียนได เพราะผูเรียนจะเกิดความม่ันใจในการแสดงออกทางภาษา ไมกลัววาจะพูดผิด 
นอกจากนั้น ยงัพบวาผูเรียนสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนเพื่อบรรลุเปาหมายของงาน และใช
ภาษาเปาหมายในการส่ือสารไดดียิ่งข้ึน (ปยธิดา วงศไข, 2547) 

ดวยเหตุผลดังกลาวมานี้ อาจกลาวไดวาการสอนโดยใชกจิกรรมมุงปฏิบัติงานท่ีบูรณาการ
กับกลวิธีเสริมตอการเรียนรูนั้น ไมใชเปนเพียงการเรียนท่ีใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมหรือผลิตผลงาน
ทางภาษาตามท่ีกําหนดเพียงอยางเดยีว แตเปนการสอนท่ีเอ้ือประโยชนใหผูเรียนมีสวนรวมใน 
การคนพบ สรางองคความรูรวมกัน มีโอกาสไดใชภาษาอังกฤษในการพูด ส่ือสารระหวาง
ปฏิบัติงานรวมกับคนอ่ืนๆมากข้ึน ท้ังนี้ผูเรียนยังไดพัฒนาทักษะการคิดโดยผานกระบวน 
การปฏิบัติงานและการเสริมตอการเรียนรูซ่ึงมีผูสอนเปนผูแนะนําแนวทางในการปฏิบัติงาน ทําให
งานดําเนนิไปอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ผูเรียนยังมีทัศนคติท่ีดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ เห็น
ประโยชนและคุณคาของการเรียนภาษาอังกฤษ และเพื่อใหผูเรียนมีความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเพียงพอท่ีจะนาํไปใชในชีวิตประจําวนั ในการศึกษาตอหรือประกอบ
อาชีพตอไปในอนาคต 
 
2.   วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังการ
เรียนโดยการใชกิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษท่ีบูรณาการกิจกรรมมุงปฏิบัติงานกับกลวิธีเสริมตอ
การเรียนรู 
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2. เพื่อเปรียบเทียบความเช่ือม่ันในตนเองของนักเรียนกอนและหลังการเรียนโดยการใช
กิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษท่ีบูรณาการกิจกรรมมุงปฏิบัติงานกับกลวิธีเสริมตอการเรียนรู 
 
3.   สมมติฐานการวิจัย 

1. นักเรียนท่ีไดรับการสอนพูดโดยใชกิจกรรมมุงปฏิบัติงานบูรณาการกบักลวิธีเสริมตอ
การเรียนรูจะมีความสามารถในการพดูภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน 

2. นักเรียนท่ีไดรับการสอนพูดโดยใชกิจกรรมมุงปฏิบัติงานบูรณาการกบักลวิธีเสริมตอ
การเรียนรูจะมีความเช่ือม่ันในตนเองเพ่ิมข้ึน 
 
4.   ขอบเขตงานวิจัย 

1.    กลุมเปาหมาย 
 กลุมเปาหมายในการศึกษาคร้ังนี้ เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/1 โรงเรียนขอนแกน
วิทยายน อําเภอ เมือง จังหวดั ขอนแกน ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา ภาษาอังกฤษ ฟง พูด ภาคเรียนท่ี 1 ป
การศึกษา 2550 จํานวน 30 คน 

2.    ตัวแปรท่ีศึกษา 
2.1. ตัวแปรตน ไดแก กิจกรรมมุงปฏิบัติงานท่ีบูรณาการกับกลวิธีเสริมตอการเรียนรู 
2.2   ตัวแปรตาม ไดแก ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษและความเชื่อม่ันใน
ตนเอง 

 3.   เนื้อหาท่ีใชในการวิจัย 
 เนื้อหาท่ีใชวิจยัคร้ังนี้นํามาจากหนังสือภาษาอังกฤษ Listen In ซ่ึงเปนหนังสือเรียน

ภาษาอังกฤษฟง พูด ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 นอกจากนี้ยังนําเนื้อหาบางสวนจากหนังสือเรียน
ภาษาอังกฤษ หนังสือบทสนทนาภาษาอังกฤษ และส่ืออิเลกทรอนิกสอ่ืน ท่ีมีเนื้อหาสอดคลองกับ
ระดับช้ันและจุดประสงคการเรียนรู โดยเนนใหผูเรียนฝกฝนทักษะการพูด คําศัพท และโครงสราง
ทางภาษาท่ีเกี่ยวของกับชีวติประจําวนัและสามารถนําไปใชในชีวิตจริงไดมากท่ีสุด  

 
5.   นิยามศัพทเฉพาะ 

1. กิจกรรมมุงปฏิบัตงิานท่ีบูรณาการกับกลวิธีเสริมตอการเรียนรู หมายถึง กิจกรรมท่ี
สงเสริมความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารของนักเรียนโดยใชงานเปนฐานท่ี
นําไปสูความรู และเช่ือมโยงความรูท่ีไดไปใชในชีวิตประจําวัน ผูเรียนจะไดรับการฝกฝนและ
พัฒนาการใชภาษาโดยมีครูเปนผูใหคําปรึกษาหรือประสานงานการปฏิบัติงานของกลุม ไดแก ข้ัน
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แนะนําหวัขอและแนะนํางานปฏิบัติ ข้ันทบทวน ข้ันดําเนินงาน และข้ันศึกษาโครงสรางไวยากรณ
และคําศัพทในแตละงานปฏิบัติ โดยใชกลวิธีเสริมตอการเรียนรู เพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดเกิดการ
เรียนรูในกิจกรรมมุงปฏิบัติงานสูงสุด 

2. ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ หมายถึง ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ
เพื่อการส่ือสาร ประกอบดวย สําเนียง ความคลองในการพูด ไวยากรณ การใชคําศัพท และเนื้อหา 
โดยวดัจากแบบวัดความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางข้ึน 

3. ความเชื่อม่ันในตนเอง หมายถึง ภาวะท่ีผูเรียนกลาพูด กลาแสดงออก กลาแสดง 
ความคิดเหน็ ไมประหมา ไมวิตกกังวล และมีความคลองในการพดู โดยใชแบบวดัความเช่ือม่ันใน
ตนเองท่ีผูวิจยัสรางข้ึน 

4. นักเรียนระดับกาวหนา หมายถึง นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/1 โรงเรียนขอนแกน
วิทยายน อําเภอ เมือง จังหวดั ขอนแกน ท่ีเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ฟง พูด ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 
2550 
 
6.   ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 

1. แนวทางในการจัดการเรียนการสอนการสอนพูดภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสมกับผูเรียน 
2. แนวทางในการศึกษาวจิัยเกี่ยวกับการสอนการพูดภาษาอังกฤษท่ีใชกจิกรรมมุง

ปฏิบัติงานตอไป 
 
 
 


